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·eAŞVEKiL MUHiM BEYANATTA BULUNDU 
Türkiye dostluklarına sadık, kendi istiklal, hürriyetini müdafa
aya karar vermiş bir vücut halinde vukuata intizar etmektedir. 
Mecliste Hararetli Tezahürat 
Yakın Şarkta sulhıin bozulma
sına katiyen taraf tar değiliz 

-- --..... - ·-~ 

B. M. MECLiSi .HOKOMETE iTTiFAKLA iTiMAT REYi VERDi 
"Türkiye Cumhu ... iyetinin istiklaline, Türk vatanının bütünlüğü
ne zarar verecek harekete karşı Türk milletinin verecefi) egane 
cevap silaha sarılmak ve sonuna kadar vatanı müdafaa etmf'lrtir,, 

••• "Ye•a,,. ••y•mi:ıı, 11•t•nı
mr:ııın m•hfa:ııiy•Iİ O• llil· 
l•timi:ı:in .. ıam•tl o• .ıı• 
r•rtl•n 11llı•y••l"lr., 

Ankara, 12 (A.A.) - Başve
kil Doktor Refik Saydam, dün, 
Cumhuri;ret Halk Partisi Meclis 
&nıpunda harici siyaset hakkın. 
•a verdikleri izahattan oonra bu
rün de Büyük Millet Meclisi kilr
ıriisünde ayni esaslar dahilinde 
ışağıdaki beyanatta bulunmuş
lardır: 
Sayın arkadaşlarım, 
Avrupanın içinde bulunduğu 

vaıiyet ve buna karşı Türkiye 
Cumhuriyetinin aldığı aiyasi ted
birler hakkında vakit vakit yük
sek huzurunuzda ve hazan de rad
yo ile beyanat yaparak Türk mil. 
letini tenvir etmek Cumhuriyet 
hükumetinin başlıu vaıifeluin
den biridir. 

Bugün de, yine bu maksatla 
huzurunuza geliyoruz. Beyanatı
mın esasını yalnız harici mese
leler teııJ<il edecektir. Çünkü, 
Türkiye cumhuriyeti hudutları 
dahilinde, size arzetıniye değer 
herhanııi bir hadise ve vaka yok
tur. Türk milleti, vakıır, ukin, 
gündelik işleriyle u;;raşmakta, 
ve Milli Şefin etrafında tek vü
cut olarak sımsıkı durmakta ve 
Cumhuriyet biikumetioe en yük
lek itimadını her hareketiyle \"e 
çalı~ması ile göstermektedir. 
Sayın arkadaşlarım, 
Cumhuriyet hükumeti, sizle _ 

rin de yüksek tasvibine mazhar 
olan si3·asi \·olunda biç ~aşmak -
ıızın ihtiyatla yüriimektedir. 
Türk vatanının seliıme1ini ve 
Türk milletinin refahını koru -
mıya matuf olan tedbirlerimiz, 
emni~etle sö3·1iyebilirim ki, müş
kiliı1'ız J ÜrÜmekte \'C rürk va
tandaşı neşe ve imanla dolu göğ
•Ünü kabartarak uzifeJe koş - 1 
maktadır. 

Say·ın arkadaşlarım, 

Son günlerin hadisatı arasın. 
da dikkat nazarınızı çektiğine 
IÜpbe etmediğim bir tanesinden 
bahsedeceğim. Bir ecnebi ajan
sı bir takım vesikalar neşretmek
le ve aralarında Tür~iyeye taal
luku olanlar da bulunmaktadır. 
Bu ayın üçüncü günündcnberi 
bir takım ecnebi cazetelerinde 
vesika neşriyatile beraber bu ve• 
sikalara dayanan yazılar yazıl
makta ve propagandalar yapıl • 
maktadır. Vesikaların doğru veya' 
>·anlış neşri, Türk milletinı ve 
hükumetini hiçbir veçbile endi. 
feye diişürecek mahiyette değil
dir. Hükumetiniz, çok temenni e
diyor ki, bu vesikalar tahrife uğ
ramadıın neşredilsin. Çünkü dü- · 
rlist ve açık siyasetimizden emin 
oldutumuz için, neşredilecek 
herhangi bir vesika bu düriist si
)'asete yeni deliller ilavesinden 
ba~ka netice ,·ermez. 

Fakat. bu vesikalara istinat e
derek Türkiyey·e samimiyetsizlik 
lınat edenlere ve bu arada hıç. 

(Arkası 4 üncü sayfad.~) • 

B~ekilimiz Refik Saııdam Haricive Vekilimızıe oeraoer .• 
_......,.. ....................................... _~-~---........................ ~ ................ ,...,..;~. 

Mecliste Tarihi Gün 
Milli 

bir 
"Türk milleti 
toplan rr ış, tam 

Şefinin etrafında 
kaya halindedir,, 

Türk. Sovyet dostluğu çok evvel 
kurulmuştur ve devam etmektedir 

Mebuslarımızın 
.. 

A. RANA T.4RHAN 

Ankara, 12 (A.A.) - Büyük 
Millet Meclisi bucün SemS'ettin. 
Günaltavın ba•kanlı~ında top
lanmış ve Basvekil Dr Reıfik 
Savdamm siyasi vazivet etra-

mühim sözleri 

CEVDET KERiM iNCEDAYl 

fındaki izahatını dinlemistir. 
Meclis heveti ıımumivesinln 

sık. sık sürekli ,.e devamlı alkıs
ları ve bra,·o scslerile karşıla

( Arkası 3 üncü sayfada) 

,_ 1 

Almanların 1 MACAR HUDUDUNDA SOVYET TAHŞID@J 

·dün geceki Sovyetler Riitenya 
akınları • · • ' 

Almanl•r ı .. 11ilt•r•nİn Slovakya'yı ıstıyorl 
$.:rlı: ••hill•rini bomb•latlı • 
4 A.olm•ıı tayy•r .. i dOıtii 

Habeşistan hu~udun- 1 Rumen H aricige Nazırı Münihe Gitti J 

daLo~~~.Pl~~~lar Ha~~~~ Her tarafta beklenilmiyen hadise
::~r~~:f~::::::ta:e::::::::::~ )erin zuhuru muhtemel görülüyor 
İııgılterenın tark ve cenubu gar
bi sahillerini aşmışlardır. Sahil 
civarında bazı mıntakalara bom. 
balar atılmıştır. Birkaç ev hasa
ra uğramıştır. Birkaç kişi hafif 
yaralanmıştır. Ölü JOktur. 

( Arka•l 3 ünrü sayfada) 

Ruzvelt'iR tekrar Rs
lsicumhur namzedi 
gösterilmesi istendi 
Filadelfiya kongresin
de 12 bomba bulundu 

Vaşington, 12 (A.A.) - Me
busan meclisinde 64 demokrat a
za dün ne~redilen bir beyanname 
ile B. Roose\ elfin Reisicumhur 
intihabatında üçiincü defa de -
mokrat fırka>ı namzedi gösteril
mesini istenıişlerdir. Beyannanıe
de B. Roosevelfin intihabının A
merikan demokrasi!otini muhafa. 
ıa etmiye yardım edeceği )·azıh
dır. 

Ne,·york, 12 (A.A.) - Filadcl
fiyada cunıhuri~·et partir.inin kon
gresi esnasında ikisi ietinıa salo
nunda olmak üzere 12 tane bom
ba bulunmıı. oldu1'tı için polis bir 
telhis hareketinden korkmakta
dır. Baltimore, Va~ington. Nev. 
:vork ve Şikagoda polis ara~tırma
lara de\·am etmekte \"e bilhassa 
demokrat partisi kongresinin top 
landığı binanın etrafında tcdbir
ler almaktadır. Bu kongre esna
sında Roose\'elt'in ~·enidcn Reh.i
cumhurluğa intihap edilip edilmi
yeceği belli olacaktır. 

]apon.qanın 
geni silahlan
maproğramı 

Japonya 4 askeri 
mıntakaya ayrddı 
Tokyo. l (A.A.) - Domei A-

jansı bildiri yor: 
15 temmuzdan itıbaren Japon

ya 4 askeri mıntakaya taksım e
dilecektir. Bu mıntakalar: $imal, 
şark, merkez. ı:ıarp ola~ak tesbit 
edilmıstır. Bu tedbir İmparator
lu~un karadan ve denizden mü
dafaasını temin ve veniden tan
zim edilmis olan silahlanma pla
nına te\"fikan müstemlekelerin 
m•ıdafaası icin üsler tesis etmek 
mak,adile alınmı stır. Sark mın
takasının umuır.i karargahı Tok
yoda, ,imal mın t aka.ınınki Hok
kaido"da merkez mıntakasınınki 
Osak "da \•e ~arp mıntakasınınki 
de Pukuoha'da olacaktır. 

Londra. 12 (AA.) .paily Te. 
legraph _ııaıeıesının d iplomatik 
muharriri ): azıyor : 
Londraaan alınan maliımat , son 
Münih görüş.mderınde Harıcıye 
:t;'azırı Kont Coaky \'€ Ba~vek;I 
Konk Teleiti ıaraf.nd an Alrr.<aılar 
üzerınde biıyiık tazyıkiu yaPll
rnış oldugu teeyqit etmektedır. 
K<>nt Ciano da mezkı'.ır devlet a
damlar ını takYi)« etmiı,t ir. Ma
amafih. Almanya . Macar metali
batının kabıo l u nalınde Balkan -
larda bir harp zuh ur edebileceği 
n i de sarih bır ;urette kabul d
ır. cktod ı r. 

cA, 

Yine Lo~.c.xaya ıı<lmekte .olan 
Blalı'.ımata naz.!!an, So\-yetler Rus 
yasının Bükovina"dan Ruthenc 
hududuna mühim kunctlcr nak
lettiği <ie teeyyüt etmektedir. 
Sovyetler daiır.a R ıııeny· anın l:k-

( Arkan 4 üncü !a yfado ~ 
Soı;~et - Macar hududu nu qösterir h ariıa ... - - - -- -----· 

Petain Fransa 
Diktatörü oldu! 

ı En son dakika 
~ 

Dün mühim kararnameler neş
redildi, kanunuesasi mülga! l 

Cennrc. 1:? (A.1\.) - Bu sabah işbu •e>ika 11 temmuz 1940 da 1 
resmi Fran~ız gazete~inde ('ıkan Vich~··de tanı:im cdilmi~tir. 
kanunu "a'i fıkra'1nın metni ~u- İmza: Philippe Petain 
dur: Vichy. 12 (A.A.) - Hans A. 

Biz, Fran .. a ınare .. alı Philippe jan~ı bildiriYor: 
Petain, 10 temmuz 1940 tarihli Milli a.sa~ıble tarafından tas-
kanunu ('5-a~~e ınü~tC'n i den ı ·ran· vip edilen karar ~ııretini mütea· 
sız de\leti reisliğini ücruhte etti- kip, Mareşal Petain. bittabi bü
iinıizi be~· an e~ )eriz. Binaenaleyh tiin sal3hi,·etlere ıualik bulun · 
25 şub~t 1875 tarihli kanunun i- maktadır .. Yeni kanunu e>a>i~i 
kinci madde>iuin fe>hedildigini neşir ve ilan salah İ) etinden ba. · 

1 beJan ederiz. (Arkası 3 iınt"U ıaııfada) 

SOVYETLER BiZDEN ARAZI iSTE-
~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

MEMIŞTIR, BU ŞAYiA YALANDIR 
-

1 

Ecnebi memleketlerde yapılan neş-1 
riyatı Tas ajansı resmen tekzip ediyor 

Mo•lıoo• : 12 ( A. A.) Tau •j•n•ı 6iltliriyor: 

Amerika da 
Mecburi 
Askerlik 
Milli muhafaza 
kıtaları seferber 

ediliyor 
Ya,ington. 12 (A.A.) - Or

du Gcnclkurıua~ reİ!'.İ gt..•neral 
George ~Ia.-hall. buı:;iın. Se. 
nato a..;.keri konıı Yonunda 
'aptıCı beyanatta, ~ı\n1t· rikanın 

nıuntazan1 ordu ile milli mu-
hafuza kıtalarının ta111 rn<"\' .. 
cutlu olnıa~ı icabetıifd takdir· 

· de :\lecburi a'kerlik talimi 
nin derhal tatbiki lazım ola
caı.:ını bildirm~tir. 

General. seçme e. ası üzerine 
mecburi a'kerlik talimleri urn
lünü ihdas eden Bıırke Wads
,,·orth kanun la:\'iha~ının har .. 
bi1e nezaretinin fikrine göre, 
kiiciik bazı tadil3tla kabuhl i· 
cabeder. Gdnilllü \ıs.u1ü tırdu 
n1c,·cudunun tan1 kadr(•~· a ib· 
h'i O ı icin çok uzun ıanıanı is .. 
tilzaın edecektir. 

General :\la"hall, nıilli nıu
haC.za kıtalarının talim içın 
cderhal > ~eferbcr erlilmt•lt:ri 
lehinde buhınn1ustnr. 

Dil:er taraftan Rel,iclOn~"'ur 
1 Roosc,·clt, n1•Jtat ~atln'a\ lton .. 
. ft:rausıuda nıilh IT!.,~ıa K1 .. 

Y•bancı m•tbıı•f, ıon .. nler z.•rfrrul•, Soııyetler 
Bir/itinin Türlriy•y•, •r•:ı:I l•rlıi t•l•bintl• 6alun•n bir 
altimatllım •öntlertlifine İl•ir lt••if n•ıriyat y•pm•lıfa
Jır. T•u •j•n•ı, büt6n 6a ı•yial•rın aytlarm• o/Jatu
na rı• halriltat• hiı;lıir •aretl• ı • Jı • 6 a I •tmetliıinl 

1 taJarıııın ~eferlıt·r\! ~~j' l1ukKınrl.1 
, ak...,aın üzeri ha1 hi\'f' nazırı Sti .. 

1 r nıson ile &ÜrÜ"!(>ft·)f"ini bih~ir .. 1 

nıi~tir. 

ı ... _·-----~ b•y•n:ı mez.untlur. 



