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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 
Her Yerde 5 Kuruş 

Fakat müsbet ve esaslı bir ne
tice de elde edilememişti 
Yazan: A. Cemaleddin SARAÇOGLU 

ye yapılacak hücumdan sıltSJk 
bahseder oldular. 

di 

t 
Kahir bir ekseriyet kazanan Roo~
eveltin üçüncü defa olarak reısı
cümhurluğa seçileceği a n laşdıyor 

Ştkago, 18 (a.n.) - 1ntihabm res
mi netıcclen sunlnrdır: 

noosevclt 946 rey, Fnrler 72 rey, 
Gnrner GI rey, Tydıng 9 rey, Hull 

Hatta hücumun fılan gün 
yapılacağına dair t.anh tasrih 
edenler bile gôriılüyoı. Halbuki " rey. 
askerlikte bir hücwnun ne , a- fü>ose\ it lehinde temlıürnt 

Merasimde Maarif Vekili Ha
bulundu san Ali Yücel de 

~ 

Maarif Vekili )'eni a.çıJan ınüzenin 'bir Mlontmda •• 
(Yaıısı 2 inci sayfada) 

kit y~tlacağı dwmn ~~ı ~tul- ~~~~~ı~ __ o_c_'_cl_t~~~~~~C=h=~=a=o=,~l=8=(=a=~=>~~D=c=m=o=kr=~~'~~~~~-CS_o_n_u_2~'"_c•_w~yr~a~) 
muştur. 

Sanki mis::ıfırliğe gı<lılıyor

muş gibi: 
- Ayın fılan gumi hucuma 

lxl.§lıyacağım, gibi gcvezclıkler 

askerlik kaide ve icabl:ınnn. u
yan yaveler sayılamaz. 

Bütün bunlar gosteriyor ki 
Almanlar 1ngiltereyc salıidcn 

' hücumdan ziyade geı ek Jüş
m:ınla.rının, gerekse bit:: rafların 
asabl:ırı üzeı,nde tcsırlcr yap
mak t,a) esini guUnektedirler. 

(Sonu 3 lı ncU ı;;;ıyfada) 

Alman Büyük Elçisi 
İstanbula ge idi 

-<>--

Alınan büyük ch;ı ·i Von Pa
pcn sefarethane erkan \e men
sublarımJ:ın 16 JuşiJe birJıkte 

dün sabahki ekspresie Ankar:ı
dan şehrimize gclmi~tı r. Von 
Papcn Haydarpaşa garın<lan 
doğruca molörle scf arethane • 
nin Büyükdcrooeki yazlık bina
-- :. gitmişti r. Sefirin bir müd-

det istirahat edeceği anlaşılmak· 
tadır. 

SABAHTAN SABAHA: 

Muhtaçlara yardım 

l'lkara)o. )'ardııı• cemi)cti IDL'rkeziıwlo : 
Hademe- Bir fa.kir, hMta oooıığmıa yartlon istiyor. 

Müdür - Hmılz m&liirİ1et bimıJınm elmlklorini tamam
Jayama.dık.. Kinweye OD ,.ra ~Jh! 

(Yu:ıaı 2 lnol ıayfada) 

r 
Bursaldann 
Milli şefe 
tazimleri 
-0-

Buı n, 18 C ) Y. b -
lun:.ın Rcı ıcunıhuı t 1 il ) -
mı.ı: i met lnonu ne B ı ı n 

/ 

rsılmnz~ J: ı \C ı1 n rz 
\ c kc-ndilcnndcn Uur yı d rd
kndlrmclerını nıc. ctrnel UU' c 
vnlı.mız Rcfık Kor ll r.ın 'ıya c
tındc Cumhurıyct Halk P rtı ı, bc
ledıyc 'c halkc\ t rci lcrındcn mu _ 
rckkcb bır heyet Y lov J: a gıtmiş 
Vf! Rı>isicumhur tanıfındnn kabul 
edılmı6"tir. 

Milli Şclımız Buı a hcycün" ıl
tıfalt.o bıılunınuslnr \C Bur lılarn 
scvgılcrmm bıltlırilme!:ını cm r bu
yuı·mu:;laı dır. nf'ı~ıcumhurumıı z 

bu kabul esmısında rnah ul " · zl
yctinden, halkın sıhhat \c nesc~ın
den de malumat ıstcmışleı 'c mu
nnsıb bır zamandı:ı Bur~ ı 'I: c Dur_ 
salıları ı:örcccklcrlni vfıd bul"DT _ 
muşlardır. 

He.yet Mılll Şefin s lfun ve sev
gilerini Dursnlıfora bıld ınnlşlcrdir. 

______ M __ ...__......._ ______ ~ 

... ......ı 



Sayfa 2 YENi SABAH 

B atı alarım ( - • ] SABAHTAN SABA~ 
ş e h i r ve M e m 1 k et H a b e r 1 ~ fi . Muhtaçrara yardı 

