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MiHVER DEVLETLERi PEK YAKINDA 
BAŞLIYACAK iNGiL TEREYE TAARRUZA 

Al l 111 h ·ı Amerlkada korkunç R d b h man arın ır1anş sa ı - silahlanma faaliyeti omanya a u ran arttı 
/erinde tahşidatı arttı ! ~01··:~.:~ .. d~~~·i~:~:~; Transilvanya ve Dobrucada 

lngiliz ve Alman tayyarelerinin 
dün yaptığı mukabil baskınlar 

M•lcİn•l•ımiı 6ir ılolıazunc• 
fırlıa t•ı•lılıil •tti 

Vaşington, 13 (A.A.) - Bahriye 
Nezaretinin Atlas ve pasifik do. 
nanmalarının takvive>i programı 
na dahil olarak 137 milyon dolar
lık sipariş mukaveleleri imza et
tiği bildirilmektedir. 

ingiliz amiralliği Britanya sahil
lerinde yeniden tedbirler aldı 

Bu rakam barış zamanı için bir 
rekor teşkil etmektedir. 

Vasington, 13 (A.A.) - Roose
,·elt ve Stimson, milli muhafız 
kıtaatından dört fırkanın hemen 
derhal federal antrenemana tabi 
tutulmasını kara~laştırnıl!ılardır. 
Hava dai bataryaları kıtaların • 
dan yedi alay ile limanlar müda
faasını temine memur birçok a
laylar da yeni makine harbi u
sulleri mucibince antrenman gö
receklerdir. 

lttlf akla verilen iti
mat reyinin manası 

H•lıüm•llmiz, tam ' 
6ir milli •iyoHt tolıip 
•tliyor. •ir millet •1tco/ı 
yfl11,ıl• y•z bir .,illi •i
yoHt ta/cip •tlilJitl z•-

"'"""" Jci lıa ı • u r l rı 
6irlifi, 60 iın•n o•hd•-
tini • 6 • t • r •bilir. Ba 
mulc•Jtl•• lıirlilı, lıizlm 
etı lırııııı•tll lc•lemi:ıuJir. 

Y aıan: ABiDiN DAV ER 
Ankara, 12 Temınuz 

aş,·ekil Dr. Refik Say
dam, Mecliste beyanat· 
ta bulunarak itimat 

reyi i~tedi. Büyük Millet Mecli· 
8 ; de, 0 ıünkü celsede ~a~u ~u
lunan 375 azasının tam ıttıfakile 
muhterem Başvekilin siyasetine 
kar,ı olan itimadını tazeledi. ~u 
reyin dahil ve bilhas~~ harıce 
karşı manası şudur: !Hılh>t ~ec· 
l.iai Dr. Refik Saydam hukume.. 
tinin dış siyasetine _bü.~ıin ~v
vetile müıahirdir. Buyuk Mıll~t 
Meclisi büyük Türk ınılletının 
•Biricik "c hakiki müme!ısili• ol
•uğuna ve .Milletin hakimiyet 
hakkını millet naınına k~llan~ı: 
iına göre• itıifakl.a v~rı~cn ılı· 
mat reyi, bütün mıl.letın ıtı~adı 
demektir. Hükiunctın bugunku 
karışık ahval ve ~crai_t lçind~ ta
kip ettiği siyasetın nıuıncYJı2 .v~
•ıfları Cumhuriyet. ı.Jalk. Par.tıs! 
müstakil ırupu reısı Alı Rana 
Tarhanın pek veci• bir tarzda 
htiliısa ettiii 1ibi, cBASİRET, 
METANET, ve İSABET • dir. Ge. 
rak Başvekilin kuvvetli beyanalı
auı, gerekse meclis namına o be-
7anatı tasvip ve takviye eden nu
tukların ortaya koyduğu haki • 
biler şunlardır: 

1 - Cumhuriyet hükumeti, çiz
•iii siyasi yolda, hiç ,aşmaksı -
zın ihtiyatla, basiretle fakat a • 
simle yürümektedir. Bu yol, ma
cera yolu de&ildir; bu yol, mille
tin hürriyetini, istiklalini, • lisa
lu Milli ile çizilmiş olan milli hu
•utıarını muhafaza yoludur. 1'e 
Ja.ir karış toprak istiyoruz; ne de 
hir karış toprak veririz. Kim.eye 
karşı tahrik ve taarruz ni) clımiz 
yoktur. Yakın Şarkta sulhiio bo
sulmaması için çalıştık, çalışıyo
ruz ve çalışacağız. Barı~çıyız, fa. 
kat taarruza uğrarsak \"erec..:ği
lllİz yegane cevap silaha sarılmak 
ve •onuna kadar vatanı müdafaa 
etmek olacaktır. 

Bugünkü Avrupa buhranı için
de, Türk milleti kararını ver • 
mittir. Bu karar, sakin, telaşsız, 
vakur ve kahraman bir milletin 
kararıdır. 

2 - Mahut vesikaların tahrif 
etl.lluek nefl'indcki maksat vı• 

( Arluuı 3 üncü aayfada) 
ABİDİN DAVER 

ÇÖRÇİL BUGÜN RADYODA 
-

YENi BiR NUTUK SÖVLIYECEK 

' FRANSANIN MANŞ SAHlLLEJl.1NE SEVKED1LEN KUVVET-
LERE MENSUP KUMANDAN VE ZABiTLER ... 

Cenevre, 13 - İyi haber alan 
mahfillerin beyan ettiklerine cö
re Almanların İngiltere adaları
na ıeniş mikyastıı taarruza geç
mek üzere yaptıkları bazuhklar 

nihayet bulmak üzeredir. 
Yarı resmi menbalar mühim 

miktarda Alman kın-vetlerinin 
Manş sabili bovunca tahşit edil

( Arkası 3 üncü sayfada) 

Vaşington, 13 (A.A.) - Harbi. 
3·e nezareti makineleşmiş aerodi
namik. !:.ir dokuzuncu fırkanın 
t~ekkül ettii(ini beyan eylemiş
tir. 

Ya ington, 13 (A.A.) - Ame
rika sefiri Bullit'in Roosevelt ile 
görüşmek üzere İspanya ve Por
tekiz yolile Aınerikaya hareket 

(Arkası 3 iincii sayfada) 

FRANSANIN 
YAKINŞARK 

KUVVETLERi 
Kıtaatın bir kısmı 

terhis edildi 
Şam, 13 (A.A.) - Fransız baş

kumandanlığının bir tebliğinde 
yakın şark kıtaatından birkaç ih
tiyat sınıfının terhisi haber ve
rilmektedir. 

Avrupada açlık tehlikesi 
ltalyanın ağır bir hezimete uğ
rıyacağı muhakkak görülüyor 
Londra, 13 (A.A.) - Reuter 

Aj~::ıy:!~~~r~~~ Tribune.g~ze- Mu s o 1 ini Endişede 
tesi muhabırının Henda) eden 
gönderdiği bir telgraf, A\'lupada 
mevcut olan ve Alman propa -
gandasınnı İn~iliz. ablukasına at .. 

f t . . ralı•tıaı yıyecek madde. 
e mıye, ' " 1• 'k b' 

!eri buhranını dikkate ayı u 
,ekilde aydınlatmaktadır: 

Muhabir diyor ki: 
Naziler Fransada işgal ettikl~rl 

bölgelerdeki sığır hay ~~oları ıle 
at tavuk vesaireyi Jngılız ablu -, . ~. 
kasının Alman)·ada te\'lit ettıgı 
artığı karşılanıak irin alıyorlar. 
Fransız rekolteleri normal de -
i'ildir. Ve hatta bazı bölgelerde 
fenadır, 

Vaziyeti tetkik ve müşahede e· 
denin '" kanaattedirlcr ki, yal
nız Fransa değil ital)a ve işgal 
altındaki Anupanın büyük bir 
kısmı da önümüzdeki luş tarihin 
en büvük açlığına maruzdur. Ha
ziranda İtalvan buğdayı henüz 
nornta1in üçte ikisi derecesinde 
büyümemişti. İtalya için buğday 
şarklılar için pirinç kadar ha)a· 
tidir. Hiç şünhesiz sansür bu va. VJT 
ziyeti dünyadan gizlemektedir. 
Fransızlar ve İtalyanlar kışı, harı 

(Arkası 3 üne.! •aııfada) İngiliz filosıınun tehdidindeki İtalyan salıill"'"' 

Romanyalılar endişe içinde 
Rumen ordusunda terhis başlıyor 

Almanların Romanya1 
Japonya ile 

üzerinde tazyiki arttı lngiltere 
Uyuşuyor 

t 

Pazartesi günü bir 
itilaf aktcdilccek 
Londra, 13 (A.A.) - Rcuter A 

jarısının diplomatik muhabiri ya-
zıyor: . 