Si\YFA -2 
IK DAM 

• 

1 Gilnı ilrI mevz:ları :l .lu c~ - . o 
in kıla lh r ~guran Yolcu saf onu. kulesine' Kahvelerde 

ezıme er telsiz kısmı yapılıyor yüksek sesle 
•• 

Mareşal Petain mağlup olan F ran- tstiycnıer yoldaki vapurlarda bulunan radyo yasak 
sayı yeniden kurmaya çalışıyor yolcularile muhabere edebilecekler 

Her mağlubiyet bir 

üyük harpler, büyük 
zaferler, yahut feci 
mafliibiyetler, bezi -

metler, yeni inkılaplar doji"urabi
lir. l9U umumi harbinden son
ra galip devletlerae imzalatılan 
Versay "·e benzeri sulh nıuahc
deleri, 1939 harbinin başlaması
na amil oldu. Fakat 1923 de Ital
yada Faşist, 1933 de Almanyada 
Nazi inloliıbını geçen unıumi 
harpteki mai(liibiyet mi doğurdu? 
Bu hu ·ustaki hükümler mullak 
olamaz. İtalyanın geçen umumi 
harpte galipler zümresinde bu -
luuduğunu biliyoruz. 1917 Bolşe
vik ihtilalini Rw.yada harp veya 
hezimet mi doğurdu? Çarlık 
Ru!'ıYası., galipler ı.Ünıresini teş
kil ~den Io~illere, Fransa, İtaL 
ya ile birlıkte Almanyaya ve o 
zamanki müttefiklerine karşı 
harp ~·apmı , 1917 ihti!ali, umumi 
harbin galibi, mağlubu belli ol
madan vukua gclıni~ti. Büyük 
harplerin neticelerinden, galibi
yet, hezimet H') a mağliıbiyetten 
ziyade, iktısadi ve i~timai ahval, 

4iiin ·e. şerait, bir memlekette inkı
labın zuhuruna esas te,kil ey
ler. inkılap, eski bün' edeki bo
zukluklukları, sakatlıklıkları i
zale, tahribatından halkı koru • 
mak maksadile yapılır. Bilhassa 
askeri he~imetler, J·ahut mağlu
bi•·etin ağır ve acı yiiklcri, şart
ları, milleti )·eni inkılap ve inkı
lapçılar safında toplamıya, his
lerini ve iradelerini tahrike, kam· 
çılamıya çok defa lıizmet eyle -
mi tir. 

1789 Fransa bü~·ük ihtilali, is
tibdat, müstebit hükiimdarlarla, 
be~r hukukunu tahdit, tazyik al· 
tmda bulunduranlara karşı ya
pılmıştı. Bunun neticesinde de
mokrasi, hukuku beşer beyanna
m.,,i, halkın reyini, kararını tem
sil eden parlamento, mebuslar he
yeti, meclisleri, söz, yazı serbest
liği, zulüm yerine yine demok
rasi adaleti, müsavatı, kardeşli
ği meydana getirilmişti. 

1917 Bolşevik ihtilali, sabık 
Rwya Çarlığının milli, iktısadi, 
içtimai bünyesindeki bozukluk -
!arın düzeltilmesi esasının mü -
da(aııı.ına taraftarlar bulunma _ 
sından, iltihak ettirilmesinden zu
hur etmisti. 

1923 faşist inkılabı, yine içtimai 
ve iktısadi sebeplere, milli bün
vede husule gelmiş bozulmaların 
düzeltilıneı.i esaı.Jarına dayan -
mış, taraftarlar bulmuş, böylece 
JU. Musolini ve arkadasları vazi
yete hakim olmuşlardı. Bu sebep
ler ve bozukluklar nelerden iba_ 
retti! 19U umnmi harbinden son
ra İtalya, galip de\'letler zümre
sinde bulunmakla beraber, o mu
harebenin kapitalist ve demok -
rat devletlerin milli bünyelerin
de husule getirdiği, dünyaya ya_ 
yılım iktısadi, içtimai buhran -
dan kendisini koruyamamıştı. 
Her evi .. adeylediği halde, hiç
birini 'ıfa edemiyc l sosyalist fır
kaların, İtalya amelesi üzerindeki 
tahrikatı sendikaların, siyasi 
muhtelif fırkaların ayrı, akortsuz 
sözleri, hareketleri, askeri sını -
fın tahakkümleri, sabık hükiime
tin ıonu ıelmez kırtasİJ'<: nıua_ 

inkılap doğurmuştur 

HA mit Nuri Irmak 

meleleri, beceriksizlikleri, tered
düt ve zafları, sermayedar sınıfın 
ezici istismarları, Italya ınilli 
bünyesinde inhilal husule getir
ruiye ha lamıı;, bu bünyeyi (Ürük, 
bozuk bir hale sokmustu. Devle
tin, büyük sermaye ile sosyaliz
me karsı gö:ıtcrdiği zar. yt:"ni a
danılaf.ın idareyi ellerine alma .. 
sını lU.z.unılu, zarurı hale getir -
misti. Böylece Faşizm ve l\lusoli
ni, sınıf, fırka zaferi yerine, va
tanperverliği, bçilere milli tesa
nüdü öğretti, Proletarp ile Bur
juvazi axasındaki prensip ihtilaf .. 
!arına, mücadelelerine, netice iti
b: rile ihtira•lara sel çel.ti. 

ı 3 Nazi inkıl3bındnn evvel, 
1914 umumi harbinin mağlup Al
man)"ada, demokrat >O>yalistler 
idareyi ellerinde bulunduruyor
lar, devlet kuvvetinin, Alınan iç
timai. iktısadi hayatının nizım
lıi:ını yapıyorlardı. Hitlcr ve ta. 
raftarlar, yahut Nasyonal Sos -
yalistler, Alman milletini ağır ve 
ezici yükler altında ezen, ınilli, 

iktısadı, mali varlığını inhilale 
doğru götüren Versay· muahede
sini, inkıliıbı yapınak, devam et
tirmek, muvaffak olmak husu
sunda halkın hislerini tahrik e -
den, taraftarlığını kazannıalan
na sebep olan bir vasıta, yahut 
CM1slardan birisi halinde kullan_ 
dılar. Görülüyor ki, harpte zafer, 
yalnız rejimde, yahut diktatörlük
te, demokrasi idare tatbikinde 
değil. ınilli birliği, mesaiyi, çalış
ma) ı, kuvvetlennıeyi layikile te
min hususunda muvaffak olmak
tadır. Rejim, iyi veya fena, sıkı, 
vahut gevşek, faydalı, faydasız 
neticelerin elde edilıne&.U!de bir 
kamcı vazifesini, \: asıtasını ifa 
eyler. Esas, zaferle m""t olma -
makta, mağlubiyetle dahi inhiW 
etmiş milli bir bünye husulüne 
meydan vermemektedir, yahut 
böyle bir bünveyi yaşatmamak
tadır. 

Fransada mütarekeyi yapan 
yurt ve hükumeti veya Mare~al 
Peten kabinesi, M. Lava! ile arka.. 
daşları niçin demokrat sistemi 
terkederek, faşist, tek fırkalı bir 
rcjilni, Fran~anın şimdiki vazi
yetinde tatbike başlıyorlar? Bu 
bahis etrafında çok fikirler yürü
tülüyor, çeşitli tenkitler yapılı
yor, mütalealar serdolunııyor. 

Bizce hakikat şudur: Fransada 
bugünkü mütareke hükumeti, Na
zi Almanya veya Faşist İtalyayı, 
onların rejimlerini tatbik husu
sunda taklitler, kopyeler yapmak
la rne gul değildir. Mare ·al Pe
tain, M. Lava! \'e arkadaşları, 
Fransanın mağlübiyctinin, hezi
metinin sebeplerini, milli, içti -
mai, iktısadi, siyasi bünyesindeki 
bozukluklar neticesi husule gelen 
inhiliılde bulmuştur. 1939 har -
binden evvelki senelerdeki Fran
sa, yukarıda k":ydeylediğimiz, 
1823 den evvelki Italyadan daha 
fena bozukluk, inhilal içinde idi. 
Sabık halk cephesinin devlet, si
yaset adamları, Fransız milleti .. 
nin bünyesindeki bozukluji"u dii
zeltmeden harbe ıirmişlerdi. 
Magliibiyet, hezimet mukadder
di • 
Mareşal Petain, M. Lava! ile 

arkadaşları, nıezkô.r inhilali, ol-

'\ . 

Deme Beni Seviyor! .. 
t Yazan : ~ Tür k<;uİ: 
1 GI dö Mopas~~-,=~ _s_eJ_A_m_i_l._s_eıfes 

No. 11 ------·!-"' Onla.1 a karşı g'len ~ootran 
haykırdı . . 

- Ilır ka~·nak' lnfiliıkt.n soııra 
bir kaynak nıcydııııa çıkt• 

K•lnbal ta dılialar. Doktor U
nora. canı sıkılarak, hayretle su
yun fı~kırdığı deliğe bakıyordu. 
Andcrıua1. 

- Tatmalı dedi, belki de ma
den uy•ıdı:r. 

Doktur: 
- ,\lad ·n SU) u olduğu mo:lıak_ 

~ak diy ~ ıııukal.dt' etti. !forada
ki suların hepsi maden suyudur. 
Nerede ise hastadan çok kaynak 
olacak. 

- Amma tatmak liizuu. 
Doktor aldırış etmedi: 

- Hiç değilse durulmasını bek- I 
!emeli. 

Her kes görmek istiyordu. İ
kinci sıra öndekileri camura ka
dar itı~·ordu, bir Çt>eıık düştü, 
giılü tüler. 

Odollar, baba oö-ul, bu beklen
medik seye ciddi ciddı bakıyor
lar, ne .Yapacaklarını k~tiremi
)·orlardı. Baba kuru, za)'ır, ke
mikli kafalı, sakalsız köylü ka
falı bir adamdı; oğlu daha uzun 
boylu, dev gibi, o da zayıf, bı
yıklı, hem bağcıva, hem de as
kere benziyordu. 

Kavnak fazlalaşıyor. hacmi ar
tıyor gibiydi, durulmıya başlı
vo.rd11.. 

l?:2, alatada inşa edilmiş olan yeni yolcu salonımun üzerindeki 
~ kulede bir telsiz dairesi yamlması içia Münakale Vekile

ti posta telgraf ve telefon idareaine emir vermiştir. Hazırlıklara baş
lanmıştır. Bu telsizle seferde bulunan gemilerle muhabere oluna
cak ve bundan halk da istifade edebilecektir. Vapurların nereler
de bulundukları. ne zaman limana gelecekleri ve vaziyetleri salon~ 
asılacak tabelalarla halka bildirilecektir. istiyenler vapurlardaki 
yolcularına telsiz gönderebilecekler, vapurlarda bulunanlar da bu 
radaki tanıdıklarına telsiz çekebileceklerdir. 

Bu yasak evlerde 
de gece 24 ten sonra 

Kahve ve guiaolarda yük -
sek sesle radyo ve gramofon 
çalınmasının DienOlunması diiA 
belediye reisliğinden kayma
kamlıklara tebliğ olunmuştur. 

Radyo ve gramofonlar kah
\'ede oturanları ve ayrıca dı -
şardan gerenlerle civar ev ve 
dükkanlardaki halkımızı ra -

1 
hatsız etmiyecek bir şekilde 

İstimlak işleri 
durduruldu 

1 Floryaya ilave 
trenler konuyor 

'I gayet yavaş olarak talınacak. 
: tır. 

l
' Gece 24 den sonra evlerde de 

radyoların fazla açılması ya -
, saktır. 

"--!!!!-!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!! ,, 

Yalnız pek lüzumlu 

yollar yapılacak 
Resmi inşaatın durdurulması 

ha\:k,nu.Jü emrin viliıvetimize 
ve Bele<lıve reıslığınc teblii! olun
ması üzerine dün viliıvcttc Be- ı 
lediye reis muavini Rifat Yenal 
Vali .muavinleri. Nafia müdürü 
ve Belediye heyeti ıfennive mü -
dürü ile diğer bazı müdürlerin 
iştirakile bir toplantı vaınlmış
tır.' Şehrimizde bane:i inşaatın 
durdurulup vapılmı vacağının 
görusüldüğü bu ictimada sose 
ve vol insaatma ekserivetle de
vam ulunrnası, tali derecedeki 
vollarm vaoı1ması pıektepler in. 
saatının e:elecek vıla tehir olun
ması kararl~ştırılmıstır. 

Dii!er tarartan şehrimizdeki is
timlak muameleleri de dün dur -
durulnıuştur. Açıla~ak mevdan 
ile caddelerle emsali verler için 
siımdilik bir istimlak vapılmıva
caktır. İstimlak ,muameleleri 
biten verlerin bedelleri tedive o
lunlc•ktır. 

BELEDİYE 

Buz sıkıntısı var 
Yazın en sıcak ııünleri ba<;ladı.

itı halde şehrin muhtelif verlerin
de buz bulunmamaktadır. Bilhas
sa savfive yerlerinde bu sıkıntı 
vardır. Avni zamanda bazı kim
seler dört kuru.sa buz satımakta
dırlar. 

----~-

DENİZ 

Köstence 

leri 

vapur ~efer

başlaciı 
İstanbul - Köstence vaour se

ferleri baş!ımıış, dün ilk olarak 
Rece! Karo! vall'Ul'u limanımıza 
gelmi$ ve aksam tekrar Kösten
ceye gitmiştir. Romanvadan bek
lenen ti<:aret he··eti vapurdan cık
mamıstır. Bu..ııünlerde trenle bek
lemnektedirler. 

dugu yerde durdurmak, yarınki 
Fransayı, Fransız milletini, bu
günden kurtarınıya, kuvvetlen -
dirmiye çalışmak için, yeni bir 
re;iın tatbiki ile işe başlamış bu_ 
lunrnaktadırlar. Muvaffak ola -
caklar mı, olaınıyacaklar ını? Bu
eiinkü, yarınki şartların, hadise
lerin tetkikini dahi istilzam et
tiren bu cihet ayrı bir mevzu -
dur, başkaca etütleri istilzam et
tiren bir keyfiyettir. 

HAMİT NURİ IRMAK 

Balk arasında bir hareket ol
du elinde bir bardakla doktor 
Laton göründü. Kan ter içinde, 
soluyordu, meslektaşı doktor 0-
norayı, bir şehre ilk giren gene
ral vaziy<>lindc bir ayağmı kay
nağn1 kenarına davamış dur<.ın 
doktor Onorayı görünce beynin_ 
den vurulınu~a döndü. 

Nefe, nefe>e sordu: 
- Tattınız ntı? 
- Ha) ır. Durulsun di)·e bek-

liyorunı. 
Doktor Latan bardağını dal· 

dırdı, sarap çeşnisine bakan nıü
tehas.~b ta\'rt ile içtikten sonra: 
•Enfes!. dedi. Bunu demekle bir 
şey kaybetmiş olnıu)ordu, bar -
dağını rakibine uzattı: eh.ter mi
siniz?• 

Her halde maden sularilc başı 
ho' olmı) an doktor Onura gülüm.. 
Sİ)'Crck-:' 

- ~ter~i! Uedl, sizin beğt:nme
niz kfı(i. Tatlarını l.ıilirin1, 

Tatlarını bilir ve hepsini de 
beğenirdi, fakat başka tiirlü. 0-
riol bahaya döndii: 

- Sizjn enfes şnrabtnızıo ye
rini tutuıaz! Dedi. 