Yazan El'EM RUHi BALKAN 

flk Bulg r kanunueaaaisi - Midhat paşa merhu
mun yapt· ... 1 kanunu esasideki ihtilMh noktalar -
bu kiiinun genç Bulgar hUkOmeti için zamansızdı 

~~~~5~~~~ 

10 Şubat 1879 da Tırnovada 
ille teşekkül eden ve t.<;e başlıyan 

Bu anristan Biiyük Mıll M'ec
lisı, ılk eser olarak yeni bır Bul
gariıstan hanunu esasisi tanzim 
ve kabul ctt.ı. Bu kru1unu ooasi
wn metni pek muvafık ve asri 
idı. Bu kanun, ruhunu, İnglltere, 
Almanya, Fransa kanunu esa· 
sılcnndcn aınu göriinüyordu. 

Son dere c, ,ruıi bir Avrupa 
Cumhuriyeti bestıi hukukuna 
ma!ık, demokratık esaslara isti
nad eyliyordu. Bulgaı niilli mec· 
lisinın reyi Wıık olmadıkça. Bul
garıstancla hıç bir prens, hiç 

bır hukumet, siyasi bir Caahyetlc 
bulunamıya.cak ıdi. Tıbkı bizim 
cskı p:ı.dı • .ah r zamanındaki lca· 
nunueo...asimızın (Nefsi şahane 

mukaddes ve gayri mes'ul) fık· 
rası, Bulgaıi n prensi hakkın
dada caıi ol cclctı. 

Bu (nefsi lı:ınc mukaddes 
\'C gayri mcs'uldlir) fıkrası ü.zc
rmdc k::uilcrimın uf ak bir is· 
tidraJ yapın l.lıgıma müsaade -
lcnn ıstirham edecegim. 

~ lalumdur ki hiikümeti milli
ye tcşekkfü <'dinciye kadar bi
zim eski kanunu esasimizin bu 
ibaresi üzerinde hayli münııka· 
şalar cereyan etmiştir. Kanunu 
esasıyi ya.zan ve hazlrlıyan 

Miı.had paşa merhum, l1er saat, 
her d'lkıka Ziya Pa.~a merhum
la .ımık Kcmnl bey merhumu 
cl-ı. hJ.Zir bulundı rurdu. 

Fnknt Ziya pa..c:;a ve Kemal 
bey n erhum huh"Ukçu olmadık· 
lan için her meselede, her mü
na.ka.'jadn hiss;} ata ma.ğlub o
lurlardı. İşte onların yanında 
Odeynn efendi isımli meşhur bir 
hukuk ülimi de d.'.ıim'- hazır bu
lunurdu. l{enınl Bey ve Ziya 
P:ış::ı. merhwnlar Midhat paşa 
ml'rhumn (Pa..'la, bu maddeyi 
kaldır, o zaman inanacağız ki 
istibdad lmlkacnk ! ) diye israr 
ederlerken Od "yan efendi bu 
maddenin kukuki incelıl:leri 

ni ilmi bir tnhlılden geçirerek. 
hukuku esasiye ilmınin bütün 
naza.riye ve hakikatlerini teba
rüz ettirerek vaziyeti izah eyle-
miR, Midhat pasa merhumun bu 
~addeyi kaldırmaktaki kiy:ıse
tini, hukuk ilmi esaslannn göre 
t.esbit etmiştir. Odcyan efen

-
teşkil.atında yapılan inkılabl:ı· 

nn, hukuku esasiye ilmine t~ 
mas eden ince hiiJn1mJerle te· 
lifi, en yüksek bir kiyasettir. J 

Ben bu. hikayeyi en mevsuk 
bir şahıstan dinlemiştim • 1 

1901 senesi A:bdiilhamidle 
mücadele eden ve Londrada in· 
tışar eden "Osmanlı,, gazetesin· 
d heyeti tahririye müdürü ola
rak <;.alışırken bir ara Parise 
gecmi tim. Orada ihtiyari ika.
met etmiş, Kemal bey merlıwn 
ile Ziya Paşa merhumun müca
hede aı kadaşlanndan olan mcr· 
hum antikacı Hakkı beyin evi· 
ni bulmuş, kendisini ziyaret ey· 
lcnru tim. Merhum ihtiyarla
mıı:-, cvınde hasta yatıyorddu. Be 
ni yemeğe alıkoydu. Ahvali i
lem ve memleketim iz hakkında 

hayli derdleşmi tik. Bu hlki· 
yeyi bana o zaman Hakkı bey 
merhum anlatmcytl. O günden 
beri ne zaman bir kanunu esasi 
münakaşası zühur eylemişse 

hep bu hikayeyi hatırlardım .. 
ilk Bulgar kanunu esasisi hak
kındııki notlanını ka.nştınrken 

de gene bu ilmi ve hukuki haki
kati hatırladım. 

Hilla53. ilk büyük Bulgar mil
li mcclisınin hazırladığı kanunu 
esasi, son derece demokratik idi. 
Siyasi fırkalara hakkı hayat 
veriyor, matbuatın serbest.isini 
ciddi olarak kabul ediyor, hu
kuku ş:ıhsiyeye son dereceye ri
ayetkar şekillerle doluydu. 

Fakat bu yeni teşekkül üzere 
bulunan bir milletin., bu kadar 
demokratik bir karnımı esasiyi 
hnzmcd<:miyeceği daha o zaman 
A vnıpanın en meşhur müellif
leri tnra..fmdnn ehemmiyetle işa.. 
ret ediliyordu. Mesela Avrupa 
ulemasından J an Erdiç, o za
man yazdığı bir makalede: (Kü
çük Bulgar hükf1metinin ka
bul etmiş olduğu bu kanunu e -
sasi, colr eski ve tecriibeli millet
lerin kullandığı bu mekanizma, 
genç Bulgar milleti için nAbe
mevsimdir. 

Bu kanunu esaai, Bulgar hü· 
.kfunetinden ziyade orada mu· 
hnle!et siyasetini Alet ittihaz e
decek suiniyet sahıülain.e yar
dun ed~tir.) demiş idi. 

(Devamı \'ar) 

dinin bu takrirındcn sonradır ki _P_O_L_l_S_T-='E=· =: ==-----
o madde ıbka cdilmisti. 

Odeyruı efendlııin noktai Dondurma ytlzüıadell Wr lftl9 
ruızan şu idi: (Meşruti idareler· yarabndı 
de knnunu csnsiler bir hüküm· Hadi adında bir genç m ilci e{in 

evvel Aksaroyda m&balletıici Steto
dann mevcudiyetini kabul eder- nun duk~nmn gitmiş, tir dondurma 
ken halk nazarında onwı mu- yemiş, bir tane daha istemiştir. Bu
ka.d bir vücu.d olduğunu, mil· rada ~ıra1dık eden 20 da Receb, 
letlerin içtima1 ve ruhu ihtiyacı· bulnşık bardağı yıknmadan yine don
na göre lüzumlu bir tedbir ola- durma koymuş. Hadi de buna kız -

~ dondurmayı Rccebbı suratına 
kud~iyeti takib eden (gayri atm~. aralarında kavga cıkm~ ora-
rak telakki ederler. Fakat bu da bulunanlar ayınn~lardJr. 
mes'ul) kelimesi onu hukukan Akşam Ozerl, Receb, yanına bir 
mukaddes bir heykel haline ko- bıçak alarak Hndirı.in evinin önüne 
yar. gjtınış: 

Hüktimdar, evet gayri mes'ul- - Gel bakalım .• kabadayı isen a-
ısağıya in de kor.umuzu pay edelim! 

dür, çünkü kanunu esasinin demi~Ur. Hadi aşağı inlp sokafa cı
hcycli umuıniyai onu kendi kınca, Rcccb üzerine ablmıf ve ağır 
iradesiyle hareketten tamamile suretle yaralamıştır. 
iskat eylemiş, bu hakkı ondan Reccb dün adliyeye venlmiş, Sul
nczcylcmişUr. Nefsinin kuclsi- tamıhmcd birinci sulh ceza mahke-

mesinde sorgusu yapıldıktan sonra 
yeti ise hukuku csasiyede ıti- tevkil edilmiştir. 
zumlu bir kuvvei hiikıniyedir) Balkondaıı dut t.plarl<en 

demi.'J. Paşabubçede Yalı c:ıddesiode 40 
Filhakika hukuku esasiye numaralı evde oturnn Şiitri,ye bnlko. 

ilminin in cliklerine göre bu nun yamndaki dut ağn,cma w::ına -
gibi mesaili hukukiyedc ibare-- rak dut toplnrken müvazeneııinl kay
lcrin zcvahinnc bakarak hüküm bederek balkondan yere düşmüş, ba-

şından ve vücudilnuo mUbteli! yer • 