Tokyodaki İngiliz bü~ük elçisi 
Sir Robert Craizie ile Jnpon ha.. 
rit.i\·e nazırı Arita arasında llir
manya yolu ile Çin'e ynpılan si
lib sevkiyatı hakkında görüş • 
meler de.-am etmektedir .• Juh
telif teklifler tetkik halindedir ve 
muhtemel olarak önümüzdeki 
günler zarfında Tokyoda başka 
görüşmeler cereyan edecektir. 

RUMEN PETROL TASF!YEHANELERlNDEN BlRlN!N IÇI 

Tokyo, 13 (A.A.) - Stdani: 
.Asahi. gazetesi, a~ajpdaki nok
talar haklunda pazartesi günü 

(Arka.sı 3 üncü saufada) 
Sofya, 13 (A.A.) - Tass A· 

jansından· 

Zora ~azetesi, Rumen halkının 
Hı.tiyaç maddeleri tedarik etme
sinin her~ün biraz daha zorlaş
tığını vazmaktadır. Fiatlar her 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

İnönü ile 
Ruzvelt arasın
da teati edilen 
, ... ...-Telgraflar 

Abkara. 13 (A.A.) - Ame
rika istiklalinin yıldönümü 
miinasebetile Reisicumhur İs· 
met İnönü ile Amerika Birle· 
şik De,· letlerl Reisi B. Franklin 
D. Roosevelt arasında aşaiı -
daki telgraflar teati olunmuş. 
tur. 
Ekselans Franklin D. Roosevelt 

Amerika Birleşik Devletleri 
reisi 
WASHİNGTON 

Amerika Birleşik Dev !etleri 
istiklalinin yıldönümü münase
betile, hararetli tebriklerimi 
ve şahsi saadetiniz ile dost A
merikan milletinin refahı hak
lundaki çok samimi temenni • 
!erimi size bildirmekle bilhas
sa memnuniyet duymaktayım, 
Bay Reis. 

İSMET iNöNO 

Ek•eliıns İsmet İnönü 
Türkiye Reisicumhuru 

ANKARA 
Amerikan istiklali giinü mü

nasebetile ekselinslarının &ön .. 
derdini dostane mesajdan de
rin ~urette mütehassis bulunu
voruın. Ekt;;e}finsınızın bana 
;·ilk<ek selefinizden mazhar 
~lduğum a ol ıamimi dostluiu 
ıöstermeslnden dolayı bahti -
yarım n size Amerikan mille
ti adına Türk milletinin refahı 
hakkındaki en samimi temen
nilerimi bildiririm. 

FBANKLİN D. ROOSEVELT , .. ~-----···.-.· __ ., 

Fransa Milli Bayramı 
Londradaki Bugün 

lejigonu 
Fransız 

yapacak resmi geçit 

Almanlar Peten kabinesini tenkit edi
yor. Blum Petene muhalif rey verdi 

Londra, 13 (A.A.) - 14 tem- -
muz arefesi münasebetile gene
.ral de Gaulle bu aksam radl'O 
bir nutuk söylemiştir. 

General Fransa kurtulduru 
man, Fransız milletınln buırü 
kü vazivetinden mes'ul olanların 
teczive edileceklerini birdirmi• • 
ve 1n~ilterenin daha şimdiden 
havalarda nakim -Oldukunu ka
vıt ve Amerika ile Afrikanın Bi • 
:.n.ıc Britanva icin muazzam im
kanlarla dolu oldu~nu !llı\'e e\·· 
!edikten sonra sözlerine şu su
retle devam etımistir: 

•Fransa
1 

taksim edilnıış, tes
lim edilmiş olmasına rağmen k< 
zunu oynamamış, kaybetmemi~
tir. 

.P:mrimde mühim IJ'liktarda tıe 
lıer an karada. denizde ve hava-

( Arkan 3 üncü sa1ıfada) LEON BLU,\1 

Başvekilimizin ~~yanatı 
ehemmiyetle karşılan~ı 
Yabancıların yaptığı neşriyat 

Ankara, 13 - Başvekil doktor 1 
Refik Saydamın dün Büyük Mil
let Meclisinde söylediği nutuk 
bütün dünya merkezlerinde mü· 

hlm akisler bulmU$ ve ehemmi-
7etle karşılanmıttır. Radyo istas-
7onları ilk havadi•leri sırasın
da nutkun milhim parralarını 

ne.retrnişlerdir. Bu arada bilhas. 
sa IJondra, Roma \'e • "'e,·,·or.k 
radyoları Başvekilimizin n;,tlnı 
, .• h~kümetin açık ve diirü•t u,. 
yasetıne Tiirk milletinin bir it• 
re daha itimat ve yekparelilhal 
tekrar eıli•i üzerinde ehemmiyet 

(Ar~·ası 3 üncü a ada 



SAYFA - • İKDAM 

Türk Kumandanı ~' 
TiMURLENK 

Büyük 
' ' 1 1 " ~ 1 1 • ' t 1 1 ' 

= 

Cihangir Timurlenk, zafer gecelerini 
istirahate, zevk ve eğlenceye hasrederdi 

Yaa.ın: FUAT BAMIH 

T ari.hlıı. yük.sek muvaffakı-- tarların, bası tıraş ettirio val-
yetierini nakil ve hiık&- ru.ı: tepesınde bir demet bıraık-

ye ettiii:i mesh.ur kuman- mak ~etine riayet etmeıxli. 
daııfardan en az \anılanı 'l'wıur- Sadarıru uzun bırakır ve ekse-
lenktır. rivetle bası açık ııezer. otururdu. 

Nedimlerinden birisi bir f;!ÜD. 
Halbuki Tımurlenk. Orta Ca- niçin ba.şıru tıraş ettirnnedikitti 

kın en büyük, en mıiıııtaz harp 80rdu. Timurlenk güldü ve ill 
adamı. Asyarun ht.kim.i idi. Ül- cevabı verdi: 
kesı, Akdenizden Cizre, Suri- •$imdiye kadar kimseye söy -
veacn Basra körfezine, Hindb - lemediltiın bir sırrı sana sövlive-
tandan Cin Sedlerine kadar uza- cek:[m: Annem. Samson ailesine 
nıvordu. Payitahtı. abideleri mensıwtur. Onun hatırasına ri-
ve medreseleri ile m~ur Se- aveten bana, SB(;larrnn kestir-
merJ<and şehri idi. Bu ııiizel. mememi vas.iyet etti. Annemin 
bu 2eNtin sehir btll?Ün bir kürk vasiyetini verine getimıek icin 
tıcaret merkezinden başka bir 1 t saç arımı uza rvonım ..... 
sev dcii:ildir. Timurlenk devri- Dö Guiıınes, •Hunların tarihi• 
ne ait hiç bir eser kalmamıştır. adlı eserinde, Tunurleniiin u2lllll 
Bu yerlerde, Timurlenk saltana- boylu ve sryah sakallı oldul!u-
tını hatırla1acak ne bir abide, ne nu sövlüvor. 
bır kabartma. ne de bir sütun Thnurlenk hakkında en son e-
var'Clır. seri vazan Röne Grusse de avıll 

Harebeler ıüzerinde ot ve~ fikirde. Ona göre, <Timur -
mez. Yüz binlerce süvarinin çi)!- lenk uzun boylu ve büyük 
neyıp geçtii!i bu yerlerde ot de- ba.<;lıdır. Muharebelerde ald.ılı 
ğil. al(aç bile nadiren ıt'Örülü.r. yı.. lar sebebile bir avai!ı topal. 

Tınıurlenk, Cenıııiz Handan yü,f ve b"· kolu sakattır. C<>k i.ki 
vil sonra dünyaya geldi. Bu iki yüzlüdür. Siva.seti, Maicvavelin 
Hakanın siyaseti arasında müna- wmlü sivasetine UVJ!'UJl<lur. Fa
scbet görenler çoktu. Bu belki doğ kat, çok ateşli ve fevk~ ce -
rudur. Fakat Cenııizlc Timurlenk sur bir a.skerdir.. 
arasında ailevi bir vakınltk yok- Timurlenk; İran sairlerine pe-
tur. Timurlenk halis Türktür. restis ederdi. Şairleri. edipleri 
Buna ragmen. büyük Moııol teşvik ve himave evlerdi. Gü:r.el 
!Hakanı'nın emperyalist an'ane- San'atların h~n hepsine lcar-
leri tamamile ka.bul etmiştir, sı hakiki bir sev!!isi vardı. 'B.ı 

Timurlenk, Cengiz Hanın, ah - sevııi iptila derc>cesınde idi. Son 
fadına karşı derin bir sevı?i be>1- derece 9()fu ve zahid idi. Debde-
ler, hürmet ve riavet gösterir, be ve ihtisama ook ooemmt?et 
kadın tarafmdan bu hanedaruı. verirdi. hrok ve sırma islemell 
mensup ve onun hııkilti varisi ol- elbi<elerden, kıvmetii taslardan, 
duirunu iddia !!derdi. incilerden hoslaıurdı. Sar.an ak-

Timurlenk: devrinin en bü - la sığnuyacak servetle dolu id:i. 
vü:k hükümdarı idi. TimwJen- Otuz seneden az bir zaman için-

Macaristandan bir 
ticaret heyeti geliyor 
Ham madde mukabilinde ıenayi eşyaıı alma. 
mız için Ankarada müzakereler yapılacak 

M acadstan ile ole. tiearf temaslarlDlll gün ~çe artmak
tadır. Macaristan ticaret nazırlıil;ı Ticaret V ekiJetimiıLo 

mnhabere etmi' ve iki memleı..t arasınılak.i münasebetler!: çok art. 
tırmak için bugüıalerde bir heyetin Tilrlriyeye ~elerek. muzabre -
ler yapacaiını bildirmiştir. Macarlar bize müınlrlin oldugu kadar sa
nayi maddesi verecekle..tir. 