!hti) arnı go;..ü kabardı. 

Her pazar ak;;ıımı da 

iki bo;; tren gidecek 
Dc\'let demiryolları idaresi ya

rından itibaren Flvrva hattına 
her pazar .ııünü yapılmak üze
re uave trenler kaldırılacaktır. 
Saat 11,35 ile 14,15 de Velı Efen
di at varı.şiarı münasebetilc Sir
keciden muta<i pastalardan faz
la trenler kalkacaktır. 

Ak,am saat Hl,33 de ve 21 de 
de Sirkeciden boş olarak hareket 
edecek iki katar Florvada kalan 
halkı ııetirecektir. 

TiCARET 

Ticaret Vekili geliycr 
lzınirde tetk>kler yapan Ticaret 

Vekıli Nazmi Topeuoğlu varın 
sabah şehrimize gelecek ve pa
zartesi ırünü Ankaraya dönecek
tir. Vekil sehrimizdc de bazı 
temaslar vapacaktır. 

Mısırda kalan mallar 
getirtilecek 

Akdeniz vazi ve tinin karışması 
viızünden bazı ithalat eşyamız 
Mısırda kalmıştır. Bunların nak
li icin Deniz Yolları tarafından 
tetkikler vapılrnaktadır. Sigorta 
isı halledılirse bu mallar buradan 
gönderilecek sileplerle getirıle -
cektir. Bunların arasında piya
banın ihtiyacı olan bir çok mad
deler vardır. ........ . ... ... ... , 

Kuçük haberler 

* Şehrimızdeki içkıli, calqılı ve 
çalqı.sı:: ııerlerın ııeni iıat tari- 1 
fe!erinin kaıımakamlıklara tascJik 
ettınlıp buqiin öcjleden sonra bu 
miiesseseleriıı qöriinür ııerlerine 
asılması mecburi tutulmuştur. 
Yenı tarifeler ııalnı: içkili ııer

ler içindir ve miiesseeslerin sı-
1'ıflarına qöre inhisar fiatlerinıı 
ııü;:de 50 - 75 ara.muta bır zam 
ııapılm!$tır. * Dokuzu kadın biri erkek ol
mak iizere on kişilik bir Polon" 
Jıah kafilesi beııanname vererek 
ikamet tezkeresi almadıkların
dan dolaııı diin Sultaııahmeı Bi
rinci Sulh ceza mahkemesine ve
rilmi.sler ve muhakeme netice
sinde 15 er qiin hapis ve 25 er 
lira para cezasına mahküm ol -
mU<lardır. Bu cezaları kanuni 
sebeplerden dolaııı tecil edilmiş
tir. * Yeni Yolcu salonunun karşı
sını:!a ııaınlacak biiııiik meııdanın 
tanzimi hazırlıkları tamamlan -
mıştır. 

Kristian göreceğini görmüş • 
tü, gitmek istedi. Kardesile Pol 
kalabalık arasında yol açtılar. 
Babasının koluna girdi. Birden
bire kaydı, düşecek oldu, önüne 
baktı, kara tü,ylü kanlı bir et par
çasına çarpnuştı; iniiliıkla par
çalanan \'C a)"aklar altında çiğ
nenen köpeğin bir par~asıydı. 

Nefessiz kaldı. öyle heyecan
landı ki. göz yaşlarını tutamadı. 
l\leudilile gözlerini silerek: .za
vallı hay\ancaf:İz!. Zarnllı hay_ 
vancağ:ız'? ..• diye mırıldandı. Ar
tık ~ö,·lent•nlcri dinlenıek istemi
yor, o'telc gitıuek, odasına kapan-
mak ısti)ordu. hi başlıyan 
gün onun için fena biti)·ordu. Bu 
hayınız bir fal mıydı? Burkulan 
kalbi ~iddetle çarpıyordu. 
Artık ) olda yalnız kalmışlar -

dı, önlerinde yük,ek bir şapka 
ile iki kara kanal gibi çarpman 
iki rcdinaot etegi gördüler. Bu 
cn ~on haber alan ve doktor La
ton gıbı eliııde bir bardakla ko
şan doktor Bonfiy'di. 

1\-larkiJİ görünce durdu: 
- Ne var Bay ~arki?.. Bir 

ka) ııak dediler? .. Eır maden su.. 
yu kaynağı?. 

Plaj ihtikarı 

Şikayetler üzerine Be· 

lediye tetkikat yapıyor 

Şchrir:uzdeki Ege plailan ve 
bu meyanda Florva plaılarının 
ı;ok pahalı olduğu hakkında Be
leoiveve şi:kavetler \'a.Pllını.stır. 
Bilhassa ha1k.ın tatil günunü teş. 
kil eden pazar günleri tekmil 
plajlarda zamlı tarıfe tatbik olun
maısı ş>kavetlerio oaşında ııel -
mek tedir. C ünk ü memur. esnaf 
ve • -;ıerin seDbest olup asıl plai
dan istıfade edobilecckleri za
manlar pazar günlerine münha
sır bulundugu halde; o gün pliıi 
fiatlarr hemen iki misli arttırıl -
.makta; ·bu da halkımızın alev .. 
hinde olmaktadır. 
Diğer taraftan bazı plailarda 

duhuli ve ıçin alınan 15 kuruştan 
başka bir de kabine harici savun
ma verlrri icin de avrı oara is
tenmesi ııarip ııörüLmektedir. 

Bu şikih-eıler üzerine plai fi
atların:n da Beledivece e6aslı bir 
şekilde tetkik olunması kararlaş
tırılmıştır. . 

VİLAYET 

Çekirge mücadelesi 

baş 1 adı 
.Mecidiye kövü, Nisantası ve 

Ta.ksim civarında sivri sineklerin 
coi!aldığı hakkında yapılan sika
yetler üzerine esa..-.,. ,"!>üca<ieleve 
ııeçilme,i kararlaştırılmı.stır. 
Bakırköv. AYcılar ve Ali bey 

riftli"i ile f"atalcanın Büyük Çek
mece kınlarında da çekirge mü
cadelesine başlanılmıştır. Bura
lardaki körpe otlara cekirııeler 
için zehirler konulmustur. 

ADLİYE 

Bir dolandırıcı mahkum 

oldu 
Beyo.dwuia Kalvoncuda mev

hanecilık yapan emlak dellalı Ne
habet N ehabetyan adında biri. 
ımeb'us Eyüp Sabri ve benzind 
Mehmet ile Ziya ve arnavut Os
man adlarında Jört kişi vi dolan
dırmak suçundan dolayı Dördün
cü Asliye ceza mahkemesinde 4 
ay 22 ııün hapse 180 lira para ce
zasına ma.hkllln olmuş ve dün 
tevkif edilerek hükmün infazı 
için tevkifhaneve ııönderilmistir. -

- Evet doktor. 
- Bol mu? 
- Evet. 
- Şey ... Onlar ... Ötekiler ... O-

radalar mı?-.. 
Gontran dddiyetle tevap ver

di: 
- Tabü oradalar, doktor Laton 

tahlil bile etti. 
Bunun üzerine doktor Bonfiy 

gene ko.ı;mıya başladı. Onun ha
lile tee~ürüaü unutup biraz neşe
lenen Kristian: 

- Otele gitmiyelim, haydi 
parkta oturalım dedi. 

Andermat orada kalmış, suyua 
akışını •eyrediyordu. 

-3-
0 gece Splandid Otelde yemek 

salonu gürültülü idi. Atılan tepe 
ile kaynak konuşmıya vesile ol
muştu. Yemek yiyenler kalabalık 
değildi, hepsi hepsi yirmi kişi i
diler; her zaman Sz konuşan, sa. 
kin kimseler, tanınmış bütün su
ları beyhude yere tecrübe ettik
ten sonra :reni kaynakla.r arıyan 
hastalardı. Ravönellerle Ander
matların bulunduğu uçta Mone
küler vardı. 

(Arkan var) 
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Başvekili dinlerken •.. 
Dün Millet Meclisinden hir •es ı 

yükseldi; bu ses, karışık, düzeni 
bo•ulm~ puslaSJlllll ibresi kırıl. 
ıruş, müvazenesi kaybolmuş bu
ııüakü dünyanın top tarraknlannı 
hastınp, cihana Kemalist Tür
kiyenin bükülmez iradesini, kırıl
maz. azmini, sarsılmu inanı.ıu, 
el sürülmez istiklllini yayan; 
Türk milletinin müttehit bir küt
le halinde etrahnda toplu bu -
lunduğu hükümetinin reisi, Bat
vekil sayın doktor Refik Sayda_ 
mm sesidir. 

Mustafa Kemal Samsuna ayak 
bastığı gün kutlanırken nasıl h .. 
recandan titredimse, Sakarya, 
Inönü, Dumlupınar zaferlerinde 
gururum nasıl gök kubbesine 
sığınadı ise, cunıhuriyetin teme .. 
li atıldıgı zaman nasıl coşkun bir 
sevinçle ):erimde duran1adımsa, 
Cumhuriyetin her yıldönümü Ke
malist Tiirkiyenin bir ferdi oldu
ğumu düşünüp nasıl göğüs ka -
bartıyorsam, dün de, Büyük :Mil
let Meclisi kürsiisünde Baş\'eki. 
limizi dinlerken, o heyecanı, o 
gururu, o coşkun sevinci duyup 
göjtüs kabarttım. 

Kalbimizdeki ateş Ebedi Şefin, 
Atatürküıı yaktığı ateş. besledi
ğimiz ideal onun verdiği ideal, 
yürüdüğümüz yol onun çizdiği 
kendine güvenen, çalışan, öğü
nen bir milletin set çekilmez nur_ 
lü yolu, birlik, beraberlik şehra
hıdır ve bu şehrnhm rehberi, ya
pıcısının yardımcısı, Türkün l\til-

li Şefi, Cumhuriyetin dürbin ve 
dürendiş reisidir. 

Türk milletinin, bölünmesine 
imkan ve ihtimal olmıyaD, tecez
zi kabul etmez müttehit bir küt
le halinde Milli Şefiniıı arkasın
da ve etrahnda yürüdüğü bu 
şehrah, ı;erefli Türk sancağıma 
dalgalandığı sulhün ve kahra -
manlıgın, dürüst ve salim bir ik
balin, dünkü şanlı mazinin, ya
rının daha şanlı günlerinin, dos• 
luğa sadakatin, aydınlık istikba. 
!in, ilmin, bilginin, vatan müda
faasının, yücelmenin, istikliliıı. 
hürriyetin yoludur. 

Bugünkü dünya ortasında: 
•Türkiyeye isnatlarda bulunarak 
tesir yapmak istiyenlerin unut -
tukları bırinci nokta, bugünkü 
Türkivenin ölmüş, çürümüş Os.
manlı İmparatorlnitu olmadıgı -
dı.r ... 

Türk milleti, bugün bu kürsü.
den her arzusunu söyliyebilıyor
sa, o mücadelenin eseridir. Bina
enaleyh Türkiye Cwnhuriyeti ri. 
cal;,;.in kalması, gitmesi; oturma
sı, kalkması ancak Türkiye Bü
yük Mıllet Meclisinilı kararile 
olur .... diye yükselen vakur se.. 
duyduktan sonra, o, gök kub
besine sığmıyan gururu duy
dum, ufukları daraltan göğ -
sümü kabarttım, asiimanın fanQ... 
sunu çınlatan sevincimle haykır. 
dım: 1 

• Ne mutlu Türküm diyene!> 

SELAMİ İZZET SEDES 

•• 
Olüme sebep 
olan bir ebe 

! Yeni çeşni bir 
!"halk· ekmeği,, 

Müddeiumumi ceza ve· 

rilmesini istedi 

Sürpik adında bir kadının üc 
aylıi{ gavrı ~~esrü. cocugunu mü
dahale ile düşürmek ve rahim 
delinmesi neticesinde kadı.nın 
ölümüne sebcbivet vernnek id
diasile Adliveve verilen ebe Ni
ııiırın muhakemesi Birinci aihr 
ceza mahkemesinde son sallhası
na ııelmistir. 

Ebe Niıı:iır. cocuğıı diisiınnek 
için müdahalede bulunmadığını. 
yalnız kan zavi etmesine mani 
olmak icin basit tarzda bir teda
vi yaptığını söylemiştir. Müd -

· deürmumi iddiaııını deıımevan 
ederek ebe Nigarın sucunun sa
bit olduğunu sövlemis ve ceza 
kanununun 455 inci madde.;ine 
J!Öre cezasını istemislir. Mu
h:>kome karar icin baska ııüne 
bırakılmıstır. 

KÜÇÜK ZABITA VAK'ALARI 

* Kumkapı Nisancasında Os -
manın bir buçuk yaşındaki ço
cui?u Fuad evin balkonundan 
sokağa düsmüs ve ağır varalı b.r 
halde Etfal hastahanesine kaldı
rılmıstır. * Alemdarda Hilaliahmer cad
desinde 18 numaralı Rasimin 
Sirkeci dükkanından yane:ın c>k-

HARP SONRASI 

çocucu 
Kadıköyünde bir eroin ka

çakçısı 23 paket beyaz zehiri 
polisin takibinden kurtulnıak 
için yutuverıujş, Bunu bizim 
Nanemollaya haber verdim de 
gülerek şöyle dedi: 

- Harp sonrası çocuğu oldu
ğu besbelli. Kulaktan dolma 
hikaye ile bu işi yapllll4 olma
lı. Fakat, Harbi Umumide al
tın yutarlardı! 

BEN REYİMİ 

VERİRİM 

İtalya ile İngiltere arasında 
ilk defa Akdenizde vukua ıe • 
len deni:z muharebesinde İtal 
sanlar. 

- İngiliz filosunu ric'ate 
mecbur ettik .. 

Dediler. İngilizler de aksini 
söylediler ve batırdı.klan, ya -
raladıkları İtalyan gemilerini 
bildirdıler. 

Bu vaziyet karşısında cSoa 
Telgraf>: 

- Bari bundan böyle her
hangi bir tenakusa meydan ka}. 
mamaSJ için muharebe daha 
önceden haber verilmek sn • 
retile hakem huzurunda eer
yan etse .. 

Diyor. Nancınollaya: 
- Ne dersin iistat?. 
Dedim. 
- Ben rey imi veririm. •• 
Cevabıru vererek ilave etti: 

Veka'e.in emri üzerine 

tecrübeler yapılıyor 
Şehrimizde ve büyük şehirler

de •Halk ekmeıti• nanıile veni 
bir e\omek çtkarılması h<>kkında 
Ticaret Vekaleti tarafından ve
rilen emir üzerine dün Belediye 
İktısat müdürltlğiinde fırıncılar 
ve uncuların istirakile bir top.. 
lantı yapılmı~tır. Bu hususta ııe
çenlerde Eyüpte bir fırında \'a
pılan tecrlibelerde tamamen sert 

,bu(!davdan ekmek biraz esmer 
okiuı;ıu ııörüldüğürıden bu defa 
emir mucibince yarı varıva sert 
ve vum~ak buı:!dav unundan 
tecrübe yapılması kararlastırıl

mı.stır. 