vermek doh"Ml değildir. Hukuk !erinden agı.r surette yar:ılanmıştır. 
ilmi ki bir ummandır. Devlet Zavallı kndıncağız ifade veremiye-

Yeni Sa 
ABONE BF~ın..t 

aENELIK 
t AYLIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 

TQrl<lye [cneı 

1400 Krt- 2700 K,.._ 
760 • 14&0 • 
400 • 800 • 
160 • 800 • 

19 TEM MtlZ 194.:ı CUMA 
13 Cemazlıılhır 1359 

6 Rumi Temmuz 1356 
Gün: 201 Ay: 1S40 - Hızır 75 

GUnc, öQle ikindi 
0.06 4 42 8.41 Ezani 
4.H 12.20 16.18 Ya~U 

Akpn\ 
12.00 
19.3'1 

lm•k 
6.52 
2 86 

Ezani 
Vasat? 

cek bir halde, sıhhi imdad otomobl
lile füıyd rpaşa Nümune hastahanc
ırlnc kaldırılarak tedavi altına alın -
rnış, hüdise hakkında tahkikata baş
lanın, br. 

Bir a:nele ağır yuralandı 
OrtalWyde muallim Naci cadde

sinde deru.zyollanna aid kömür de
posunda şalışan Mustafa tlsküc:far 
vnpurundnn mavnaya lcönriir boşal
t:uı vincin nlbnda dururkaı vincin 
civatası ycrlnd~ çıkmq, Mustafa 
dökülen komürle:r albnda kalmış ve 
muhtelif yerlerinden ağır surette ya
ralanmıştır. Yaralı Mustafa Beyoğlu 
Bclediyc hastahanesine kaldınlmış -
tır. 

Kömür nakliyaü u.le elollııha 
1stanbul bcledlycsine baill daire

lerin kömlir nakliyatı ı:,i dün müte
nhhide havnle edilmiştir. 

Polis mektebi me- T opkapı iızesinde Bele~ıye t~h~ı~ şu-
zunlarının yapa- • • belerınde ıhtılaslar 

H atbe gtrsck de, 
sek de .Avrupand ıJi 

~de cereyan etmeıcte 
facianın musibetleri biziııı_..
mai bfuıyemizi de saJSY_. 
zaten henüz sanlmıfrnl.'J olat' · 
ralarımız kaoamnkta de~ 
decektir. ;Hiç bir Avrupa.~ 
leketi bizim kadar i Unıal r 
dım teşekküHerinden ınabtl)I' 
değildir. Oc beş hayır ccII1~ 
nin faaliyeti devede kulal< 

cakları merasim ışleme ve resım teshil olundu 
Bugün polis mektebinden me. 

zun olan talebclerle Emniyet 
müdürlüğü kursunda staj gören 
talebelerin diploma tevzi mera· 
simleri yapılaca.ktı.r. 

daireleri açıldı 

Polis mektebinden bu sene 
197 gencimiz muvaffakıyetle 1 

çıkmışlardır. Emniyet müdür -
lüğil kurslanndan muvaffak o
lanlara gelince Eminönü mmta· 
k ındaki kurstan: 150, Beyoğlu 
mıntakasmdaki kurstan da 150 
genç mezun olmuştur. 
Yarın hem kurs ve hem de 

mekteb mezunlan saat 10.20 de 
merasimle Taksim abidesine 
çelenk koyacaklardır. Bunu mü
teakib saat 16 da mcktebde de 
merasim yapıla.cakt.ır. 

---ııc:---

Büyük bir kaza 
savuşturuldu 

Dün sabah saat 11 de Kadı
kb)' iskelesinden knlknn :Moda.! 
vapurunda bir çocuk müthiş bir 

kaza geçirmiştir. Vapur köprüye 1 
yanaşmak üzere manevra yapar
ken yan tarafda oturan yolcular 
arasında bir çocuğun birdenbire I 
acı f eryadları yükselmeğc başla- l 
mış ve bütün vapur halkı heye
cana dilşmüştür. Herkes bir kim 
senin denize düştilğlinü sanınış
br. Fa.kat bir çoeuğun ayağının 
dilmen zincirinin altına mkışmış 
olduğunu görmüşlerdir. Vapur
da bir panik baş g6ste:rmi§ ve 
herkes bağr:ışe.rak kaptmıa koş
muştur. Gayretli bir kamarot 
pencereden atlıyarak ~ğon 
imdadına koşmuvtur. ÇOeuk mü
temadiyen bağınyordu. Btr till'
lU ayağını zincirden kurtara.mı· 
yordu. Nihayet kaptana dttmcni 
geri alına işareti ~ ve ço
cuk feci bir akıbetten kurt.arıl
nııştlr. ÇOcuk derhal kamarot 
tarafından kueakla.narak vapur
daki ec?.a dolabına götürülmüş 

va ilk tedavisi yapllımştır. Bi-
1 

IA.hare köprüye çıkım yolcular 
iskele baş memurluğuna müra· 
caat ederek bu zincirlerin kapa· 
Wması hu.susmıda icab edenler 
nezdinde teşebbüslerde bulunul
masını dilemişlerdir. 

-llK-

Adliyenin yaz tatili 

Topkapı m üzcsinde eski Türk: 
İ§leme eserleri ile eski Türk res' 
samlannuı eserlerinden mürek· 
keb iki daire dün merasimle açıl. 
mıştır. Bu münasebetle dUn ya· 
pılan açılış merasiminde Afa· 
arif Vekili Hasan Ali Yilccl, 
şehrlmizdclti mebuslar, tanınmış 
tarihçilerimiz htan bul matbuat l 
mümessilleri ve güzide bir da· 
vetli kütlesi hazır bulunmuştur. 

Müzeler idaresi yeni daireler 
için enderun dairesinin altlı üst· 
lü iki salonunu iyi bir surette 
tanzim etmiştir. 

Aç.ılış merasiminden evvel 
Toplrapı müzesi müdürü Tnhsin 
öz bir hitabede bulunmuş ve 
yeni dairelerdeki eserlerin Joy. 
metinden bahsetmiştir. 

Bı.:.nu müteakib Hasan Ali 

Akdenizde si
gona vaziyeti 

Mersin seferlerinin lağvcdil
mcsinden sonra cenub limanları
mızda biriken eşyayı ticariyeyi 
nakletmek için denizyollannın 
kiralıyacağı vapurlar hakkında 
elan mUsbet bir netice istihsal 
edilememiştir. Bun<ıan başka 

gemilerin sigorta i§i il7.erinde 
de tam bir mutabakat temin e
dilememiştir. Milli sigortalan
mız vapurları bir sefer kin si· 
gort:a etmeği tanhhUd etmişler -
dir. Yapılan hesa.blıı.ra göre bir 
defalık sigorta ücreti eskiden 
gemilere müddetle yapılan si -
gortaıun bir aylık :mikdanna 
muadil bulunmakta.dır. Fakat 
esasen Mersine gidecek yük şi
lcplerimizin gidişde ve döııiişde 
bütün limanlara uğnya.rak se -
fer edeceği için bu seyahat bir 
aydan evvel bitmiyeceği aşikar 
olduğuna göre sigorlalann iste
dikleri ücret nonnnldir. 

Cenub vilayetlerinıizlc yapı • 
lacak ticari mübadelitımızın 

normal bir şekilde işlemesi için 
kara yolu gayri kafi olduğuna 
göre Denizyollannın bu hatlara 
bir an evvel bir iki vapur tahrik 
etmesi beklenmektedir. 

İstanbul adliyesi önil.mü7.deki .-----------. 
pazartesi gUnilnden itibaren yu 1 Radyo Programı 1 
tatiline girecek, bir sulh, bir as-
liye. bir de ağırceza mahkemesi 19/7/ 1940 CUMA 
nöbetçi kalacak, ba mahkeme - ayarı. 

ler, tatil bittikten sonra tatille-- 7.35 Müzik: Salon orkestrası par -
çaları (Pl.). 

rini yapacaklardır. 8.00 Ajnns haberleri. 
Yaz tatili eylfılün beşine ka· 8.to Ev kadını - Yemek listesi 

dar devam edecek, eylfilibı al • U0/8.30 Müzik: Havaynn orkes -
el trası (Pl.) 

tıncı günü bütün mahkem er (Şef; H. Ferid .Alnac). Bcethoven: 
faaliyete geçeceklenlir. 7 ncl senfoni. 

Nöbetçi kalacak mahkemeler, 
bugün Vekfiletten adliyeye bil -
dirilceektir. 

-•ıc--