Buna mukabil sanayilerine lhmo olaıı ham maddeler istemelı:teclir
ler. Mliııakerelere önümilıdelri luıfta Anbrada ba'!hı•ması ı.elden -
mektedir. 

Ticaret Vekili 
temaslar yaptı 

Vekil bu akşam Anka· 

reye avdet ediyor 
Ticaret Ve.kili Nazmi Topçuoi

lu lzm.irden şehrimize gelmiş -
tir. Vekil dün muhtelif ~ler ille
rinde temaslar yapmış ve şehri
lllizde bulunan Romanya Ticaret 
heyetini de kabul ederek alacak
ları mallar üzerinde görüşmüştür. 

Bu görüşmeye Ziraat Bankası. 
müdürü Mehmet Ali, Petrol Li
mitet Şirketi müdürü Seılat, mm
taka ticaret müdürü Avni de işti
rik eııw.tlı'. 

Vekil bugün Anluırııya döne -
cekir. 

Vekili geldi 
Maarif Vekilimiz Basan Ali ~ 

cel dün sabahki ekspresle .A..
karadan şehrimize gelmiştir. 

1 Akdenize şilep 1 

seferi başlıyor 

İskenderiyedeki mallar

da getirtiliyor 
Akdeııizde harp başlaması üze. 

rine muhtelif memleketlerden 
gelmekte iken İskenderiyede ka
lan mühim miktarda ithalat eş -
yamı.z.uı getirtilmesi isile Ticaret 
Vekili Nazmi Topcuojilu bizzat 
meşı:ul olmaktadır. Vekil deniz,.. 
yolları ve milli reasaürans mü -
dürlerile görüşmüş ve buradan 
gönderilecek vapnrlarla bu mal
ların getirtilmesi temin olunmuş.. 
tur. Mallar ve gidecek vapur yer
li şirketler tarafından sigorta o
lunacaktır. Vapur yakında gönd&
rileceklir. 

İstanbul - İskenderun arasın
da ilep seferlerinin iıaşlaması 
üzerinde de müsİİet netice elde 
edilmiştir. Bugünler4e seferler 
başlıyacaktır. 

-
Mumaileyh buaıda iki üç gün 

kalacak ve dişlerini tedavi ettire

ğe atfolunan ve hakikate ay • de Asyanın bütün hazinelerini j 
kırı <bulunan bir çok efsaneler. ele gec;irmi.sti. $arlruı en büvük. 
Tmıurlen{ıin-Cengiz hanedanı- efsanevi Haka.nı idi. Kapanan ecnebi mek-
na mensubiyeti ne kııdar arzu et- Timurlenk, 10 nisan 1370 de 1 
tiitini gösterir. Balkh'da hükümdar ilin olundu- tep~erin talebesi cektir. 

Fransada. 17 nci yüz yıldan J?u zaman otuz dört vaıımıla id1. Yabancı mekteplerden bazila- ı 
sorıra TiDjurlenite ait bir çok e- Basına kııvduiiu taç safi altın. Havacılık hakkında rının kapanmaları halinde bu o. 
serler yazildı. Bunların hiçbiri belindeki kemer mücevherlerle kullara devam eden talebelerin 
hakiki vesikalara istinaden va- iş!eomisti. Bütün emirler. hu- bir tamim resıru ,,e hususi Türk mektepleri·! 
zılmaml<itı. Bazıları. Ti:murlen- w.runda diz ç(iıkerek biat etmi&- Türk havacılık çalu;maları hak- ne kabul olunabilecekleri dün Ma : 
in halim ve selim, ivi huvlu ve lerdi... landa dün Başvekiletten şehri- ari[ Vekaletindea Maarif Müdiir-
sevimli olarak tasvir edivor; ba- Raki'bi, ~ Han ahfadln - mizde.k..i alıi.k.ııdarlara bi.r emir lüğüne bildirilmiştir. 
uları da çok hunhar, zaliın oldu- dan T~i taldı> ettW. sı- gönderilmiştir. Bu emirde idare Bu mekteplerin ihzari sınıfla-
ıtunu söylüyorlardı. rada orduııu QOk V'OrJ!Un d"-- imirlerinin havacılık ile daha ya- rında bulunan talebeler; ihzari sı-

18 inci vüz vılda yazılan eser- mustu. Buna raltmen oiiıde bir kından alıi.k.ııdar olmaları bildi • nıfa girmezden evvelki tahsille-
lerin hemen hel)Si Timurlenii:iıı ,geç>d resmi vapıhn_, emrini rilmektedir. ri nazarı dikkate alınarak res-
medhü sitavişi ile doludur. Yal- verdi . .(Meraıriın e'lıisesile atına Her vatandaşın lrurwıı.a aza ya- mi ve hususi Türk mekteplerinin 
nız İtalyada on beşten fazla ooe- bindi. Başında. elmaslarla ve :ulınası için; telkin ve tenvir kucL icap eden sınıflarına imtihansız 
ra y•v!mıştır. Fakat oı>era kah- zümrütlerle süslü bir tac vardı. reti olanların mesaide bulunması kabul olunacaklardır. !/aha yu -

karı smıllara girmek isterlerse ramaru ile bayatını tetkrlt edece- (Arkası 4 ÜTlCÜ sayfada.\ da istenilmektedir. imtihana tabi tutulacaklardır. 
bmiz Timurlcnk arasında büyük l••••••••ı••••••••••••••••••-i~ .. ..:.::::;:,:.:;;.:;::.~:;.:...;.::.:.;:;~:;:::..:;.::,;:;;.,;._,..,I bır fark vBIXiır. 

, 
Taksilerin 

Nöbetleşe 

Çalışmaları 
Koordinasyon he
yeti bu hafta içinde 
kararını verecek 
Benzin sarfiyatından tasar

nıf temia etmek illere otobüs 
seferlerinin tahdit olunup tak
silerin de birer gün münavebe 
ile işlemeleri h•lrkın<la bu haf
ta içinde koordinasyon heyeti 
tarafından karar verileceği an
laşıbnaktadır. Kararın şehri.. 
mize tebliğinden üibaren he -
men tatbike başlanılacağı ci
bi taksiler boş olarak liUum -
•uz yere dolaşıp müşteri ıle a
raıruyacaklard.ır. Hususi oto -
mobillerin de günlük benzin 
sarfiyatı da muayyen olacaktır. 

~•l!'!"!O!!!!!!!!~.-ı~!!'!!!!!!!!!!ll!!!!!'!!l!'I 
TİCARET 

Bazı maddelerin ihracı de 
musaadeye tabi olacak 

Ticaret Vekileti, fasulye, no
hut, bak.la, kuşyemi, kepek ve 
nevileri ileride tesbit olunacak 
yağlı tohumların da zahire ko
mitesinin iştigal mevzuuna alın
masını kararlaştırmıştır. 

Bundan sonra bu maddelerin 
ihracı irin komiteden müsaade 
almak İazımdır. Komite stokları 
te:;bit edecek ve dalUli ihtiyacı 
temin edecek miktardan fazlası 
için müsaade verecektir. 

-

Vali iyileşti 
Tadil edilen İmar 
işlerini anlattı 

Bir müddettenberi rahatsız bu
lunan ve istirahat için Yalovaya 
ritmiş olan vali ve belediye reisi 
miz LUtfi Kırdar dün sabah şeh 
rimize dönmüştür, 

Uoı!ru vu sov !emek llııın ge!ir
ııe o devirlerde, Timurl~e ait 
ves>kalar yok denilecek derece
de azdı. 

HARP MESELELERi 

Evinde banyodan çıkarken dü 
ıro .. kolu incinen Lutfi Kırdarın 
kolu henüz tamamile iyileşmedi 
ğinden sargı içinde bulunmakta-
4ır. Mumaileyh buna rağmen dün 
aabab belediyeye gelerek vazife.. 
sine ba~lamıs ve reis muavinleri 
le müdürleri toplıyarak tehir olu 
nacak imar işleri ve inşaat hak-

KUÇU k haberAer kında görüşmüştür. 
I,,_ ___ ~-...,..~~----...... ' Vali ve belediye reisimiz ken-

Şi.md.W<.i tarihçiler bu hususta 
daha bahtlıdırlar. Cünlru İran 
sair ve edıplerinin ve bilhassa son 
zamanlarda tanılan Çın yazıcı -
tarının eserlerinde Timurlenıfo 
ait bır ~k malümat bulabilırler. 