Diğer taraftan şehrimizde •hallı 
ekmeği• çıkaracak fırınlar tes'bit 
olunacaktır. Bu tesbitten sonra 
diıl:er fırınlar; yalnız şimdiki ek
meklerle francelfı çıkarabilecek
lerdir. Beledivece •halk ekırne
Jıi• ne narh konulacak ve diğer 
ekmeklerle francela fiatlerindeki 
narh serbest rekabeti ve <!ola -
vısile nefaseti temin içın kaldı
rılabilecektir. 

mıs ve itfaiye tarafından söndü
rülmüstür. Tahkikat yapılmak
tadır. 

- Antma, İtalyan donanma
sı bir kere daha acaba Akde
nize çıkabilecek mi?. 

YENİ NİZAMA 

DOÖRU 

Bugünlerde gazetelerin ma
kale başlıklarında hemen he -
men hep şu serlevhaya rastla
ıuyor: 

- Yeni nizama doğru .. 
Nanemolla ile konuşuyor -

duk da: 
- Vallahi ben bu havadis -

!erle meşgul değilim .. 
Dedikten sonra, ilave etti: 
- Ben yeni nizam .• Denin .. 

ce Büyükadayı hatırlarım. 

YA UYMAZLARSA 

NE OLACAK? 

Şu ~L Zekeriya Sertel ömilı 
çocuktur. Yazdığı bir b~ 
kaleye şu serlevhayı koymıq: 

- Balkanlar yeııi Avrupa ni
zamına uyacaklar. 

Nanemolla ile konuşııyordıtlı: 
da:. 

- Ya uymazlarsa?. 
Dedi ve.. İlave etti: 
- Zekeriyaya bir kerede e>

nu mütalea etmek düşmez mif 
Filhakika Almanya hesabı

na: cBedava sirke baldan tat
lı olur •• amma, bir de cKeskin 
tirkenin zararı küp\iııed.ir ... 6 
ye bir ata sözü vardır. 

A. şEKtP 
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Başka bir ~~~d~·:.:::i~:~~: 1::'.ı oe 
bir a,yuanlıcrid.ır lst.anbulun en 

M • • • h ucuz, en tcııuz, en ha\·:ıdar, ı;ö-
l l n 1 nül uçıcı ve sonra en can be~le-

it I> yiti sa)·fiycleri ucı· leridjr bili-

-· METi İLE TAKDiR ETMEKTEDİR 
-------~~~~~~~~~~~--:-:-

Sovyet • İngiliz " Türk • Sovyet dostluğu, 
nıünasebatının iyileımesini f.:alır.viye ediyor " 

Londra, 12 (A.A.) - Reuter: 
Ti.ınes ,gazetesi, Lord Halifaks'ın 
dün Akdenizdeki vaziyet hak
hın<iaki nutkunu bahis mevzuu 
.eden bir makalesinde divor ki: 

•Akdenizde İnqiliz deniz kuv
veıleri11in her yerde miles•ir su
rette hazır bulunabilecek dere
cede kuvveti11i isbat eden son on 
bei giin!ük hadiseleri, lnqiltere
nin taahhütleri1'i 11erine qetir
mek, müttefiklerine müzaheret 
etmek ve kuvvetlerini tam bir 
surette muhafaza e11lemek azim 
ve iradenndcn Yakın Şarkı mut
main etm~tir. Bunun içindir ki, 
Alman Ajanslarının ve Alman 
rad•;osunun yaydıijı fena ni11etli 
$ayialara raiimen, İtalııamn har
be girişindenberi, İnqilterenin 
Türkiye ile, Mısır ile ve Arap 
dimııası ile dostlı.iiu daha kuv
vetli ve daha itimadlı bir hale 

1
, gelmiştir. Türkiye ile o!aıı mu

ahedemiz, mer'i o!makta devam. 
ediyor. İnqi!iz efkarı umumi -
ııesi, Türk mü.ıtefiklerimizrn kat'i 
ve dürüst siyasetini tam kı~nıetı 
ile takdir etmektedir ve İııqiliz 
efkci.rı umumiyesinin Türkilıe -
nin qayri muharip hattı harçketi 
ittilıazındaki sebepler hakkında 
ileri sürülecek hiç bir ihtiraz kaıı
dı yoktur. Butler. dü.n, Bakti
ya bir İngiliz hücumu hakkm
daki lıaııali iddialardan babsedf'T
ken, İnqiliz hükumetinin İnqil
tere ile Soı·yetler Birliiii arasın
daki miiııasebetıeri i11i!estirmek 
ve takviııe etmek arzvmmıı tena
rüz ettirmiştir. Sov11etl •· Birliiii 
ile Tiirki11e arasında Jıcllen mev
cut samimi münasebetlerin ida
mesi, bu i11i!eşme11i teshil etmi
ye en ziııade salih unsurlardan 
birisidir. • 

Petain Fransa 
Di tatörü oldu 

(BUitarafı 1 inci sayfada)_ . 
ka, l\1areşal, şahsında devlet re.ınlsı 
ve hükiıınet reisi salalıiyetlerı 
tevhit edecektir. Başvekil vazüe
lerini sarih surette bahis mevzuu 
elmiyen 1875 kanunu esasisi, esa. 
sen bunu mümkün kılmaktadır. 
Mebusan ve ayan meclisleri, ku
rulacak yeni assamblelerin teş~k
külüne kadar hukuki mevcudı
yetlerini muhafaza edeceklerdir. 

Viahy, 12 (AA.) - Havas A
jansı bildirivor: 

Resmi ııazetenin 12 temmwıda 
..neşrettil!i üç kanunun metni a
~adır: 

1 numaralı kanun: 
Biz Fransa maresalı Philippe 

Petain 10 temmu.z 1940 tarihli 
kanunu esasive uvııun olarak 
Fransız devleti reisi vazifesini 

.deruhte ediyoruz. 
Buna binaen su hususu karar 

altına alıyoruz: 
iMadde 2 : 25 şııbat 1875 tarihli 

kanunu esasi mülııadır. 
Viohy, 11 temmuz 1940 

İmza: Piı. Petain 
Fransız devlet reisinin selahi

vetini tesbit eden 2 numaralı ka
nun: 

11 temmuz 1940 tarfüli kanunu 
esasi ve u yııun olarak asaiiıdaki 
huı.usları karar altına alıvocuz: 

Birinci madde: 1 : FrQ1JSız dev
let reisi hükumet selahivetinin 
tamamını haizdir. 

Devlet reisi yalnız kendisine 
karşı mes'ul olan nazırlar ve dev· 
Jet sekreterlerini tavin ve azle
der. 

2 : Teşrii seliihiyet: 
a - Yeni meclis ve senat.onun 

tesekkülüne kadar. 
b - Bu tcsekkülden sonra da 

hari<:i ,gerııinlik vevahut dahili 
val:ıiım buhran hallerinde 'Yal
nız kendi kararile ve avni sekil
de olarak. 

Nazırlar meclisi ile icra eder. 
Avni ahval ve serait dahilinde 

bütçe ve verııiler bahsinde bütün 
hükümleri k.a.rar altına alabilir. 

3 : Kanunlar nesir ve bunla-
rın tatbikini temin eder. 

4 : Kanunun başkaca bir tayin 
şekli derpiş etmediği bütün sivil 
ve askerleri, memurları tayin 
eder. 

5 : Silahlı kuvvetlerin başku
mandanıdır. 

6 : Af etmek ve wnumi af ilan 
etmek hakkını haizdir. 

7 : Yabancı devletlerın elçi
leri de\'lct reisinin nezdinde M<
reditedir. Muahedeler m:.izakere 
ve tasdik der. 

8 : Arazinin bir veya bir l<ac 
kısmında örfi idare ilan edebilir. 

9 : Teşrii meclislerin evvelden 
muvafakati olmadan harp ılan 
edemez. 

İkinci madde: 2'1 su.bat 11175, 
25 suıbat 1875 ve 16 temmuz lll'm 
tarihli kanunu esasilerin bu ka
nunla telifine imkan olmıvan 
bütün hükü.ınleri mülııadır. 

Vichv, 11 tenunuz 1940 
İmza: Ph, Petain 

Fransız devlet reisine miiteal
li'k 3 nwnaralı kanun: 

Biz Fransa maresali. devlet re
isi Philippe Petain, 12 temmuz 

'1940 tarihli kanunu esasive uv
,gun olarak aşai:?ıdaki hususları 
karar altına alıvoruz: 

Birinci madde : Scnat.o ve me
busan meclisi 10 temmuz 1940 
tarihli kanunu esasinin derpiş 
ettiği meclisler teşeicl<:ül edinci ve 
kadar baki kalacaklardır. 

İkinci madde: Senato ve mebu
san meclisi veni iş'ara kadar ta 
til edilmişlerdir. ancak devlet 
reisinin daveti üzerine toolana
bilirler. 

Üçüncü madde: 16 temmuz 1875 
tarihli kanunu esasinin birinci 
maddesi mülııadır. 

Vichy, 11 temmuz 194-0 
İmza: Ph. Petain 

Cenevre, 1Z (A.A.) - Vichy'. 
den bildiriliyor: 

Mareşal Petain, dün akşam re
isicumhurluk ve hükumet şefliği 
vazifesine haşlamış ve bu suret
le Fransız devleti reisliğini deruh. 
de etmiştir. 
Mareşal ayni zamanda yeni ka

nunu esaside derpiş edilen assamb 
leler teşekkül etmediği müddet
çe icrai salahiyeti de haiz bulu
nacaktır. Bu assambleler teşek -
kül ettiği zaman bile devlet reisi 
dahili veya beynelmilel gergin -
li.k vukuunda yahut da herhangi 
vahim bir buhran esnasında icrai 
salahiyetini kullanacaktır. 
Şimdiki Reisicumhur Lebru -

nun bu sabah istifa etmesi bek.. 
lenmektedir. 

Radyoda irat ettiği bir hitabede 
Petain, yeni hükumetin 12 nazır· 
dan mürekkep olacağını bildirmiş 
tir. Bundan maada Fraı.>a bü -
yük eyaletlere aynlacak ve eyalet 
terin başında valiler bulunacak
tır. 

Mareşal Petain, yakında Ver
sailles'e yerleşmek ve nazırları 

Parise ~öndermek tasavvurunda 
buluDduğunu beyan etmiştir. 

Londra, 12 (A.A.) - l\lareşal 

Petain son günlerde radyoda 1918 
de Fransada 85 İngiliz fırkasının 
bulunduğunu söylemiştir. Sa -
lahiyettar İngiliz mabafili bu ra
kamın izam ediİmtş olıluğuna işa.. 
ret etmektedirler. 1918 senesi ikin 
ci teşrininde İngiliz hava kuvvet
leri ve iki Portekiz iırkaı;ı istisna 
edilirse garp cephesinde İngiliz 
terin 3 suvari fırkası, diğer sı
nıflara mensup 61 fırka ve 6 tank 
livası bulunmakta idi. l\1areşal 
Petain, konu~masında, Al.manya
ya karşı 1918 de yapılan İngiliz 
yardııruyle 1940 sene indeki işti

rakimiz arasında bir mukayese 
yapmakta ise de 1940 da, İtalyan 
ordusu ile Selıinik, Filistin, Me
zopotaoıyadaki kuvvetli ordulan 
garp cepheı.inden uzaklaştıran ve 
Almanlara yardım eden muhtelif 
Avusturya, Macar, Bulgar ve 
Türk fırkalarını saymayı unot. 
muştur. 

Amerikan kruvazör. 
leri Portekizde 

Limıon, 12 (AA.) - Bundan 
bir hafta evvel blıradaıı un.lan 

Amerika matbuatının Re· 

manya hakkında tefsirleri 1 

Ncvyork, 12 (A.A.) - Nevyork 
Times gazetesi, (Başka bir Mü.. 
nih) başlığı altında neşrettiği bir 
yazıda Bitlerin 1940 l\1ü.:;.ihiode 
Romanya hakkuıdaki vaziyetini 
Çcınbcrlayn'ın 1938 Münihinde 
Çekoslovakya lıakkıııdaki vazi
yetine benzetiyor ve diyor ki: 

- Macaristanın Transilvan -
ya hakkında ileri sürdüğü istek 
ırk bakıınından Alnıanyanın 
Südetler hakkinda ileri ·ürdüğü 
istek kadar yerindedir ve biz ~im
di bir diktatörün adalet ınüraca
atlari)·le na>ıl ıne~gul olduğunu 
görüyoruz. Uitler yurtlarından 
ayrılan Macarların hakları me
selesi ile ve yahut barış mualıe
deleriniıı tadili için evvelce ken.. 
di ileri sürdüğü delillerle mes -
gul değildir. O da doğu cenub~
a barış istiyor fakat bunu bütün 
ku,·vetlerini l\1ünihte bundan iki 
ytldan az bir zatnan önce ayni 
masaya barış müzakeresi ıçın 
devletlerin tahribine talı.sis ede
bilmek için istiyor, 

Dünkü Meclis 
Müzakeresinde 
Küçük bir y.ongın 

hadisesi :ı:uhur etti 
Ankara, 12 (A.A.) - Ulus ııa-

zete.si, 13 temmuz tarihli nüs
hasında, buııürı:kü meclis müza
kerelerı esnasında zuhur eden kü
çük hadıse halokında su yazıyı 
neşretmektedir: 

Meclisin dünkü toplantısında 
Basvekilimizin nutkunu iradetti
i!i sırada salonda fotografçıların 
resim alabilmeleri için vaptlan 
kuvvetli lambalara dokunan bir 
perde hararetin tesirile u~undan 
tutuşmus ve orada oturan bir kaç 
mebus tarafından derhal söndü
rülmüştür, Perdenin indirilmesi 
sırasında cok kısa bir irkıta ol
muştur. Haddi zatin,lı ehemmi
yetsiz olan ve hadise denmive 
bile 18.vik olmwan bu küMiık van
~ başlangıcı bertaraf edildik
ten sonra Başvekilimiz nutkuna 
devMD evlemıslerdir. 

Bir Fransız nakliye 
tayyaresi kayıp 

Holl.ll-konıı, 12 (A.A.) - Fran
sız menbalarından öğrenildiğine 
ııöre, Fransız hava şirketine ait 
bir nakliye tayyaresi kayıptır. 

