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lskeiıderiyedeki Fransız filosu amiralinden hala cevap 
almıyan lngiliz hükumetinin yeni bir k ra ı bekleniyor 
Fransız hükumeti subaylara İngiliz nişanlarının takılmasını yasak etti 

Yeni 
hadiselere 
doğru 

-

· Buıünden yarma Avrupada 
Yeııl yeni hAdiselerin başlı
t•eatı tahmin oluııabilir ve 

unun e111.areleri vardır. __ 

_!uaa: l:TDt İZZt."T BL>ilc& 

lıı.~anlık muhakkak ki tarihin 
e:~~e kadar benzerini kaydet-
• ~li .karanlık ve korkunç bir 
v evk:,,içinde ya41yor. Bu korkunç 
JıÜ anlık devrede dünyanın ve 
l1l ~küçük bütün milletlerin na
l bu:.iıtikbale sahip bulunacak.. 
arını, Yer yer ıulhu ll)Jlhalaza hn
:uuııda ıarfolunan ııayretlerin ne 
breceye .kadar muessir olacajuıı 

t'iyetıe tahmin etmenin imk;inı 
Ye.ktıu-. 

v Dtlnyavı yeniden taksime .karar 
.:: ole~letler iÇill ııaye harbi 
bileli• hır zıunan mesafesi içinde 
~eri, iktısadi ve ideolojik 
tlrrneı.r • &öre başarmak ve bi
ve nJ . ır İ. Karıı koyanların neye 
ıie • ~:: arıı .koymak istedikleri 
.keıı!'.i ar~':. Bu mütekabil hare
•ııaı h 01 utun bir dünya boi'uı
ıaeai da ve mııb.iyetini iktisap et-
li -~ çok muhtemeldir. 

•nuz hi b' iece ba .1 ç u: ıey bitmemiş, ıa-
han&i • şf aını•tır. Bu başlanıııcm 
noktadaa halardan ııeçerek hanııi 
llı.alftrn b v~ ne ıartlarla biteceii 
ievJeli u llllmadıjma ııöre her 
ferdin f'. ıı;r milletin, hatta her 

BU& llD • bir ıüphe vardır. 
•ssa bu .. k 

ııı.uvak.kııt . &un il dönüm ve 
'°in han . •ükQn noktaomda har. 
cep ve :~ ·~~alarda patlak vere
eıı çok Uz l~bıdsafbalar arzedeceii 
iır. •rın e durulacak nokta-

Totaliterl . 
ole İnııilt e~ın hedofi evvelemir
•ııu taki:rey~ ınağJ(ıp eylemek ve 
rupa, A1r~n arplı ve harpsiz Av
lltak oldu'· a ve Asyaya biıkim ol
olöııüın 

0 
t~na &öre belki de bu 

larına m~· t ası !•lnız Inııiliz ada
lıızJan-. u eveccih bir taarruzla 

......,~aeak b' k •inde v ' ır aç cephe üze-
tastı,. :t sonbahara kadar harbi 
lecektir, B~etk ı:~netile ba,lıyabi
larında b k akdırde Britan~a ada
ievaın .::r~n ve hna harpleri 
l•rk ve 

0 1 
_en Afrıkanın ~imal, 

}ılı Iı.u.ıın :b~ında; Akdenizde ve 
ole de ın h Ya toprakları üzerin
U.tiınaı· u arebelere başlanması 

ı vardır 
Herhalde v •. h" . 

•lınen· ,enı adıselere intizar 
·• ın vakti gel . ı· B .,Yaseı 'b . mış ır. u&ünkü 
rlıJer ık resı insanlığın :veni slirp-
IÖsterd.i ~rşıs~nda hulundu&"unu 
l'eu' ği ılbı ufuk bu yolda yenı 

., ı ebmarelerle de doludur 
uu id' . 

flnıdi ·e ~selerin vukuu ilrasında 
dele : r adar sahnede ve müca
Yen' a '':'de bulunanların dı~ında 
ı•b 'b~enı kuvvetlerin de ihtilata 
' e ıyet · tabın· Verıp \·ermi~·eccklerini 

h)l Y 'f etmek. ınüşküldür. Sadece 
ll.ın ° da ve dun~·anuı taksimi plİl· 
lu ı k1olayla~tırıııak azminde bu 

nan · · • lıa . ar ıçın bu imkanın da ta-
taJrı odildiii gözden kaçınamak
Ve ~~Ancak, selim aklın, şuurlu 
11 ~ akli bir hattı hareketin bu 
.:vı. t_e~birlere karşı koyabilmek 
liınını':'ı .•zh~r ve idare ed-:bileceği 

idıdır kı harbin diinya harbine 
tenl!mesi ihtimalini biraz önle 
llıektedir, • 

Diier taraftan bugüne ka41ar Al
:anya kazandığı askeri zaferlerle 
.;1ı.nı malı.sat ve ııayesi yolunda 

ç bir •eye aahlp olamamıt, bili-
CDEV AMI 3 üncü ıahil•dd 

I 

Martinik adasında da bir deniz 
muharebesi bekleniyor 

lngiltere Fransa i'e bilfiil harp halinde ! 
Londra 7 (Hususi) - İngiltere 

ile Fransa arasında bilfiil harp 
hali mevcut oldui!u kabul edilmek
tedir. İngiliz mehalili &.rtı'k son 
pamuk ipl~in de koptuğu mü
llhazasındadır. Bu bakımdan Fran
sayı da bUJ(iinlerde düşman sını
fına katması icabedecektir. Böyle 
olunca Fransaya karşı da açıkça 
harekete geçilecek demektir. 

Fraıısız tayyarelerinin Cebelüt
tarıka bomba atmaları Oran lima
nındaki hıidIBeye bir mukabele 
bilmisil teşkil ettiği zannedilmek
tedir. Bu tayyarelerin siıınali Frıın
~ Mrikas:ndan hareket ettikle -
rine şüphe yoktur. Bu mmtakada 
'1mdiye kadar mukavsmete devam 
llararını bildirm4 olan General 
Noges'in lı:uıınandasındaki kuv -
vetlerin de Suriyede oldujlu gibi, 
ya silahını bırakması. yahut İtal
yan kuvvetlerile tesriki mesai et
me,i muhtemeldir. 

Oran limanın<la Fransız ııemi -
!erinin topa tutulmuş olmasının 
şimali Afrikadakl Fransız askeri 
makamları üzerinde iyi bir tesir 
bırakmad ı ~ı kabul edilebilir. 

Bütün bu hadiseler Fransa ile 
İnııiıterenin arasını ıyıce açmış 
bulunmaktadır. 

Gazeteler, Fransız hükUınetini 
mağli1p vaziyetten mümkün mer
tebe ivi çıkabilmek için mihver 
devletleri cephesine ı;ıeçmiş telak
ki etmektedir. 

Almanlar. kendi menfaatlerine 
olarak şimdilik Fransava oldukça 

Oran limanında İngilizlere teslim olmak istemİ>en, Fransanın 
Atlantik filosu kumandanı Amiral JansuHin Dünkerk 21rblısında 

ı.lınmış bir resmi 

ın.üsaadekar ııörünmektedirler. Me
seıa Fransız harp ııemilerinin si
la.lılarından te<rit edilmeınesıne 
müsaade edilmiştir. Yine müta -
re'ke komisyonunun müsaadesi ü
zerine Tolon, Bizarta. Oran, Msr
siyül kebir deniz üsleri, Fransız 
ı;ıemilerinin buraya sığınabilme • 
)eri için şimdilik ı;ıayri askeri bir 
hale ııetirilmiyecektir. 

Vaziyet bu sekle !'irince, 1nııil
terenin Fransaya karşı daha cezri 

harekete ı;ıcçmcsi bti<lenmektedir. 
Nitekim Oran liman.nda bir'<aç 
~n evvel kullanılm]J· acak ~c kilde 
tahrip edildiği zannedilen Dün -
lker.k saffı ham ııemisinin, kolay
ca yüzdürülebilece8ı anı~, ldığın
dan, dün İngiliz tavyarcleri tekrar 
Oran üzerinde uçarak, Dünkeıık 
zırhlısına hücum etmislerdir. Zırh
lıya yeniden altı isabet \•a'ki ol -
muştur. Fransız dafi topları ateş 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

E SON 
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lngilizler bütün Norveç 
sahillerini maynlediler 

Londra 7 (Radyo)- Hava Ne. man limanlarından, körfezlerin- J 

zaretinin tebliji: Dütiln Noneç den ve ko\larından hiç biri yok-
parak bntını~tır. Düşnıanın, bun. 

!arı temizkmek İcin >arfeıtiği gaJ-v~ ~lnı.anr,a sahille~ine. maynler tur ki maynlerle kapatılmamış ol- ı 
dokulmuştur. Norveçın şımalinden sun. Son 3G saat içinde 50 den faz- ret bnbudedir. Çiinkü müfema • 
Baltıkın şarkındaki en uzak Al - la Alman ı:emisi bu maynlere çar- di,·en tazdenmektedir, 

Oran hadisesi 
Londra 7 (Hususi) - İngiliz Baş

vekalet muavini binbaşı Attle a
vam kamarasında beyanatta bulu
narak, İngilterenin her türlü ta
arruza karşı ııelmeğe hazır oldu -

"feci bir mecburiyet,, oldu 
.i!unu bildirm4tir. Atlle Oran li - ı ki: •Fransanın ~uüden dogması 

manındaki deniz muharebesini icin Nazizmanın ölmesi lazımdır. 

•feci bir mecburiyet• olarak tav- Hürriyeti seven bütün kalpler bi-
sif etmiştir. Mumaileyh demi>tır zimle beraberdir.• 

( Diğer Telgraflar 3 ünc:i Sayfamızdadır} 
------

lngilte~e - Fransa 
Dün ı;ıelen telı;ıraflar arasında 

üçü ook manalı idi. D. N. B. ajansı 
tarafından Berlinden verileninde; 
Fransız donanmasının &llllıların
dan tecridinin teahhuruna Alman
ların razı old~ bildiriliyordu. 

Londradan gelen !'kinci telııraf-

harbine doğru 
ta ise deniz üslerinin de siliı hl a
rının bırakılacağı haber verıli -
yordu. 

Dilt&r bir telgrafta, Cebelütta -
rlka hücum eden tay'\·arelerin 
Fransız filolarına mensup oiduj?u 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

Yeni pazarlı ·sız 
satış kanunu 

Paza lıksız sa• ·· k2nunu hak -
ilnnda Dahilive Vekaleti tarafın -
dan Yeni bir kanun layihası ha -
zır lanmıştır. 