Tı, !URLENCiN PORTRESİ 

* Dahiliye Veko.leti M1L!ki:ııe disile göruşen bir muharririınize 
miifettış!erinin tezıııd olunacak bu hususta ~unları sövlemiştir: 
~·nziie ve slahiyetleri için vem •- Malzeme azlığından dolayı 
bir nizamname hazırlamıştır. şehrimizde esaslı imar ve inşa * Fl01'1Ja ıılaılan buqün de Be-

. ktadır· ••· 1 faaliyeti esasen hen1en heınen Tunes gazeı.e., yazma ... _ !ed1ııe tarafından ioletilecek ve 
rep.J Petain'in ı.esıtm. 01t111unu mil- k~Jovak ordu.su ü:ıtrinde endişe ile yarın mü.tea.hhide kiralan.a.ca.k- tamamilc durmuştu. Hiikümeti-
t.H.kip C'ek~lo•ak hava ve Ura lluT- torlandı. Fransu fırkalarına karq- tır. Plcijl.arln pahalılı6ı ve pa-- mizin kararı bu keyfiyeti rcsmi-

11 · · • b ret ;o- ... :ı·ışı· d"· nıı• olan Çekoslovak blrllklerlıı.bı b 
ve emun şayanı •1 .~ - zar günleri yüksek tarife tat ik leştirnıistir. Ç.k·-•ovalt ma1ıam1an ıarafındoa vazt;retı baxı anlar adela 1llllldst. .-ı- L h kk _.._ ·k· ti · I 

- o unm.ası a ır...u şı aııe erın Tepebaşı tiyatro binası i e Me. Londrada llta edilmi.vlir. Tarih te- bl l'Ônindü. İnz-Ub:. donanması im.da- kik' d D . • E .. 
tet ıne e :ııann aımı ncıı- cidiyeköyü hastahanesinin plan-lıerrur elmelıledir., 1918/1919 da, da celmiıı olmasaydı, binlerce Ce - -~- b la 1 '·· 

Timurlenkin çehresini tasvir . -~ men tarafıu.uan aş nı m.ası =· ları hazırlanmıştır. Fakat bu \'a-ç lı- •··- • ı j onları lhlililci Rus ko lovak askeri ile 1ü.Elerce •IJ'..,. eden ne bir sikke, ne de bir ma- e -·- • 1 
- rarlaotırılmıştır. 

dal ye mevcuttur. Bunu mü- J•Yl ut'cderek VladlYoslok'a var- ••fler ve sair sivlı Çekoslovalı mül· * yeni açılan köy enstitülerine zivet karş1S1nda bu yıl müna -
verrihler, kendi havallerine ııö- 11U>jlardı. İçlerind• Fraru;ız hava lıu- le<Uer iolıence edilmek ıizere Nul· talebe kayıt ve kabulüne önü- kasa açılmıyacaktır. Taksim ve 
re tasvir ederler. 1691 de. Tiınu- vellenndelıi pulalı bir çok as'larm lere "'11.im edllccelıli. Baun tama- müzdeki ay içinde başlanılacak- Beyazıt meydanlarının tanzimi 
run havatına dair bir eser va- bulundatu Celıoslovalı lanarecll•- mUe ümldslz ıörülen blr vadyelte tır. Şehrimizde alcikadıırlara Jtibi islerde şimdilik yapılıruya-

rinin Fransadan maeerab kaçıştan ı · bı z bl' ,.,,. ·· b l 
zan Sainch1'0Jl adlı bi.r müver- Iaxlli• malıamlan n Am.iralliiln yapı an te ıaa,,.. aore u Yı caktır. Belediye hududu dahilin 
rih: cıK.ma bovlu, dar omuzlu., Jm.I bir hllıi1enln b11S11Si bir fasb- idraki, N .. ısm aleı<blne miıııterelı şehrimizden 20, Bolııdan 90, Bi- deki yollarla vilayet hududu da 

1 
nı ~lıU elmelıledir. Pel&lıı bir blr mücadele1e Prltmiıı ol&A biri lecikten 20. Bursadan 80, fzmit-

uzun bacaklı, tıknazca. ııüzel mülarekc -binde bulanduiu ..._ bu1ulı ve blrf ııfalt llıl mW•I arasın- ten de 20 talebe seçilecek ve hilindeki şoselerin jnşa ve tamir 
çehrelı. tatlı vedud~'~e ~ı... kit, bütün mes'ul C•lıoslovalılum _. dalıi tesaııüdun ol'i bir dellll olaralı bunlar ATifive enstitüsünde le1I- faaliyetlerinin bu karar haricin.. 
Çenesinde ve -...arının uze- lıalac·•tır.• li meccani olarak oku". acakUır - de addolunması kuvvetle mub 

rinde pek az kıl var. Saçları haJ..·~=u:r:l:ar:•:F:ransı::':.,:":""':llı:I :U:e:so:u:ana:· =====-=============~~========·====~~~:~;;========= 1 -"· t dır. temeldir. . k• halka kıvırık. Timur e ..... a-
- ·---- ::;: 

-..------------------, 
Demek Beni Seviyor! .. 

zaran kendi suyunun harikulade 
meziyetlerini hararetli bir ka
naatle sayıp dökmüştü. 

Andermat bu teşvik üzerine 
devam etti: 

bir barajın bir kaç metre yanın
dadır. Yeni bir müessese ancak 
orada kurulabilir. Buranın sulan 
eski volkanlardan geliyor. 

~ ~
. 

'-=i. GI c!ö Mopasan 
l--~~~~--~~~ ~~~~~--

Türlu;ui: 
Selimi 1. Sedes 

No. 12 
______ .,, 

Ufak tefek bembevaz bir a. 
damdı; uzun boy hı, solgun 
,·üzlü kızı hazan yemeğini ;.ra4 

rıda bırakıp giderdi. Eski mü -
hendis Obrı • Pastör, bütün gün 
sakat rocuklarını araba ile parkın 
yollarında gezdiren, her zaman 
siyah giyen bir kan koca, Şofur
lar, her ikisi de önden arkadan 
şisman her ikisi de dul ana kız 
BaYan Pa:vlar. Gontran onları göe 
t~erek: ~KMalarını yemi ler, 
midelerini bozmuşlar!• derdi. 

Sa'• iden de mldelerini tedayiye 
gelmhlerdi. 

Daha ötede yedi~ni güç bazDH>
den kiremit renkli, tok lormuı 
1air adam, Bay &ikiye oturuyo!'-

du; sonra kokusu renksizler; ko
nu~ınıyan, knrıJarı önde, ayakla
ruıın ucuna basarak yemek sa .. 
!onuna giren, daha kapıdan se
liım ,·er; ... ınütevazi, mahcup bir 
tanrla yerlerine oturan seyyah
lar vardı. 
Masanın öbür ucu, müstakbel 

mü~teriler için- hazırlanmış ol • 
makla beraber, boştu. 

Andermat coşkun konuşuyor
du. Öğleden sonra bütün gün dok 
tor Latonla görüşmüştii. Söz a
rasında Anvale da.ir büyük pro
jeler kaçırıyordu. 

Doktor, ilci senedenberi katı 
revac temin elmi4 olmasına r•l
ıneı.ı, Şatel - Güyon •UJ'una na-

Sağda şöhretini yapmış, revaç 
bulmuş Royat, solda yakın za -
manda mü~teri kazanmış Şatel -
Güyon vardı. Becerikli olmak 
şartile Anvalde neler yapılmaz! 

:\'lühendise hitap ederek: 
- Evet diyordu, mesele be· 

cerikli olmaktadır. Her :,ey zeka 
inceliği, dirayet, zamana uyma 
ve cesaret i idir. 

Bir >U şehri kurmak için rek
linı yaRmasını bilmek li.zımdır, 
başka bir şey i temez; revaç te. 
nıin ctınek i\:in de Pari.!)in dok
tor nıuhitini i~e aJiakadar etnıcli
dir. Ben her elime aldığım işte 
muvaffak oldum, çünkü daima i
şin pratik tarafına giderim ... :llu
bakemelere avukatlarla hitap e
diniz, yalnız onların dilini anlar, 
onlara kulak verir; hastaya dok
torlarla hitap ediniz, onları din. 
ler. 
Damadının pratik hareketini 

takdir eden Marki: 
- İşte bu doğru diye haykır

dı, siz azizim sa~lama gitmekte 
lıir tanesiniz. 

- Burada çok para kazanılır. 
lHemleket güzel, havası hariku
lade; yalnız bir şey düşündürü
yor: Acaba büyük bir müessese 
kurmıya yetecek kadar bol su 
bulacak ouyız.? Çünkü yarı ya -
pılan her şe~ piç olur. Bize bü
~·ük bir müessese, bunun için de 
bol su lazım. 

Bay Obri - Pastör sözü kesti: 
- Siz suyu dü$Ünmeyiniz, size 

istediğiniz kadar su veririm. 
Anılermat şaşaladı: 
- Siz nıi? 