')Bu tayyarenin Cinin en cenup 
noktasındaki Kuanıı - Cuvan li
manı civarında vere düsmüş ol
duf!u sanı1maktadır. 
Amerikanın Trenton hafif kruva
zörü ve Dickerson torpido mııb.
rı bi, doo yeniden Ta:ı!e nehri man 
sabına 1ıehnislerdir. Bu iki A
merikan ııemisi. bir kac a:ün ·da
ha: burada kalacaklardır. 

Bir İsveç şilebi battı 
Stoloholım, 12 (A.A.) - 2400 

tonluk İsveç bandıralı Bissen şi
lebi, Irlandanın ııarbinde tornil
lenmistır. Mürettebat kurtulm~ 
tur. 

Macar . Yunan 
ticıaret müzakereleri 
Budape.şte, 12 (A.A.) - Maca

ristan ile Yunanistan arasındaki 
ticaret müzakereleri müsaid bir 
surette cerevan etmektedir. Bu 
hafta oonunda Budapesteve bir 
Yunan heyetinin ııelrnesi bek
lemnektedir. Önümüzdeki haf
ta içinde valnız bir ticaret itila
fı dei(il, avni samanda tedivata 
ıınüteallik bir itilaf akdedilmesi 
muht<>mel old.li'!u zannedilmek
tedir. 

Fitnatın türbesi 
ihya ediliyor 

Ankara. 12 (A.A.) - Haber 
aldığınııza ııöre İstanbulda Evüı>
te odun deoosu içinde bulunan 
kadın •airlerimizden Fitnat'ın 

harap t:iirbesi Maarif Vekilliği
nin tescbüsü ile tahliye edilmiş ve 
Vekillikçe tamirine baslanmı.s -
tır. 

Yeni Yugoslav elçisi 
Mookova, 12 (A.A.) - Yüksek 

Sovvet .meclisi rivaset divanı re
isi Kalinin. diin Yuııoslavva elci
si Gavri.loviç'i kabul etmiştir El· 
çi, reise itimatnaınesıııi takdbı 
eylemiştir. 

)'Or ınu~unuz "! Bu sayfiyelerin ne. 
releri oJduguııu süylco1edcn ün
ce unu da lıaber vereyinı ki, bu
ralarda tahtakurusu, sivri~inck, 
pire namına tek bir mahlük bul
nıanın da iınkWu yoktur. 

Dün •abab, daha gün doğarken 
baktım, bu dediğim sayfiyeler -
den birinde bir ;abalı kahvaltısı 
yapıyorJardı ki, buna bibeııiz, ne 
kadar ağzının suyu akdı. 

Ortada bir semaver, bardak
larda hakik gibi ı;aylar, tepsıde 
kızarmış ekmek dilimleri, zeytin 
peyııir ve henüz ağaçlardan ye
ııi silkilıniş tepeleme bir çanak 
dut. .. t'akat, ortada ev, mev, ko k, 
yalı fılan gibi bir şqciklcr yok .. 

1 
S~de kenarda bir cadır n· yerde 
bırkaç ıııınder, iskemle filim. fa_ 
lan:··· .. · j 

takat bo~·le bir yerde eve, köş
ke, yalıya, daha doğrusu çatıya, 
!nana. dama ne hacet? Yüzler
ce dut af'acının ~·enı)·e~il yap
r~klarl.• gö_lgelcdiği bu •a? !iye, 1 
hır aydır guu \ c gccelernıı Ol'a

da .ı:ecirenlerin henı ticarethane- 1 
lerı, hem de dört başı mamur yaz
lık açık hava kiışaneleri idi. Sa.. 
hah giiııeşiııiıt doğuşunu HaEcin, 
Okıneydanının, Şişlinin ü tün -
deu yattıkları yerde seyreden, 
ve teınnıuzun sıkıntılı, si\·risinek
li gcceleriııi, itdcla serin bir dut 
şurubu baııyosu içinde geçiren 
su dutçulardaıı biri de ben ol -
saydıı-n. ne olul'·lu? .. 

OSMA_'I; <..E:UAL KAYGU.I 

Almanların dün 
geceki akınları 

(BUitarafı 1 iııci sa~fada) 
Bu sabah, İngilterenin cenubu 

g-arbisinde kain bir sebirde bir 
süthanenin üzerine y~ngın bom
baları atılmıştır. İnsanea yaralı 
yoktur, yalnız, civardaki ahırlar
da bulunan atlar yaralanmıştır. 

Londra, 12 (A.A.) - llava na
zırınııı öğledeu evvel bildirdiği
ne nazaran bu sahalı sahillerin 
açıklarında 4 düşman bombardı
'*8ll tayyaresi İngiliz avcılan ta.. 
rafından denize düşürülmüştür • 

Kahire, 12 (A.A.) - Bu ak -
şaınki İngiliz harp tebliği: 

Kenya'da, şimal hudut bölge
sinde, İngiliz ınoyalcsinde, Ken
ya - Habeşistan hudııdu yakinin-

de, 9 temmuzdaki taarruzu takviye 
eden büyük bombardıman neti
cesinde hasara uğrıyao ...;idafaa 
tesisatımız gece tamir edilmiş ve 

10 temmuzda yapılan mukabff....ıa
arruzda düşmana ağır zayiat ver• 
dirilmiştir. Muharebe devam et
mektedir. 

Sudau - Habeşistan hududunda 
kayda değer bir sey olmanuştır. 

Somalide hecinli devriyeleri
miz hudut karakollarına kar ·ı fa
al bir surette taarruzlarına ıle

vam etwekte ve düşmana her gön 
zayiat verdirmektedir. 
Libyayı çeviren garp çölünde 

kayda değer bir şey olmamış _ 
tır. 

ita!vada bir mahal, 12 (A.A.)
Müselliıh kuvvetlerin kumanda
nı Duçe, umumi karargahtan do
nanmaya hitaben bir emri yevml 
neşretmiştir. Bu emirnamede İn
giliz donanması ile yapılmış olan 
ilk deniz muharebesi münasebe
tile donanmaya teşekkür edilmek
tedir, 

Kral Boris Roma 
sefirile görüştü 

Sofya, 12 (A.A.) - Kral Boris, 
dün Bulgaristanın yeni Roma se
firi Dr. Deko Karakofu kabul et
miştir. Sefir yakında va~ifesi ba
şına gide<:ektir. 

Yeni Japon fevka
lade marahhası 

Tokyo, 12 ( A.A.) - Reuter: 
Dome.i Ajansının bildirdiğine gö
re, hükumet, Chuichi _ Sako'yu 
sarki Felemenk Hindiçinisine fev
kalade murahhas olarak tayin et
miye karar vermiştir. Dtlınei A
jansı, son zanıan1arda bu ınınta
kalardaki siynsi nıüzakerahn e
hen1ntiletinin arttı.ı{ını ilUve et
mektedir. 

Amerika donanması 
takviye ediliyor 

Vaşington, 12 (A.A.) - Ayan ve 
mebusan meclisleri bahriyeye ait 
kanun Hiyihasını kabul ehnisler
dir. Şimdi layiha imza edilmek 
üzere Roosevelfe gönderilmiştir. 
Bu lılyihaya nazaran Amerika do-· 
nanmasını takviye etmek üzere 1 
hükumete 4 milyar dolar •arfet
mek salahiyeti verilmiştir. 

arihigün 
''Türk Milleti Milli Şefinin Etrafında Top. 

lan'!'ış Tam Bir Kaya Halindedir,_. 
(Baştaratı 1 inci sayfada) 

nan bu ız~hati müteakip bır ook 
hatipler >Öz almışlardır. Ali 
MuzaHer Göker, Avrupada har
bin ,başlamasını müteakıp mil
letlerin harbi kendi topraklarına 
siravet ettirmemek içın zaruri 
ııördüklcri tedbirleri alırken, hü
kiımetımizin de Türk milletinın 
•·üksek haklarını korumak ve 
yurdun bütünlüı>ünü muhafaza 
etmek için tedbirleri almıs ol
ması kadar tabıi bir şey olamı
vacai!ını lsaret ederek demistir 
ki: 

•Milletin yüksek menfaatleri 
ile alakadar olan kararlar ve ted· 
birleri /ııidısatm ;·eı:riııe bırak
mak bir an için bile tasavvur 
edı nezdi. Salıası her qÜn bi
rao daha qenişletınek istidadını 
qöstereıı büıı;lk buhran karşısın· 
da siııasetiıııiz ve tedbirlerimiz 
ne ola!· drdı? Bu kadar bil11ü.k.. 
mi:leı ve vatan menfatlerinin i
cab<ıtirdiiiı tedbirlerin her şey
den crı·el mi!lctiıı düşüncesine, 
du1,1qusuna uyqun olması lazım
dı. Türk siııasetinin icaplan 
Türkün uzak ve ııakın tarihin
de aramak MWi Sefin etrafın
da bir kaııa qib! birleşmiş olan 
mıilctin iradesine mutabık ola
rak tayin etmek kadar tabii bir 
şeıı olmazdı. Hilkumetımiz an
cak böııle bir 1t0l tutabilir ve 
yüksek meclisimiz ancak bu ma· 
hiyette olan kararları tasvibede
bilirdi.• 

Ha ti P. sözkrine devam ederek 
Türk millelıııın h~r şevden ön
ce ve her şeı·c rafmıen milli hak
J, pımn :nıahfuziyctıne iısık ol
dı...~tınu hic :imse i1.jn bir sır ol
ma<lı/tnı r rk milletınin sulh 
i~iııde, refai ını mılli inkişafını 
temin etmekten başka bir arzu
su bulunmadıi!ını ve macera ar
kasında kosmadığının da bilin -
di.~ini bılhassa kaYdederek demiş
tir ki: 
•Vatanı herlıanqi bir taarruz

dan korumak içiıı icabedeıı bü
tün müdafaa ve emniyet tedbir
lerini almak ı•e 11ttrdu elden qel
diiii kadar lıarbin dışında bırak
mıııa çalısnıak, işte Türki11e Cum
huriııeti hükılmetinin tahakkuk 
ettirmek mecburiııetinde bulun
du<ju siya_.i hedefler bunlardır.• 

MÜSTAKİL GRUPUN 
TASVİBİ 

Haricive encümeni reisini taki .. 
ben kürsüvc ııelcn müsta-kil ııruıı 
reisi Ali Rıiniı Tarhan da su 
beyanatta bulunmustur: 

•Muhterem arkadtı$lar, Tiirki· 
ye Cumhuriııeti n11asetinin esas 
vanf!anndan biri de acık olma
.!ıdır. Muhterem Btı$vekilimizin 
daima alaka ile beklenen ve iti
madla dinlenen beyanattan son 
lııidiseler üzerinde efkan umuffii. 
'11€1/i tenvir etmis bıılunu11or. 
Cumhuriyet Hüktimetinin taki -
bettiiii siyaset. Türkiııe Büı;ük 
Millet Meclmnin ııurdun menfa
atine uııqun olarak tesbit ettiiii 
ve11a edereqi si11aset olabilir. 
Yüksek kararlannızı tatbik et -
mek şerefi ve mes'uliyetini de
ruhte etmiş bulunan lcra Vekil
leri, tek bir itimat, tek bir te
veccüh ararlar: Türk milletinin 
ve onun seıalıiııetli V ekil!erinin 
itimadı ve teveccühü. •Bravo ses
leri• Hükumetimiz buqün bunun 
teııidini arzu ediııor. Refik Say
dam hükumetinin içinde yaşa
dujımız vahim iart!ann irtilzam 
ettiiii basiret, metanet ve isabet
te 1JUrdun selameti için çalışmak
ta devam edeceQine qrupumu.zun 
itimadını be11an ederim. •Bravo 
sesleri• Ve daima haııırlı muvaf
fakıııetlf'T dilerim. •Şiddetli al
kışlar.• 
MÜMTAZ ÖK.MENİN SÖZLER1 

Ankara mebusu Mümtaz Ök
men de Basvekilin her zaman 
olduğu gibi bugün de Cumhuriyet 

Hükumetinin dıs siyasetini a-
detleri vechile dürüsti ile hulı)s 
ile izah etmis bulundul?unu isa
ret ederek arkadaslar demiştir, 
biliyorsunuz ki, Avrupada harp 
basladığı zaman, dünva emnivet 
ve korunma tedbirlerini hükıl -
met, parti ve meclis hen bera
ber mütalea ettik. Simdi Bas
vekilimizin ana hatlarını t..ba
rüz ettirdiği istikamete ııirerken 
daha tetkik safhasında temavül 
safhasında, müzakere saflıasında 
hükümetlc el birliği yapara~ ve 
nihavet derin bir inşirah ile, hak· 
lı bi~ vicdan h ururu ile bu ka
rarı heıı beraber aldık. Bu ka
rar, hür Türk milletinin, hür 
efkarı umumivesinde. hür mat
buatında münakasa edildi. Hü
kümetin tuttuğu volun. milli meıı 
faatin. milli bakanın kat'i zaru
ret ve icabı oldui?unda tereddü
dü olan tek vatand~ çıkmadı. 
Bu sivaset. hükfmıetı:e. partice, 
Büyük Millet Meclislııce ve niha-

vet Türk milletınin büyü.k -
urunca wnuıni bir tasvibe maz
har oldu ve bu sebeple bu siya
set kelimenin tam ve samil ma
nasile Türk milletinın ..milli si
yaset> oldu. Cünılı.ü bu sıvasetin 
tek istinat noktası mustaJcil Tür
kiye ve hür Türk milleti davası 
idi. •Alkışlar• Dün bu kararı bır 
vicdan huzuru ile almıştık. bu -
gün hadiselerin her çeşit in.kişaf... 
!arını bir defa daha tetıkik ettik
ten sonra millete ve tarihe kar
şı mes'ul adamlar sıfatile ayni 
vicdan huzuru ile bu isabetli vol
tla devama karar \"Cri voruz. 

Bingöl mebusu Feridun Fikri 
de Dr. Refik Saydamın yapmııı 
oldu.;, beyanat ile !\fillet :Uecli
siniıı his~iyatını ve rnen1leket si
yııseti hakkındaki düsüncclerini 
ifade eyledi{!iııi işaroİle demi lir 
ki: 

'"'ünkü kendilerinin derme~·an 
ettikleri e,aslar, daima bizim fik
rinıizde. gönlüınüzde bÜ'.\ ük mil .. 
let mccli!-Jinin ka1blnde 've şuu
runda hakim olan e'aslardır. 'für
ı · Büyük l\lillet Meclisi her 
şeyden evvel, ;ulhten ene!, her 
türlü ınedcniyet \'asıtalarından, 
ternkkilerinden evvel bir bü)·ük 1 
şeye eheınmiyet \•erir, o da Türk 
istiklalinin her türlü maddi ve 1 
manevi uzaktan. yakından her 
türlü tc!oiirattan tamamilc masun 
olması keyfiyetidir, •Br.ııvo ses
ler; alkı~lar .. 
CEVDET KEr..hıiN SÖZLERİ 

Sinop mebusu Cevdet Kerim 
İnceda"ı da demiştir ki: 

Arkada!?lar, teıneli oynanuş 
dün~·a ııizanunın bu karı~ık ve 
müzebzeb ve beşeriyet için kor
kun~ hal alını~ ınanzarası kar L 

sında Başvekilimizin emniyet, 
iru>anlık esaslarına dayanan. va
kur ve sakin bir ruh ta~ıyan Tür
kiyenin takati yettiği nisbette ve 
sahalarda sulhe bugüne kadar ol
duğu gibi hiznıet ve nilıayct ınil
li kahramanlığımızm eseri olan 
Lozan sulbü Türkiyesinin hak, 
şeref ve tamarniyctini ınutlaka 
ve behemehal mahfuz bulundur
mıya azim beyanatını bizimle be. 
raber bütün dünya bir daha din
ledi. 