Termos ihliklrı dava
sına yeniden başlandı 

Termos fiyatlarında ihtikar 
yaptığı iddiasiyle adliyeye veri
lib asliye altıncı ceza mahkeme 
sinde iki sene sürgün, 500 lira 

1 para cezasına mahkilın edilen 
ıtriyat taciri Jak Kastro hak
kındaki karar temyiz mabkc
mesinoe nakvdUmiş, Kastro
nun muhakemesine dün ayni 
mahkemede yeniden başlanmı~ 
tır. Ancak, Jak Knstro nyağın- 1 
dan bir ameliyat geçirdiği için 
bir rapor göndermiş ve mahke-
mcde bulunamamıştır. 

Kastronun vekili Muhlis Sır
mo.lı müekkilinin bulunması için 
bir kaç gün mühlet istemiş, 

me.hkeıne, davanın 26 temmuza. 
talikine karar vermiştir. 

·-ııc-

1ki otomohD çaıpl§b 
Şoför Meh.ınedin idaresindeki 2447 

numaralı taksi otomobili ile &0for 
F.ıikın idaresindeki 2398 numaralı 

tnlm dtm Slrltedde HCldavendigAr 
caddesinde eiddeüıe ça~, her 
iki otomobil de ebemi7dli surette 
hasara uğram.ıştır. Şo.rorlcr yılkala

nara k tnhklkatıı bıışlanm~rr 

22.30 Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri, ztnıat, esham - tahvilL'tt, 
kambiyo - nukut bor.;ası (Fiyat). 

22.(5 Müzik: Caz.b:ın.d (PL). 
23.25/23.30 Yarınki program ve 

kapaıu~ 

13.20/14.00 MuzJk: Opcrcllcrden 
21.45 Müzik: Rud.vo orkestrası 

21.30 Konuşma (Radyo gazetesi). 
7.30 Progr.ım ve memleket saat 
12.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

12.35 Milzik: 
12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Müzik: Zeybek ve Aruıdolu 

havaları. 

Seçme parçnlar (PL). 

18.00 Prozram ve memleket saat 
ayarı. 

18.05 Müz.lk: Cazband (Pl.). 
18.30 Muzik: Halk havaları. 
ıs:so Mlizık: Radyo cSvinl~ tri

osu (!nozgO.r ve atca böcekleri). 
19.15 Müzik. 
19.45 Memleket saat ay:m, ve a-

jans lınbcrleri. 
20.00 Müzik: 
20.30 Konuşma. 
20.50 Müzik: Fasıl hcyeU. 
21.15 Konuşma (tkbs3d saati). 
21.30 Konuşma (Radyo gazetesi). 
21.45 Mü1Jk: Radyo s.ılon orkes-

trası (Viyolonist Ncclb Aşkın idare
sinde). 

2.2.30 Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri; ziraat, esham • t.ıhvı1At, 
kambiyo - nukut borsası (Fiyat). 

22..(5 Mli:zik Cnzband (PL) 
23.25/23.30 Yorınki progrom ve 

kııpams. 

Yilcel daireleri biu.at açmış ve 
davetlilere izahat vermiştir. 

15 inci asırdan 18 inci asra 
kadar bir çok kıymetli işlemel1>
ri havi ola.n eserler Türk san
atının bütim tekamül safhalan· 
w gösterecek şekilde tcrtib edil· 
mi.5 olduğun.dan davetliler bu 
tekamül seyrini kolaylıkla takib 
etmişlerdir. 

Hesim sergisinde eski Osmanlı 
hanedanının birçok kıymetli 

t:a:blola.n tc.şhir edilmiştir. Yeni 
dairelerin ge%ilnıesini müteakib 
da veUiler hazırlanan büfelerde 
izaz ed~~lerdir. 

Müzeler idaresi bu daireler -
den sonra eski Türk yv.ılıuı. için 
yeni bir pa.viyon açacaktır. Bu 
yoldaki çalışmalar hayli ilerle
miştir. 

Akdenizdeki 
vapurlarımız 

Akdenizdeki harbin şiddetlen
mesi üzerine Fra.nsadan lspan • 
yanın Barselon limanına iltica. 
eden Demir. ve Mete vapurlan 
hakkında malUınat alınmakta· 

dır. Mete Barselondan hareket 
etmiş ve İtalyan sahillerine gel
miştir. Geminin P:ı.lermoda kon· 
trol edilmek için durdurulması 

muhtemeldir. Bir kaç güne ka· 
dar limanımıza gelmesi beklen· 
mektedir. Demir şill!bi ha.klon
da da Barsclon ticaret ataşcli

ğimizden malümat gelmistir. 
Gemide hala bir mikdar yük 
vardır. Bunlar Barselond:ı. t:ıhli· 1 
ye edildikten sonra bu şilebleri· 
mizde buraya gelmek için lıaro
ket edecektir. 

Çay ve asid fi tları 
tesbit ed"ldi 

Fiyat müralrabc komisyonu 
dün Mıntaka Ticaret Mi.idürlü • 
ğünde toplanarak tetkikatı bit
miş olan bazı maddel rin satışla. 
nnda alınacak normal kar nis -
betlerini tesbit etmiştir. 

Sanayide kullanılan bilumum 
hamızların şimdiye kadar gel· 
miş olıı.nlan için yüzde 15, h~
ten yeni ithal edilecc:klcr için 
de yüzde 20 kar kabul edilmiş -
tir. 

Bundan başka toplan çay sa· 
tışlannda kar nisbetinin yüzde 
12 olmam kararlaştmlmıştır. 

Bu maddelerin, edilen kar 
nisbetleri dahilinde satışlarına 

bugtlnden itibaren başlanacak -
tır. 

Diğer taraf dan komisyon top
dan manifatura satışlarındaki 

kar nisbetlcrini ve fiyatlarını 
tesbit ederek bir liste halinde 
toptancılara dağıtmuştır. Bu lis
telerden perakendeciler için ha
zırlanmış olanları da bir kaç gü· 
ne kadar tevzi ve ilan edilecek· 
tir. Bundan sonra şehir b:ılkı 

manifatura mübayaatmı bu lis
telerdeki müfredata göre yapa • 
caktır. 

Münakalat vekili şeh
rimize geliyor 

Münakalat Vekili Ali Çetin· 
lmyanın bugün şehrimize gel -
mesi bc1''<'nmektedir. 

Vekilin bir kaç gün şehrimiz
de kalarak tetkiklerde bulunma· 
sı muhtemeldir. 

"""'~ .,. 
SEKİlvıHfVi'Yı~~~llJ! 
HER \'ERDE AR~YllllZ• 
I~ Sff'F: Tra•İHAlll • 

İstanbul belediyesi mürakabe 
heyeti yaptığı tedkikler netice
sinde biri Bakırköyde, diğeri 
Beyazıd tahsil şubelerinde ol
mak üzere iki ihtilas tesbit et.-
miştir.. 

Bak~köy tahsil şubesinde hic; 
bir evrakı mUsbiteye mtlstenid 
olmaksızın red müzekkerelerin
de hileli bir surette 1210 lfralık 
ihtilis yapıldığı tcsbit edilmiş· 
tir. 

th tilfisın suçluları sa.bık Ba
kırköy belediye muhasebecisi 
Saim. Bakırköy muhasebe kati
bi Şükrü ve muhasebe. mutemedi 
Babadır. Salın evvelce Balar· 
köy belediye muhasebeciliğin • 
den Silivriyc naklolunmuştu. 

ikinci ihtilas Beyazıd beledi
ye tahsil şubesi tahsilda.rlann
dan 03.IDana niddir. Osmanm 
hesa.batında 549 lira ihtil8.s göı.._ 
rülmü.5tür. 

İhtilas ruçlulannın belediye 
memuriyetinden derhal kayıt,.. 

lan silinmiş ve müddeiumUJXlili.. 
ğe teslim edilmişlerdir. Ha.kbv 
nnda Wıkiknta devam oluna • 
caktır. 

!indendir. ~ 
Bir kaç gün evvel ll:l.Illi ve ., 

viyeti idaremi7.de ma.ht\lı 
karı koca, Beyoğlunda kuc~ 
da.ki yavru ne ağlayan bir l<~ 
na ~tlanuşlar, lBrar ede 
derdini öğrenmişler: 

Evde Uç küçük çoeuğu ve; 
talak bir kocası olun u ~a ,_ 
ana, kucağında.ki çocuğtl 
şiddetli ateşine, baygmlıki~ 