- Ben ya. Şaştınız ıru? Anla. 
ta)ınl. Geçen sene bu zamanda 
yine buradaydım; Anval banyo
ları bana yarıyor. Bir sabah o· 
damda dinleniyordum, şişman 
bir bay geldi. Miie>Sescnin idare 
hc)·cti reisi imiş. llevccan için
deydi. Sebebi de, Bonfiy kayna
ğında sular çekiliyormuş, o de
recede, su kalmıyacak diye kor
kuyorlarnuş ... Benim maden mü.. 
bendisi olduğumu bildiği için ba
na baş vurmuş. 

Tetkikata koyuldum ... Bu gün 
ı meydana cıkan kaynak, lıüyiik 

Andermat pek sevindi: 
- Siz çok değerli bir insansı

nız bay Obri - Pastör. 
Bu sözleri yalnız Marki ile Pol 

Bretin:vi anladılar ve yalnız Gon
tran bir kelimesini bile dinleme
di. Ötekiler sersem sersem ba -
byorlardL 

Kiremit renkli bay Rikiye: 
- İster volkanlardan gelsin 

aydan, on gündiir içiyorum, hiç 
bir fa,·dasını görmedim dedi. 

Bay ve bayan Şofur, çocukları 
adına protesto ettiler. Çocuk altı 
senedir tedayi edildiği halde, ilk 
defa olarak sağ bacağını bmıl
datmıya başlamıştı. 

Rikiye: 
- Demek hastalığımız aynı 

hastalık değil demektir, Anval 
sularının mide hastalıklarına iyi 
geldiğine delil değildir. 

Fayda verıniyen bu yeni teda
yiden de usanmış, öfkeliydi. 

(Arkan ı•arıJ 

14 - TEMMUZ 1!140 

Nefretle baş çevirmek 
İıdiklil lücadelemiz sıralarıa

.. Falih Rıfkı Atay, İstanbulun 
chabis ruhundan• şikiıyet.çiydi; 
hatta hatırımda kaldıtına gore, 
İstaıılıulu müdafaa eden Y akup 
Kadri ile aralaruMla m.iinakqa 
da olm1J4tu. 

Mütareke yıllarında ve İstik -
W ~lücadeleıniz sıralarında İıı~ 
tanbalua aabis nılm ile Türk İs
tanbulun hayli uğrıqtıiı ve ni
hayet o habis ruhu yok etmiye 
mavaffak olduğu mııhakkakm, 

Bu gün de • maalesef - bo ha
bis ruhtaa s:kayet edea • 
ler bulunuyor. Dün B~ekili -
mhin beyanatını, millet ve -
killerinin hitabelerini dinliyeıı
ler: cOh! .. Nihayet derin bir ne
fes aldık!• dediler. Memleketi -
mizin diğer büyiik şehirlerinden 
İstanbula gelenler de, İstaıılıulda 
yalan ve şayianın ifrata var. 
makta olduğunu söylemekte ~o
cikmiyorlar. 

Türk İstanbul, mütareke yıl -
lan ile İstikliıl Mücadelemiz sıra
larındaki çetin imtihandan alnı 
ak çıkmıştır. Bu gün de, kötlt 
tiynetler, balon oçurucular, bu
lanık su avcıları aramıza sokul
muşlardır; fakat İstanbul mu -
hakkak ki, İmparatorluk devrin-

de imha etmesôı>i bildiği habis 
nıllu bu gün elbette ki ihya et
tirmemesini ele bilecektir. 

Araıruıd.a Osmanlı İmparato!'
luğuıwn mezarJ.DJ kazıyıp İstaı>
lnılun kozmopolit habis ruhuna 
ihyaya yeltenenler bulunabile -
ceğiııi Ttir k İstanbul gözündea 
uzak tutmamaktadır. Bu menli 
ve yabancı ruhlar, ııokak demek 
için talilffuz edilen cSO> hecesini 
Sovyet, hizmet demek için talaf
fm edilen •iLİ• hecesini Bitler, 
muşamba demek için taliffuz e.. 
dilen cmu. hecesiıai Musolinl 
yapıp Jqıyruklu yalan uçurmak 
kin fırsat gözliyorlar. 

Türk İstanbul uyanıktır ve ba 
kötii tıynetlerin bu gayretkeş -
likleri ancak plünçtür ve istaa
bulclş sade n sade nefret uyllll
dırır. 1 

İstanbul eırtlail;ın yedi bo&ıua 
oldujiunu bilir ve her söze ku
lak asmaz... Büyük lmllet Meo
llai kürsüsünde söylenen söz İs
tımlntlun kulağında küpedir. b.. 
tanbnlun da, bütün Türki:re hu
dutları gibi, kendini dalalete se.
ketmiye yeltenenlere vereeeif 
bir tek cevap vardır: Nefretle 
lıaf çevirmek! 

SELAMİ İZZJ!!r SEDE8 

ADLiYE YE 1 POLiS 

cinayetinde bir Merdivenköy 
çöpçü nezaret altına alındı 

:\lerdivenköyünde cesedinin e..,,.,li vücudü bir müddet sonra tb 
başı bulunan temizlik amelesinden lfevlUdun katli etrafındaki taı.
kikat ilerlemektedir. 

Öğrendiğimize göre zabıta yine temizlik amelesinden ve mak
tul :\Ievlôdun arkadaşlarından Jllebmet adında birini zan ve nezaret 
altına alını<tır. Cinayetin bir kadın rekabeti yüzünden ~lendili 
kuvvetle tahmin edilmektedir. Heaüz kat'I netice alıııınış değildir. 
Bu e:;rareng-iz hadisenin bugünlerde aydmlaWabileceği umulnı.ak. 
tadır. 

Bir kadLn soka- Termos kararı 
ğa diişüp öldü nakzedildi 

Bev~lunda Eli İrini adında 
bır kadın apartmanın penceresin
den sok.ağa dıismüs ve kaldınl
dıi!ı Bevoi!lu ha,,;tahanesinde öl
ımüşt ür. Adli ve doktoru cesedi 
muavene ederek defnine nılısat 
vernıistir. 

KÜÇÜK ZABITA VAKALARI '* Toııhanede Mescit sokaQında 
Hıristonun odun deposunun va
zıhanesindıe elektrik ocaQınd.4 
eritilen verniqin parUıması ırü· 
zünden var.gm çıkmış ve son
dürülmüştür. 

* Panaroma bahçesi önündeki 
hava gazı çukurı.mu bekliyen Ad
nan o civarda benzincilere ait 
küçük bir benzin kazanına si
qara aım..,, parlıtıan benzinler
le ellerinden :ıııi.züııden ııanarak 
yaralanmı~tır. Ateş söndü·rlmüş 
Adnan Bevo<ilu hastahanesiu 
kaldırılmıstır. * BevoQ!unda otıırnn Nedime 
diin Eyübe Qitmis t'e oradan ye-

ALMANYA 

NE İSTER? 

Nanemolla ile konruıuyor. 
duk ta, 

_ üstat Abnanyanın hakiki 
arzusu nedir acaba?. 

Diye sordum. Hem diplomat, 
hem filozof, hem de nükte -
dan olan. muhatabım, gözlüğü
nün arkas.ından gözlerimin içi
ne bakarak: 

- Bu günlerde mi!. 
Diye sordu. Ben, 
- Evet.. 
Deyince, 
- Her halde Sovyet Rusya 

ile İngilterenin muharebe et
mesinL. 

Diyerek ilave etti: 
_ Ken<lisi de feraha ve bili

hara avlanouya çıkmak isti
yor!. 

AVRUPA VE 

SADRİ ERTEM 

Sadri Ertem yazdığı bir ma
kale~ e: 

- Avrupanm köylüleşmesi.. 
Başlığım koymuş. Nanemol

la okuduktan 5'>nra Şöyle de
di: 

- Her halde bir tf'rtip nya 
tashih sehvi var. Aslında Av· 
runanın köylüleşmesi detil, 
clWldeş. ml'»i olacak! •• 

Termos ihtikiin yapmak su
çundan dola111 A~li11e Altıncı ce
za mahkemesinde silrqüne ve 500 
lira ailır para cezasına mahkılm 
olan J ak Kastro hakkındaki kı>
nzr t~viz ma~rince esa
tun nakzedilmiştir. Yakında b 
!ive Altıncı ceza mahkemesinde 
yeniden nwhakemeııe başlsna -
caktır. 

diği balıktan zehirlenme alaimi 
göstermi$ ve haıtaluıneue kaı
dırılarak tahkikata başLanmıotır. * Büırükadada denize qiren La
dislas adında bir adam fazla acıl
dıqından boiiulın.uı; ve cesedı b,.. 
lunmuştur. * Belediye temizlik işlerinin 33& 
numaralı kamııonu Eırüııte va· 
pur iskelesi caddesinden qeçer
ken kamyonda bulunan amele 
Osman arkadan düşmüş ve va
ralarnırak Balat hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

ACABA 

HANGİSİ? 