Tetkik olunmak üzere Başveka
lete \·erilmis olan bu veni projede 
nazarlıksız satıs}n behemehal te
mini için kontrollar ve cezaların 
arttırılması hakkında yeni '"' mü
hiıın hükümler mevcut bulunmak
tadır. 

~~~~~~~~-~----

H itler . Ciano mülakatına 
ehemmiyet veriliyor 

ingiltereye taarruz şimdilik tehir 
Berlin mülakatın<la Avrupanın yeni nizamında 
yapılacak d ğişikliklcr göriişiilecek - Fransız 

milli meclisi yarın topl~narak ana yasada 
yapılacak· tadilatı müzakere edecek 

Roma 7 (Hususi) - llıt -
ler'in, cephedcr Berline dönüşü 
muazzam bir tezatıiır vesılesi ol
mu u • .Hıtler fekiz haitadanoeri 
cephede lunuyc;ırdn. Btl'!indc 
her 1,-;rnf bavra~laıla donanmış, 

halk soka.Jara dökülmüştu. 
Hitler açık bir otomobilde, Baş 

vekalet dairesine giderken, f!u -
Jümsiyerf."k hal'.~ı selamlıyor ,.e 
ikendisini karşılamış olan diğer 
devlet adamları da başka otoıno -
'billerde kcn<li>ıni ta:kip ediyor -
!ardı. Hit!N'in ı;ıeç\igi sokaklar 
alkış tufanından ve •Hay! Hitler> 
nidalarından çınlıyordu. 

Hitler daire;inc geldiği zaman, 
balkona crkarak halkı selamlamış, 
fjlkat nutuk sil.\ Je:nemiştır. 

Hıtler dün akşam Berline gel -
mi.ş bulunan İtalva hariciye nazın 
Kont Cianoyu kabul etm4 ve ken· 
disini yemege alıkoymustur. 

Kont Cianor.un Berline !(itme
sinin sebeplerinden bahseden ga
zeteler, yeni bir Avrupa nizamının 
kurulmakta olduğunu yazıyorlar. 
Zaten esas hatları evvelce Hitlcr 
tarafından hazırl.,n;mş ·oıan yeni 
Avrupa planı üzerinde, bugünkü 
vaziyete göre ) apılacak bazı ta
diller i~in İtalyanın muvafakatine 
ihtiyaç hasıl olduğu zannedilmek
tediL 

Bu ziyartllen bahseden Roma 
radvosu divor kı: 

(DE\' AMI 3 üncü sahifede) 

Sovyet büyük 
elçisi Moskovaya 

gidiyor 
Büyük elçinin Mosko

vada uıun müddet 
kalmadan döneceği 

zannediliyor 
So\·~·et Rusyanın Aııkara büyük 

elçisi Terentiyef llloskovaya git
mek üzere bu sabah Ankaradan 
ş~hriınize gelmi.ı;lir. Biiyük elçinin 
Mosko,·a~ a hareketinC:en enci, 
bir müddet ~elırirniLdc kalacaJ:ı 
zanncdi11nek tcdi r. 

Terenti~·cf Ankaradan hare.keti 
esnasuıda Alınan sefareti n1ü~te -
sarı, İtah·a sefareti eı·kanı. Bulgar, 
Yunan •efirleri. Yugo>ln ataşe. 
miJiteı-i, Çin rnaslahatgiizarı, So\·
yet sefareti erkıinı. Tas ve D. N. B. 
ajan~larınuı Ankara miimessi11eri 
tarafından teşJi edilmiştir. 

So\·yet elçisinin !\1osko\'ada u
zun miiddet kalmadan tekrar An
kara)'• döneceği zannedilmekte -
dir. 

İtalyan sıl(arethanesi ataşemi
literi de ayni trenle gelmiştir 

İngilterede miidafaa hazırlıkları : Gönüllü tayyareciler kursta 

)ÇERÇEVE -- -
ZulOmle itt;fak eden 

mazlu1T. 
Keşke sorsalar da cernp nr

sem: 
- Niçin birdenbire Fransız

ların alc)·hinc döndün? Fran -
sızlar için en iyi teınennilcri 
be::lcr, en güzel iiınitlcri belir_ 
tirken. ne dive bird<'nhire on
lardan nefret etnwğe ba•IRdın? 
Her.şey bir tarafa, ınazliıınun 
yü:ı.üne tokat çarpılır nıı bi(,. 
düşmü~e tekme atılır mı?. 

- l\lazlfım odur ki. açıkça ü
zerine gelen zulınün altında, a
çıkça ezilmekten başka çare bu
lamamış; hanı kuvvetin, yani 
mani,·elinın kaldırabileceği bü
tün maddi eşyasını feda etmiş, 
fakat hiç bir ~cün sa.-amıya
cağı manevi lt.1.''mctlerinden zır. 
nık vermemiştir. Bö~·le bir ınaz
IU:mun hali, derin bjr riza ,.e 
te\·ekkül ifade eder. Böyle bir 
n1azlü1n. 'aziyetini bir derere 
hafifletmek iı;.in mazlumluk si
arına asla ihanrt etmez. Bö~·le 
bir nıaı.hlma catmak namus~uı
luktur. 

Fakat siz, zuliin1tlcn yediği 
ilk tokatta zulümle ittifak eden, 
zulmü hoşnut kılmak icin ben
liğine en büiiik zulmÜ f~·apan 
rnaz1Uın gör<liiııüz mi.i? sanın 
doğdui'Tu tarihten 1940 sene ile
ri•ine kadar böyle bir örnek 
l'örülmedi. Bu örneği hemen 
vörmek istiyorsaııı1, dönüp de 
ıimdiki Fransaya bakın!. 

Kuvvetli darbeler altında d-

~inılcrin hararet ıa.: rl't~.ğini, 
unst.rlara ayrıldığını, ~alı ut ~ c .. 
ni terkipl •r at~Iı~ını biliyuı uı.. 
Fakat hi. Lıir ş. lıınerrlmı darlıc>i 
hiç bir nıaddeyt.·, Alınanların 
Fran!\ızlara ~ nptırdı .. , karlar 
a. hna ihanc-t ettiı cıntı.:. 

:\lazliını kı as]ına ihanet C't
memek ıçııı delık dcşık olmı~·a 
riza göster~rek :ıulnıun cehen
neını h1ııcını tenısıl eden mil -
bart-k hır hiivİ\ettir! Lugi.ınkü 
Fransıı.a. (Pc1.a.i.n) ı·ı an!-ıı.tı -
na uzak oldugıı kadar kim .-ye 
uzak değildi ... Bu Fran>ızııı l.ar
~1sında bizı.a1. .tuliim, zcn1zeın 
su~ile Jffinnnu~ kadar tenııLdir. 

Bugünkü Fraıı.aya gelinci~e 
kadar, ba"kuın;uldan'arı \·e 
krallarilc turihce ln1s:ıh;ı1. ha
caletleri kabul eden ııfak tdck 
nti1lct1ı:r. nıej.;er hn3'&.ıi vr ıflcti 
t 1ataLak i-aua .. n•utı.ı::j ı ..ıusa 
misnJiuin biı-cr ınasuın ntakad 
den1esi~ nıiş!. 

Si1.. hu ı:-ran ıza ını n1.1zlU1n 
d \'Or YC onu dü.şnıii.şJere n1ah
sus nıuafiyetlcr i(.·ine ahnak i'.'t .. 
ti.vtırsunuı? 

A&ırlık dii~nıaııile bidc~ıp a
sırlAk do~tuna \-e Jİrıni gün ev
,-elki ortağına bı(ak çekutt>ğe 
hazırlanan f'"ransn. o istikaıncte 
gidiyor ki, artık fikir iUctine 
malik herhangi bir insanın ~e
rdi, ondan bahsetıneğe ın.inidir. 
NECİP FAZU. K.ISAKCREK 
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t"RA:'.liSADA 

YF1' i RF.JİM 
Fransızlar, y-eni biı: reji.m ku

=kiıı= ş.. yani, a<ıtık, ciılmak
~e. " edı.yıgı:l.aı:.. N.aıııl bir 
ultra modern rejım tatbik ede · 
ce!tlcr, lıeııüz t.atsilau ile belli de· 
kil-- N.li:lıiL mi. alacaklar, f.aşıst 
m1 ·. Fakat, kavga yorganın başına 
P•lladı. Ne oldu ise; hür, müııta-

. mamıuı v ~Framıa e!iien 
gıttı. Art:.k, naııı:r bir ::eiim tatbik 
«deı:fuı:sıı ets in.Dtr, dım leeeğe 
benzemiyor. 

Yahu. rejimde kabahat yok, 
kabahat sizda .. &melGRe sırtüstii 
yan gelip ,Y11tmu;ıımır. Sonunda, 
tabii bövle el.ur: sız, e.vela ten
bellık reiiıninı kaldmn! 

OLDU DA BİTTİ 

MASAALLAH!. 

Butüm dün adil, bir ym rejim 
modası çıK:l:ı.. Romanyada cia, fa.. 
şı.st, vahut da nazist bir kabine 
kurulmuş!. Işin şık taraf~ yeni 
Romanya kabinesinde nazi taraf
tarı değil, bızzat nazi olan.n32ll'!ar 
varmış ... Dahası var: Hatta, Al
man nazırlar varmış .. 

Romanyadaki İngiliz mühen -
dıslerırun de. vaz!elerine nihayet 
verılmııı.. Oh; ne. ala meınlela!.t. .. 
Kraldan fazla kral taraftar~ işte 
buna derler. Artık, Almanlarm 
Romanyayı işgal etmeleri tehli -
kesi yok_ 1•aal etseler, başa Al
man nazıı: Jı!!tirmiyeC!'lkler mit 
İ•te olmu~. bitmiş!. 

BUNLAR TECA VÔZ 1 
SA YIL~IIYOR 

Mısır hükümeti, İtalya harbe gi
rince şunları ilan etmişti: Eğer, 
Mısıra bir tacavüz •aki olursa, bu 
hareketi sebebı harp telakki ede. 
cel(iz, derhal bu de taarruza ge
çecegız. 

[ Avrupa Harbinin 
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O gün, bugun, İtal}'.an tayyar-e
leri, MlSLrı, Kahireyi, Iskenderı~ 
vi kaç defa bombardıman ettiler. 
Fakat, Mısır bükfunet.i, hlla, bG 
hareketleri bir tecavü: saymıyor, 
Peki, ar nedir?. :E,ğlence mi, 
aalıa .ıru?. 

Bir ha.vadise göre de, Mısır Kra
lının malikanesine de bir bom.bA 
düşmüş.. Fakat, bu da tecavüz ad
dedilmivor, tecavüz sayıhnıvor .. 

KiBRtr,J.u:İM 

TET 

Son günlerde kibritlerden şikii
;pet çalL. Meraklı bir zat. kibrit ku.. 
tııl.arı üzerinde ariz ve amik tet
kikat y 8!JIDlf..- AldıiJ netice "" 

Bir kutuda 50 kibrit bulunması 
!hım. Fakat. vasati bir hesapla, 
her kutudan 5 tane eksik çı.kr -
yormUŞ. Kaldı 45 kibrit.. Bunlar
dan da 5 tanesinin başıı yolmıllf. 
Kaldı 40 kibrit. Bwılardan da bef 
tanesinin eczası bozu.kın~.. Ça -
kaı:ken patlcyor, etrafa sıçrıyO<", 
insanın elbiSnini, yuziinü ,.ala -

~-
Hulasa, netıcede, bir kutu kib

rit ten ancak 35 çöp kabili i&tifade 
bir halde ~!. 

İKİ y AKA:!51NI 

TO rv A.)llYOK 

Belediye meclisinin tasfiye ka
rarı verdi,n Üsküdar tramvayiar 
şr!reti b.eyeti umumiye iı;t:Bııaı. bir 
türlü toplanamamış ... Acaba, hls
sedarlar neden gelrniyoıtlar. On -
lıınia mı;, bu üziintü.lii. i$en uaan.
dılar, bıktılar. Tafilıı;U {irlo!t. ııe 
iki vakasını bir araya toplıyabi
liyor, ne elThi eteğini, ne de heyeti 
umumiyesini .... 

Bu ka aı: fasla hür v:ııı=-.ının 
sonu mal ~. 

Yeni Meselel.eri l 
İı g ·ıter taarruz bak • 

Ortalıkta ııisbi bir wkiın var. 
Fransa Almaaya illi mıitarek.e7i 
akdettiktcnberi haiıalar geçti. Al
nıan a için Avrupa kıt'asında 
Fraıuıayı bôyle hlr ~ a.k-
diAe mecbur ettikten Jl'8lll-
lacak ne kaldıj:ıru dü - lü-
zum ollllll.>8 il".rek; B' ~ -. 
mauıtınberi sa , Asıl 
he diyerlarıl&; · 

uııada fi:msap lımp llıoaı::i 

as 
Al-ııJH da llll'P' ;ı . ' .... 
)e1iJP d1U11G>yt lıonih ..... • 6 
eli,... miil.ilıaıa - .. 

Jar: YUdı. ıı;"!;~:::;:~=~· dıliça bunwı da> 
ne · lene eg~ lmıoaıııtı. .. !11..ıl-n, 
Jaı: G.ığjldi. 1: 
Jukanııı da taz)ıki ile bir gün Al
m.._.., iıRıu:. iatııımez. . ya.. 
-anıiı fikrlııda olaıılana. t.ah -
ıı1inlcri sonraki ayların vckayii 
ile aykırı düşmüştür. Almanyanm 
a>ıl hedefi İngiltereyi sulba mec
bar elmalı;,. bllllun için ıla :ımıınmı 

tlltı;ıı baıli ale.Jlııimlır -...aı:-ı 
dü~üncesile kış gelmeden • evvel 
büyük mikyasta bir taeeu:ı.a ,.,,._ 
mck suretile galip ea ... eme
linde oldıığu mülılhazasını ileri 
rinnleriu dediği iSe ...,11ıayiiir pek 
de tebibine nğram:~. Jl'üakis 
Frawsn a keri mufuırriricriııden 
General Duval daha e.......m: fazla 
ırikbin oimallDl .....,... erift"eaği ci
lri· t"ransadw ınütcfefı:lrir nrlida da 
harbin d~etini şiinmemel için 
yrr ı.tan fJi.r ia ...m. laıly ala-
111111n tı.ı.likelnina mı_,,, &kati 
atbediyutlu. Tımi bil. 
,..W.. bilı tamnııa girişmi,,.ftllktir, 

""!t biJı tmırrmda mu....a.k ol
• bi zaE&J:h çılac - ıiii.ııüne-

ı..Blllıllıiw' müffilıaııalı Al
.,_,..,~ bilmem• elıılııığ<mm söy
li'.l'tm m JfRDBraf '°' müta
J..,doıılll: 

hımv:m.ıı• .. ıa'aü ~. Bu
J'iiııl:U. .'11-:ı< .., PrllS!anm kı. 
:md . •· ·ır sİY"'lJİ ~lar, 
· l'dea ;.....,,,. vadi
:ııinıleki ~ hapo lıİlı gün 
kuvve kaıuula.cak alıua kazan
mak, kabul ~ su -
rette birkaç hafta İıji11da eld.e et
mek. içindir. 

BulWI siiy Li(ı!en Frawu:ıı askeri 
wulıurrfri ı.o ~ ııabahı Alınan 
ordu unun Holan~a ır;<14masi ü
zerine b~Jl an barekiıtı.ıı daha 
ilk gunferiııde fil<frlecini: yazıyor
du. nıfan onraki veli.a. r Alman.. 
yanın bırl<aç ha içinde alacağını 
arıwıi ıçin J<uv\'ete ııa:ııl müracaatı 
ett'igini göst rmlş afd11. 

vrııııa IW'nsnvfa böyle oldnk
ıa:ı onra kalı:rcır i'ııı:mereye ta-

arıruz hami: Alınanl.am.ıı harbi kıt- . 
tan 81' [ • rınek İ4,İa :y;ni ı ir 
hamle yapacaklarını öylcmek bü
yük bir kehanet isteınez. ,'\lmanya 
W. . ar-

p-

Çocuk esirgeım., K rumuuun An
ltarada 'llanan. ;;ıını k:ı~~inde 
1lllil ıımi ırıııriez <ıli aıı::ı
lı ğ ın a seçilen zevat eV\·ı:-l:<i gün 
.6\ıııkaı:a8a içtima ederek vazife 
t:a.lı:simi. \tllPlllJŞlardır. 

Bu sure.Ue rei.iliR'e Kırklareli 
meb 'usu ooktor B. That, reıs ve
kiJJ i qjne ti.va.seti. cunıhur umumi 
lcltibi B. K:emal C'.edPfç lciLihi u
,mnmil ıq Siira~ De\tfut. arzasın -
en B. tlisan. nnıığas<pJ.iiil!. Bursaı 
meb:uau. dmd:oı: B. GaIQı Kahra
™ ava hık,l;ııra. C:ı. i'Alıı:nac me b 'u
sw B. Faı:k Kalt.aklcran,. lil.ı:zurıınt 
meb'usu S-an N.akiv.e. 1lllı8in ve 
Ediı:n1t. ~llllU. ~ <ioılıı:ter Fab
ma M.emilt İnti.i:ıaP" ohı.,,ıışlardır. 

Tlrl.•im ~ ımn ytld:ırıbnasma 
ba ıstı. Bu llüyü binayı yık.. 
mayı iDeriııe lan 111Üt1!a.hhit, bir 
gn~l!tlin liaber verd'iğiiıe ır;öre, 
ortad\ın kaybohıru•tnz. Gariıı şey. 

1'ütenb&it kaçtı JDJ'1. Kaçtı. ise, ne.. 
den?. 

Ayni har...aaısia tafsilatı meya -
nında sıı var: 

. · ıdifıft, 4 biıı lira Jl:adar pey 
all.ç•mn l\cıriiz belediyeye yatır
mamış.. 'fılliaf: .• e4en ama?. 

tiia hnlar cfoğnı ise manın 
giil'ere.lt; ll'dıvor. Demek;. müteah
hit. haAft ki. zor İ'I. 'fll2gl'çİp gitti. 

Bu iş, aıılı)'lllllJldık. 

BClınA.ı CEVAT 

Zi~aat . n1~· 
ak nelerı .-·~ 

Memur 
yaşları 

POLİS I 
" MAHKEMELER 

~-
~1.1ı-1:r·11 aXJ] 

Amerikadıan 1,5 ayda 
2,5 milyon ahk 

modern ziraat aleti 
getirildi 

!Memleketimizin her tarafında 
verimli ve modern ziraat yaı:mıalt 
ve .bu surllt.le istilu;alatı arttınnalt 
üzeı:e Aımeı:ilta'ı'B sipariş olunan 
2,5 milıy.oa. ~ kıymetindeıloi muh
telli mallt aıetleri J)e'.lılderpıey şeh
ri:mi:ze jt;etirilerek muhtelif mah
lllll mıntaıkalarına gönderilmiG ve 
~ilmeie cie 1-1.anıJmışhr 

Bwılıı.-, biqer - döner makineler
le, en som sistain taralrtörleı:; pul
Nklar, tohum makineleri ve sa -
ireden müreldı:eptir. 

B. NUMANIN iZAHATI 
Zirai kombinalar umımı müdür 

ve'lıili B. Numan ~ç yeni ma
kinelerin bu yılki istihsal hayatı
mıııda mühinı bir rol oynadıJtını 
ve aynıyaca)l;ını sövllyerek mu -
harririll:ıize su izahatı vermiştir: 

•- Milli runma kanıınumı 
müteakıp teşekkül. eden koordi -
nasyon heyeti tarafından nınkine
lerin satın alımnaları bir haftada 
karar Iaııtınlımıştır. 

Sipacişlerimiziı lreınım telgrafla 
Amet"Earun •Gat<!l"piller• kum -
panyasına v-erdik ve aşağı :rukarı 
1, 1 buçuk ay ıtibi kısa bir müd
det zarfında, may,ı.s nihayetinde 
mallaı:unı.zı teslim. akhk. 

Bu husu3ta gösterdiğimiz isti
cal has;rt zamanı geç kalmama\: ve 
lıaı:p l mıile makinelerin yool -
dl! nn:kfivesinde m~kiilata uh'a
mamaktan ileri ı;ıeliyordu. 

Makineler için ayrılan tahsisa
tı:mı.. i-kı ~ mill<On liradır. 
Ayrına; ışletffmeleri u;in de 920 
bin nra temin olunmuştur. 