da.yanamıyarıı.k onu ŞiRli Ç 

1 hast:ahanesine götürmü.~. 

olmadığı için kapıdan evriıJl!İf 
tir. 

Ne yapacağını şaşırarak ~ 
layan bu ana.ya., yardım etJ!I"" 

istiyen kadın ve kocası, onu~ 
men himayelerine almışlar; d 
ları olan bir doktorun tav~ 
tundan istifade edcrch: ~ 
çocuğu. Çocuk Hastaha J 
yatırmışlardır. Şimdi bu çoC 
hfı.la hnstahanededir. Fakat 101' 
cası çalışamıyan ve hiç bir v~tl 
datı olmıyan kadın diğer ÜC1 rf1 

Vapurlar siyaha cuğu ile aç ve muhtaçtır. 
boyanıyor Bizim işittiğimiz bu fac~ 

Devlet Dcnizyolları Kara- bu hoca şehirde ve bu ıco 
deniz, !zınir ve Marmara hat- memleket içine.le emsali sryı.sı' 
tında çalışan beyaz renktclö hadsiz, hesa.bsızdır . .Bunlar, '? 
vapurlarını Tırhan gibi siya- ni harb f.aciaları karş:.sındn 'JI' 
ha. boyamağa. karar v~<dir. tacaktır da. Hangi hnyır ınUel' 
Bu sebeple tamir icin havuza sesesi, hangi teşekküller ve b:JP' 
girecek olıı.n gemilerin boyası 1 gi zenginlerin yüz binlerle tŞ 
da değistirilcccktir. Siyah 00. yılan yal'dımlarına da.y~"' 

ya beyaza nazaran gemilerin sa· müesseseler bu biçarelere 
çını dnhn iyi muhnfaza etmekte dım c<lccek? 
ve daha ekono~ik olmaktadır. Vakıa Çocuk F..sirgemc 

Tramvay' elektrik, ~u, Fıkarn.p~~ ver <?cnıi)' . 
.. I .. d .. k·ı· gıbı bnzı teşckküllcrun.ı;. el ~ 

tüne mu ur ve l 1 değilse de, büdcele.ı. w cnal 
istifa etti yardımları o kad:ır n uucl' 

İstanbul belediyesi Tramvay, ki, onlam istinad cbncr-1 le d 
Elektrik ve Tünel idareleri mü· doğru olur. Ii'al{Jt ıl dilhıf' 
dür vekili ve ayni zamanda. ayni 
idarenin müdiir muavini olan 
Ta)rfuı:un her iki vazifesinden 
birden istifa ettiği öğrenilm.iştir. 1 
b""i:ifnnın sebebi Tayfurun son 
günlerde sıhhi vaziyetinin bir 
istirahate lü.zmn göstermesidir. 

~ıı«-

BELEDTYEDE: 
K '>ntrat yoklamaliınııa 

b:ı.~lil.ıııyor 
İstanbul belcdıyc.,ı, bugunden iti. 

bar~ enelik kontrat yoklamalan· 
na başlarn.ı.ştu-. 
Yarın bclediye mürakıblan bir top 

lııntı yaparak y:ıpıl:ıc:ık yoklamala
rın şckıl ve şnrUarun kararlaştıra • 

olan bu dar büdcdı ı l ıd w 

şckkilllerin asıl gaye' rıni • .. 
min etmeden büyuk bir · 
teşkilata varidatını a' 
malandır. Kapılarında 

kuruş bekliy ıı 71\ allı _ d .ı 

kcn merkezlerine yu ... L· .. • 
ce lirn tahsis etmell'ri ııe lı 
dir! ... Du yanlıs yol ın 
rafın öniine geçmek lı!.! ü 
düşen lıır vazifedır. Fakat 
ferdlerc de. gözümüzün v '1' 

deki muhtaçlara kar ı t )" : •• ı· 

rıda zikrettiğimız ka.rı ko ' nıJI 
alakasını gösl.ermck bi bor • 
tur. 

caklardır. Bu karar bir tnmim halin- -----=====-----• . 
de butün kaza kaym:ıltamlıklarına 
tebliğ oliın:ıcaktır. 

Belediyenin rur aylık tahfiilita 
Belediye mali senenin ilk ayı olan 

haziranda 859952 liralık tahsilAt yap. 
.uuştır. Bu para geçen sene ayni ayda 
yapılan tahsilata nazaran 158 bin Ura 

fazlndır. 1 
li'Joryam n getirdiği \'tll'İd&t 
Florya pUijının ihale gilnü olan 

pazartesi gününe kndnr belediye ta· 
rafından işlclilmeti kararlaştınlınış. 

tır. Belcdı.yenin Floryn plAjından 

şimdiye kadar temin ettiği varidat 
5000 lırnya y kındır. PUı lar pazar 
~unlerl 700, cumnrtesı gunleri 500, 
odı gunlcrde de 350 lırn varidat ge
tirmektedir. 

Taksim ga.zinosu açılıyor 
Taksım gazinosunu i~etccck olan 

Rumen ürmasınm mümcssıli olan 
Yorgolesku belediye ile teınıuılanna 
dcvnm etmektedir. Cazino 31 tem
muzda nçılııcaktır. 

-:1ııc-

lzmirde mUdhiş sıcaklar 
İzmir, 18 (n.a.) - Dün öğle-

den sonra lzmiri müthiş bir sı
cak kavunnustur. Gazeteler bu-

1 
nm ... on bir senedenbeıi misli gö
rülnıemiş bir sıcak olarak kay 
dcdiyorlar. Kcmeraltında ter
mometre gölgede 4.0 dereceyi 
gösteriyordu. Karşıyaka.da göl- 1 
gede 41 kaydedilmi<rtir. Binnla· 

· inde nef almak müşkülıit 
kesbctmişti. 

Bakır ş·ıebinin tamiri 
İzmir, 18 (a.a.) - 1\fiılilli 

civ::rında karaya oturdudktan 
sonra limanımıza getirilen Ba· 
ır sile ·nın ancak İstanbulda 

tamir cd'lı>bileccği anlaşılmış· 

tır 

Amr.rİ1'ac 
cüm 

{Baı tarafı 1 incj sayfada) 

hurot yarım 
tür. 

intıhoba ıntını ol, n :ın ne-;) ı ır 

etmıııtir. Uf 1 bıı- cknHıyern n 
u~ eltin tn3 unue t.1r.ıft:ır o,~-~· ... -
şıl ;..lrclır. E' ar ley n ısnı. Y. k 
kışlomı:;lar r.ı t. h ç Lıit· nuru ıy 1 

tc,ıcbbiıs ctm"nıışl rdir. 
Bu nutku mütt.'alob muhtdıf h:J' 

kUmetlerin sozciilcn bınbıri ardı!l' 

dun Roo::evcltiıı tay,ninı takvtyc et' 
mişll!r.dir. I:ıcr del; ında m mıh s
lar arasından ı; e g 1 den y ı t b 
lh nzclcri yu lmı t r. 

l\farylnııd rrıur l h ı iıy:ı ı ı l T1' 
dlngs'ın Lnyu ıni tcklıf etm tır. 

Yeni So ·yet elç;"sl 
Safy::ıd 

Moskbva;, 18 (a..a..) - Yetti 
Sovyet el ısr LavriÇA.-ı.v, bugiiJl 
Kral Borise ıtlınatn.:ı,m,~!ıti tal<
dim etmiştir. 
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Tu.aa aOzındcı b"r had:sa 
Loı dr.ı, 18 {hu u ") - Roy

t r mumn ifükr<' lPn aldı !1 

hır habere gure, eh.in 'L'uua ag
ZlU<I~ bir R gaı ıbo u ile bir 
Alınan nakliye ı:ı ·.·i ar n la 
~ r lıfıd · . Yo-
Ut d .m r tH'n bırl 

J\.Jrn u gcın.ı ~ . g tbolu t -
ta:fı dan (re\ r · ve 
dur ıt.ı.: t e k iste-1 
~~ n Alıruı.n g mLinin üzerine 
• ş bnıştn-. Bilalıara duran 1 
g<'mılı· RU3 zab"Ucd çıkarak 
" P run hnnutlcsini muy ne ct
rnı rd:ır. 

Cihnn 
H RLE 

itereye~mmm---~mu.--mmam-.~~----~~ 

işlerdi ÜCU---
~~------------~_;::_ 

a 
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Fakat müsbet ve esaslı bir ne-
tice de elde edilememişti 

ingil ere m e. dafaa iÇin lazım gelen 
bütün tedbirleri ta amladı 

(Baı; tnrnfı 1 inci sayfad;ı) 1 

Yoksa dcdi!,'lmiz gibi hücu
ma hazırlafüuı bır kuvvet di.ış-

rnanına: 

- Snna filfi.n gün saldıraca
gım ! diye haber vermek gaflet 
\ c b lihctınden do.iııuı kaçınır, 

maksadını ve hücum gününü 
daima gizli tutınıyn çalışır. 

Cilı lfarhlndeki Ilür,wnla.r 
Z ten Almanı nn lngıltere

ye hi.icum tasavvur \ete. ~b~s-, 