Almanya Macarlardan •O~a 
Rumenleri de mülilkata çagır
DllŞ. Bu maksatla Rum~n. ha
riciye nazll'ı Berlin'e gıdtyo~. 
Bir rivayete göre Bulgar han
eiye nazırı da çap.ılııuş veya 
çağmlacaknıış. 
. Bu münasebetle cTan• §U 

ı;.atırları koyuyor: 
- Almanya Balk.anlarda hi

.tise çıkmasını istemiyor! 
Nanemolla ile konuşuyor -

.ı.uı. ta: 
- Acaba öyle mi, yoksa AL 

manya nüfuzunu tesis etmek 
suretile Sovyet Rosyaya karşı 
Balkanlarda yeni bir blok kur
ınıya mı çalışıyor?. Dedi ve 
iliı~e etti: 

- Öyle bir zamanda yaşıyo
ruz ki, her şeyden ve her hare
'\etten şüphe edilebilir. 

KIRK YILDA 

BİR .. 

Veli! Ebüzziyanın gazele -
sinde sö~·le bir serlevha var: 

- Hitler AlmanJasının na
mağlupluğu bir efsaneden ibe.. 
r~ttir. 

Nanemolla bıı başlığı oku -
ınus ta: 

- Kırkyılda bir Ehüzziya 
Zade de kon~masmı bildi .. 

Dedi. A. SEKİP 
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ı ·ırı~!'":j] 
Denizlide seylap felak~ 1 

M kişi kayboldu, 6 kişi yaralandı 
10 ev yıkıldı 40 ev harap oldu 

Den.idi, 13 (A.A.) - 11/12 tem· ı rette yaralancWdan tespit olan.. 
muz gec:esi saat yirmide başlayıp muştı'fk tin vukuu haber alınır 
Vırnıi. dörde kadar ilevaın. ede~ Fe e !imiz Osmaıı Nuri Te
oiolu ıle karl$ık şiddetli hır y&g· a~m~z. va 

1 
· andarma alay ko

m urun husule getirdiği seylaptan keli vilayhehalt nafıa ziraat mü-
Deaizı· " - · ·· · mutanı, sı , t 

. ı, 11eıp~.Y~;81 şosesı uzerın.. dürleri ve Kızılay cemiyeti reisi 
clekı Cukur koyunde dere kena- b" . hh'ı ekiple beraber der-

ve ırsı . 
rına t-düi eden elli evden onu hal felaket mahalline gitmq n 
ta.._n vıkılmış ve kırkı da U merkezden gönderilen erzak f&-
miktarda hasar görmü~"lür. liıkeb:edelere dağıtıl.mıı ve gaip-
Yapılan araştırmalar netice - lerin aranması ve köy yollarınm 

sinde bu afetten maalesef kadın, ve umumi şosenin temizlenme ;_ 
erkelı. 14 nüfusun kabolduğu ve şine ait tedbirler ahnmış ve açık-
İİ( kacL.ıı ve üç erkeğin hafif sn- ta bulunanlar da yerleştir~tir. 

Romanyada buhr~n arttı 
(B~tarafı 1 inci sayfada) 

Riin daha yükselmekt<'!d:ir. 
Gene mezkur gazeteye naza -

ran Transilvam·.::.Ja keşmektş 
varoır. Romanya ordu.mndan 
fuarlar çoğalmaktadır. Roman
ya hükıimetinın altın ıneveu<lu
nu Transılvanya ve Dobrucadan 
Bükreşe naklettiği haberi Bulgar 
efkarı umumiyesınde büyük hır 
intiba hasıl etmiştir. 
:ROMANYA ORDUSUNDA 
TEl{Hİ.S BAŞLIYOR 

Bükr~. 13 (AA.) - Rurı;en 
~enelkurmayının bir teobl.kıne 
ı:öre, pazart~i günü muhtelif ih
tiyat sınıflarının terhisıne başla
nacaktır. 
'MACARLAR DA ASKER
LERE İZİN VERİYOR 

Bu<iape;te, 13 (A.A.) - Hüldl
ımct partisinin vermiş old....ıu bır 
zıyaCette Başvekil Kont Tele
lti. perşembe akşamı ve cuma 
~nü, mah.:ııı1itın taplanaıbılme
sı İçin askere alınmış olan efra
dın büyük bir kısmına ızm ve
rılecegini bildirmiştir. 

Budapqte, 13 (A.A.) - Reu
ter: 

Miiailı müıuıilrelerinden son
ra Macmo siyaseti ~eli tamamen 
Alman araftarı olm~ ve Teleki 
u memleketin şefi olarak her u
:maakiaden daha kuvvetli bir VL 
&iyeUe blllnnmalıtadır. 
Budapeştenin iyi malumat .. 

J,an mahfillerinde uıınedildiğine 
!!"öre, Almanyanın Macar istcl<-
leri hakkında itidal tavsiye etme
aiuio. sebebi Macar mahsulüne a
zami derecede ihtiyacı bulunması 
\1e esasen zarar ·gören hasadın 
dalıa ziyade :ıarar görmesini i&
tenıemesidir. 
lliOMANYADA ALMAN 
KONTROLÜ 

Bükreş, 13 (A.A.) - Reuter 
Ajanı.ı bildiriyor: 

İktısadi sahada Almanlar, pet
rol endüstrisinin kontrolünü te
nun etmek için bütün tesirleri
ni sarf etmektedirler. Muhtelif 
Petrol kumpanyalarının ihraç 
etttltleri aksiyon ve tırlıviliıta 
llliitedair yeni bir kararname, 
bütün bu vesaikin badema kay
dedi.J.ecei(ini ve bunlar hak.kında 
iaZUn Pelen tafsilatın da il<tısat 
nezaretine verilece~ 'ni tasrih 
et:ıneıı:tedir. Mezkur ıı.ksivon ,ve 
tahvilatın nakilleri, teşkil edi
lecek bir Rumen komısvonunuıı 
mu valakatile icra edilebilecek -
tir. İll,!(iliz kumpanyalarının 
ellerindeki ııXsiyonları Rus fir
nıal.arına satmıya gayret ettik
lerine dair şayialar ıkat'iyyen a
•ulsıııdır. Bu· şayiaların nazi a
jaııJ.arı tarafından, Romanya hii
ıltümetini, bütün Rumen petrol 
l<uınpanyalaruu kat'i bir kont -
role teevik etmek için yapıldı
ıtı zannolunmaktadır. Bu şayia
lar herhalde Rumenleri endişe
Ye düşürm üs ve anezkı'.ır karar
Jla!nenin bu kadar sür'atle inti
$ar etmesinde de amil <Ümuş
kır. Bazı mahafildc zannedil
dı~ıne göre, bu tedbirler, petrol 
endüstrisinin millilcşmıye <ioit
ru gitmesine bir kademe teşkil 
etmektedir. 

ltUMEN HARİCİYE 
NAZlRINI.N BEYANATI 
Bükreş, 13 (A.A.) - D. N. B. 

Romanya Hariciye nazırı Manoi
lesko, Q. N. B. Ajansı muhabiri
ne Verdiği bir beyanatta demi.ş
tır ki: 

•Romanya siyasetindeki yeni 
1'eçheniıı bürhanlarını müspet 
hareketler teşkil ed(>cektlr. Mil.
letı.,,. Cemiyefüıden çekilii ilk 
adım.dır. Bunu diğerleri tııkibe
decektır. Zira, maziyi tcmmni
le ortacı- kaldırrrmıa <ı.21netmif 
bu!unu110TUZ. Almanya ile olma 
münasebetlerimizi kv.ooetleftdir
mek ve Rumen milleti ile AIWM:Hl 
milleti arasında devamlı dosta
"" bir if biri1ffe teria evlemek 
9rZUSUndaJ11.?.• 

Sofva, 13 (A.A.) - D. N. B. : 
Umumi harpte Buljıar ord'l.llill 

ba$kumandaru olan General Çe
kof, Alman baslrumandanlıi!'ı -
nın daveti üzerine, ıı:arıı h8"> 
sahnesini ziyaret için dün Al -
manyanın Sofya ata.semiliteri 
refakat eylemektedir. . 
BALKANLARDA VAZIYET 

Londra 13 (AA.) - Time9 
ııazetcsinln diplomatik mulfarriri 
&!kanlar hakkındaki Alınan 
p1inını _gö2lden ,geçirerek ııunlan 
yaunalı.tadır: 

·Görünü.fe nazanın Alma.Rya 
Macaristanı büyütmek istiyor. 
Macaristanın da miıuıetinden 
dolayı ona sadık kalması lıizım 
gelir. Almanyanın niyeti Ma,
caristcından bi.iııük btı.iida11 stok
ları tedarik etmektir. Bundan 
maııWı kii.çilk li.omanya kendisine 
petrol verecek, verdiği miktar 
h<!r ne kadar azalarak qıdecekse, 
de gene faideden <iri olmıvacak
tır. Yugoalavyanm det>let a -
damları Pamla1' blokuna iltihak 
etmek isteseler dahi, Macaristan 
ve Romanyaı"n lcoııtrolü. altınc 
girmesi, Y u.goslavyayı mezkılr 

bloktan a'l/ınnıf olur. Haıbuki 

bııgün, Y uqoslaııııa devlet ada'"'° 
lannın bövle bir arzıılan olduq,.... 
"" dair de hiç bir emare meVC11t 
deQildir. 