Cevdet Kerim İncedayı sözleri
ne devamla Türkiye Büyük Uillet 
Meclisi bugüne kadar yeryilıünde 
edebiyatile, ııazariyelerile vücut 
bulmuş herhangi bir ınebusan 
meclisi olmadığını bilhassa kay
dederek demiştir ki: 

Türkiye Büyük Millet Mecli -
si Türk Milleti adına hakimiye -
tini kullanan, Türkiye Büyük lUiL 
let :\leclisi partisi, hükumeti, Re
isicumhuru, l\lilli Şefi onun itin
de mevcut oJaıı vekpare bir va
tan ve millet teşekkülüdür . .,Bra
vo sesleri• binaenaleyh Başvekili
mizin bugün burada hepimizin 
göynünün ve milletin kararının 
ifadesi ola• beyanatı sadece bir 
kabine. beyanatı değildir. Ve mil
li Şef ismet İnönü'nüıı etrafında 
bir tek adam gibi toplanmış ve 
birleşmiş olan Türk milletinin duy 
gusunun muharazası ve ifadesi
dir. Bütün dünyanın bu beyanab 
bu ehemmiyet ve dikkatle işit -
mesi lazımdır. cŞiddelli ve sürek
li alkışlar, 
Arkadaşlar, bizim, yeni Türk 

devletinin kurulduğu ilk günden 
beri ic ve dış politikamız, mutla
ka ve yalnız Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin politikasıdır, •Al
kışlar. iç ve dış politikanın ha
ta ve savabının yegane mes'ulü 
münhasıran Tiirkiye BiQ·ük l\liL 
!et Meclisidir. <Bravo sesleri. 

Bugünlerde dünya siyasetini, 
akvalini bozucu bir takım haber_ 
ler içinde iki komşu memleketin 
Türk - Sovyet dostluğunu boz
ınıya matul bazı şeyler sennek
teyiz. 
Arkadaşlar, ti 19lt-20 senele

rindenberi biz dünya husumeti 
icinde tek basımıza kaldığımız 
günde, inkılabına yeni başlamı.s 
olan Sovyet Rusya da tihan yü
zünde ayni suretle tek ba ına kaL 
mıştı. Bizim dostluğumuz o kö
tü günden şuurla başlamıştı. Ve 
bugüne kadar bu, iki memlekete 
de mütemadiyen iyjJik, ilerilik, 
temin etmiştir. cBravo sesleri> 

O şeWlde ki, bütün dünya Sov
yet Rusyaya karsı husnmet İçinde 
/bulunduğu zan:ıandan başlıyan 
bu dostluk geçen seneye kadar 
lek olarak mümtaz vasfile devam 
etmiş ve her zaman her yerde 
Sovvet menfaatlerini kendi men
faatimizle beraber takibetmişiz
dir. ~i~ iki ~iletin tarihi boyun
ea ıstikbalıne hizmet edeceği 
ınantıkile bu yüzden her hu..ume 
te rağmen dost kalmışızdır. Ke-
28 bugipıe kadar da $oyyet Rus.. 
v~ Türkiyenin bu candan ve gö
nulden suurlu dostluğuna daima • 

dostlukla ınnkabele etmiştir. Ar-ı 
bdql:ar bu iki memleketin bo 
btiyiilı: dostlofu en lı:ötti günlerde 
dilnyanın en bllytl]ı: iki lideri olan 
Atatiirk ve Leai.a tarafuıMıa ku-

rulmuı;tur. <Bravo sesleri. 
Biz Atatürk, Leninin büyiik tı.. 

lefleri olan İsmet İnönü \'e Stalia 
devresinde de bu dostltık.lar ı.. 
..,kilde samimiyetle hiçbir şeyle 
bozulmıyacak ~kilde devam et.. 
mesine emniyet etmek istiyoruL 
Bu Sovyet ve Türk ricaline e~ 
net bir, politikadır. Bu karşılık
lıdır. •lkayo seeleri, allaşlar •. 
Arkadaşlar, yine son zamanlar. 

da yabancı matbuattan ve aj...,.. 
lardan mülhem olarak ~urayı işa
ret etmek istiyorum. Biz mütte
fikleriınizle yaptığımız muahede
de 2 numaralı bir protokol imza 
etmişizdir. Bunu, ~i;.:asi bir ih .. 
tiyat olarak koymuş değiliz. Ya
rın tarih tesbit edecektir, ki, o, 
siyasi bir şuurun ve si)"asi bir ah. 
lıikın eseri \'e Vt."Sikasıdır. cBrave 
sesleri ,.e alkışlar •. 

Gene scın zamanlarda A ians
larda ve bazı radyo havadisle
rinde Türk mılletınin emnı:veti
ııın mahfuzivetını şurada, bura
da l?Qsterenler \'C 'Türk çoeu.ğu
muı havatını şunun, hunun tesiri 
altında > runınakta Q.idulrıınu 
bildirenler vardır. Türk cocui!u
nwn havatınin ne zaman esirıze
neceiiini, Türk oocuihınun kanı
ıı.ın ne zaman döküleccı:ııni ca
nının ne zaman feda ettirilecei!i
nı sadece onun adına hakimiyette 
bulunan Türkiye Millet MC'cli
si tayın eder. •Siddetlı alıtı.s -
!ar, bravo seslerio 

Ar-kadaşlar, sayın Basve«iliıni
zin kıvmetli beyanatında clıC'm
nıin·tle ve bir tarih sözü olarak 
isaret bu vurdukları üzere ı:ıasıl 
ki İstiklal mücadelesinin başın
da bu milleti Atatürk'ün etrafın. 
dan hiç kimse avıraınarnıs.~a bu
ııüıı ve bundan oonra da bu mil
leti onun Javik ve şerefli halefi 
oıan İuonü'nün etrafından hic 
kimse a vıramaz. •Sürekli ve şid
detli al.kv;lar. bravo sesleri> 

Arkadaşlar, biz bu kadar açılt. 
cıvanmerd, medeni ve insanivet
perver bir milletiz, varlıkunız dıı 
bu esaslara dayanır. Amma bır 
,gıin bize en ıııfak bir taarruz v.i
k.i olacak olursa. mis$ı mill1 
hududumuzu bütün milleke ve 
muazzam bir heybetle, hepimiz 
mahvoluzıcava ve herkesi mah -
vedinceve kadar korumak azmin. 
deviz. •Sürekli alkı.slar• 

Bu mukaddes kürsüden bır ve
sile ile, bir defa daha arzetmis
tiım, arkadaşlar, bütün bu sulh
perverliğimize ral!rnen bizi, su 
kadar mesahai sathive üzerin<le 
18 milyonluk bir millet. tankı bu 
kadar. tayyaresi S'U kadar C:Onan
ması bu kadar ııibi, ıiımali erbaa 
düsturlarını tatbtk ıle rııı.tkııvese 
vapan milletler tarih bo vunca 
daima aldanmışlar. •Bravo ve 
ook l?ilzel seslerL alkıslar• Biz 
heyaba ııelmiverı müstc>sna bir 
milletiz. lstil·enler her vak.il 
tecrübe edebilirler. •Süreklı al
kı.slar• 

Hükürnetin beyanatı Türk mil
letinin POiitikasının b:.r avn:\Sı
dır. O bizim beyanatı.ın;z. bızım 
oolitikamızdır. Hükümete sad~ 
ce muhterem Başvekilin bm·ur
dakları veclıile ne.."e icinc'. ,. u
rur ve itimadla vazlfC'm. bir 
an eksik olm3.!Dasını dileriz Bıı 
vatan bekcilerinı en ,kutsal od ev 
bilen, tecavüz deifü van bakıl -
masına bile müsamaha etmiı·e
cek bir milletiz .• Şiddetli alkış-
lar• • 

Bu beyanatları takiben müza
kerenin kifavetine ve itimad re -
yine müracaat olun.Q:@Sına dair ve 
rilen bir takrir üzerine reve mü
racaat olunınıış ve riyaset tas
nüiiıra neticesi h ül<ıimele 375 rey 
ve mevcudun ititfakile itiırnad 
,gösterilmis olduğunu bildirme
si üzerine tekrar kün;ü ve ııelen 
Basvekil Doktor Refik Saydam, 
arkadaşlar demiştir: 

Bizim yegane vazif emi:z siz
den aldıihmız direktif dairesin
de çalısmaktır. Sizden istedi
inroiz maddi ve manevi en bü -
yiik kuvvet budur, bize ~ter
di,ğiniz itimaddır. Buna liıyik ol 
mak icin ,gerek arkadaşlanm ve 
ızerek ben..P.ene calı.sacaıtız. Yük
sek itimadınıza tesekkür ederim. 
•Şiddetli ve sürekli alkıslar. bra
"° sesleri.• 

Meclis bundan 90nra ruzna -
ımedeki maddelerin miitakoresi
ne ııecerck 1940 vı1ı muvazenei 
umumiye kanuna ek kanun lıi
vi-hası ile bir kısım istiklil harbi 
malüllerine verilecek ı:ıara mü
kafatına ait lavihavı kai>ul et -
ntiş orman ınnı.ıım müdürlül?ünüa 
teşkilat kanununa ek kanun la
vihasile devlet memurları maaş
ı;atının teııhld ve taa<ldülüne mi) 
tedair -kanuna ~ağlı bir numaıı•lı 
cedveJin Maarıf Vekakletinl:' ait 
kısmında değişiklik vapılrnasına 
ait kanun lavihasının birinci mü
zakerelerini Y&Pmı.sbr. 
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13 Temmuz Cumartesi 

Ali, sözün kıhca dayandığına hük-
T.JO 
7.35 

hogram 
Opettıl.micn aecme ııor
çalar (pl.) 

meder etmez, harp emrini verdi ·~ B.10 
1.20 
8.30 

A;anı ha.berini 
Etı icadını - yemek INtui 
Hafif ıcırkılıır pl.) 
Kapanış. AMııllab (lmirü.lmüminin) in 

emrini yerine ııetirrne& için 1 
deıılıal her tarafta davullar çal
dırdı. Tellallar ç~ı. Çok ııa
riı:ıtir ki bu askerlik davetine, 
(bin~ yüz muluıriı:ı) den baş
ka iştira:lt eden olmadı. 

Halbuki Bıısrııda, defter muci
bince. millet hazinesinden ulılfe 
alan (altı bin muharip) vardı. 
Bunların ancak bin beş vü.zü da
vete ic.tıet elmit. ll!eri kalanı 
ııuraya 00.-aya saıklararuştı. 

Bu saklanıs. can kxırkusundan 
ileri .ıelen bir hal debldi. Hiç 
tıüııhesiz ki her ~e. her bel
clede sebeke ~ olan Erne
"liler, bG hale eeıbebivet vermis
lerdi. 

Abdullah bin Abbas, tOPlıva -
bildiği askerin başına (Ahnef bın 
Kıs) ı gecirerek Kı'.ıfeve gönder
di. Ahnef. d<ıi!ruca (Ali) nin hu
zuruna çıkarak meselevi naJı:
letti. 

(Ali), iıuvvetinln ıtitt~ 
zayıflaması.na müteessir oinı.ak
la beraber. vaziyeti.en ümidini 
!kesmedi. Çünkü, berhan.ıti şe
kilde oluru olsun, artıık (Mua -
viye) ye karsı teslimiyet ııöster
memiye karar vennisti. 

Lakin. bin <beş vüz kisi ile de 
Sam üzerine yürümek mümkün 
de~ildi. Muavlyenin muazzam 
ordUBUlla karşı tıir kqvvetle ta
arrıua ll!eçmek. o bir avuç insan 
lı.ütlesini bile bile feUketin ku
cağına atmalı: dernekti. Hari
lrulade cesaret Ye atılıı~a 
rağmen (Ali), böyle bir hataya 
~emezd:i. 

Buna binaen (Ali) siikUnetini 
muhafaza etti. Kufeden de aır 
iter toı:ılamai< istedi. KUfe eşra
fı birlefıtiler. (Ali) nin huzuru
na feldiler: 

-Ya Emirillmüminin!. Dmrin 
tıaşilzerine, ancak şu var ki; bızim 
etrafıınu. Emevilerden daha kor
kun~ bir düsman ile ihata edıl
ıniştır. Bunlar da (Harici) ler
dır. FJıer biz. evvela Harı~il~ 
rı temizlemeden kalkıı:ı Sam. a ııı
dersek. bunlar derhal Kiıfevı 
~al ederler. Yedi yasından vet
miş yaşı.na kadar bütün halkı -
m= keserler ... Malların:ızı da 
BÜrÜP götürürler. Bö-vle _ınr fela
kete maruz kalmamak ııcın ~v
vela Haricileri tedip edelim. 
Onları. bir zarar geJmiyecek ha
le getirelim. Ondan sonra da. Sam 
iizerine yüriiveliın. 

Dediler. 
(Ali) düsündü. Bu ııötlere hak 

verdi: 
- Pekala ... Şu bal.de. orduyu 

hazırlıvalım. Evvela bu mesele
yi halledelim. 

Diye mukabele etti. 
Bir taraftan ordu hazırlanır -

iı:en, ~er taraftan da (Ali) Ha
ricilerin reislerine haber ııon
derdi. Kan dökülmeden, ken
dllerini davalarından vaz ııe<:ire
rek itaat altına almak istedi. 

lanna kadar imvvetli zırlılar ıriY
mi,Jenii. 
Bunların Wfesi, ideal saiıi.bi 

adamlardı. Hiç 6Ül'he yok ki . 
mefla'.ırelerini müdafaa etmek i
ciD. bütün var lık:lar.ile can:>~ -
caıklardı. Dundan dolavı Hari
ciler mwvaffıııkı,,.etlerinden emin 
ırörünüvoılar. Artık (Ali) nln ı:ıek 
zayıflaJn1$ olan orduwna .ı:alehc 
edeceklerine büvük bt• J,;anaat 
besliyorlardı. 