len hıç de yeni bır şey dcgıldir. 
191 ! Cıhan Ho.rbinde de impa-: 
ratorfuk Alma.oyası gerek de
ruzdcn, gerek havadan ınütc
a<ldid hucum teşebbüslerinde 
bulundu ve bu teşebbüslerin 
hem n lt pı:;ı bır kaç günahsız 
sivıl İugıliz vntanda.şını bey
hude yere oldümı ktcn b:ışka 
bir nctıcc vermeili i hcle hnııbin 
seyir ve neticesi üzcnnde hiç bir 
tesir gostcrernccü. 

1911 Qhan Harbinde Al
man dffiı?. kuvvetleri başku
mandam olan ammı.l tŞcr) meş 
hur hatıratmda bu hücumlar
dan uzıw uzadıya b:ı.hsoder. 

O zamanlar İngiltcreye kar
fJl yapıla.ıı denız akıııları bazı 
seri Alınan harlı gemilerinin 
si~den ve sür'ntıerinden istifa
de ederek Bilyük Bntanya sa
llillerme sokulmaları ve uzak 
mesafeden bir kaç mez.cborda 
ateşi y pıp gene aJeJiıcelc sı

vışmalanna inhisar eder. 

(Baş tnrafı 1 lııcl ııııyfada) nizlerdc teeriibesi yapılmış olan 
den nrkadaşımız (L. 14) ün at- lngiliz sahiline yak~cak tayyare kalıyor. Fakat bomba.r
tıJı bombaların infilak alevleri başlıca Alman cüzüta.rn1arı ln- dunan tayyaresinin muttarld ve 
sayc<ıindr. f)ehir tanındı. gilız müdafaa sistemme nüfuza 1 azimli bir surette kullanılması 

Kablelzcval saat ikide (L. muvaffak olabildikleri takdirde ile kuvvetli bir f'ılonun hakkın -
11) hu ·uma başlıyarak müda- Alman ku\•ctlerinin bir a.\•anmj dan gelinebileceğini ve dC!1lizle -
fan bataryalanru, projektorleri ıhdas etmelen mümkiln ohı.cak rin hakimiyetini bu filonun elin
şa.şırtmn.k ve kendi mevkıini yan tır. den almabilcceğini kim söyliyc
lış göstermek üzere evvela Fn.knt sahile yaklaşmadan bilir. 
(Hull) Ü7..erine bir kaç bomba önce , ihractan önce boğazı Bunu henüz hiçbir tckııisiycn 
attı. Vakıa şehir karanlık Ye geçmek lfwındır. 11 e müdhiş zannetmiyor. Bu suretle şimdiki 
s.'l.kin kaldıysa da bu esnada mesele buradadır. Bunun için vaziyette pek az yeri olduğu 
bulutlar sıyrıldığından atıdckı sımdıye kadar Almanların el.in- ha.lde bu mesele etrafında hu- ı 
manzara mü.<ıahcde edildi: Şclı- de bizim bildigimiz yegane vruıı- rafe ve masallar tasnii yersiz • 
re ve civarına yeni kar yağmış- talan dcnızaltı ve tayyaredir. dir. Bazıları hafi( vapur an 
tı. Çok mükemmel .karartılma- Acaba Alman taarrum ansı- mürekkeb nakliye filotilliismdan 
sına rnb~en berrak, yıldızlı se- zın yapılacak şiddetli bir deniz- bahsediyorlar. Bu vapurların 
ma sayesinde şehir pek güzcl nltl muhnrebesi ile mi ba.slıya - sür'ati o kadar yüksek olacak -
görünüyor ve rutımızclaki sokak cak ve Alınruıya bu muharebe- rnış ki deniz toplarının tesirine 
far, ev kümeleri, rıhtmılar ve ye beklenmedik mıktarda gemi pekaz maruz lmlııcaklarmış. 
liman ağurlan mükemnıclcn mi scvkedccektir? Geriye, de- Dığer bazılan ise denizaltJ 

tefrik olunuyordu. Sokaklarda H-arb Tebliiil_eri ) gemileri tarafından romorke 
şıyordu. f ,, ____ .;...;....,,....;~;;. edilen denizaltı may:nlarının 

Vcrdigim talimata tevfikan AL! RiaS. TEBLlGt mevcudıyetinden bahsediyor • 
liman tesisatı ve havuzlar üzeri- Bcrlm, 18 (a.n.) _ Alman lar. Yegane hakikat şudur ki, 
ne 20 dakika müddetle bomba- ba.5 kumandmtlığınııı tebliği: dliello çetin ve kanlı olacaktır. 
lar atıldı ve her bombanın tosi- D~nızaşırı yerlerde faaliyetle Frn.nsız '"3Jlllrlan da müsadere 
ri dikkatle tarassu<l edildi. İlk bulunan Alman harb gemileri, edildi 
ali feveranlı bomba nhtıma isa- duşman tıcaret fılosuna mensub Londra, 18 (a.a..) - Deniz ti
bet ederek bilyiik bir Jlarçasını ccman 30 bin tonilato hacminde caret nezaretinin tebliği: 
uçurdu. vapur batırmışlardıı·. Birleşik kraliyet linınnJann-

lkinci bir bomba bir havuz Alman kıtcla:n, ret:ıgne önün daki Fransız ticnret gemileri, 
kapa.gının tam ortasına isabet de Ouessant adasın.a gıkm~lur- müdafaa nizamnameleri muci-
ctti. Binalar iskn.mbil kfığı- dır. bincc, İngiliz lıükfuncti tarafın 
dından ya.pılmış evler gibi yıkı- Alınan muharebe tayyareleri, dan müsadere edilmiştir. 
lıyorlardı. Aldershot as.keti h'"1llllpma ve Kont Ci:uıo Berlin gidiyor 

Bir isabetin tesiri bilhassa cenubi , e merkezi !ngilterede Londra 18 (Hususi) - Kont 
pek mildhiş odu. Noktai iştial- hn.va meydanlarına, fabrikalara. Cianonun bu akşam Bcrline hn.
dcn şualar neşreder gibi müte- ve limanlara hucum ebnit.tir. reket edeceği hakkındaki haber
madiyen yeni yeni binalar su- Tumbrjdgc • wells tayyare lor tecyyüd etmektedir. Mnamn~ 
kut ct:tılcr. Yangınların ziya.cu meydanınında., Ea.>tbom fabri- fih şu dakikaya kadar kat'l şekil 
sayesinde insanlnrın. öteye be- kalannda ve Portlruıd limnnındn. debunoöğremnek kabil ohnnmış 

br. Berlinden buraya gelen ha
berlere göre Kont Cianonu.n Ber 
line geleceği sureti lrat'iycdc 
tekzib edilmektedir. Yalnız Ra
yiştağm içtimaı günU bu ziya
retin olacağı ve fevkalade me
rasim asında İtalyaJ.'.l c:ıoot 
ve müttefik memleket sıfatiylc 
temsil edeceği söylenmektedir. 

I~nclrada hnzırhk 

Madrid, 18 (Husus!) - Lon
dradan veril on bir habere göre 1 
ada sakindi. Her fın beklenilen 

1 Alman taarruzuna intiznr et -
mektcdirler. Londrauın her ta
rafına. dafi batarya topları ku -
rulmuş sokaklardan askerlerden 
geçilmemektedir. Londnımn mü 
dafaası için toplanmış olan as -
kerlerin mikdarı dört milyon 
kişi taJımin cdilıncktcdir. Bütün 
sivil halka dü.~ınanın muhtemel 
taarruzu esnasında kendilerhu 
rnüd:ıfruı etmeleri ıçin silah dn
t:11tılmıştır. Her aile neşredilen 1 
bir tebliğle bir aylık yıy~ini 
temin etınege davet edilmi:::tir. 

A friknda Jıa:rb şiddetl~ncli 

Kahire, 18 (a.a.) - İngiliz 
resmi tebliği: 

Garb ço1ü 17 temmuzda mo
törlü hafif kıtn.lanmıza mensub 
m mıntnkasında. bir kaç top ve 
bir küçü • ke!)if grubu, Capuz-ı 
bir kamyon müs::ı.dere ve tah
rib etmiştir. Capuzzo kalesi ei
vannda truıklarln mnhnf azn e
dilen bir nakliye kolu bombar
dıman edilmiştir. Bu dü:man 
nakliye kolu. bazılan insanla 
dolu olmak üzere on bir ırn.myon 
lmybctmiştir. 