Orak makineleri hariç; diğer -
leri parça halinde meınleket:mıize 
~tirilmi$eı:rlir. Bu pm:q;ıiar da 
Ankara ve ES'kişehirde ziraatçile
riınız tarafından monte olunmuş
tur .. 

T. et V kili 
bm sabah geldi 

Ticaret-V"<?Jtiii Nıızmi Topçuoğlu 
bu sabahki trenle Ankaradan şeh
ı:im:ZC gıtJ.mW:ir. 

lil!ğer ~ :tlc!:ıaat Vekili 
Hiimıii Çakır, Gümrük ve İn:lıi.sar
ı.m Vekili. B.ai:f Karadeı:ririı:ı I:ııı.. 
gjln An kanva. dilnmele.ri ~ 
mw14tr 

~emecek 
m l 

Selırimi7ıııien ve tlil'er vumurta 
ihrae' .ıneı:lrem~in, en İS\'İ<;reye 
~ olunacak: yumurtaların ba -
<1oora küçük san6rittara da Jin -
nırlabi ~eri l<...-ıırlastınl.mıstır. 

Ticaret müdürlu:;nı l\U' k:ırarı 
alli:&ıdarfara bi rmf-.tir. 

ug-05 vy~rrı servet 
kavnal'darı 

1'1 , b.ir :ııiran mııın 1 e-

. -
Bir ntan vazife · 

llahııma çok hiinMt ettiğim -
Ylll meb'ns Selim Sırrı Tarc~ 
geçen gün, •tnus. da çıksn bır 
yazısını okudum. Üstad, yine, ezen 
~ b .... qalıımak içia 
çırpınıyor, beyecanlamyordu. Bu 
memlekete, beden terbiyesi, jim
-stik denen hadisenin en eski ve 
bıkmaz hoparlörü olan Selim Sırrı 
hu ~etil iJıtisıı,s makaleııinıle, 
INnim .ti.ime teııeü.- e-.. 
lllllİZ, şu &ıtti baiırıYerd11: 

Kaym am, nahfYe 
müdürü, m "ikiye mü
fettişleri 60 yaşından 

sonrada çalışabilecekler 

Zişanı korkut
ak istiyen erkek 
elbiseli 4 kız 

Kilyosta oturan Muzaffer, Jım.. 
neVV<!l' .Müberra, Firnaıı: iszrrinıl
cmt ıı~ Joz bir gün kendi ara-
1.armda bir eğlence tert4> e~ 
Jıer - m:-laııd811arından z.,. ıs
minde biı' kı.za da bü ~lmcede 
bir Woqıriz yaı:mıa.ia lmrar ver • 
mişlerdir. 

- V aianclaşlar, her ı:ün. her
kes mu!.uı:a 4 - 5 kilometre yiirü
ıaefulir. Yürüyüş ea i:ri jiılmaL 
tiktiz. hı..- sıhhaÜlll Jı:az•ınr. 
Vücudünii:zü sağlam yaoar .• 

Dahiliye VekAleti meriı:~ ve U.. 
11l teşkilatı meımurlanııda bir ıc.
mmın yaıılarmın tahdidi bokkın
daıki kamında del!P:l* yaplma -
SlJll kararlaııtır:an DamiiTe V eld.
leti .bu malmatla yeni · lr.anmı 
llyihaaı hazırlıyaralı: büyük 1lılilı.t 

· ıınecliQ e:n<:iimenlerine vermiştir. Tertip edilen ejlencenin veJ<.li 
ıınılur: Dört &eDÇ ınz. eslrek elbiseei 
meceklıır 'A! ~ evini bası -
~ gibi ııöniımp onu karla> 
tacaklar, al'kasında da :uhkaha
larla.J1illeceltler. Üstadın, zannettiğime ıı;öre, öle

denberi, sporcularla arası i)'i de
ğildir. Selim Sırrı, bizim memle -
kete daha :ııiyade jimnastik lazna 
olduıiumı •e bn har~ket111rin ya
yılmasını nropaganda eder. Spor
cular da malUın olan spor çeı;itle
rini ileri sürerler. 

Jimnastilile sııor ara .. nJa, be.. 
yazla kara anısmdaki faı:k kadar 
büyük ayrılık noktaları var. Şimdi 
işin trknik iz:ıhatına ciri~cek de
ğilim. Nasrettin Hocanın hesabı, 
bilenler. hilmiyenlere anlatsın!. 

l'aılııııt. ,.ürüyüş hah.si üurimle 
ehe,_iyetle, dik.katle, ısrarla da
racağın1. Yiiriiyüş, )·alnız sıhhati

mizi değil, rMmleketimizi da ka
zaad.ırı~ Fı:&Dtia, faı.la miktarda 
vllı:wlii .ıığlam ggnçlere mal" ol
madığı için harbi kaybetmiştir. Bir 
askeri k.ıt'anın her nevi harp ka
biliyeti, yürü:ıoüşe karşı ıı:ö..,..di.. 
ği mukavemet ve yüııüyii -
suıdaki disiplin ile ölçülür. 

Taıııd.ığımu can, yalnı:z bnim 
malımız ıleğildir. izden e.Yvel, 
bu menıl ketUa, 1ıa da. Viir 
cndümüıü sağıı.m bu:bmdur ğa, 
çevik, ktı\'vetli, sıhhatli olmağa 
mecburuz. Yürüy~ k.alıiliyetimi -

bize olduğu ı.adıır, 
ımıımlıo!U:t.ı 1'iaııadıır_ 

' 
ra:ığa -cllur al :ıaman, 
dli:'.l:iiııı.tiilı ~=umı ıik iı;iır. ,tttfi ..m 
~ bu ı lşıt va icaıı ettir
dlği -ık-camate al.ıştvmalıl:'ız. 

<: .. ~ sıhhatlerini, vü -
ctıd.aıııım. irı<i muhafaza etmiş olan 

hm:p meyd rında 
lip ır;elirlcr. 

ESAT FEYZİ 

~"' mleri İStanbıı'a 
öihitfıf 1 UDU ıiııha uıi:u..-a mal e-
t:w:i>ilecek:!PrJni k İ:rt:mi:ıl.u 
fımnınllu:ına fıir mıir:acaat bu -
lunmtı.ilardır. Anlasma hasıl o -
lursa. kırmacıların işine nihayet 
verilecek ve eli:ın:ek fiatı biraz daha 
ucuz! ıvabilceektir. 

-----O----

me-cc&ıll 

.. ,~~~rt 

Bel ·,,.., ı:eisl.iitl whrimiz lral -
kım.ıL sehır hıındft.sunun konsll!:: -
leninden istitadelerint tanin iııin 
mecaani kowıeclııci: ınklııştn:ınaiü 
·~Uı:m~tu:. Buıtiin. ela saat 
17 de 'thlisim. bahr~..!nde B. Cen il 
Dölane~in. r<?isliıtindak:i: şelıfı: bnn
dmıu oıılmst.r:ısr t:mat.ındlın bir 
meccani halk konseri verilece.1,:tir. 

H©ırbDın n 
Milletler ce-miye 

benzer eski cemiyetler 
İlk sulh cemıvet.i, 1!81.5 de Nev<-1 

yorkta tesıs olumnuı:ıtur. .Bir Sl!lle 
sonra Londrada. avni isim altında 
bfr Feııee Soeıetv ihd-as edilmiştir. 
.Buı cemivetin ır.mifi!si sulh l<ffitn-

Bu. yeni Iirofihanın embabı mııci
tı.inıılA> cşindye lı;aGar vaki tııt

lbibttaA - tahctidi lranunundan 
iyi bir netke alın-amı'1ır, Bu. 
kanun dolavısile mesle~ rağ'bet 
<!Ünden ıTiine azalmakta ve kısmen 
de bu sebeple iyi meım:ur bulun
makta müşkülat çe\ııilmelı±edir» 
Denilm~. 
Yaş tahdidi kanununun nahiye 

ıırıüdürleri, kavmakamlar, mülki
ye müfettişleri ve baş müfettişler 
haıldnntlaki ltüküml<!l"i bu yeni ka
nun layihası ile tamamen kaldı -
rılrnakta olduğundan kendilerin
den istifade olunan bu kabil me
mı.ırlar 60 yaşından sonra da hiz
mette kal:ıiıilecekleciir. 

Paraşütçülüğe ehem
miyet verilecek 

Paraaüt ve para$itçü1Uk hak -
kında muhtelif şehirlerimizde haI
la:mı.za verihnp olan konferanıı
ların '8ırimizin tekıınil Hall<evle
rine de teımil olnmnasma başla
nılaru •tır. 

Ezcümle evvel'ki gece Eminönü 
Hallı.evinde hava vi.izl:ıasısı B. Ta
Jat Bı~en tar n bu hı:ısus
ta liir li:onferans verilmiş ve bir 
narasüt de gösteril:ınWir. 

Diiter taraftan Tü.ı:fr.kusu teşltl
)~ • .imia. da '""Sllaşiitııfü:Uie e'lı=ı.mi
YH ~bu V1l Ill U kız ve er
'kek para::ıil±ı:ü l!'!n.C ~tiştirilmesi 
'karar1'ı$=hnı.stır~ 

Bu ızenrlcr, T.c:ıky-..da olduğu 
ırilii rl ·er rnılht!!Ii:f ;ı:erlerdc. de 
para•ütlerfu hav:ıdan a•Ia:ına tec
ruoelerı vanııcııklardır. 

Harıı o r..a 35 lira 2';lı k üc-
reth: hademe aıınar:aktır. H.isnü· 
hal olaırl::H: ve asker-
li'kle · alilıkası GlmlıJ;ımlar An-
karad:ıiri JDl!Ektir ıııeSteıı komu -
~ amu:acaat l!liebilecekler
dir ya tayyare lsirlii:i, ko
ıımti::ml!W miitekait aJqul .... a rüt
b..ıeı:me ail: muvarzaf maaıı ye -
kUnµ ve barit:ten geieceklere de 
ehliyetlerine göre azami 100 lira 
aylık ücret vermek sartile 3 tane 
•tüfıekçi ustas1> alacaktır. 
Talıp ofanfar K'ıitahva tavvare 

birl'iı!i taahhütlü birer mektupla 
mW:acaat. e.d.ip vaikal.:ır..run_ bir 
sw:ıttini de. ıtömle=al.iWrler. 

tıd:tsat Vekaleti s \'i tetkik 
h«.,.etımlJ? 140 lira iiı:ı:elli bir res
samlık miiı:ıbp)rur ~ ve sınai 
res:ırm ıi.:ıına c mruıaı:aat: ede
Qjjinler. 
~beli; deniz 2 tane 

"IU.etımatik: gnı;ıITm.Jıfü açık bu
lunmaktadilu:.. Bu. iiı?retli mual -
lim.liklım? t:ılitı ol:ınlaJ:ın mezkCır 
meldmıı miirliirl.üfiüı:ı m iir.ınaat et
meleri icabevlemektet!ir. 

ne 

""\ .. " J 
Ver dun ta.ı r rn :ı.u 
zaman başlamıştı ? 

Yalnız Zişan annesile beraber 
oturmaılrtadır. Dört kızın erkek el
bisesile bir E!'Vi zorlaınaj(a kalk -
ma.ı meseleıidir. Bunla.ı:, sürprizin 
ne şekilde tatbiki muvallk olaca
;;uu dili;ünürlerken !fakat isminde 
bir kadın yanlarına gelıni.ş ve 
kızların malrsadııu anlayıru:a, on.. 
!ara alW ~t.miştir. 

Hulasa kızlar erkek elbisesi giy
mişler ve Zisanın evine g>derel<, 
kapıyı aralık bulunca Jaılay lrltla. 
içeriye ıri=ıişlerdir. 

Fakat Zişan bu şakaya fena hal
de hiddetlenmiş ve arkadaşlarını 
lwvmuştur. 

Ha«.ise şiınıdi altıncı ceza mah
kemesine ~tımış bıil.ımınaktadır. 
Z~an hadi~.vı !ıahk.emede a.nla
tır ken bile hem hiddetli, hem mü
tee.>sirdi. 

Sorguya çekileı maznun kızlar 
m.aksatlarmı.n. ~adece bir sürpriz 
yapmak oldu~unu, evden kovul -
dukları zaman, Zişanı dövdükleri 
hakkındaki iddiaD'n Gioğru olma.. 
d;ğını SÖV !emişlerdir. 

Şahitlerm dınlenm•i için mıı
hakeme başka J(iine brrakılıruştı.r. 

Çöp ar ba ma a n 
yılan 

Şe.luadebaşnrla bakkal Ahmet 
Wniade biri.~;i~ dükkanının önün -
den geçen t"miıı:lik amelesinden 
Sadıkın arabasma yaklaşarak, i<;e
riye birşey ai.ınaş ve aı-.ıbanın ka
pağını kapamıştır 
Sadık merak. ederek laQ)ai!J. açıp 

içerisini karıştırdıg zaman, bü~ 
cek bir rılan görırriiştür. Yılan Sa.. 
dıkın elini de u;ı.r~ ve kendisi 
Cerrahpaşa h:ıstanesine kaldırıla
rak tedavi altına almmı:,'tır. 

Bu kötü şa:ı.a üzerine Sadık miid
dımrım.ı:m·~ miirae- ederek 
Ahmetteıı davacı old~ si'iy -
lemi.$tir. Balclta 1 Ahmet h ;;!j:kmcla 
takibata g-eçiI!niştir. 
* .IEtibaı:tk şehrin ihtiyacı olan 

80 bm wn IıEmi.ırü stm< etmekte
dir. Şjmdive kadar 18 bin t<ın 100-
mür ~etiri:1-iştir. 

--- -oo----

ErenkGyd! kadastro 
faaliyeti 

Boataneı v-e Kartal ıı,. ervarında 
kadastro faalivetine ~ilmiştir. 
Bır maksatla Sııadive camü .kar -
...,sm<fu ;.ouvak!<at' bir kadastro poıı
ta memurluau kurulınııştur. 

Elnrefa Ererrltiiy nahiye inin; 
şarlc tarafında ~imaroifer hafu, 
garp taraiın«a Marmara denizi, 
şımallindi! Noter eadüesi ve eenu
bunda da Bostancı Çamaşıı• deresi 
"""""1J.t ollın sı>l'ıa dahifindek:i bi
nallırla. arazinın taftd'it ve te ;bit işi 
yanılacaktır. Burada arazi ve bina 
sahipleri bi!l aY içimde mezkur pos
ta mermırlu:iiuna müracaata mec
bur tu llııl:mı.ıışlaı·dııı.. 

-<>----

Yeni hasta nakil 
otomobilleri 

Bele<:lit-e reislı.n şehrimizdeki 
hasta nakil otomobillerini çoğalt

Gecen. ıımnmj har)Jl.e Vsd!İ>'ı ta- ıın.ıwiı kaı:acla$.j,rmıştır. 
znıızu. 2! !IUİ>at 1916' da çak soğuk Bıı ımıksatla. ilk partide 3500 er 
bir '>ifude başlamı•tı. Taarruzu ida- lira•·a 2 büyük ve "eni hasta nakil 
re ...ıeıı Alınan 'Veifuhd.i ile askeri fllt(m:ıo?ıili satın alınacaktır. Bu o
mü.,.viri Ge!>era.1 Fon Ha.ese!ir idi. l!'ımt>bilr.eı- av basına kadar temin 

ke tidir. Cok. miktarda hububat ye
tıistimr. Bu411a~. ııuııır, iliofu_ Pan
car, mevva. tütün. ilah ... da mefı -
zuldür. Koyun. iıikü:z, domuz, kü
mes haV'QDll, ileyJtir ve saire de 
coktur. Madeni zenginliğine ııe -
liruıe: Demir. bakır ,boksi.t ve 
sim:l'i lturırun maSımleri vardır. 

. de. pmıpomın,ıhı yapmahtı. IW'li..: fua lt:ııvvetferinhı ~mruın:Clan~ •:...ı;~~-1~mı~·=s:o:la~ı:a:ktı::r:.:::::::=:::=::= 
Frarısız- Geırera!i Herr idi 

D:.ınkerit zırhtısr 
~- ineuıı..ı t:ara.fından 

tahrip edildiib. bilddirilen Dünker1..ı: 
Fransız: dbnıınmıısının en modern 
s:ıtfr harp. ıuamileııi.J:ı.reıı bici. idi. 
~ ~ ıtenişf.j:ji;i 31, SiL lmsiııni · 

IJ mıdlıre;. 56' im . . 21i,5ilG to
~ h;ıc:nindp bıhınan bUi ge
minin yabmı: llii'urte '<e ımiı: ak
samında ll,000 bın ııelill: vardı. 
Tknesi 8,000 t.an, ropl.:ın 4,500. ton, 
rmüirleri lı,590 tim al?ırlı;iımla idi. 
:Malsineleri 100,006 liı<w.ııir kıı.vve

tmım - ııfuı'ati 30 mil. lcıdarrlı. 
. Dünfterlı:in toı:ılan~ öne, ümiis
tıe iki zırltli lruledl! 8 tane ~o caı>
J.Ji to ı:m vardı:. Buı top llır 550 kilo 
ai{ırlıibn oı. ii l!r atı'.'/bl'tfu. 

16 tanıe t:ıO 1 t'op, 4' tane· "1' lı1ı: 
V<! 8 tane J'T lı1( Jlava da:fi toım. 32 
!lava .ılıfi mit:r:ıfyôz en rarcft. 

1Z liıltanun BU6' <Ilı suva ını:lfri
len ..Straz:buı:ıı; • z.ıı:hlıs.ı da Dmı - j 
ke.ckin aynıdır. 

1828 de Cena"rlldc bir •sullı ae
miyet i • vaııdı. 1841 de buna ben -
zer bır cıı:mi7et de. Pariııte ta9is o
lundu. Bu cernivetlerin, yabancı 

memiekırtfurtl..ıti oropal(lllll.iası pek 
bü. "1üttı.i:. 

1..-ınrl.rağakiı cıeınlvet kadın ve 
kadınlık ile de oak alakadar olu -
vorclu. '.\1ensu ları arasında bir 
çok k:ıd:mı 11:wdr. 

El bombası 
ica o 

ne zaman 
ndu? 

1ık el boııma&ı, 1538 ola, Arl mu
harebesi esnasında kullanıimıştı. 
14 üncü Lüi zamanında, en cesur 
askcrleııd.en ıınürek.k:ep ku.mbaracı 
taburları teşkil edilmi:ıtL 

Nil nehrinin uzunfuğu 
fısn:t zeıt!T.n eden bu nehrin 

= 6;406 kiloınet'rediı-. Ha
zinm - eylül ayları arasında ta - ı 

r ve etrafındaki tarlaları ihya 
eder. 

ihtiyar ba kuşun persi lKÜÇÜK HABERLERi 
Bu harbin mecburiyetlerinden 

biı:i de cımtıe ~erin oi -
sun. ccııııedekilerin olsun suaınııiı 
öğrenmeleridir. Bu harp kadar hi~ 
biri mıdiye kadar bosbol!azlıi!a 
miiııama& .. emez olımamıştı. Bazı 
mem 1eketlırr var ki! a1kı esasen 
çok Jalt.ırdıyı SE!Vmez. İngiltere 
bunların başında geliyor Bö •le 
yın:fuı:ıle ollıı- 8lmaz f;Ökırıfıfar e -
dıırt>l.c dfişpıan ı:astıslaı:ına liiI -
mi verek ıruıliıanat vermek ihti -
maileri daha; a:?ldm_ '&M Fakat 
ım de olsa İnPiltl!tl! si11il ve as -
ker vat'dncfnslar susmai!ı öğretmek 
icin. kaç zaman.d.u: Ça.ilşı.]<er. Söyle 
bır dE manzume tertip edilmiş: 

İhtiyac \le. aokıllı. bk baykuş yill[
sek vn=.da · • d.ın 'Yuka -
rıdan çak şey ~örüyor, fa.icat. her 
ııiiı:dıiğil ı ııii\llemiyoı:ı:!u. İlıtiyar 
ba·:lms a' söldJl.vur. <;.cık d i.nlJ3;or
dıJ_ İni!J,U aakeı:lel!iı. siz de bu ih
ti ar kuş 

* Çalgılı ve içkili mahallerin 
sınıfları ve tarifeleri hakkındaki 
liate Q.aimi eı:ıcümeru:e tasdik edil
~- Yarın. bu gil:ıi yerlerin. sı. 
nıf1an ka.'\lmakam lıklara tebliğ e
dilecektir. * Taksi ücretlerine vüzde yir
mi zam yapılma:;ı hakkında şo
förl<!l"in beledi.veye vuku bulan 
müracaati tetkik edilmiş ve daimi 
eıı.::ı:.mım bu zammı y:Wd-e cı~ ola
ra.k 1l:al:ıul etm:i:stir. * Mal'ta.lle ara!anndaki bazı 
~truk =lıklamn lı:aJdırı:lma -
.,iln.a valwı.da başlanacaktır, Bu 
meı:ırl?k:ların bir kısım yola tah