Avrupa milletlerini 4t1utmak 
için. Ahnantıa kendilerini, İaqiı. 
terenin komplo ve müdaJuıle!e
rinden kurtarmı.ş oldu<luıt" ilcin 
etmektedir.• 

Amerikada korkunç 
silahlanma faaliyeti 

(B~aratı 1 inci MıYfadtı) 
ettiii bildirilmektedir. 

Panama, 13 (A.A.) - .Reuter: 
cPanama American. gazetesi, ö
nümüzdeki hafta Panamerikan 
konferafisı Havana'da toplanır -
ken .Nazi diplomatik paraşütçü. 
lerine:t Havanadan u:ı.ak durnıa
larını ihtıır ediyor ve diyor ki: 

Filhakika Almanların Pana -
merikan k.onfeu.nsı etrafında sa
botaj yapmıya k.alluşmaları müm
kündür. Esasen 21 Amerika cum
huriyeti.Hariciye Naıırlarının g.,.. 
cen eylıll ve t~rinie\'veldeki ilk 
konferansında da Almanlar bu 
gibi sabitajlac yapmıya çalışDUf.. 
lacdı. Fakat uzak dursunlar, çün
kü Amerika tetiktedir. 

Japonya - lnglltere 
(Bll{tarafı 1 inci savfa.da) 

İngiltere ile Japonya arasında 
bir itilaf aktedileceğini haber ver-
mektedir: . 

İnı:iltere Birmanya yolu ile 
Çang.Kav-Şek'e silah gönderil
mesini menedecek ve hini hacet
te Rangon'daki Japon k.085'.'l~
luüunuıı kontröllük vazıfesı gor
m:sine müsaade ede~ir. 

Japon :zayiatı 9 bin 
kişi 

Londra, 13 (A.A.) - Çıınkin,('
den ııelen bir telgrafta 6 tem -
muzla 9 temmuz arasında Isanıı 
bölgesinde vuku bulan şiddetli 
muharebelerde Japonların 9 bin 
ölü ve yaralı verdlkleri resınCI\, 
bildırilmektedir. 

Prens Pol Sovyet el. 
çiıini kabul etti 

BelgTad, lJ (A.A.) - Nllip 
Prens Panl dttn öikYia Slo.eaı
yn'daki ia.-tclhmd., büi -
oiee iii- mel-hıhmw takıiim. .._ 
mie ..... SoyY'Dt ..nri B. Plotn.ji
kovu r- kıdıal M=lttir. 

Metaksas'ın 
Beyanatı 

Atina, 13 (A.A.) - Atina A-
jansı bildiriyor: . 

Reis Metaksas and ıçın yenı 
jandarma subaylarına hitaben 
euümle şunları söylemiştir: 

_ Yarının bize neler getirebi
leceeini bilemediğimiz bir unıaa .. 
da vazifenize başlamaktası11D. 
Fakat ihtimali! her ne olursa oL 
sun, benimiz eminiz ki, bunlara 
birer erkek ve birer Elen gibi 
karşı koyacağız.. 

Fransa Milli 
Bayramı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

!arda döği4ebilecek halde aske
ri bir FranS1Z kuvveti meveuttıı.r. 
Bu kuvvet lıer qi.in daha ziya
de büyümektedir. Fransızlar, lı<i
ld bir muharebe silô.hıııa malik 
old~uzu biliniz. Zafer kaza
nılacak ve temin ederim ki Fran
.ttz silô.hlarının iştircıkile kaza~ 
lacaktır.• 

Cenevre, 13 (A.A.) - Yarın 
Fransız milli bayramıdır. Bu mü. 
nasebetle Vichy'de Fraıasız öJül.,.. 
rinin hatıralarını tiziz için bir 
merasim yapılacaktır. Devlet re
isi Petain, nazırlar, sefirler ve 
yüksek memurlar hu merllSİ:mde 
hazır bulunacaklardır. 

Viclly, 13 (A.A.) - Herriot'aun 
Mareşal Petain'e geniş salahiyet
ler veren reye iştirak etmediği 
ve milltenkif kaldığının zapta 
geçmesini istedii:i bildirilmekt.,.. 
dir. 

Paul - Boncour ile Leon Bltun 
muhalif rey vermişlerdir. 

YENi KABİNE 
Bern, 13 (A.A.) - Vichy'den 

bildiriliyor: 
l\lar~al Petain'in tayin etmiş 

olduğu yeni kabine, a,ağıdaki ze.. 
vattan mürekkeptir: 

Başvekil m .. \'ini: Ayan iı:a. 
11ndan Pierre Laval, Adliye: Dev
let Şılrası azasından Albert, D .. 
biliye: Mebus Market, Hariciye: 
Baudouin, Maliye: Bouthillier, 
Milli Müdafaa: Baı;kumandan 
Weygand, l.'tlaarif: Miro, Gençlik 
ve aile: Mebus Ybarnegaray, 1li
raat ve İaşe: Ziraat akademisi a
zasından Caziot, Posta, telgraf, 
telefon: Mebus Pietri, Müııtem
leke: Ayan azasından Lemery. 

Kabine azasına, bundan böy
le .Nazır. ünvanına mukabil 
.Devlet sekreteri. elenecektir. 
Ayrıca üç müs1-r tayiıı olun

muştur: 

Kara: General Colson, Deniz: 
Amiral Darlan, Bava: General 
Pnjo. 

Nevyork, ıs (A..A..) - TIUli A.. 
jansından: 

Vichy'den bildirildiğine göre, 
Fruasu: seaatosunun milli müda
faa ye hariciye komisyonlan 
Fransanın harbe sürüklenmesin
den ı,nesul olanlar hakkında tah
kikat yapılmasına dair olan ka
nun layihasını tasvip etmişler -
dir. 

Londra, 13 (Radyo) - Fran
sızların 14 temuz milli bayramı 
münasebetile yarınki pazar günü, 
Londrada bulunan Fransız leji. 
yonu, Mareşal Foşun heykeli ö
nünde bir geçit resmi yapacak -
!ardır. 

Başvekil Çörçil, bir hitabede 
bıılunacalr. ve bu hitabe Gri -
nic saati.le %0 de (İstanbul saati 
22) radyo ile neşftdilttektir. 

Berliıa, 13 (A.A.) - Yeni Fran
lllZ nazırlarından bahseden AL 
uıan radyosu nazırlardan baııla
nnı, ezeü.ınle Lava! ve Ybarnap
ray'ı tenkit etmiştir. 

Radyo: 
Bu dünün adamlarından Fran

sa için yeni bir devrenin açılma
sı beklenemez, demiştir. 

Baş vekilimizin 
beyanatı 

(Baştarafı 1 inci sayfa.da) 
le durarak 'rürkiyenin hiçbir ha
rici tesire kapılmadığını ve mem
leketin istiklal ve bütünlüğünü 
sonnna kadar, müdafaadan iba
ret olan yolda yürümekte kati. 
yen musir bulunduğuııu bilhassa 
tebarüz ettirmişlerdir. 

İz mirde 
İımir, 13 (A.A.) - Başvekilin 

nutkunu dün radyolar ba~da 
büvük bir Iıasııasiyet ile dinliyen 
İzmir balkının duygularını ak
aettiren bu sabahki ga~ete~~· 1:ür
kiyede ancak Türk milletının ıra
desi ve Türkiye Büyük. Millet 
Meclisinin kararı bilr.im olduğu
nu tebarilır: ettirmekte ve Türk 
milletiniıı büvük şefinin etrafın
.ıa sımsıkı toplanmış olarak dö - · 
rtıat ve açık siyasetiııi takibe de. 
vam etmekte olduğunu kaycliıy
leınektedi.r. 

IK O A M 

1 !D«ğcvıed 1 
Tuzlu su ihtikarı 1 
- Bu da ne demek? 
Di:veeek..iniz. Ne demek ola -

eak, apaçık tuzlu u ihtikirı i te! 
Fakat bu tuzlu •u, ne salamııra 
peynirinin, ne de turşu balığının 
sııyu değil, bu tuzlu su, her gün 
ve hele her ııazar, iç.inde binler
ce iırsanın fing attığı plıij suları
dır. Dünkü Son Telgraf ya21~·or
du: 

Plajlarda yapılan tuzulu su 
ihtikarmdan. dolayı belediyece 
şikayetler yapılmış ve belediye 
de tetkikata başlamış ... 