Kabih sevk Zeppelin balonla
riyle yapılan hava hücumları 

ise yıizde doksan muvaffnkıyet
sulikle neticelendi idi. Vakıa bu
günkü tn.yyarclenn bir çeyrek 
asır evvelki hava gemilerine nis
bclle cok mütckwnil harb alet
leri oldukl::ı.rı muhakkak ise de 
havn hücumlanna karşı bu
r.ün kullnnılan müdafaa vası
tn ve toplnnmn da 1914 Cihan 
Harbinde kullwulanlara nisbet
le aynı ternkki ve tekamülü haiz 
bulundukJannı da göz önünde 
bulun :ıurmak liızımdır. 

riye koşuştukları dürbünle gö- çok ciddi yangınlar müşahede ------==============~----

rülüyordu. edilmiştir. Greenck'clıJti büyiık 
Mütebaki bombaları (Eıning- silah fabrika.sına bir k ç tam 

ham) istihkfı.nıla.rma atmıya ka- isabet v-.ı.ki olmuştur. 
rar verdim ve burada derhal Manş üzerine yapılan hava 
dört kuvvetli projektörle ve hticumlannda, bir düşman tica
fevkalıide şiddetli bir topçu ate- ret gemisi yakılnu.~t..ır. Diğer 
§ile karşılaştım. bir ticaret gemisi ile bir kılavuz 
Kırk elli kadar y~<1'1ll ve gemisi 0 derece hasara ugrnmış 

tenvir mermisi (L. ll) in üs- tır ki mürettebat bu gemileri 
tünde, nltında ve her tarafında terke mecbur kalmışlardır. 
infil.5.k ediyordu. Gece Rhin ve Ruhr mıntaka -

Demek oluyor ki bugü.nün Bu mermilerin vasıl olduklan lanna giren düşman tayyareleri, 
tayyaresi dünün Zeppelini değil- irtifa 3000 metre veya daha faz- hava dafi ba.taryalan tarafın -
sc bugünün seri at.eşli hava la tahmin ~-m.:ı: ProJ"ektö"r·',...;~ .. ı.. d ıt:U.UUl. .1 ... u.a dan geri püskürtülmüş vey4llu 
defi to1 l rı, baraj balonları, arasına ılk ,:a1· ,,.,,... __ ,_ bomba- tm k 

•1.1 J.1.i•~öllll bombalarını a a tan mene -
hava miidafaa tertibatı dn her mız düşer düşmez projelrtörler- dilmistir. Laaleüayin atılan 
halde o zrunnoki m:ı.lzeme değil- den CVVE'li bir tanesı·, .,,......_., dı"- ı..nftn 

~......... hom b.-ı lar .LUU)<lr yapmamış ve 
dır. ğerleri derhal söndiller. kimseyi yaralamamıştır. 

Bir Hatıra "c Bir ergüzc:. t Diğer tcsirat tarassud oluna- Cherbourg'un şimalinde bir 
Cdıan Harbinde, Alman lıa\a madı.. Yağ vo tebrid boruları- Bristol _ Blenheim düşürülmüş

kuvv&leri tarafından İngıltere- mızın donması üzerine prova tür. Bir Alman tayyaresi Manş..'l. 
ye karsı ynpılnn bir hücuma iş- rnotörümüz hareketten sakıt 

düşmüşilir. 
tirak cdib bıliilınre maktul dü- kaldı. t •GtJJZ RESMi TEBIJGt 
şen bir Zeppelin kwnandanının Biraz sonra kıç motörü de ya- Londra, 18 (a.a.) -Hava ne-
lı:ı.t:Jr.c,ı çok calibi dikkattir. rım san.t müddetle d··~u. Avd..._ -

u.nı ...... zaretinio tebligi: 
(L. 11) markalı ha\' gemisi- te bnsladık. Seferimiz 24 saat İn 

~ Dün öğleden sonra giliz ha-
nin Jmm:ı.ndnnı olnn bu zn.t der sürmüştü ... ,, va. kuvvetlerine meıısub bom _ 
ki: Görülüyor ya.! Koca Zeppelin bardunan tayynreleri, Hollan-

"Dizc verilen emir (L. 11) in, ile yapılan bir hava akını niha- dada ve Bekikada mavna ta -
(L. 13) ve (L. 14) ile beraber yet bir kaç ev yıkıb yakmak haşşütlerino yeni hücumlar yap
beş mart günü öğleden evvcl bir nhtım parçası uçurmaktan ~lardır. 
Şimali İngiltcreye hucum edil- başkn bir netice vermemişti. Manş üz.erinde yapılan bir ke-
mesi idi. Şiddetli kar ve dolu Fazla olarak ikinci bir akında 

şif esnasında bir sahil muhafaza 
tipilcrine sebebiyet veren yıl- (L. 11) İngiliz bava topçusu ta- tayyaresi kaybolmuştur. Kaybo-
dız poyraz rüzgfırınu1 mutena- rnf ından yakılmış ve hatıratını - d 

1 

lan tayyarey.i aramagn giden i 
diyen ziyadeleşmesi üzerine okuduğunuz korvet kaptanı 
(Rozit) limanının bombardıma- (Schultc) de maktul anQ.rn\1~ ğer tayyareler, yolda bir düş -

'"':t"'~_. nınn bombardıman tayyaresine 
nıııdan sarfı nazar c<lilcrck tü. 
( dlbrod) daki mühimmat rastlamışlar ve bu tayyareyi dii-
f ab R d k. şürmüşlcrdir. abrık . 1:1 zi~aret edilmcge k~- i U manya a 1 !ngiliz bombardımnn servisi-
rar venldi. Öglroen nra lngı- y h d · ı ne mensub tayyareler, dün gece, 
lız salıiü geçildı, mırad~ ~irn~l a u 1 er Meı.""\ille myyare meydam ile cc-
rw. . rlan da kesildi. La.kın bı-

ııubi Hollandada Hartogenbosch 
raz sourn yeniden B\1d~ U1 dolu Her gün bir derece 
tipisi zfilıur cttigiudm z. ppeli- tayy re mcyd nına hücum etmiş 
nin her tarafı incimnd <'tti ve daha sıkıştırılıyorlar lerdir. Ruhrda Gdscnkirchcn 
tekmil suyu boşalt.mamıza raP.- petrol tesisatı da bombaı dımn.n 1 ı:ı Bükreş, 18 (Husu i) - Ayni _,,:ı · ti n·-,,~ '--- f..:ın- sal il men (2000) metred"'n fazla ı t..'\.U m · r. ıg, •. .- \.444!1 U4.U.I 1 

vulcselıniyordu. Ancak b~nzın ıamn.nda miHet partisi erkanı u-1 f n tayy:ırcleri d Candda. 
J ı .nİ.}l' fi c,'rın b:ı: vekil Ci- ı d hil fı"' 'arını bosalt.mak .. uı tıv!c- bir P tro epo..<;",.tna cum ) ap-

TU ,, m.u-t.unun yclludıl re karnı :ıldı- -l D 1 · ı..-tl (2300) metreye k.ı.d:ıı .viik. ı .._ mı ""Ull". epo anı. ımıı= er vn-
i:ı f i llt. Ui teubirler he1"f"iin bir I 1 · ' · ı · b d-" 1 d b lelik- IUır ve dolu tip ı er. -ın- ·ı:ı-· u e; ,tl!2 ve 1 cı c = e e yan -
derece d:ı.ha sıklaştırılınakt:ı- l l stır 

da hava gemisinuı nntcnl ri ,.e gııı • Çt rn.rı mı!l · 
dır. Bu yüzden bır çok ynhudiler 

gondollnn şimşek zıynsı gilıi Rumen kndınlarıyle evlenerek 1 
parıldıyordu. hıristiy:ınlığı lc:ıbul etmişler "ve 

Cenubda. karla örıülü nra- bir çok yahudi kadını da numen 
zi arasında görün (Hum- !erle evlenmiştir. 
ber) mecrası pek mükemın l bir Bu suretle yalıudilere tatbik 
hücum ilıtiımı.li :ırzediyordu. edilen siddct siyasetinden kur
(liull) şehri pek mukemm l ka- tulmak isteyenlere ~ olun -
ratıfınış (ışıklar s.>nJürillmüş) mnsı için hilkiımet, bu tiirlil ev. 
ise de bulunduğumuz mahal- lenmelerin kanunen mcrgub o-

hı: ıy .c ~ını ve hıristiyaıılığı 

y:ı.luıdilcrin kabul edemiy~
ni, yapılan miivP.z!\alı evıenM<'· 
lerin yı:ıc;~k ve mefsuh addedi
leceğini tebliğ etmelücdir. Bin
lerce yahudi Ruınınyayı terke 