vil edilecektir. * _ farmarada Şıırlı:öy_ önünde 
batınıı; olan Plevne ve Hane!iye 
v:ıpw:lan !lef:rii:ıefer ~ tehlikeli 
..w ı.ı.klarını;!an pcırçalıia.ar.ı;c c;tl'ra. 
nlacn-..ttrr. * Fkırya. plajları hakkmda ınü
ı...ı b mtı,. .. aı:ultın m.uıka...eıe bo -
=1mmıtur.. PU." bu Sl!'rte bele
dcye fd:ı:r edeı:elı:tir. 

Ameri?.ı.a ve İngiltere· 
nin vaziyetleri 

Yazaa: Ali lte/İıal SUNMAJI 
Avrupa lı:ıt'asındaki harekatlll 

- aylarda lle(irdiği . • hat ma· 
)...._ ıaeticelere vard.ıklan sonra 
'°'1di bir beldeme devresi geldi. 
Bu da zaruidir. Eğer kaç zaman• 
d-beri söylencliği ıı;ibi Almanlar 
luılrilı:aten İnciltere üznine taa1'
rma ıreçmeyi düşiiniiy laıısa bli' 
- teşel>büs için büyii.k haaırlık • 
lara lüzum vardır. Avrupa lı.ıt'a • 
sındaki muharebeler Alman t:ırab 
için büyiik zayiata malolnıuştur. 
Simcli vaaidma büyük bir hareket• 
geçebilmek iae bazırlıi. istiyor. F*' 
kat bu bekleme devresinde başka 
baska rivayetler çıkıyor. Bunlııruı 
da en mü1ıjrnınini Amerikanın a· 
lacab vaziyete dair 11rtaya konaa 
hahd.er teı;kil etmektedir. Bunlal 
ne dereceye kadar doğrudur?. uer 
halde daha rivayet hudutları dil' 
bilinde dönüyorlar. 

Meseli japoııyaye kar~ Amer~ 
ka ile · gili....., arae.ında bir teşrilı:i 
mesaid'en bmedildiği .. e .japon• 
vanın İngiliz ve Amerikan donan· 
malan tarafındcn çevrileceği J/f 

saire sözleri bu kabildetııdir. 
Dü ya millctlcrüıin bugünlı.iİ 

nriinasebetlerine göre Avrupa hal'• 
lıi karşısında ne her iki Amerika. 
ne de ıızak şark Hikayt kalabilil• 
Fakat her merak verici ri\'ayeı
kolayca inanmmıın yanhslığı ka~ 
vakittir türlü tecrübelerle anlaşıl• 
dı. İngiltse ve Ameı:ika deniz ku\" 

etlerin.in ~iki ın aist ihtimal· 
Jeri ılc yem elmasa gerek Der me' 
sele gibi bunun da bir tarihçe!I 
vardır. 

937 senesin4e İnır;iltercde dalı# 
Baldvin hülrumeti işbaşında ike• 
Londra ile Vaşingtonun arasındalo 
temaslar çok ehemmiyet kcsbet• 
mi~ bıılunuyordu. Bir aralık iki 18' 
raiın itfilali.ınaan bile bahsedildi. 
Fakat Amerikalılar olsun, İngilis. 
Jer otıı.uı k.Biıt üzerine kadar ge~ 
miş aerllaagi bir taahhüde girit' 
mekten ötedenberi son derece çC' 

kinmişlerdir. Onun için. Amerika 
parlılmealıo ıachafili n mathualJ 
o zaman aankete g'el ·., hakmll' 
ten İngilllıere iie bir ittifak akt&
dildiği ıaeııııkla soruııtıuulına~• 
b·1h=m'lflıır. lt.iıfıda yazıwak al· 
tını imr.ılam.ı1a kadar rmamak
la beraber herlı ıle iki büyü1' 
Anı:losaluon millet arasmda isti!<• 
balin her ihtimaline k~ı hazır bıl' 
Juıınıak için teşriki mesaiyi ileri 
götürmek istiyen Amerikalılar sJ 
değildi. O zamanki rivayetleri.il 
huliısa:.ı şöyle idi: 

İki taraf arasmda samimi bit 
teşriki mesai vücude getirilecelı> 
İki tarafın deniz kuvntleri düıl" 
yanın müstakbel harplerinde şô.,.. 
le birer vaziyet alacıt!<tı: 

Ingiliz donanması Bahtimııhltİ' 
kebirde Amerika ile &ya arasın• 
da, Amerika donarunası da Atlıı.I 
denizinde Amerika ile Avrupa fJ' 

rasında iş &öreceklerdi. 
b.te şimdi şıı &fuılerde tazeleuc' 

rivıcyetlari dinlerken 937 senesı• 
nin nisan ve mayıs aylarında sof'. 
lenenler batın ıı;eliyor. Demek l>J 
her meselenin kendine mah.•us bil 
tarih.çui. aıımış. 

Biıı• ıLa o zaman orta1a konınıd 
bazı •akanılaııı hatırlatmak ica, 
edi.l'ae 93.7 de Amerika bah.ri.l'D 
nazırı taratuulan rei>. Kuzvelt.e vtf 
rilen blı raporda İngiltereni de
niz ku.,..eiliori gittikçe ttJğı söY' 
Jenere.k A.-ııikanın 1 müyoa 83 
biu ::.:ııı tııı• tutnıak üaeı:e 325 pat' 
ra muA.telif gwmiı.i o prograıı' 
ic11iu ise de bunlar.uı yapılmad.ığl 
hatırlattlımıı, hakikatte deniz kuf• 
ve ti erini• şöyle olduğunu ita11• 
etmişti! Amerika 86'9 bin 398 to• 
olmak üzere 113 parça gemiye mıt' 
liktir. Buna mııkabil Ingntçren.~ 
ı milyon 42 bin tonlıık 181 geml>' 
vıudır. 

japonyawn 708 bin 158 ton o"'; 
rak 171 harp ııemisi vardır. Fa~ 
son.radau Ameri.kada 71 ııemi d' 
ha yapılmıştır. 

ili.iv taraftan inşaatta Am.eri ' 
kal.ıı.c:a. talı.ip edilen gaye çabııJ 
vw:up ka(abilen ıremiler ı a.pma~' 
tiz. Bu. 8,ll&'etl.e bir güa japonlarf 
taaı:ı:uz MJıa kolay olaltiür diY1 

d~·· ·· .. at. 

9n7 deııheri inşa b ı..r .. de<" 
!ette ..., ~ ~ )Ü%lıı# 
yek. İıogil •r n"' 
denberi cfeniz in aab.m beş sene' 
!il: bir programla daha arttırıyor· 
Tme er nman Anrerilı:a bahri)1 

na:ı.u:ının raporwıda anlatılmak ıf 
teaen lıir nokta \'ardı: Eğer dilli' 
yada harp ateşi çıka.ı5a Ameri1'1 
da denia inşaatını arttırmak yolıı' 
na giııecektiı:. 

lılugj.ia ıliiDşada harp ateşi ç._. 
mı.'! bıdwlll:y:or. Amarika da ~·( 
Diden fa "yete ~ettk lltl!yarl-' 
sarıe.ı-ek ıllaha :ı;ymle ktıvvel ' 
Jenmektedir. Amerikaam İnı:ill~ 
reye 1.- 'yet_ e · · aılııı 

ne lriiJıii eidu;iunu ·-ylemcğl" Jil' 
xem o rı JtibJ bu (etin .l.ttıu:.ı#' 
da İngifteı'.O« yardımd n gcrı ıı#' 
lacai(ı da kaba! edile 0 )or. 
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İngilizler Suriye 
Reşit Paşanın Hatıratı; 

yol il p trol sev- ABOOLHAMIT NASIL E RILDİ? 
lamağa başladılar iyatını kestiler v.aaalar, 

Londra 7 (Radyo) - .l?arUıten lunan zahire. ıııda maddeleri "" Büyük :rnaıtazalar ve ticaret mii- l.keııdeır F. SERTw..l ~det R-ıı YULARKIRAN 
alınan Ji· eı:1eı:e- !!Öre. AJ.ıııan as- ..... 
1ı:cri mıık.ıml.an, iıımıl altındaki saireyi müsadereye baş]aım1şlar - esseseleri de Almanlar tarafın - lngi_ltcre, s riyede bulunan irtibat Asker ve abalı· . "Y . ı t 
Fransa ehi.r ve-ba.belarmda bu- dır. dan işgal edilmiştir. ı d • k • • şasın mı. c ' 

C bi merikada ya ılacak askeri üsler l.<>1!;
1 
<H~~i>ar!!~inde-a"-r:nae!:!..e~~; .. ~~ ~eı.. yaşasın hürriyet,, diye bağırıyor 

"""-". e .. lliArdel.Bal cenubl panamerikan konferansında ı:örü- !emiştir. --- ki İnıı;ili:ı makamla.rı, Suriyede d.iğj kanaatinde btı.lunııiuji;u ili- auc:yailıiimayuu ceuabı ı den temin bu:rurulması müster . 
N_ • erlır 1 ( usi)- Amerika 1 kcri U..ler meselesinin Havana \ rini teşkil etmekte ald•.n...n sö:r- """ " M L-

rıkacla -~ reürilecek as_ ~ülecek elliye yalı:uı meseleden bi- cııkması muhtemel bir karışııklı.ğa ~etmiştir. mehiki.ue ~o•kitahet hamdır fermuı 

A 
• h karsı askeri tedbirlerini alınış bu- ~ler Suriye ile i.rtil:atı kes- ....., JO temmuz sene 1321 

en ar artinik' e deniz kuvvetleri gönderdi lıınmaktadır. Suriye milliyetper - ~. Be,Ttltta bnl11nn ~ celileeiue ~· Sadık 
verleri arasında istiklal ilanı ha- ~at -'-iti s- 1 '-ı., . ..: "-nes _. Selinik viliyeticelile9iu.3 "'-a 7 ( '"'"" ,,.,.., ....,..,_. '-" Akşam üstüne d.nUru ce\•aben S.. 

-= Martiniiı: eıllimek talebini reJdet.mistir. Bu- dermıstir. Fra.ru;ız altınlarının mii.- re'ketleri gfttiltçe genişlerneırtmir. züeııin.i bitntlş tel;jı)nlrj ederek- Fi- Sureti: Rumeli vilayatı şahanesi daretten alınan tel;;afnıı.me surattı 
~a illica Fransız deniz rada her an bir carpışına belde - ~i.ı;n bir kısmının bu adada saklı Irak lmlr.ü.._ti deSuri~nm İstik listın2 ~- miifettişı umnnıiliği canibi samisi- Serezden ke~ide olunan 10 tem-
~ . ı, İııı!ilizlerin nilmeic:tedir. Amerika hükümeti olduğu söyleniyor. lfilile bilhassa alakadar olmakta- İn.~ llıusal.!an Suri:'fl!.ye u- ne, ü - cü orduyu hiimayuıı muz se- llM tarihli telenıf mee>o 

ot:ııai.: ve.va sililıtan tecrit MartiniRe 5 t-0rpid-0 muhribi gön- dır. Ankarayı ziyaretinden B;ıji; - za.na.ıı. petrol borusrmu k,,.,;,.Ier .. · iyeli celilesi- lisi vülc.elada mütalea oluadu. Mec.. 
t k • F ·ı • k · t d k dada dönemn Suriyeyı;o ııı?nıoan ve Suri e vulilŞ! oetrol sev-ki.yatma Bugün saat dört b u.lr. ndd&le- !isi meb'usanın içtimaa daveti lııı.k-

e ı r ansız gemJ CrJ mu 3Ve C C ece Irak Hariciye Nazm Nuri S t Pa- niiıa.wt vşerm.ıııl ·d.ir. Bu suretle rinde Serez ulema ve e~raf ve mu. kındaki istidaya dair ittihaz oh>-
vyeırk 7 (A.A.)- Stefanı·.· sa kendiSile ııürüşen l(WZ!!tecilere, Su.rive ygli)e Alımanya VI'! İtalyaya teberan ve ahalisi ve mileli ınuh- nncak karar bilistizan Rumeli vi-

gemilerine ültimatom vermeleri Martinikieki l'nllfllz harp ge - s · t )'f ·· · h ı-.. ünde demirli urı-v:enin isttktalt meselesinin .\n- petrol ıı;ö ~ilmesimin önüne l(e- e ı e rucsayı ru aniyesi ve me- ayalı müfettis)iğine \C taracıan-
'\<mrıı:i.ka üzerine vaziyeti kontrol etmek i- müeri ınukılvemete karar vermiş- karada.ki. ,lÜrÜşm<>lenle de mev _ -.ı"-'-tir. Bun.dan sonra p~l sev- murin ile sıınufu seliısei askeriye- nıza bildirttektir. ~ı imal 
~ n destroyeri ='-"' · !11:..tin.i.kteki FraD!>ıZ çin bu adaya hareket etmiştir. lerıliı:. zuu bahsedilib~ini 9Qylemiş ve kivatı sadece Havfa yola~ yal)tla- nın umum zabitan ve efradı san- ltazreti h" .. ctpcnahl tebeanın is-

• • "z ma g"" re degı" •şece Suri'1'!

8

nin tarnamil.e kendi mll'kad- ca.ktıI'... cak küsadilc müselleban dairei bü- tikmali saaaet halleridir. "cticesi 1 t sadı"yatı ye ı kiımete .. eı r k çakirlerinı bedel- erbabı al:'razuı ve bed bam dev-

H C I k 
talı.lif sureti aya arz ve iakotim Jetin •en·tiine hizmet edecek olaa 

7 (A.A.)- S ani: 1 edecektir. avdet etmektedir. Bu -'iowtleı: şiın, t e • ı·a no m .. aA atı an telg aınclerin atebei aL bilcümle hareketten bilitti.Juı bil.. 
Ciıın;rttı millet partisi şe- Ba vekil Rom iki büyük di artık veni 

9 
hatta hali- :rayı biliıfetpenahiye lwışidesile iradei seniyyei hazreti hil:i.fetpe-

~:ıtil:ı. rad. oda süy- mihver d.evl~tinin cerçevesi i ind.e hazırdaki ihtitlflıaa evvel JHıe ye- matlaplarının is"afına müsaade bu- ·nahi teblij;' olunacak karara inti-
auMı:ta bilbaı;ıı· a Rumen • aldığı bir · · artık bir kayii takip edememiş olan ba:n (I inci sahifeden devam) ı taa!Tllz muvaffalbveti jrilzde @ili- vurubnasını i tirham eylemekte zar olunması lazım gelereği ve ba 

nıııomiaiılia, emri~ i · tir. Bn sebeplerle ihlül edilmiş bulunuyor_ İngilterenin, Fransa ile ara- dir. Alınan erkiı.n.harbıyesi ise yüz- otdukkrı ve bükiıınet dairesile suret memleketlerinin menafii ıı..-
ıın.ı...ıa. i- isti et ,,,u... ittihaıı du. sındaki dostluğu boı:nlıalıdığr şu j de viız mttvaffiı.ki:yet kanaati ha- telgrafhanede i tima eden bili - kikiyesi m !ezasına dahi mun-

el:o . . . eu edilmi~ bir tır ir ı • ıtibi Hatip netice olarak Rumanyalı- sırada iki mihver devletı Berlinde sıl cılmacLkı;a. bu t:arruza gir~ mum asker e nhalinin cevalH an- fık bulunduğu hususunun hemew 
leker . veçhesi mem- muvakkat mahiyette de ıteğildir. !ara, biitüo menı.lek.ııttıı nizam ve Avrupa= l"'ı:ı; nizamını hazırla- ınek l'.4";e . değ'J.dir. Bıınıınla vafakat allWl ınca da· lmıyarakla.. miistedilere tefhim ,.c ıliını meclisi. 

b ın zıui İııkiı;aiına ve ziraat Bamanya bu yeni istikamet yo- siikılıuıtia temini iç.in nhd.et ve malda meşguldür. Kont Cianonun, ~~:; t-'-'~,~~~~~s '.:::=ıza bile, Alb~ rını sureti kat' iyede ifade eyle - Yiikelii kararile tebliit olunur • 
.,. ahının hayat seviyesine istinat lu ile devletin eski an'anclerine tesaaüt taneye emi~tir. Hitıerle ·rüşmelt içiıa Beriine git... "~'" =u. -··--•""' dikleri maruzdur ferman. 10 temmuz sene ll~t 

Yunan lı A S fı"rı"nı" ka etti" mesinin seb bi budur. Yeni ni.;om 1 ın.:mya bu büyük ve kat' azn:..in.. Fi 10 temmuz sene 13?4. Sa razam Sait 
ra n büvük ve muf: al brr plan hailn- den"~ değildir. Dokuzuneu fırkai Sern * 

At de tesl:ıit edilec.ektir.. YE."l"İ FRA IZ A YASASI hünıaywı kaaıandanı 
K ~ad.,,!A.A.) ~ .J..ıtefani-: 1 Ne redilen bir kararname ile 1 bıtierın Uni.fcı:ma ıtmneleı:i uıe - Hitlerin Bcrlin.e avdeti dolayı- Vişirlen lr!irif.digıne güre Fran- H Reşit Abdülhamidi çileden 

fir _:a ,_...._ r~. ~un Almanya se- kulla!' lmıs askeri eşy;ı ve üni - n~. Bil b d _,_... TI --"'"' • "-' k h "'""'ul: Nmı t f J e cep .e en ay.~.._ baz.ı şayi- sız mı ın~cı:" yarın ıev'kaı ...... e Aradaa ıkisaat ka . bi:r zaman ÇI aran tarİ İ telgraf .. 
[ 

• ır. ar an ı ve mezun za - alııra mcY<lan vermiştir. Söylen - bir toplantı yapara'k. ana va.ada 

ngl l
•Z p t J • k t} • •• d •• ı • R •ıt• cligine ..nre, Almanl;r İ---"'•-eye ~ nl:nrak tadilli!. .rn..1.ec. -'-'-'-. mürurunu "teakip kuvvei ınüç-C ro ş•r e erı r e ı o gı 1 t.aarruz ~J;..m lmıüz b"" .. h~- ~I mtı..nrini u~; :ıı:.. temianın ısra ı üzerine atidekı teL 

n.,,_ 1--· grafıı:ıme ile de tekidi keyfhet e-
- """2m:$ 7 (A.A..). - Prahov:a o-1 rekkep 24 l.ngilız .. küınetçe ve - , men onkl:m haneme çıli:anl - == hiti:rmjş c!eğildider. Roma- susta h=rladl:.n :nn nroiesi dün ctilmi•tir: • 
~~ının netr~ı şirketlerınin e.ski rilen bir karar mwt.l:ıince dün Ru- m.ııotır. da ki sallhlyettar makamların 'ka.. .Mareşal Peten m n'ya.!leti.ııde ya -

ve t.ekn.Kç1'erlnden mü- naatine .ııöre, bugünkü hazırlıklar pılan bir kabiı:e toplantısında gö- l\labcmi hümayun cenabı 

Ya udilerin Besarabyaya geçmesinden • se da!riimd.e İn.gil ereye yapılacak bir ru.sıılIT'L, ve tasvip ('Cfjlmiştir. müliik!~~l~i~!':tab•ll 
Bükr • J ı•t Bı..ıdan evvelki telgrafn:ım.ei 

n r • L' • t--=ranemiode dair -hükıimette ve eş 7 (A-A.) -S laııi- Ya- sebetile sebebiyet verdikleri hl - ~ ve n _,.._ 
.. mı uır notada bildirild1gine diseler Itumcn makamları tarafın- a . e · S. t ıı.u.ımt11 bo--·r • Y"L d" t..ı.•rafhan mli>elleban ·, · 