(Ali) niıı kuvveti de ııek faıı

13.30 
13.35 
13.50 
U..05 
1420 
15.-
15.30 

ıa.-
18.05 

* Program 
Muiıı<ıltl şarkılaT (ı>l.) 
Aıcı113 haberleri 
MuhıeUf '4rkılcır (pl.J 
Riyaseticı>mhur bandoeıl 
Cazbant (pi.) ,..,. 
Kcıı:ıonlf 

* Proaram 
Suwe ve !Mgini'ııi <Yr-

la de~. Ancak, altı bin mu
hariı:ıten ibaretti. Bunların ekse- 18.30 
riyetini teııkil eden K(llcliler i- • 19.15 
se, harbe i.stilıasız olarak gelnıis- 19.35 
]erdi 19.45 

ke.rtra e•erlerinden (pt) 
Radyo caz orke.rtrcısı 
Türk müziği 
Türküler 
Aja113 haberleri 
F=l heııet! • . 20.-

* İki kuvvet. Nehrivanda 'karşı -
!aştı. (Ali). - mutadı vedıile -
beyhude bn dökülmemesi için 
iHaridlerin ordusuna haberler 
yolladı.. Fakat onun makul söz
lerini, ııe.k az miktarda Harici.den 
başka dinliven olımadı. Bunların 
arasında. (Nufel bin Eıııca) ile 
ona bai!lı olan bes on kiıru;e 
vardı. 

(Ali), artık sözün kılıca da -
yandıPına hü.k.meder etmez, harı:ı 
emrini verdi. Ve harıı:ı meyda
nını biz2at dol~arak. askerleri
ni ona .ııöre verlestirdi. 

Ertesi ııün. harı:ı baslıyacaktı. 

Fakat o jl!ece, KU!elilerden bir 
çokları ııizlice kararııatıı tenke
dip ka~lardı. 

Bu hadise. başka bir kuman
dam düoiındürebilirdi. Çünkü, 
diı!:er Kı'.ıfelilerin de ayni su
retle hareket etmeleri cok muh
ıem.,ldi. Fakat Ali, lbu hareke
te kat'ivyen ehemmiyet vermedi. 
Eı:tesi "ün fafak sökerken (har
be hazırlık) için harekete ııeçtı. 

(Arkan tıar) 

A11kerlik işleri 

Askere 
Fatih Askerlik şubesınden: 
1 - $i.mdive kadar hiç asker -

lik etmemiş cezalı cezasız ve 
ııe<:en celplerde sevk artıin tıı
ralulan 316 - 335 (dahil) doiıum
kı (Nakliye) sınıfına mensup e
rat askere sevkedileceklerdir. 

2' - Şubede içtima ııünü 18 
temmuz 940 persembe sabah sa
at (9) dur. Tayin olunan J?iin
de miJ.kelleflerin sooede hazır 
bulunmaları ilim olunur. 

1 stanbuı ikinci icra dawesin
den: 

20.30 Kon~ma (ünün muele
ıen) 

Saz eserleri 
Türk mi.iziiii 
G1tar h4vai11en 
Radyo qazetesi 

20.50 
21.-
21.15 
21.30 
21.45 
22.30 
22.50 
23.10 
23.25 
23.30 

Radyo salon orkes-tran 
Aja113 haberıeri 
Radyo •alon orkeatr481 
Cazbant (pt.) 
Y annki proqra.m 
Kapanış 

B" ~ ş c\ 
,. NkAllA 
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1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 
l 00 İsviçre Frc. 
100 Florin 
100 Ra vi.smark 
100 Bel.ııa 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek kronu 
100 Peçeta 
100 Zlotı 
100 Penııö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsvE'(' krom· 
100 Rrnıle 

·-.. 5.ı. 
144.-

' 29.4375 

-
o.9975 
1.7125 

139() 

25.725 
0.625 
3.3375 

33.3Zl!i . 
31.005 

~"1 VE TAHVİLAT 

1938 yüzde 5 ikramzy~i 19.-

RAŞİT RIZA TİYATROSU 
13 temamız curnarteı;i ı?ı.inii a;lı,ııamı 

IBeyle~bevi. lı;.kele tivatrosu 
RAHCF.SİNDE 

•ÜVEY BABAM• 
Vodı•il 3 ııerde 

flevet her cımıartesi ıı1<samı 
iBevleıfuevi, İskele tiyatrosu 

babçesinded'ır. 

Boğaziçinin, incili 

OOKTORLARIMIZIN ve HALKIMIZIN 
NAZARI DiKKATiNE: 

LM>oratuann deıl!işmeei ü:zıerine bir lkac zamandır ııiva
&lıd:a mew:udıı blmııvaıı ve en 'llizel ve latif bir şekilde imal 
edilip lıı;Bni ırırret lı:olay ve !ezelli olan (PORGIOLİN) Garozlu 
miehil l.iınonatalan her eczanede mü6terilerimizlıı eımırlerine 
imfıdedir. 

TOPTAN SATIŞ DEPOSU 

CAN LABORA TUARI 
Js BANKASI ARKASINDA No: 5 lSTANBUL 
TeUıfon: 21939 - Telqraf: ASİPROCAN 

Sümerbank Pamuk ipliği ve dokuma 
fabrikaları müessesesinden 

Fabri.kalarıınızın gümrük tahmil, labllye ve nakliye l§leri kapalı ı.arfla 1 oe
De icin münallsaya kl>nulacakbr. 

İslA!l<.1.ilerin bıı ile ait prtnameyl, Bahçe kapıda 1 Uıci VııJu! Jıan 1 in
ci kattaki ı.ı:ııe-e.: Ticaret Servisinden alabilecekleri ilan olwıur. (59f"\ 

• GAYRI M.ENKUL SATIŞI 
lstanbul İkinci İcra Dairesinden 

• 
Sarafi.ın Veledi Nilrolaya izafeten hazınenin öıü Rizeli Ali 

Rıza zimmetinde iı:ıotek bedelinden alacain olan masraf harç 
250 liranın temini için vefaen mefruıt ve tamamına yeminli ~ 
ehli vukuf tarafından 1420 lira kıymet ta'kdir edilen lı:avden bir 
taraf Sülevman beyin uhdesinde kalan arsa bir taraf çorbacı 
arsası ve bir taraf Hacı Mustafa efendi hanesi bır taraf yol ile 
mahdut Balat hamamı Muhittin mahallesinde Kesmekava cad
desinde e&ki 24 mükerrer 24 ikaı>ı numaralı (numaratai 46 - 48) 
altında dül<lkanı ınüştemil hane borcun ödenmemesinden açık 
arttırmıya konulmUŞtur. 46 numaralı malı.al zemini. topraK 
cephesi vaı:ırak demir keı:ıenk li kömürcü d'üıkkanı olup bostur. 
48 numaralı mahal hanedir. Demir kapıdan l(irincc merdıve
ne birinci haneye çıkılır birinci katta merdiven bası solla üzerın
de yük ve dolaplı iki oda bir hela zemini kmrr.ızı cini bır 
mutfak bir miktar bahçe ve Qıı kattan bahçeye bır kapı var -
dır. Elektrik tesisatı mevcuttur. Umum mesalıası 74 metre 
murabbaı olup 21 M2 ibah<;e olup 53 ımetre murabbaı mahallini bi
na isgal etmektedir. Bu ııavrimenkule aıt şartname 10/8/940 
tarihiroen itföaren herkesin gürebihııesi :ıçin icra divanha~.c.;in

de açık bulundurulacaktır. Birinci arttırması 22/8/940 tarihine 
miiısadif perşembe ,;inü saat 10 dan 12 ye kadar İstar>bul i'kıncı 
icra dairesinde icra oluna<:ak ve verilen bedel muhammen loyme
tinin yiizıde 75 ini bulduğu tıııkdiMe en çQk arttırana ihale edi
lecektir. O ııün böyle bir bedel elde edilmezse en son arttıra
nın taahhüdü baki kalmak şartiyle arttırma 15 l!'Ün temdit olu
narak. 6/9/940 tarihine müsadif cuma ınuıü ayni mahal ve saatte 
icra kıl.n1acak ikinci arttırmasında 2004 No.h kanun mudbin
ce en QC>k arttıranın üstünde bırakılacaıktır. İoot.e'k saiı>bi ala
caltlılarla ~er ala!kadarların 11ayrimen'kul üzerindeki haklarını 
hususile faiz n masrafa dair olan iddialarını ilan tariilinden iti
baren 20 ırün kinde evrakı müsbitelerile birlikte daireve bildir
meleri aksi takdirde haıklan tapu sicillerinde kavıtlı olmıvan
ların sabs bedelinin paylaşmasından hariç bıra.kılaca.Jdarı VJ! ta
lip olanların muhammen kıymetinin vüzde 75 nisbetinde pey ak
cesi veya milli bir banka teminat ıml'lktubu ilbraz etmeleri ve 
~tün evrakı okuvur sartnameyi kabul etmiş a<ldoluDPcai!ı ve 
!azla malılmat almak istivenlerin 'her zaman 93'7 /3989 numara 
ile dairemize müracaat edebilecekleri ilan oolunur. (937 /3989) 

Mes'ut bir doğum 
Çine Hükı'.mıet tabiıbi doktor 

Namık Gediı!:in bir eI'kek evladı 
dünvava gelmistir. Yavruya 
uzun ömür di~. ebevevnini telb
rik ederiz. 

Bakırköy Sulh Hı;kuk Hılkim
liQinden: 
Emrazı Aıkliye ihastahanesinde 

ölenlere ait olan eşyanın 17 /7 / ' 
940 c:1rsaımba ,ııünü saat 14 de 
IBakxriröv Emrazı Aklive hasta
hanesinde açık arttıııma ile satı
lacağından taliı:ılerin mahallinde 
hazır bulunmaları illin olun·ur. 

ZAYİ - Elmniyet 4 üncü ştJbe 

\ 
müdürlüininden aldlğınİ 31/23270 
numaralı ikamet tezkeremi kav-

ı 
'bettim. Yenisini alacaitımdan 
eskisinin hii.kmü voktur. 

Dori de Zara 

(28118) 

İmtiyaz Sahl!>i n Nl!Şriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yu· 

SON TELGRAF BasUlltıYİ. 

DiKKAT -DİKKAT 
KOÇOKSU PLAJI Fakat Haricilerin reisleri. (Ali) 

nin .bu merdcesine teklifini red
dettiler. Derhal silaha sarılarak 
Dicle sahillerinde (Nehri van) 
denlien mevkide birlestiler. O
rada, bir müdafaa mevkü ""1cu
de getirdiler. 

Bir borçtan dolayı 940/445 
rnımaralı dosya ile mahbu bu -
lunan Karvola. büfe, dolap, ma
sa, komodin. lavman ve kanaı:ıe, 
l 7 /7 /940 çarşamba l!(inü saat 16 
dan 17.30 a •kadar BevQll:lunda, 
Tarlabası Bekar sokak 36 numa
ralı evde satıladaktır. t) .ıı.lın 
son bedeli tahmin edilen iuvme
tin yüzde yetınıis besini bulmaz
sa Hd.nci arttırma 22/7 /940 pa -
zartesi ıtiinü ayni mahal ve sa
atte icra olunarak en QOk arttı

rana ihale edilecektir. Taliple
rin vüzde yedi bu.cuk ı>ev akcesi
le satıs zamanlarında rnaııallin
de bulunacak memura miıracaat
lan ilan olunur. (28114) 

Bu sıcak J?\inlerde: Boltazın berrak seması altında. mavi denizi içinde ... Güzel manzaralar 
iuırsl6ında KÜCÜKSU PLAJINDAN denize girmek fırsatını kaçırmayınız. Fiatlar çok ucuzdur. 

Haricilerin bütün kuvvetleri, 
üç bini tecavüz efımivordu. Fa
k.at bu Ü<' bin kisinin heıısi. seç

ime mulıariplerden mürekkeı:ıti. 
Ve kiıımllen, t~lerinden toı:ıuk-

Vapur, banyo, ı:ılai lokantası. Mükemme! sabah ve akşam yemekleri için (kambıne) müşterek 
tenzılli biletler vardır. 

Pliıı iskelesine her vavıır ui(rar. Miisterilerin istirahatleri >c;in hiç bır fedakiırlıkdan ('ekini!-

Cumartesi ve Pazar caıoı ve Caz mevcuttur .... 
1 

: BOYOK TARiHi ROMAN:~~ 
~ 

bevisi bulunuyordu. İstanbul
da ıse kendini ıkbal mevkime ~ 
tirerck savesınde miıstefıd ol -

\ mak ıs ti yenler vardi. Bunlıir -

Esasen Sılahtar vasa ile Vali
de Sultanın araları iyi idi. Silah
tar ı:ıasa. ııenc ve dinç bir boı;
naktı. Y akıı;ıklı olduğu için 
Haremi hümayunun gözdelerin
den idi. 

ıı:ıacaklarını vamr.ışt.. &asen. 
Kava Sultan, sm.htar ı 
!(ÖZ kOYllil\1$1.u. 

Her is bitti. Sııltan İhralıi 
min Valide Sultan vasıtasile sö
zü alındı. SEKERPARE 'SULTAM 

. dan bıri de Dördüncü Muradın f kı.zı Kava Sultarun kethüdası 
ı Mevkiu.fatçı Mehmet efendi irli. 

) 
Mehmet efendi. Kara Mustafa 

. pa.şarun istiklfıl ve nı.ifuzunu çe-
1 

Yaun ı M. SAMI IURAYEL 1 
' 

Niohayet, Cinci bocanın yeline 
11<.ıı<k kese ~e vererek Anado
lu kazaskerlil'tine Hanefi efendi 
tayin olundu. 

Görülüyor ki, Cinci hocanın 

:veri bile haraç ile satıldı. Rü+
vetle en ziyade mansap all!\'.I sa
tan mülakk!ı:ı Muslihiddin idi. 
Hatta. Rumeli kazaslterli~ de 
J"U.\!Vetle nail olmuştu. 

Sultan İbrahim kadınlarla dev
let ricali de rüşvetle. alım sa
tlmla m~dü. Fa'kat, ayni za
ınanda lı:atilllll" ve >damlar da s
ıdk deılildi. 

!Bu mralaıda sadaret makamı
., Arnavut Kara iMUGtaf.a ı:ıasa 

meoilıati şair Y alıva eıfond.i İ$J18.i 
ediyordu. 

Sarayda en ziyade nfifuz sa -
bibi olanlardan bıri ae Sıiahtar 1 

paşa idı. Silfı.lıtar Pasa bütün 
mansaı:ıları diledii?i ıtibi satar
dı. Büyü:k servet sahrlıi olmus
tu. 

Sil!htar paşa, doymaz bir Bos
naktı. Kıbrıs hazinem sekseı;ı bin 
liraya baliP; olurdu. Bu ıı:ıara ile 
kul mevacibi verillıdi. S!Mhtar 
pasa. 'bu parayı da zaı:ıtetmisti. 