ha.zırlnımakta, bir çolda.n da 
Bes:ı:rabynya hicrete çcl 'ınllk 
tadır. 

•• uz 
lngiliz başvekili Uzakşark mese-

1 
leleri hakkında beyanatta bulundu, 

Yeni kabin ni faşiz 
meyli fazla olacak ı 
Tokio, 18 (a.a.) - Prens Ko

nsyc ta.rafındnn teşkil edilmı.s 
olan yeni kabinede Mntsuok:ı 

hariciye ve Yoshi bahri}~ nez.ı.
retine gctirilmi§'lcrdir. 

logUiz ba.~vekilinin nutfrn 

Londra, ıs (a.a.) - lııgilizj 
başvekili Churchill, bugün öğle
den sonra Avam kanım ~ela 
Uza.h"§ark meseleleri ba.kkınrfa 

aşağıdaki beyanatta bulunmuş -
tur: 

"- 24 haziran tarihinde, Ja
pon hükimıeti, lngı1iz hükfıme -
tinden, Birmania yolu ile Çine 
yapılan lıarb malzemesi ve di
ğer bazı maddeler transitinin 
durdurulması için tertibat nlın
masını istemiştir. Hong Kong 
yolu hakkında buna müşabih 
bir talebde bulunmuştur. Bu nnk 
liyatın devrunının İngiliz - Ja -
pon münasebetleri üzerinde cid
di bir tesir icra edeceği tebarüz 
etti~"'tir. 

Şimdi, Japon hüküm.eti ile a
sağıdaki anlaşmayı akdetmiş 

bulunuyoruz: 

"Hongkong yolu, buradan si
lah ve mühimmat ihrncı 1930 
kıinunusanimndenberi nıencdil

mi.. bulun.'JUktadır ve hnl.-ıkat
te, J po11 hi.ikiınktinin eh mmi- j 
yet verd"ği hiç bir- h:ı.rb mnlze -
mc ı ihrn olwımamakt:adır. • 

Birmania yolu: Birmnni!I. hü-, 
kumcti, Çin'e üç ay müddetle 
silah, mühimmat ve a)Tıca pet
ıol, k:ı.myon \'e demiryolu eşya
sı gibı maddelerin t.ra.n.sitini dur 
durmayı kabul etmiştir. Brrı:na
nfa yolu ile transıti memnu o
hm c.qya, Hongkong yoluyla da 
ÇiuC' gönderilmiyccektir.,, 

1ngiltercnin U1.akşark karga
şalıkları k~ısu1daki wnumi sı
yııscti, bir çok defa tarif edilmiş 
bulunmaktadır. Çine bur ve 
müstakil bir istikbal temin edil
miş olmasını görmek nrzum zu 
daima teyid eyledik. Diğer ta -
rafdan, Japonya ile miinnseb t
lerimizi iyil >tinnek arzumuzu 
da bir çok defa bildirdik. 

Her hangi bir UZalcşark mem
leketi için herhangi bir ka\ga 
çıkmasını istemiyoruz. Çinin sta 
tüsünün ve mülki tama.mi ctinm 
devamını görmek ar"::U ~ , 

ve 14 kH.nunusani lffo!) t:: rlhlı 
notamızda bildirildıgi vcçhilc, 
sulhün akdinden sonra, Çın hü
kUıneti ile, hariçezmemlc et hak 
farının ilgasını, imtiyazlı mmta
kalann ındesini ve mualıcdele
rin karşılıklı müsavat esası üzc
rındcn tadilini mü?.akere) e h -
zırdır. 

Her Japonun pek tabii snrde 
istcdıği vcçhilc, Japonyanın, 
Japon hnlkına e.konom1k 
yet temin ederek refah ";~e
sine varmasını d görmek i ti
zır.ız. 

Çinin filai 
Çuııgking, 18 (a.:ı.) - Rcu-l 

ter: 
Buradaki Çin mnhf llcn 

re, J pon~ ada prens Kon oy 
iktı r m kiine d··. me ı ~ h:ı

rici) eye Matsuoka'nın t: y·n e
dilmem, Japonynnın sanb sure .. -
te faşist olm rta bulund - uu 
göstermektedir. 

Bir Çm ask rl sözci!sil J pon
yn.nm ccnub:ı de :!nı !! · 
sinin öniine ek .. 
yük devle'! It-r r cs.:>i,. 
Jor almnlnrım taleb obniB 

Bir rezalet 
irkat gece evvel İstanbu-
hın açık tiyat'rolatmdan 

birinde buhmdmn. Oyundan ev-
7e! birlmç vnryetc numarası gtss.
terildi. Bunlann btmıcisi, ancak 
on, on bir ya.51nda görünen kü
çük bir kızcağızın oynadığı şark 
ansı ( !) idi Zavallı kızcağıza 

bacaklarını ve vücudünUn bir 
kısmını çıplak bırakan dekolte 
bir elbise giydirmişler. Çocuk
cağız bu garib ve çirkin kıya
fetle sahnede ~nnı s:ılla
dı, vilcudiinü oynattl ve çırpı
mp durdu. 

Bu, halkı eğlendiren, memnun 
eden bir varyete numarası değii, 
yürekler acısı bir hadise idi. Bu 
numarayı ( !) halkdan tek nlkış
lıynnm olmaması halkda husule 
gelen hnzia tesirin cok açık bır 
sembolü idi. 

En hafif t.abirile bu çirkin ve 
ayıb numaranın gösterlhnesine 
ı•asıl mlisaadc edildiğini, Istar.
bul sahnelerinden birinin böyle 
bir faciaya nasıl sahne olnbildi
ğini bir türlü havsalam alınıyor. 
Hen'liz ilk mckteb talebem olma
sı icab eden bir çocukcnğızuı 

gece vakti süslenip püslenerek, 
dekolte elbi.ac giydirilerek s:ıl:
neye çıknnlması ne kadar at:ı 

bir hfu:lisedir. Bu ne ış kanunu
nun çerçevesine sığnr, ne de 
nile mefhumile kabili teliftir. Bu 
manzara kimbilir kaç yavrunun 
temiz hislerini ve duygulannı 
zehirlemiş, bu suretle zarar hu
dudu büsbütün genişlemiştir. 

Biz, sahnelerimizde böyle l t'
pa.zclikler görmek istcmiyoru"&. 
Umarım ki anlaşılan oyunları 
seyretmekten b:ı.ska pek de blr 
iş yapmıyor görünen bckdiye 
Ye nhlllk zabıtam mcmurlnrı 

düştükleri gafl tten uyanıı !ar 
ve ccmiy-ete karsı bu a<;r ahlak 
suçunu iflliycn mütecasirleri f}id

detle cezalanchnrlar. 

MURAD SERTOGLU 

İspanya mihver dev
letlerile birleşiyor 

( Baı tarafı 1 lncı sayfada) 

rinden bildirildiğine nazaran ls
J>anya il Şili arasında diploma
tik muo hetleun kesilmcru ü
zerıne Brezilynn fJetaretl. ls
pan) ada ki Şili menafıım r · 'l

fna edecektır. f'ili sefaretı:ırle 
bulunan Cunıhunyctçı miilt ı

lcr Brcz.ılya sefaretinin hin <'
si altına alınacaktır. 

Madriddc bulunan Latin A
merikan miimcsillen Brczıly:ı. 

scfinnin riyasetinde bir görü§
me yapmL~lnrdır. 

Ceboliitfa.nk ii.7..erindc 
tan'al"eler 

AJgeciras, 18 (a.n.) P.N. 
B. bildiriyor: 

Dün iki defa Celwli.itlaı ıt ii
zerinde yabancı tayya ele 
mu ur. Tayyareciler bomba ıt-

mamışlar, İngiliz taY) ar 1 • ı 
bataryalannın ateşini mut b 
Fransız Fası istikametine 
laşmışlardır. 

İ panyaya. kur 
Roma, 18 - Comeri I 

no gazetesi bır malmlı;sm 
le demektedir: 

İtalya ile Almmıy ı in· ı l ı e· 
ye karsı meşru haki rırıı 

faa.ya hazırlarunakt:ıdırlaı u 
h:wrlıklııra J.i'rankonun N yo· 
mılist İspanyası da i tirnl cde
celrtir. İspanya kendı L')tıl nli 
uğrunda bir çok c\ latl n 
kanlarını akıtan bu ild d \ l u: 
bütün '\'aılığiyle müzaheret e
decektir. 

z·rı:ı., İspanya C'.ebEıl tt:ınk ız 
olamaz .. Artık İngiliı nllmı İn
giliz miıstcmlekcsi '\ e İn ıliz 
milliyetiyle hcsablaşm'lk z· m -
nı gelmiştir. Y ın 1 p:ınya . 

llrl \e I 

iadclcrl imkıiw 
ald ğu h!l.kkında l 

lete malfı.ma.t gelmiştir. 