•.u c •uou illtnu •• komimistle- dan alman tlıd !erle bertaraf e- _.. eııııay;..JriilWın sör- ~ ctn Jte y a ~ miiaa _ cl.ilm'·"·· ınebedir. eyledikleri arzolunaıı asker ve ..,.... z 
1 

ahali yaşa>a hürriyet, ya ın mil-

N orv eç' İn çıkardıg" ı 50 mı"lyonluk istı.kra I a lct avazelerini ayyuka cıkarmak-... te oldukları gibi tevdi e) J.edikleri 

tar~~lo 7 (.A.A.) - Norveç devleti j ·kronluK milli kalkınma üJikraz j satılm!4 ve üı; mısli talip zuhur telgrafnanıelerin keşide ve takdim 
.uınd <:ı.kanlan 50 · ispanya ve İtalyada arazi fethedecek kadar kılındığına kanaat edcmiyerek 

uı'lyon tah\1lleri ırek kısa bi.ı: zamanda etmi...tır. kemterlerin.i tehdit ve alınacak 

ar ·nik ada ında 
bir muharebe mi? 
(Binncı sahıf eden devam) 

a~mışlar ve İnı<ıliz tayyarelerin -
den. ikisini düsürmüslerdir. 
ı:ı~ taraftan kaqılılrlı haımıa

ne dim.iı: ve ita a lıareketl.eri artık 
başlanw; bulunmaktadır. Şimdi 
lnruız. denız makaınla.rınm İsken
derıy-ecick.i ırtansu; fili:ısu hakkın-
da V...U hir karar . 
mekteci· vermesı beklen.. 

• Bu filonun kumandanı 
et AaııiraI. ,..~~~- ,_,..,;_ h-
k" '-""U.L.!.~y ....... ~ u
ıuınetuun. evvelce vaki olan teb
ı,ııııt~ henüz cevap vermemiştir. 

Amu alın vcrılmesi en münasip o
r ha.k:Jrmda erkfuııharbi
ePwı ıu.iizakerme a. ihtimal bulıın-

ca . b .. verilmektedir. An-
. . u muzakerenin uzaması va.. 
~ etı kararsız bir halde bıraktığı 
çın, Anıırafe Yeni bir ültirnat.ım 
ııoııdenlmesı muhtemeld. 

lnı?iJ:iz deıüx ır .. 
dıınvede de,. 0 mak:amları. Isken
"'··-- . . can llmanında ol-
-....:ı.ıı t acıklı YetU bir ı.","--
ı..~-'·- ·ı ...........,ye 
-.y-cuı vetımemgs.jnj arnı ettik-
len ıo; i'ranı;ız Amiral.inin. · 
Jetı ıvix:e takdir ,.., __ ,.,_ ~-

""""'""' aDa gore 

1 
l 

'eni hadiaelere\ 
doğru 

bir le.arar verecciiini ummakta -
dırlar. 

Visiden bildirildiğine göre, A
miral dO Gol ile: mesai te:ırikinıt 
karar ver~ olan Fransız Amirali 
Müzeh·enin de, İngilız hükiıme.. 
tinden maaş ald.ıl(ı bahanesile ya.
kalandı,ib taıı.dirde divanı harbe 
verilmesini kacaı:l2;tırııı13.tır. 

Bundan başka Fransız zabitleri
nlıı !ngiliz: nışanfu.ı:ID1 taJmıalaı:-.m 
da yasak etmiştir. 

Biııt:ok Fransız gazetecileri İn -
"1.ltereve ııel.ıııi.ş bulunmaktadır. 
FrartSlz hü.k.ümeti bunlardan Per
tinak.s, Madam Tabur., Hanri dö· 
Kerellis ile Emir Bwre I?ibi tanı.n
ı:m.ş Fransız ggzetecileri hakll.nda 
yanlıs habedır neşrettikleri iddia
sile tevkif müzekkereleri kesmiş.. 
tir. 

iki İngiliz kruvazörü mütareke 
ınuctbince Fransaya diinmekte o
lan Frondiir ismindeki Fransız 
tı>rPidQ8Ull.ll da Girit adası. civarın
da batırmak mecbıtiryetimle kal -
mı:ıtır. 

PileYne ve Hanefiye 
vapurlara 

ı=:arköv sul.annda ba~ olan 
Pilevne ve Hanefi-ye vapurlarının 
sahipleri çıkımamıstır. 

Bu sebenle liman reisli.,iil, va -
purların °idip gelınelerizıde teh -
tike te&kil eden bu 2 va]lllrtt ken
disi ·rçalayrn denizden çı:lcaracak 
ve hurda halindeki enkazlarını da 
satacaktır. 

As er gözile 
cepheler 

(8tmMıi .uı.ifedn cın ..... ı 
t.rih olıımı.vonlu. Görülliyııır ki, 
Franıez 'kaıılıc:ı1aruwı ihti;r.ırlaca 
şilfa veıı:ııtMile meşhur olan Vişl'si.ıı 
dl!! konaklamış bulw:ıaıı Fransız 
hiiJ<:ı'lıı:nm Lwltere~e karııı kulla
m.Iaca:lı: siliihları muhafaza etmek 
gibi bir av:m.taiı elde etımiıı bciliı
nın=. Bu ~le 1n.cıiltereore ih -
racı muhtemel Alman kuvvetleri 
aı:amıda. ·ııu Franaız lrolordu:romın 
iımı!ni ~tirsC!lk hayret etmeme -
liyi2:. 

İııı:tiltere ile Fransa arasındaıki 
~ü vaziveti siyasi lisanla na
sıl isimlendiriı:sek isimlendirelim. 
Fili mubasamatın baı;Iad!Bını iıa -
kiır etmek iimkiln cleitildix. 

Bu hal. a:;ıl hasıııından dayak 
yedilttım smıra yarala.rı.ııı. sardır -
mak iizl"n! ..cz:meve l{Ötiirülürken 
bw1<.alarına kafa tutarak :ın.a,2lıl
biveti.ni wıntma.k sevdaıruı:ı dü.şım
leı!in halidir. 

Aıda~ılıvor ki. Fnm;ızlaJtm: izzeti 
tıf!'fis. hayı;ivet, seref ~ sair mu
kaddes mefbıı.mlar haklrmdaki be-
ıakkileri hasımlara göre d.efiişivor. 

abiliyet gösteren Danimar a, bu sefer Alman cevabıa tcsriini uad eyıemeı.t• 
• "!" .J _ bulund dan mqayiri riza:rı 
ısti asına neocn mukave t e medi ?.. ili ahvalı müessileye mahal kal

Ef_,evt ~ırua rağ
men küçük Daırlmark;ı, «.ıı. lr.uvvet
lı::.in k;mııgana r&'ll.CMa:ıak mec -
oıı.rıyetinde kalan rr.e:nleketı.>.· .. 
den biridir, Baltık ha~ını ka
pa.tan b-Oğazl.an müstevlilere bı -
rakmı.ştır. 
Danımarka korsanları, d-0ku -

zuncu asırda İııı:tilterede, Fransa
da, İspanya ve ltalyada arazi fet
hedecek derecede muhariplik lı:a
bilfy.,tı .ııüstermi:ılerdi.. 

Daaimarka, hatta bundan yeL 
miş yedi sene evvel Alırıanyan;n 
müthiş taarruzuna bile kar$ı lcoy

u:;tıL 
ıa6l seıresi idi. On beşlnci asır

dan.beri D4njm;;rka KJ:a!J,..ıy na 

meı:!ıut olan Slezv~ ve Ha '"ein. 
Dükalıkla.rı. hakkında Almanya ile 
Danimarka arasında b.ir ih tuat 
çı.lr.ıuı.>tı. Al.manya. ba vat sa.hası 
olmak üıere buraları istiyordu. 
jutJandda harp başladı. Avu:ot.ur -
ya - Prusya -0rdus.u,. bu ufacık avın 
üzerine saldırdı. Danimarka, uzun 
müddet mukavemet edemedi. 

İki Dük.alık. Danimarkadan !to
parıl:.ı> a!:ını.iı.. ... 

14 mavıs 1912 taribindenberi 
saltıwı.at sürmekte .alan şimdiki 
Danimarka Kralı onuncu Christi
an, Norve<; Kralı yedinci Haak-0n.. 
un büyük biraderıdir. Kardeşi l{i
bi iri b-Oyludıır. lki metr-0ya yakın.. 
Kral. .ı:nilletinin babasıdır •. Her
kes ona sadece oM.ÖlyÖ Kristiyan• 
cfeı:, 

Kral olmadan evvel üç erı.sk, 
n dOirt kızkardeşi ile Lıpenha& 
eperası.na gjttiii •aman. bu genç
ler, perde arasında, Kral locasına 
gözlerini diken seyirci.le.re karşı 
sekineUerini ~sterm.ek için hara
retli bir muhaverede bulunuyor
~ gibi görünürlerdi. Fakat bu 
ol.dukca müşkül birseydi Çünkü 
hB ı.s..ıı:ı.an kendi kendilerine siıy
liyecek. Lakırdı bıılama•1ardı. 

Uzaktan Prensierin Ye Prenses.. 
:t..riıı talikatli maıha~erini hay
ranbık.Ja temaıa eden seyi.rciler, 

- Ne ııüzel lrmnışuyorlar ... Na 
kadar be"-t -'-'hi . 1 di ...,. • .......,. ımıan ar... -
yorlar Te onların bu yı sayma -
ları.ru hakiki ııı iiJd!eme sanıyor .. 
la.rdı. 

* 
Kü~k Danimarka, korr.JllÇ 

ko=ıısu karşısın.da pek zayıf bir 
vazı:rette idi. İki bin bahiyeliden 
mürekkep bir 

0

dananmas1 vardı. 
Kara ordu.sunun miktar, ise on hi
ni tecavuz etrniyariu. 

.... 

-·k men bu bapta şermudıır 
bul'Uı:ulank iradei seai.7yei hu
ıeti paiiııahiein siir'ati cımi.r n ia
basın.a müsaadei malı.suaai fahL 
manelerinin erzan buyu.rulması 
kemali ehemmiyet ve ilcayi m,._ 
JaJ..tla tekrH istirham olunur 
ferman. Fi 18 temmwı seae 13Z4 

Fırka Sarew 
kumandanı mutasarrıb 
Hasan Reşit 

Bu iki tel eye Oll8 

kadar bir cevap alınamaması üze
rine saat on. raddelerinde -
asker ve ahali namı.na cek.Mmiş o
lan aaicifti lllD - telgrafnama 
ıteticei kafiyenin istjhyJiw biia 
elı.nuşur: Pra~m. sukutıınd;an birkaıc; hafta 

sonra Kapenha,ıı:da.ki set... etha. _ 
nelerden birinde erileı;ı. bir kabul !Uabeyni hümayunu mülükiıw 
resminde •u muhavere !!;itilmiştir: ba•kitabeti cclilcsln.e 

Zarif bir Amerikalı ı.ad.u:a, sos- Üçüncü orduyu hü.ıruıyun. 
yalist Başvekil Mösvö Stawıi.uıı'a M"ıi iriyeti relileı;ine 
şöyle diyordu: Rumeli viUyatı şahanesi müfett.ifi 

- ]I;lemleketinizi pek ınken ter- umunıiliği canibi samisine 
ketmeğe mcc'bur olduğumdan d-0- Seliınilı. vilayeti celilesine 
lavı miitees•irim. Fa.kat hatırasını .. ·· iti Jıtıt'a ~ 
hic l:ıiır :ram.an uıı.~r•aı1tım. ye .,-lclir: Bir kam cnala 

Kolpenh-.ag, JÜZ]erc:e çam ol.ım mu afakat dığı 
bir memleket.. Kopeııha,(da askB- kamı.na esasi IBllCİlıİllca er üt ve 
den ziyade çan ıl'iirdim. eldter alan. vetishtı saltaaaıa tah-
Başvekil ııı. ttv:al:ıı. Yftdi..:. vili biıit .._aiı Seruce ilia 
- K.oP""llrıı'••ia üt: kııtla ve pek ed.ildiiin._ w ıöu *-rii -

a "'*2r-vardlr. Faltat · bir Av- vaba inayet buyu.rulması seliıneti 
ruı:ıa mn:ı.ı...ti imim lraıılıar ~ 0 ma-i;re aa m.iiatumımdır. 
mat t ,..ı•mam.,tır. lfiı;,iıir Fi UI lwlııllX seae llli 
A vruoa meınl'eketi. bizim. Jtadar Serez sanuiı aıllı:er ve ahalli 
fftdin lm1A 1aş~ ~ - - . • • ..........., __ "; • ..; 
tır. Biz. -'lot . mili~ --..... --.. 

O anlk YıJAız mer · · Seli-* ıailt-ı...iai.arawı- ii&eciae, S.-
Ufacık mü.frezeler h.aıiııde bu .. us t.ipaf ·· ·· iiCii taraDıoUıı 

lunan Danimarka ord.usu. ııa:r1*ah· ,_ıa Ye. lıelcraf -na. (ek.il -
tını nınlıafaza edemezdi. Liman ft mit 01- t.l&rafna- s-. · · . 
şehir, ivi mahfuz deitiJ,di. V ınarua n ala-

Bir de limanın ya!tıııında üç madıkça Seliniie yol moeja 

Sadnaam Sait Paı,a haırretlerine 
C. t mıııuz sene 1324 emri 

telg-rafii falıiınaneleri efradı DIÜ(
temiai milli ·e)·c tebliı; edildi. ıı..
kuku tabiı)ei ınıişlcrckelerini is.. 
tihsal yolundaki müracaatı muta
vaatkiraneniıı bu derece diıçan 
taallüıt.1 olma ını idarei bükiıme
tin kökleşmiş olan htipdadı tesiri
ne atfederek hu name ru tahak -
küınü kat'iyyeıı kabul etmı) ecek
lerini e ö den beri nıahc) nin ma
kas idi g::ırihe>ine bi.ınct ed n nıec.. 
tisi vükelndan vacibül;taa bir ka
rara munt~zır olıuadıklarını ve 
kendil ri hukuku mai::subei mil
liyelerinden dolayı müddei olup 
müste<li sıfatını da reddederek bu
(iinden itibaren kanunu esasi dai
resinde teşkil edecekleri idarei hü
k.ümetle temini mes'udıyct ede -
cekler c e de merkezi saltanata o. 
lan rabıtai maneviyelerini muba
fuatan lnt lııekkı m nmn Padi
plu OsmlUliyaıı canibınden ek- res-· 
men ta<dikine kemali istical ile in
tİ7:ar eylediklerini ve yirmi dört 
saat sonra her mes'uliyeti hakla 
meşnıu milliyi tanımamakta 1"rar 
eden heyeti idarei müstebid ye 

tahmil ile istimali lnıvvet me~ .. 
buriyetinde bulunacaklarını ve 
badema sureti kvt'iJtde red ve luı
bul cevabından başka bİ"'i<"!'• mula. 
taç olmadıklarını ciddı bir lisan ile 
beyan ederek çelrilmi oldnkl n 
ve lougün dairei hükümet ve smı
batı ker ve ahali tanfısdan nJe>i
pl tanfı çakeriden bir giuıa 
icraata im.kin kalmad ı;;.ı ma zılıar 
ferman. 10 temmuz ••ne 1324 

Serez muta amfı lle~it 
{Devamı var} ı 

l:El.!11•1 
DolpU...U.jw 1 

1"8-. WKc/s. 1ZO Kw. 
.A.P. 31. 7 m. 94'5 Kc/ı. 1ZO K w. 

T..A.Q.U.'ıSın. 1519SKc/s. ZI Kw 

18.- Progrom 
18.05 Opercı cıryal&n (pl.) 
13.25 Solistler (pl.) 
18.45 Radyo caz orkatraa 
19.30 Türk müziği 
19.4.5 A;cz,u haberleri 
ZO.- M-üfterek N 80lo ıarbion 
20.4.5 Ko!ı1qTlla 
21.- H..U. hmxtlan 
211 O Türk müziği 
21.JO İzahlı bôr opera 
22.311 Ajam lıcberleri 
22.45 Ajcm.ı S'))Or seroüi 
23.- Cıubımt (pl.) 
23.ZS Yarmki~ 
23.30 Kcıpım~. 

Bostancıda bir yangın 
Dün "ece saat 22 de B<ıstaneıda 

küçük Yalıda Ahmet ve hemşirest 
N ahıdenin sahip oldukları üç katli 
ahşap köskten yanııın çı.k:ıruş ve 
köşk tamamen Yanmıştır. Köşk 
Ankaraya giden sahipleri tarafın
dan bir bekçiye bırakılıımştı. Yan
ııınm nasıl çıktıih araştırılmak -
ta.dır. 

Uğrunda yüz binlerce can feda 
e.ttikleri bir davanın ~e ımü -
dafii kalan İnııtiltere:re karşı. çev
rilen Fransız sil:i.hı bir meseleyi 
aıııdmlatııruş oldu. Deıne'k Fransa 
har.be ~ i4di:ı e~ deınak
rasi w hiirrivet prensiplerile al.iı

ltamu. ~ ~ Ile.ıru?k en 
lruvntli eflı:in u.mumiveve malilk 
oldui!u zannedilen o memlekette 
büvük bir harbe başlaııken harbin 
maksadını idra'k edıııl:ıi.leeek karlar 
dahi kanaat te-olului!u 'kalrnamı:ıtır. 
Bu rözülüşle .:eııtıelerdeki çözü -
lü~tcrin sebeplerini ve manalarını 
daha i:vi anlamşı oluy-oruz. Fran
sanın şu haline bakarak bu. sualleri 
sormak mecburiyetini hissettik: 

Bunun için bir hile bulımı.şlıırdL 
Yiize kadar sayarlıu:dı.. Sonra ye... 
niden baıılarl:ırdL Bu su.retle mev
zııl.arı. tük.enınez bir mevzu olur

ada üzerinde in-a ediimış olan ka- kat'iyyan. :ııttzua cl.ejillm. Bava da 
leler birk:aı; sene evvel yıkıl'""' ve "lıosuhı.yac. Siıikanın .,•hsLen,-e 
bunlardan biri yerine bir c au sa- miD.i oldutuna dair v..ı..ı...ı..aı. 
lamı yapılmıştır. ifadat dalı.i aheli indinde bittalıi 

Amelienburgda şatosuna çe,lti1- = -· olınıyac•Cııulaıı bil.ilıan Dr. Hafız Cemal 
miş olan milletinin hürwet ettiği •esela veltamet kesbedecektir. Bü- 1 LOltlllAN BEKİi( 

Litvanyada bir yangın 
Rip 1 (A.A.)-u~- A

luksn• ehrinde böyö. bir :rangm 
çıkını• 130 ev harap olmudar. Bir 
coJı: ö1il. WB yuah V .... 

Fransız ordularını ma,iilüp eden 
A\ınanlar mııdır! Yoksa Fransa 
kendi kendini vendikten sonra mı 
Almanların ka"1Sına çı:k:ınıştL• ... 

Bir sarho düştii 
ve beyni patladı 

Bey<Jilanda Jtalyannlmlluiun
ıla otnr11B Galip imaİllde Ttir ıenç 
gece vakti evine sadıaş ıelmiş Ta 
ı.lıcede bir ialımlede oturup cl.in
lemnelı: iNerk.ea, sarhoşlıılda açık 
bir çukura dtlşüp beyni poıtlaımk 
nretile llhn tür. 

du. 
Prens Kri.>tiyan.- Bir, iki, ÜÇ, 

dört, beş. altı. •. diyordu. 
Prenses SoW.c.- Yedi, sekiz, do

kuz,on, on bir, diye cevap veriyor
du. 

Kral Kristivan. bir müddet hiirri- ~ beraber nefsimixin teh .. ' DABİLİYE MÖTEBASSISI 
vetini feda etmekle __ ,...._..._,_, like;re iJka buyurulıuaması için ı 
t m.ahi ~·~ cıevabm tesrii ve Seliln.ı1t mah.abe- Divanyolu 104 
~~~ b:~~:'"~~ ._mm v~- veya Hint tellerin- ::ı1aa..-9" n-_ıı_eri:.U - ı Tel.: ıınR 
olac~ düsıündü. Nih-ıııel diğer 1-,.;,.,=-=..,.;~.,;..~~;:,:,,;,:,;::;;:;,:,~:;;;;;;;;::::;:=;;;;~::'::;::::;:;:::;=. 