Si!Mıtar pasa, hazinei hüma-
JWlda ~hlara ait ~ -
tar eşyadan ~nu da aldı. Si
lMı.tar -. T1UU1Uvar !Bevler -

kemiyordu. Veziriazamın nü
fuzunu ikınmak içın bır çare dü-
9ünu vOl'du. 
'Mehmet eferrdi. nihavet Kaya 

Sultan ile Siiiıcıtar ı:ıasanın iz
divacını temın etmek voluna dü
züldü. 

Sılahtar paşavı Tamsuvardan 
istanbula getirtmek. Silahtar ııa
~a istanbula ~elecek olursa, ııa
i<l· muha!oka!k ya, sadaret kavına
kaını olurdu vevabut mühim bir 
mevkie ıı;eçerdi. 

O zaman :MMınet efen-
di de diledii?i ııibi menafii dev
lete makam ve meşarik olabi -
lirdi. 
Mehme~ efendl.Sl!Ahtar ııaıa 

taraftarlanna fikrini açtı. Kur -
naz herif. bir vasıta ile Valide 
Sultana da actırdı. 

Silah tar ııesa ile Valide Sul
tan arasında ııizli muhavereler 
cereyan ediyordu. Bir kadın va
sıtasivle Valide Sultan daima 
Silahtar pa.şa ile görüşürdü. 

Kava Sultanla Silahtar p~a
nın izdivacı saravda hüsnü ka
bul ııördü. 

Valide Sultan. oğlu !brahim'e: 
- Arslanı:m, Sila.J:ı tar pa,ı;a 

kulun rabıtalı<:a bir adamdır ... 
Sadık bendegandır ... Kava Sul
tanı ona versen ... 

Sultan İbrahim. Validesinin 
teklifini ıkabul evlemisti. Kava 
Sultanı bir loocava vermek la
z:mndı. 

Silahtar Paısa da dine ve ııen<: 
bir adamdı. Tamşıvar bevler be
yisi idi. 

Bu dönen dolaplardan veziri
&uıan Kara Mustafa pasanın ha
beri yoktu. 
ıMehmet efendi. el altından va-

Yalnız, dii "'ünün yapılması ve 
Silfilıtar paşanın istanbula ruı
veti icin padişah tarafından ve
ziriiızam Kara Mustaıfa "P&şava 
emir verilmesi lkaldi. 

Sultan İbrahım. meseleyi vezi
riiızaım Kara Mustafa ı:ıa
~ava açtı. M u s t a f a paşa
nın fena halde canı sıkı1dı. Or
tada dönen fuıldai?ı anladı. Ba-
6ına geleceiU milla.J:ıaza eyledi. 

Silahtar paşa. damad olur. İ&
tanbula gelirse muhakkak vezi
ri.fızamla carı:ıı~a baslıvaeaktı. 
Padişahın teklifine veziriazam 

iU voltla cevap verdi: 
- Padisahıım. benw maksu -

dum uğuru din ve devletinde 
istikametle hizmet ed'ip ahvali 
ve mülk ve raiyaya nizam ...er
mektir. Bu Dl> mana ise itti
fakı ikelıme ve tWhad kli»:ıe 
nnıMaçtır. , 

'~ "41'\) 

• 

13 TEMMUZ IMe 

Başvekil Mühim Be
yanatta Bulundu 

{Bııfıarafı l inci sayfada) 
bir zaman maksatlarına hiidim 
obruyacağını bildikleri Türk ri
calini zedelemiye $aşanlara 
verilecek bir tek reup \·udır: 
Nefretle ba~ çevirmek. 
Sayın arkadaşluım, 
Türkiyeye isnatlarda buluna

rak tesir yapmak istiyenJerin u-
11attuklan birinci nokta, bucün
kü Tiirkiyenin ölmüş ve çürü -
möş Osmanlı t..;paratorluğu ol
madığıdır. O devirlerde bu gibi 
tesirler muharriklerine fayda ve. 
rirdi. Fakat, bugünkü Tiirkiye, 
ondan (Ok uzak ve çok ileriye doğ 
ru yol almış bir mevcudiyettir. 
Pek iyi bilirsiniz ki, bütün bir 
husumet cihanı, hatta köhne im
paratorluk başlannın da iştira -
kile Atatürk'e karşı koymak is&e
di!er; ve Türk milletine •Yalnız 
Ollu bırakırsa lrurtulaeağım. söy
lediler. Fakat Türk milleti onu 
tntıu, onun tarafını tuttu ve ö
tekileri reddetti. Netice de malfım. 
Bütün varlığı ile hür ve müda
kil Türk milleti, bugün bu kür_ 
ııüden her anusunu söyliyebili -
yorsa, o mücadelenin eseridir. 
Binaenaleyh, Türkiye Cumhuri
yeti ricalinin kalması, gitme•i; 
oturması, kalkması ancak Tür
kiye Büyük Mil\ t Meclisinin ka
rarile olur. Ancak onun tasvibile 
tekemmül eder. ı 

İkinci nokta da. bugünkü Türk 
siya~i ricalinin \:a~ft hakkında 
yanlış malı'.ımat &ahjbi olmaktır. 
Bue-ünkü Türk siya!!ii ricali şu ve~ 
ya bu dedet polilıkaHnı takip e
den ve onunla Oğünen cinsten 
insanlar değildir. Tür ki~ eJi ida. 
re edenlerin veya idaresine ça"
nlanların yalnız bir 'asfı ,.e bir 
programı vardır: Her işdc cv\ic
la Türkün menfaati, Türkiye 
Cumhuriyetinin selameti. Bu -
nun yanında, bu menfaat ve se
limete UllUD gelen dostluklar, 

İşte, sayın arkadaşlarını, bü. 
tün bu propagandalarla eksik dü
şünülen bunlardır. 

Şimdi, bugün Avrupanın için
de yuvar!andıitı bu ha• karşı
sında Türkiyenin vaziyeti ne o
lacak diye düşünenlere cevap ve
recekim: 

Türkiye, dostluklarına sadık, 

kendi isıikliil Ye hürrhetini mü.. 
ılafaaya karar vermiş tek bir vü
cut halinde nıkuata intizar et
mektedir. 

Biz, hiçbir zaman ne tahrik, ne 
de komşulanmıza taarruz dü
fÜDÜyoruz. Komşularımızııı da 
ayni hissiyatta olduklarının ba
riz delillerini memnuniyetle gör
~kteyiz. Y egine ıravemi:o, va
tanımızın mahfuziyeti ve milleti
mizin seJ3nıeti ve zarardan vi· 
kayesidir. Türkiye Cumhuriyeti 
hükumeti, büyük meclisten aldı
ğı direktif dairesinde calışmakta, 
arzettiğim esjıslar üzerinde son 
derecede hassas bulunnıakta ve 
güniin icaplarına göre tedbirle
rini almaktadır. Qükiimetiniz o 
kanaattedir ki, şimdiye kadar al· 
dığı tedbirlerle, birçok ,·akaların 
tahaddüsüoe tekaddüın etmiş vı 
memleketin varlığını miidafaa _ 
dan ibaret olan bu yolda yüru -
mekte kat"iyyetle ıı:ı.usir bulun
muştur. 

Dünyanın bu kararsız vaziye
tine rağmen, memleketiıniz ya • 
kın bir tehlikeye maruz gcrün -
memekte ve bütün devletlerle ''' 
alelhusuo kom~ularıyle iyi mu.ca. 
sebetleıi idame hususundaki az. 
ıninde berdevam bulunmaktadır 
Türkiye Cumhuriyetinin istik -
laline ve Tiirk vatanının büı.in
liiğtine zarar verecek herhangi 
bir harekete kar~ı :Cürk n1ıueti
nin \'ereccgı yegÜhe tt:\·ap sila
ha sarılınak ve sonuna kadar va 
tanı müdafaa etmek olacaktır. 

Bunu, bu ~ekildc ıeLarüı. ettir 
dikten 'onra, yalan ~arkta .ul -
hiin bozulmasına ,.e harp fela
ketinin buralara kadar yayılma
sına hiç}.>ir zaman taraftar olma 
dığunızı ve bugüne kadar da bu 
maksatla çalıştığımızı bir kere 
daha tekrar etmek isterim. 
Sayın arkadaşlarım, 

Öyle zannediyorum ki, bükı'.ı
metinizin takip ettiği siyaset, si
zin kendisine verdiğiniz direktifı 
mutabıktır. Bunun öyle olup ol
madığını reylerinizle izhar bu -
yurmanızı rica ediyorun1. 

Hükümetinize, itimat göstere
cek olursanız, o, çok ağır olan iş 
)erinde daha ne~'e ile çalışmak 
kun·et ve kudretini bulacaktır. 

Macar hududunda Sovyet tahşidatı 
(Baıııarafı l ıncı sayfada) 

ran) anın bir cüzü olduğunu ıddia 
etm~lerdir. Son ııünlerde Mos
kovanın, Slovakyanın da Rus -
yaya iltiliakını talep edebileceği
ne daır emareler mevcut bulun
maktadır. 
OOM.ANYA HARICn'E NAZI-

RI MÜNİ:HE GİDiYOR 
Bükres. 12 (A.A.ı - Reuter A

zansın ı n zannetti.kine nazaran, 
Romar.va hariciye nazır~ Manoi
lesko, vaı:ıılan davet üzerine Mü
nlhe Pidecektir. Rumen arazisi 
nin hi bır zaman Sovvet Rusya
ya ait ohııamış olan kısmının Ro
manya va iade edilmesi icin Al
manya hüJ.;ümetinin Sovvetler 
nezdinde teşebbüsatta bulunma
sını talep ooecE>l(i tahmın edil
mektedir. 
Muhasamatın Ba1hanlarda da 

">atlamasına ınaı ,, olmalı içın Al
man yanın elmden ııelen her şeyi 
yaı:ımakta oldui!unu alwal gös
termektedir. Avrupanın bu kıs
mında Almanlar. orduların ter
his edildii!ini ve ıscilerin hasad 
için seferber edlldiklerini ııör
mek istemektedirler. Almanya 
ayni zamanda kendi stoklarını 
takviye etm!'k arzusundadır. Bul
,ııaristandan 600 zuaatci .ııetirmis
tir. 

Fakat Sov-yet Rusya, meçhul 
bir unsur olarak kalmaktadır. 
Her taraftan beklenil:nh·en ha
diselerin zuhur etmE"Si muhtemel 
bulundukça Almanya Balkan 
memleketlerinden ordularını ter
his etmelerini talep edı>mez. · 

Almanlar tarafından mülhem 
olup iBerilıı<leki ecnebi muhabir
ler tarafından l!Önderilen haber
ler İngilteıeye karsı acil bir ta
arruz ihtimallerinin iıkinci pliina 
buakılmış ll!ibi oldukunu ııöster
ıınektedır. Mukabil ekonomik 
bJ.oküt; ihtimallerine karşı Al
mam·a. evvela Avruı:ıavı teşki
latlandırmayı tercih ediyor. As
llı:erı harekatı da, tamamen vek
dii!erinden avrılınu; bulunan .i.ki 
dünyaya onünha:>ır kalacak bir 
iık.tı68<li harı:ı lehine olmak üzere 
durdurmak ister ıübi ııörünü -
yor. 

IRomania ile Macaristanın mü
nasebatı meselesi, ııünün mese
lesini teı;ıkll etmekte ise de. Mü
nihteki Hitler, Kont Ciano ve 
!Macar nazırlarının konferansın-

bırakılmış olması , h~\ avı daha 
sa.kın kı1mıya hizmet etmışhr. 
MACARLARIN TALEPLERİ 
Roma, 12 (A.A.) - Giornale 

d'ltalia yazıyor. 
Münih görüşmelerı Macarista

mn vaziyetinin \'e umumi) etle 
bütün cenubu şarki Avrupa me
selelerinin miliver devletler! tara 
tından derpiş edilen şekilde ye
niden tavazzuh ebneslne medar 
olmuştur. 

Macaristan, gerek vaz" c 'in1n 
afaki dürüstlüW. gertk Avrupa 
adaleti i.şi kendilerine- mevdu o. 
lan mihver devletlerinin dostları 
milletler tarafından gösterilen 
dostluğa liy ak atı ı tı barile ken
rusıne hususi bir ehemanıvet atfe 
dilmek icap eder. Fakat mıııve
ri11 ve dostlarının vazifesı. halı
hazırda harbi mevziileştirmek vı 
yeni teşevvüşler ve !htiliıflaı cı
ka=ak istiyen dıi,ınanın manev. 
ralarına kapılmamaktır. 

Bu s&ait altında Macariı.tdll'u 
hali ile cenubu şarki Avrupada 
tetkike tabi tutulması muktezi 
diğer liallerin mihver devletle
rin dostlar.mm harek:ıt. yüzün
den hiçbir teşewüşe se-bebiyet 
vermemesi takarrür etmi.;tir Bu 
hallerın tarifi anı henüz hulul 
etmemistir. Zira şimdıki ane in
gilterenin hegemonyasına kaı şı 
açılmı.ş olan esasi. mucadek ha
kim bulunmaktadır. 

İstanbul Dörduncu lc"'1 Me
murluqundan. 

940/2220 sayılı dosyada bir bor4 
tan dolavı mahçuz oluı:ı paraya 
çevrılmeı;ıne karar verilen 300 
lira kıymetinde bir adet bevaz 
buz dolabı ve yüz lira kı vmetin
de 6X6 eb'adında büyük lbir ha
lı Beyo.ı;lunda Kalyoncu kullu -
ll'Wlda Artaımis bakkaliye ma -
ıi:azasının anlivesi önunde 17/7/ 
940 car samba ,;inü ıaa t 9 dan 
itı.baren satılacaiıı ve teldıf vlu
nan bedel muhammen l<ıvmet
lerinin yüzde 75 ini bulmadı.,(!ı 
surette o ııünkü satısın ııerı bıra
kılarak ikinci artt.rma suretivle 
19/7 /940 cuma J?iinü ayni saatte 
ve ayni yerde satılacağı ve alıcı 
olmak istivenlerin memuruna 
müracaatları ilan olunur. (28121) 

- Çocuk Hekımi _,. 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Taksim-Talimhane Palas No. 4 

Pazardan maada her gün aaat 

15 den sonra. Tel! 401.Z'1 

• dan sonra, Macarlar tarafından 
müsbet hiç bir talebin vaki ol
ımam.aın, Roımanva<la vazivetin bi
raz ııevııernesine sebebivet ver
mi<tir, Hitlerin Romanyava bi
raz zaman ııeı;irmelerini tavsi
ye ettii?ine mütedair şav!alar, 

n ll!eneral Antoneskonun serbest •••••••----•• 