;;:;:·:::ih.dflh= _.KA GiT ÇILARA 4-llıı. 
Prenses İnJ?eb-Org.- On iki, on 

üç, on dört, on beş. diye mırılda-
nı;ırcrdu. .. .-.-DOKTOR 

Pek ziyade gevoeze olan Prensea Fepi Ahmet Onaran 1 
Thyraün i.se~tı, <m yedi, on sekiz, on. Cildiye ve zii!ıreviye ınüWı 

TOPTAN va PE&A.KENI>a; 
•mhelajlık iade rueta klirtlan bundaa loö le ıa ·· hlıiü 
~ cl<ıintdan cloiıru:ra idareınis ta.rafmdn ı.atıJıia çıkan
.. caktır. 

dokuz, .,-irmi, yirmi bir, diye tı.- Aclre&: Babıill eataıaıı- :r<>-
bn:rordu. 'İİll-klluşiııuiıııiıikıii!lşiiiesindiii"iiiiiıeiııııİİNİİİo-4&.;,.;'hl.;,:;,.;"=W::..:ı 

Talip bnhı-al•rm har lı.afU Paurte'li (Ünleri aı.ahleyin ıaal 
9 - il arasında guetemh idare müdürlükfuıe mürac atlan. 
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AÇIK EKSİLTME 
Orman Fakültesi Alım Sahm 
Başkaabfından : 

Komisyonu 

Cine! Miktarı Melıtı- Clnıi Miktarı Malıaıa· 

- l'I. me• fi. 
Kur .. 

Benz.in NllO 111. UM 

cBel..ılye thrtma H S . naldly9 fteo 

Muvakkat temm.wD: 112 lira 

Ekmek birinci .... :ıe,ooo x.. 10,Jll 

.Beledtye ur.bıaa 21 ıli. nakl:Q'e ile, 

Muvakkat te-.U: 168 lln. 

D•ğlıç eti 
Muvakkat twntwetı , iM .Hra 

Sade yal 
Urfa b- ile. 

Zeytinyaf 

YllO ıtı. 

100 x. . 
llnvakkat -il: - lira 

JCuru!loı&an 

Paiateıı 

llalça 

lermısd 

Yumurtı 

Umoa 
Sirke 

Elma 

A:r<a 

Poriakal - ım 
Y"IJl'8]< ••ll•aı• _,. 
'.hile bUla 

Anekadm~ 

s.ıın kablılı 

Taze büıa 
Enaloar 
Taze biber 
Domates 

Semizotu 

Patlıcan 

Ma;rdanoz 

Taze ıotan 
Yetil alala 
Havuç 
X.ereviJi 

Xarnalıalıar 

Ispanak: 
LA hana 
Pırasa 

)600 x.. 
l800 x.. 

l80 x.. 
2ll xı. 

UOOll adei 

llOO > 

48 x,. 
IS() xı. 

)60 )[&. 

\IOO Ad. 

'° :ıtc. 
llO ıı:a. 

1300 :ıtc. 

"° ıı:ı. 
175 )[&, 

..ı Ad. 

mx.. 
150 x,. 
120 x,. 

lJOO Ad. 

*°De. 
'°°De. 

ıeeo A.cl. 

"° x.. 
160 x.. 
IS() Acl. 

1000 Jta. 
soo ıts. 

1300 Jta. 
Muvakkat teminatı: US lira 

.. 
uo 
• 

• • 
so 
M 

1 

4 

15 

IO 
11 

• 
28 

10 

it 

• 
11 

• 
10 

' H 

• 
1 

J 

1 

19 

H 

11 

• • • 

K-. 
Enstıtııı.re ldtap , 

dolllbı 9e Ad. 

Talebe - pzdlrobu :ıı Ad. -
aümunesiae lllre> °bırehım'i lleo 

Muvakkat...,.._, 213 lira 

.!Ilı t 

Yoğun 

Tereyat . 
Kaymak 
Ekmek &:adıı:rUI 

Tel ita~ 

1000 Llt. 

1800 Ka. 

70 Kı. 

15 "•· 
IO Ad. 

75 Kf. 
revmçi "Kg. 
y,..., ndayttl 40 Kg. 

Muvakkat ~: 49 lira 

l'trlnç 1500 Kf, 
Şektt 

ıı:uru fımıl:1a 

Ze;rtin ' 
Un 

Jfobui 
Makama 

S~ah merdmelf 
J[ırnuzı • 

fehri.ye 

Pirinç llDD 

Kurulldm 

~~ 

Be:raz poırair 

Tu3 

irma: 
Bu:taur 
Ca:r 
Çilet reçeD 

Vi,Jne reçeli 

ıı::.nııenoe ta...ı,. 

B:onoerve U!rll 

!tun& b:1w 
XU1 llzQm(\ 

Cam futılı 
Buğda;r 

Xuru bam;rıı 

Sabun 

IOOO > 

800 • 
200 • 

1400 • 

IO() • 

S50 • 

175 • 

" > 
60 • 

30 > 
180 • 
400 • 

400. 

150 • 

JOO • 
110 • 

u • 
l50 > 
150 • 

400 • 

400 • 

100 • 

15 • 

15 • 

30 • 

30 • 

TOO > 

Soda 400 • 

Muvakkııt lemınab: 267 lira 

l3 

18 

120 

HO 

11 

rı 

IO 

ıs 

13 

37 

18 ., 
ll 

IO 

iti 

ili 

ıa 

23 

28 

• 
71 
10 
1 

• 
10 

125 

60 

60 

ıo 

ao 

'° 30 

120 

1t 
'16 

17 

• 

• 

ı - Bll;rllkdere Jlalıçeköyde lıuhınan orman fakWt.esl için ;rukanda müfre _ 

at.ıarı ,.-ı.ı ....U w aire el> prtname ile açık elcdlbnQ<ı konmuştur. 

2 - l'lı:ııiltmeı.ı :lıstanbuı Bqollu U.Jer mubuel>ecilJti dairuirule 12/7 / 

l:t40 euma lilDll oaat 13,30 dan lübaren ;rulcandalti aıraJanna göre olacak. 
3 -~ ııJreceklerin ;rukanda lıer kısmın altında ;rıwlı muvakkat 

lominatlann ..- aıAuebecl1lk - J11tıniıklanna da.ir makbuz ibraz 

itmeleri, MIO oo71h ıı-ıruıa ;ruılı ırvııtfları lıaiz oima1an n yeni sene ticaret 
tduı ka:J'll ı ., veya ~ .ae rutı.at ünva.n tınkttelerirıi ibraz etıne
leri -ttur. 

4 - Şarinamelerl Cilmıek ve 89Qflannı ögpenmek iat!Joeolerın Bü:rülı:dere 

.. bçekö;rde buluaan orman fakültesine müracaatları. «1408> 

Devlet Deni:ı:yolları İşletme Umum 
Müdürlüiü İlanları 

Devlet iDmizyollan işletmesi Umum Müdürlüğünden 
idaremiade 11ÇS1ı: buloınan cemi tabipliklerine ..ıek!or alınacaktır. 

Ta.tip ol•nlcnn flD,iti ötrenmek üz ere evrakı resmiyelerile birlikte umum 
.müdiJrltilümfrı zat illeri müdUrlı.i.Cone müracaa t etmeleri lüzumu HAn oluınır. 

(5747) 

l\o. 104 Yazan: M. SAMİ KARAYID.. 

Papa Franıa hükumetinin Cem'i kendisine 
teslim eG"eceğine kani bulunuyordu 

lllllilr elçileri, l'loraıısa bllkfi -
meti reisine .. malırem sözleri de 
söylediler: 

- Şehzade Canin Macarlara ve
rilmesi çok mtiııaaiptir . Eğer ,eh
zade Macarlara teslim olunacak o
lıına Sultıua Beymg.dm teninden 
lıepimlı halis olııru:z.. dediler. 

Fakat. Sultan Cemin Macarlara 
verilmesi m~ bir mesele idi. 
Yalnız din namına hareket eden 
ve kuvveti bütün hıristiyan hüku
metler nndinde mahfuz bulunan 
Papaya teslimi dalıa kolay ola -
bilird ı . 

Floransa blikiımeti .eisi Cemin 
Papava teslimi için tavassutta bu. 
hınabileceiiııi ıöyledi. 

Mı.sır elçileri buna da ra:n idi
ler. Çiinkü biç olmazs ı ' "h uı 
ırıahpw lak hayatından ku rı ra -
eaklardı, Framanın zulmünden 
f(ivalyelerin hayasızlı;tından weh
zade kurtulmuş olacaktı. 

Floransa lriikinneti •ei'i Dome
ılid Papaam yakın bır adamı idi, 

Mıııır e~i fU iddiada bulu -
Hyot'lardı: 

- &odos töva}yelerine bir mi•ak 

name üzeriııe teslim olan şehzade
nin her türlü harekatında. esrbest 
olması lazımı?elirken kendisine e_ 
sir muamelesi eılildiği binaenaleyh 
şeh•adeyi kurtarıp adaleti yerine 
getirmek_ Papaya ait oldui:u iddi
asını taşıyordu. 

Mısır elçilerinin bu iddiasını 
Floransa hükılmeti reisi Papaya 
yazdı . Onu din namına adalete da
vet eyledi. Papa, Sultan Cemi ya
nına alacaktı. O, muhafaza ede -
cektı 

Pana, Sultan Cemi kurtarmak i- ı 
cin tenıina t verirse :\lı sır elc;ileri 
Boına va g-ide-cekler, ınahrem mek
tupl a rını Pa~ --· a takdim eyliye - ı 

ceklerdi. 
Papa. Floraıı•a hükumet reisin- 1 

den aldıjiı mektuba memnun ol -
mu tu. Cünkü. l\lısır SııltanL Cem J 

') ultanın kurtulması için avuç do
lusu para veriyordu. 

Papa. din n adalet namına ha
reket edeceği cihetle Fransa kra
hmn Cemi kendisine teslim eyli- ı 
;rıeceğine kani bulunuyordu. Üste 
.., fazlaca para Yerileuktl. Ortada 
para vardL 

l3tanbul fiçlincll ıcra 
memurluğwadan : 

Gözen Şayo Eskinazi Negrin limited 
prketinden temlik.en jak Necrin nanu
n.a birinci de~ıede ipotekli olup bu 
aıretle ve 2004 numaralı kanuna tev -
tlJcan paraya (:evrilmesıne karar veri
leı ve be,reti uırumuyesıne yedi bin 
;r1h :rtrmı altı lira lcıyınet takdir olu
-.n b(Q'Uk çazpda Kalpakçılar başın

dı& eski ve ,.-eni 191, 183 ve 187 nu -
maralarla murıkb.m öç dQkk.tının 28 
lıiıısode H m-i ile ayni maı...Jde es
ki v' 7eni 119 numaralı dUkkarun 28 
de 15 hıssesi A\.'lk arttırmaya konduğu 
ve 8/ 8/!140 tarihme mtlsadit P«ŞCmbe 
SiinU aaat H den 16 :ra !<adar daino
mızde bırinci nçık arttı.rmaaı icra olu
nacaJc ve arıtınna bedeli m«Jdir ••yri 
.ı:nenkultıta takdir olunan kıymetı.eo 

atılıp çılı:arılan ıw-iere muai.p kıy

metin 70Zde ;retmış beşmJ bulmalı: pr

Ule "" çok arttuawn llıltünde bıralı:ı -
lıııc:aktır. Alı:ai halde "°" arttıranın ta
ıılılıOdQ baJd kalmak llzue arttırma 
on bee ıun m\lddeU• temclll ve 23/1/ 
IMO tarilwıe mwıadıf olan cuma sünü 
ayni saatıe keza d.Mreını:ade 7apılacak 

ikinci açık arttırmasında mezk1lr ıay
n menkulA ı -·n en ÇOk utııranın 
uhdesine ibalıe olu.nacaktır. 

Sabf peşin para ~r. Arttırmaya 
ııirmek lsıi,yenler mukadder kqmeUen 
Atılıp vuolunan hlM<!lere -P kıy
metin ;rtlıde ~ buçuğu -...ı. 

pey akçesi veya ulusal btr bankanın 
t.n.tm.ı mektutn.mu Termeleri Jbun -
cllr. 

Haklan tapu ka;rıl aiclllerüe sabit 
-ıyan ipotek a.lııcal<Warla dl~ a!A
tacıarlann ve l.rUfak bakkı lllhlplerl -
nln bu lıa!r.larını ""' haou&il• faiz ve 

- dair YUlnı bWacaJı: iddielanru 
JMn tar:ıhı.ııden ıtnıar- ;rlnn! ıün zor
bnda evrakı m&.sbitelerilo birlikte d•-

lnmlu lı6dlrmeleri - -· Alı:li takdirde balcları tapu aicillerile abiı 
olını;ranlar sabi bedel1nin pa;rla§ınasm
clen hariç lı:alıriar. MezkQr ı•:rri men
bıat h.iaııelerlne ali. Ye ne:fainden do

lan bllcilmle birilı:miı ftrsi millı:elle
Creti ile te!Wl;re ftSıni borç!~ alt 
olmak üzere aatııl bedeüııden ı.tifa 

elwıur. Yirmi ııenelik valı:ıf taviz bedeli 
ahcı;ra alıtır. 

EVSAFI UKUiılİYESİ: 

Mezl<Ur cayri menkullerden ..ıcı ve 
:r..U 187 numaralı p7ri menkul, Kal
palı:ç.ılar caddesinde ve İskenderboğazı 
namı ıeçictin köş .. inde, eskl ve :reni 
ıag, 191, 193 numaralı gayri menkuller 
ile :rine Kalpakçılar caddesind~ idim 
lfbu dört layri menkul birle,tirildik

ten aonra 41.bşap ve mµvakkat bir böl
me ı.ı.e tekrar biri büyüll ve diferi lı:il

çük olmak üzere ilti lı:ıııma le!nlı: edil
m.iıı b ır vaziyette bulunmaktadır Kü
çük !usundaki dükkAn 187 aumaralı 
gayri menkuld eı> allllffilf, falı:at bu ye

rin Kalpııkçıla< caddesindeki ce~besi 
dlılcr büyük k.uıunda ;rapı.lan dlilı:!dınm 

cephesine ılA ve edilmlıı ve bu lı:ilçük 

clllk.kanda yalnız lslı:end«rbojuı reçi
tindekl cephe ile ilı.lifa olomaralı: ka -
Ylıf -iazaaı ittillaz olunmuştur. Ha
ricen çift vitrinli ve bir kapllı b!l;rUiı: 

bi.r dükkil.n gibi ıörünen w el;revm 
187, 189, 191, 1Q3 numaraları lalı:ran 

ikinci büyük kısım ıµ.pkacı dükk.11.nı o
larak müstameldir. İibu kavaf ve pp
kacı dükkfuılarının ;rukarı kısımları ah
şap bir tavanla &'iye böl i.ınmUş ve üıt 
kata dokuz basamaklı ufak ve tahta 

bir merdivenle çıkllmaktadır. Ve elek
trik ~U.. tı da vardır. 

Sapkac.ı diikkinınuı kebir Jcristal 
camlı vitrin ve rafları ile kavat dük -
klnıruıı oa~Anlan aatıp dahil de -
tildir. 

HUDUDU: 

Bir tarafı İskmderboiazı kapw cad
desi ve cephesi Kalpakçılarbaşı cad -

Sonra Papa, R<>dos beyine de 
kardinal rütbesi verecekti. Dübos
son kardinal rütbesine nail olmak 
için Cemi Papava vermeğe nıu,·a
fakat edece~ asikardı. 

Papa. elçilerini Fransaya yolla
dı ve hıristi~an alemini de elal
tından tahrik eylenıisti. Bütün lıı
ristivan devletleri Sultan Cemin 
Paııa~· a verilmesi muufık ela -
caRını söyllivorlardı. 

Fransa kralı hıristiyanların gös
terdiği arzuya mukavemet edemL 
yecek hale ı;-elmişti. Ortada bolca 
para viıdi de \· ardı. 

Fransa kralı papanın son ı:elen 
eldlerini hüsnükabul etti. Fransa 
başvekili ile gorü$llJelerine müsa
ade eyledi. 

Fransa ba~vekili uzun bir nutuk 
söyledi. Başvekil hıristiyanlıktan 
koyu bir surette dcınvuru~ ordu. 
Fatih Sultan Mehmedio ölümün -
den meu1nuaıyct1e bahsettı ve 
dedi ki: 

- Eı:er. Fa ı,.h Sultan ;llehmet 
\'efnt etnıem ı .:.ı ol saydı hıri st i .> an
lığın hali ~ aman olurdu. Bereket 
ve r. in, oğulları araSJnda post kav
ga .· ı ,ıktı . Oğlunun birisi bıristi -
vanların eline düştü. Bu suretle hı
ristiyanhk derin nefes alabiliyor. 
Bilivorsunuz ki, Türklerin zali _ 
ma~e kudretleri Anadoludan İtal-

raya kadar rarçabuk ilerlemiştir. 
talyaya Türk yolunu açan ltal

yanlar da vardır. Bereket \·ersin, 
mesaisi Papanın ıa~:retile akinı 
kaldı. dedi. 

Ve Fransa başvekili sözlerini şu 
suretle bitirdi: 

(Devamı ııar J 

Devlet DemiryoJlan ye 
U. İdaresi 

Limaalan lıletme 
hanları 

Muhammen bedeli 3650 !in olan 2 kalem Autrae<Qoc ampuller U/a/lMO 

oa1J ,unu oaat 15 de kapalı -ı usulü ile Ankanıda idare lıılıu11mda salın .ı..a

cakbr. 
Bu lp Prmek iırtiyenlerin (278,75) lirlık muvM:kat ~ ne kanunun ta

;riı ettifi vesikaları ..., telı:ktlerini a;rni &ün saat ta e lı:adıır lıxıaıis:ron re'•Jl,ıhw 

vermeleri lhımdı.r. 
Şartnameiıer parasız olarak An.karada malzeme cbdraiad:m, Ba,.cia.rpap.da 

tesellüm ft oovlı: pfüğinden dapblacaktır. (11429) 

Kuleli Aı. Liseler Md. den : 
Kul4H, M.allıepe, Bursa ulterl llieleri.nlı\ birinci amflarıM illteldi ve blltiin 

girım! prllaruu bah olan namzeUerin seçme ıınavta.n lt temmuz - ıünil 

mezkQr Jiseıe.de ;rapolacaktır. Namzetlerın eo reç 10 lıoıl'rmaz U-0 oabalu •at 
ııeltizde mürel<k<ı>ll kalemlerile -.eya hokka Iı:alerrWerile ;,bu liselerde bulunma-
lan ilin olunur. (2M) (5e90) 

OAK IK VE TAMU LA Y 

RALCO SAATLARI. sızı SQJ,j DERECE MEMNUN EDECEKTiR . 

Mirasçılık ve alacaklı ve1 

verecekli ilanı : 
Sultanahmet 5 inci sulh 
hukuk hakimliğinden : 

G E N Ç 
GÖRÜNMEK 

ISTIYENLERE: 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cart Hesaplar 

iKRAMiYE PllNI 

1NI IKB.AM1YELERI 

1 ldet 2000 lira:lık = 2000.- llrı 
3 • 1000 • = 3000.- • 
• • liOO • = 3000.- 1 

12 • 2:)0 • = 3000.- • 
40 • 100 • = 4000.- • 
'15 • 50 • = 3750.- • 

:no • 25 • = 5250.- • 

Keşideler: 1 fU)ıat, 1 ma)'l8, 
1 -tustoıı, 1 lkinciteşrin tarih
lerinde yapılır. • 

Siirt Belediyesinden 

Kwni<anıda Bavr-vuş ma
lıallesinde Taşçılar d<ahnda 37 
numaralı •vin üst katındaki oda
da mukim iken 29 /3 /940 tarihinde 
öidüj!'ü bildirilen ve o civarda A
yaıltiryB.lti kiliısesinde de kat~ Po
)ilriren oğiu Diınitiro mirasçıları
nın ~u ilan tarihinden itibaren 
3 ay ve alacaklı ve verec€Klileri -
nin ise 1 ay içinde Sultanahmette 
Tapu dairesi alt katındaki mahke
memize lüzumu müracaatları &ksi 
takdirde bunlardan alacaklılar 
baılr'kında kanunu medeninin 569 

Su teoi.tJ için elı:sil!me;re ÇJlı:anlını1 olan çelik ve font borulara talip çık. 

nıadığınd"" 15/C/t40 tarihinde ~ pazarlığa konulmuştur. Taliplerin An• 

kara, İstanbul Ve Siirt belediyelerine müracaaUa ŞQ.rbıameyl göm1elerl ilAn olu .. 

nur. (6412) = maddesi hükmünün tat.bil!: 
edileceği ilan olunur. 940/87 Tere'ke 50 yaşlarındaki kadın• 

ADEMi' İKTİDAR 
desi, aol taralı 1&5 numaralı dükkan, 
sal t.ar.fı 1196 IJ\1DU"8lı dükldn ile mah

dut\Ur. Umum mesahası 13 ,65 metre 
murabbaıd.ır. Gayri menk ul kendis ine 
ihale olunan lt.i.mse deriıal veya verilen. 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
karan fesbolunarak lteodiainden ev -
ve! an ;rü.ltı;ek teklitle bulunan itim -
-e anedilmif olduiu bedelle almata 
azı oluna ona, olmazsa veya bulun

mazn tekrar ve on beş ıün müddetle 
oabia Çllı:anlarak en çok artbran fuı

t6ade bırakılır. Ve iki ihale arasındaki 
fark ve geçen &ünler için ;rüzde beşten 
hesap olunacak faiz ve tiiğer masarifat 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın me -
muriyetimizcc." eski alı<."ldan tahsil 
olunur. 

Daha fazla mahlmat almak isüyrn
ı.r 15/7/040 tarihinden itıbaren daire
mizde aç.ı.k bulundurulacak arttırma 

prtnaaesıne ve 938/3016 nunıaralı 

doeyamna müraoaatla 16.z.ım &elen bü
tün maUlmatı almıt ve öirenmiş ola
cakları gibi bu suretle artb.nna~ isti
nk edenler d.ahi bilcümle maHlmata 
muttali olmuş olaca.klan ad ve ilin 
olunur. 938/3016 

lar, naııl 35 yaşında 
görünebili} orlar? 
Meşhur bir cH.d mutehııssısı 

tarafından keşif, satılam ve ı?enc 
bir cildin un.surlarına m Ü!;<rbih 
olarak ııenç hayvanların cild hü
ceyrelerinden ıkemali itina ile is
tihsal ve •Biosel> tirbir edilen 
yeni ve kıymetli cevher, cildin 
unsuru olan pembe renkteki To
ica.lon kremi terki·binde mevcut
tur. Her ııkşam kullanınız, uvu
duğwıuz her dakika esı:asında 
cildiniz bu kıymetli cevheri mas
sederek beı;ler ve her sabah kalk
üj(uuzda cildinizin daha bey az, 
daha taze okluiiunu _göre<:eksini2. 
Gündüzleri de bevaz (ya.ğsız) To
kalan kremini kullanıruz. Bu ba
sit tedavi ve itina sayesinde bü
tün kadınlar 10 - 15 yaş ı?ençle
şebilir ve şiıy aru hayret bir cild 
ve tene malik olabilirler. 

Sahibi ve neşriyatı idare eden 
Baş muharriri 
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RASİT RİZA TİYATROSU 
HALİDE PİŞKİN beraber 

7 temmuz pazar günü akşamı 
Gedikpaşa Azak bahçesinde 

SAÇLARINDAN UTAN 
Vodvil - 4 - perde 

Heyet her ı:ıazar akşamı Gediık
paşa Azak 'bahçesindedir. 

ZAYİ : Şile nüfus memurluğun
dan aldıgı;m cüzdanımı kaybettim. 
Yenisini alacağımdan hüikımü yok
tur. 

324 doğun.!u Ahmet oğlu Ülke 

iZ KiM?~~]' 
Neriman, uiak bir heyecan bile 

RÖStermeden: . . 
- Haydi canım, dedı beru bu

raya bu.:ıun için ırni çağırdınız? .• 
- Niçin? Kaybolan gerdanlığı 

aramaktan vaz _geçtiniz mi yoksa?. 
- Hayır. İnsan malından vaz

geçer mi'!. 

- Beni mi göziıne kestirmiş?. 
- Şairlerin parasız olduğunu 

herkes bilir. ciizin şair oldugunuzu 
anlayınca, suçunu kapatmak için,, 
sizi seçmesi pek tabii değil mi ?. 

Yazan: Jskender F. SERTELLİ 

- Ben keramet sahibi değilim 
ya ... 

- O halde sahte olduğunu iddia 
etıneyın de, gelin şu i.şı halledelim. 

- Yani payda b ana da bir hisse 
mı ayırmak liıtufkii rlığında bulu
nacaksınız? 

- Hayır. böyle bir niye-ttnı yok. 
- Demek ki, hiç kınıı;eye pay 

vermeden. o sakallı tilkı ile ara
nızda payiaşacaksın12, öyle mi?. 

- Bilakis. Lafırm tamamlama -
ma imkfın vermiyorsunuz .. Şimdi 
neredeyse aklımı oynataeağıın. 
Ben bu i.şı hemen meydana çıkar
mak ve: .Gerdanlığ,ı çalanı buL 
dum! . dive bağırmak ıstıyorum . 

- Bunu yapmaktan sıı.ı mene
derım . Zira h..~nwı ııeıı.ç ve yaşa
m at;a lıivıl< bır adamsınız ' 

Ne o?. Caruma kıyacak mı51-
nız yolu;a?. 

- Hayır . Benim böyle bır ıtiye
tim yok. Fakat, o ~~ tilki seni 
bu ge<:e burada yere serıp k:.aça
bılir. Eğer bu ııevezelıği yapar
san .. 

- (' ide ne yaµınalı ?. 
- ) . la : b ı.r ış var: Yavaş. 

ca : . ı, ıan hanımın kula,iıına bu 
rr e k' l f.u;, Jc'a :nak. 

- !ı .,.h şÔ\ le. Bu, iyi bir ilr.az 
' ·uludur. Deminc enberi neden bu
nu ~v., lemiyor _ 1Jn C.a bin dereden 
au gc:,rip kend'11ı şüpheli meme 
düşür'1vorsun, a birader?!. 

A'1< ve macera romanı: 56 

Şehsüvar. ressamın yanından 
ayrılırken. Şek ıp için için gülüyor 
ve ·avaş yavaş mırıldanıyordu: 

- Bu akşam sen de burada ol
masaydın, bu mısafirlerle vakit 
geçirmek ye gönül ej!lendirmek 
kabil olmıyacaktı. Neriman hanım 
cidden ivi bir dalkavuk seçmiş ... 
Allah senden razı olsun, Şehsüvar. 

• 
uGerdanlıgı butdum !..» 

- O halde? ........................ . 
- Fakat, bu bahsi bu ııece ka-

pıy alım.. Çünkü misafir !erim her 
.ııelişindc bir üzüntü ile dağılıyor. 

- Demek, gerdanlığı bize bağış
lıyorsunuz?. 

Neriman manalı bir tebessümle: 
- Ne olacak! dedi. Dostlarımdan 

kıy.metli değil ya.. 
Şehsü var şaş.kın bir eda ile ba-

8J.Dı salladı: 

- Teşekkür ederim. Pek lMuf-
Şair Şehsüvar, ressam Şekib in karsını.z. O halde ııerdanlıb, pek 

yarundan ayrilır ayrılmaz, doğruca kıymetli dostunuz Vasfi Beyle pay-
Neriman hanımın yanına ı:itti: !aşacağız. Maamafih, siz de üzüL 

_ Si-.e mühım bir diyecı:ğim meyin!. Size ele bir hisse çıkan -
var, hanımefendi! Bıraz kuytu bir rıın. 
köşeye çekilelim. Neriman hanım, Vasfi Beyin, 

Sehı;iivara oyna<Uğı o:rıınu bili -
Şchsüvar, Sekibin tavsiyesile, yordu. Daha fazla tahammül ede-

gerdanl$ buloduğwı:u Nlcriman medi: 
lwıuna S'iiylemef(e karar vermışti - Şehsüvar Bey, dedi, Vasfi bey-

Nebahatin annesi yavaşça yii • deki --' 0-ı..ı. bizİın aradığmuz 
rüdü.. ~~<lir. l)daamafih, bu 
Havuzım arkasındaki küçük lı:a- hususta bize gösterdiğıniz samimi 

meriyenin altına gittiler. Neriman dostlµk sedakatine teşekkür et.-
sordu. mek vazifemdir. 

- Beni mi .... firler.imin yanından _Ne o?!. Vasfi Bey benimle a.. 
ayırdınız. Ne var? Rica e<ledm, laymı ettı?. 
çabuk sövleyin!. - Ha,ya. Neden alay etsin?. O 
Şehsüvar çok heyecanlıydL, Ya- da bir ~lık bulmt• ş e~ .• ı. . 

v~a Neriınanı.n kulağ:.na fıml- 1 - O halde bemmie nl'<!en J:h"l} -

aılıdadı; l laıımak istiyor?. 
- N~i hanınun ııerdanlı41;ıne - Bir kere nasılsa ıı:örnı..üısü -

bulduın- · - ııııliz!. Elbette mıçıma ortaır a.-.>r. 

- Fesubhanallah .. Şimdi nerede 
ise çıldıracağım. Bu muammanın 
içinden çıkmak kabil değil. Res
ı;;am Şekip de onun sahte old ugun
da ısrar edip dunı)or. 

Neriman hanım bu söze ciddi 
bir al.aka R<)sterdi: 

- ~e dediniz. •. Şekip Bey o 
ııerdanhRm sahte okluğunu ne
reden bılıyQr?. 

- Ben ne bileyim, hanımefendi
ciğim?. Siz gelin de çıkın bu mu. 
ammanın içınden ... 

Neriman, birdenbire - bu söz 
üzenne - Şek?pten şüphelendi: 

- Sahte okluğunu size itirai et
ti mi!. 

- Evet. Namus ve şerefimle si
si temin ederiro ki ... 

- Kafi... Kfili... Fazla yemin 
~tmeyin!. Ben şimdi meseleyi Vas
fi Beve a<;ar. hallederun. 

Sür'atle Şehsüvarın yanından 
ayrılan Neriman hanım, birden
bire neden b<.iy le heyecanlanmıştl~ 
Şehsüvar bunun sebebini anlıya • 
mı\·ordu. 

Belliydi .ki, o _gerdanlığ}.Il sahte 
olduğunu iddia eden adam, hakiki 
~rdanlığın nerede ve kimde ol
<lukıınu pelr.filfl biliyordu. 

Neriman, Vasfi Beyin yanına 
koştu: 

'-T~ \'ar r rr:ı. \"(>k, hl"->'' ~ r,".J i? 
f'r volu, . Şe rı ~u\. n-

dck~ S:.l .. ıeır ı.~ J.'ı ı unce tLıc, ~ OU§ .. 

tcı. 