Belediye tetkikat ve tabk.ika. 
tını )·apa dur..un, ben dün duy
dum: 

Plijların pahalılığı ve açıkla 
denize girmenin yasaklığı yü -
Eiınden, Saınatya, yenikapı, Kum
kapı civarında oturan bazı tuzln 
i kJarı, denizden evlerine gaz 
tenekelerile deniz suları getirip 
günde bir, iki defa vücutlarına 
onları dökünüyorlar, bazdan de 
bu suları bahcelerindeki havuz
lara. yahut cinkodan banyoluk -
lra doldurup onların içinde sun'i 
deniz banyoları yapıyorlarmış ... 
Mademki plajlarda tuzlu su ih
tilr.irı var •·e mademki bıw.l.an 
işi, bu yola dökerek meseleyi 
hallediyorlar, bari oldu olacak, 
belediye de Baycıit havuzundaki 
tatlı suları boşalttırıp yerine de. , 
ııiz suyu doldurtarak orasını hal
ka bedava bir plij yerine koysa 
aı fena olmaz! 

OS!'tfAN CEMAL KAYGILI 

Bugünkü Spor 
hareketleri 

Fe..erbahce stadında : 
Üçüncü enterııasvonal 
tizm birincilikleri. 

atle-

Veli Efeııdi ko:ıu verinde: 
İstanbul at varıslarınm birin
ci haftası. 
Biitıükdere havuzunda: 
İstanbul vuıırne bırıncılıklcri 

Dünkü yüzme 
müsabakaları 
İstanbul Su Sporları A:ıanlıiı 

tarafından tertip olunan vümı.e 
müsabakalarına diın de Büyük
deredeki havuzda devam edil
miştir. Beden terbiyesi teşkila
tına mensup bir kac klüpçünün 
iştirak ettiği bu müsabakalarda 
müsabık ade>dinin fa.zlalıi!ını 
talebeler teşkil etmektedir. Dün 
de deniz lisesinin talebeleri Bey
koz kllibü ve mil liseler tale
beleri Galatasaray klübü namına 
müsabakalara ııirmWer .>:e mü
.sabıklı İstanbul ,..mpivon1u

l!unu -kazanmışlardır. Dıker spor 
~lerİ!!llİZİ.n tıiç birmde ııös
teriJmiyen ® müsamaha hakika
ten hayretle tetk.i.ke deiimekte
dir. Dün alınan neticeler •ıın
lardır: 

100 SERBEST: 1 - Malım.ut 
(KadıJOOV orta) .,..,,,..,...,.T n~ 

100 SERBEST .n.u..-u~: 
1 _ Ali (G. S.) 1.13 

200 KURBA0ALAMA: 1 -
Yusuf (Bevkoz) 3.5 

200 KURBAÔALA.M.o,, KÜ -
çÜKLER: 1 - H;kmet {Beşik-
taş) .1.24.3 . 

400 SERBEST 1 - Ibrahi'1"1 
(İsti.klal L.) 5.48.4 .. .. 

400 SERBEST h..lJÇUKLER: 
1 - Sadullah (G. S.) 6.35 

TÜRK BAYRAK YARISI: 1-
Be,·koz takımı (Kemal. Yusuf, 
İsımail) 6.10.5 

TÜRK RA YRAK KÜÇÜK -
LER: 1 - Besiktas takımı 6.14, 
2 - Be<iktas II. takımı. 

SU TOPU: 1 - Bevkoz takımı 
SU TOPU KÜÇÜKLER: Gala

tasara v. Besiktru> vaptıih mll(;ı 
4--0 kazanarak küçükler su ter 
pu sampivonu oldu. Be5itctas i
ltlnci. 

TRAMPLEN ATLAMA: 1 -
Fahri (Bevkoz) H5.48, 2 - SM>
ri (G. S.) 

TRAMPLEN KÜÇÜKLER: 1-
Kemal (G.S.) 125.4 

KULE ATLAMA: 1 -.Kemal 
(G.S.) 52.14 

Müsabakalar neticesinde vaı:ıı
lan puan tasnifinde Bevkoz klü
bü 6n birinci olmustur. Kad.ı:köv 
orta 13. Küı:ükler arasındaki 
müsabakalarda Galatasarav 81, 
Besiktas 71. puan kazanmı !ar
dır. 

Atletı:zm müsabakaları 
Bugün Veli Efendi kosu ve

rinde at varışları, Bü.vükderede 
yüzme müsabakaları devam eder 
ken Fenerlıahçe stad1nda da ü -
çüncü enternasvonal atlctiııın 
müsabakaları yapılacakhr. Bu 
müsabakalara Avnıpa haıtıinln 
en hararetli devresinde bul\Jil -
mamız hao;eobi!e davet olunan at
letlerden hiç birisi J?elemeınis
tir. Yalnız bir Filistinli atletle 
Türk atletleri bu seneki müsa
b~alara istirak edPc~klerdir. 

Mihver devletleri pek yakında 
lngiltereye taarruza başlıyacak 

( 1:;aştarofı 1 inci sayfada) 
diğini bildirmekt<'tlir. Yeni kuv
vetlerin sevkiyat.ına tahsis edilen 
trenler •·üz binlerce Alman as.. 
kerini Manş sahil.ine taşnnakta
dır. 

Zürih, 13 (A.A.) - Basler 
Nachrichten'in Roma muh:ııbiri 
.,~azıyor: 

Mihver memleketlerinin İnııil
tereve ve Britanya İmparatorlu
i1ı.na taarruzlarının dört beş gün 
zarfında başlı:,<aca.ğ'ı. ~nnedil

mektedir. 
Alman vanın yeni Fransız ka

nunu esasisi hakkındaki hattı 
hareketine oelince muhabir Al
manvanın Fransada · apılan de
"i•ikli öin samımili "'inden şiıphe
si oldu~unu bildirı•,or. 

Relazioni inlernazionali ga
zete.sınde çıkan uzwı bir makale
de bır kao ha:fta i~inde İn.giltere 
ile t ~.,-ların ııörüleceği bıldı· 

rilnıcktedir. . 
Londra, 13 (AA..) - lllS!!iliz 

radyo idaresi Başvekil Çörçil'in 
· ·arın saat 21 de radyoda bir nu
tuk söyliyece2inı bildırmekte -
dır . 

Londra, 13 (A.A.) - Reuter 
A iansının ha.vaçılık .mı.ılıa.bırı ) a
zıyor: 

Almanvanın :tr.liltereyi hava 
yolu ıle abluka etm<>k içın ııeı; n 
hafta kat': bir surclte \ aptı)!ı 
tesebbü.s hem semercsız kalmı.s 
hem de QOk pahalıva mal olmuş
tur. Pazar _gününden dün akşa
ma .kacı:ı.r olan Alman o: ıatı 
74 tan areye \'ükselmiştir. Bı.
ha;;.;a Mans denizinde inı:Jız 
deniz ken:anlaruıa taarruzlar 
· a..,ı .,- • fakat bunların seferle
rine ciddi bır zorluk Qlkarı.a

man: tır. Bu yeıl' Alman hava 
str'""tc),sının A~rnanyc:ı •. ,n heuuz 
taware adedi itibarile faik olan 
va.zi'"etme, mezkür fai.kivetın bu 
\"\İzden tehlikeye diışme.sı tlıtı
ma:. mevcut olmakla beraber, 
uy,._n [(ı r lmıiş ~iması rrııhte

meldir. Bazı havacılık mutehas
sısları, Almanların İngiltereye 
kar,ı hava ıravretlei".ni arttırma
larının ve ayni zal""" ... uü.a denizal
tı muharebesini •idd<:<- . dirme
lerının muhtemel bulunduı.'unu 
zannetmektedirler. 

Bu mütehassıslara ~öre, ln
gilterenin istilası hakık.ındaki 

tıliının tatbikine intizaren bu iki 
usul kullarulacaktır. Bununla 
beraber, mütehassıslara töre bö-·. 
le bir ihtimal Feroe a-t.Jarı ile. 
İzlanda ve İrlandava v _.vahut 
bunların her üçüne karsı bır.iıbiri 
arkasından bir Alaıan hareketı 
ihtimalini müstebad kılamaz. 

Londra, 13 (AA.) - Hava ne
zaretınin dün akşamki teblii?ı: 

Dün ııece İlll!iliZ hava kuvvet
leri dlismanın Holandadak.i tay
yare meydanlarile Almanyada 
mühimmat fabrikalarını, vüksek 
fırınları ve diğer hedefleri bom
bardıman etmişlerdir. Üç tay -
yaremiz dönmemistir. 

Dün Boulogne üzerinde yapı
lan .:;tikı;aflar esnasında sahil 
müdafaa tavvarelerimiz mavna 
ııruplar! ile limanda demirli de
niz tav,·arelerini bombardıman 
etmi< ve eklüzleri ha:.ara W?rat
mı !ardır. 

Bu sabah doğu - cenup sahili 
açı klannda · bir kafile ve yapı

lan taarruz esnasında avcılarımız 
6 dü;man tayyaresini tahrip et
anis ve di/!er bazı tayyareleri de 
hasara uğral.mışlardır. 
Öğleden sonra biri bir Skocya 

limanı vakinlerinde ve ikisi do -
ğu - cenup sahili açıklarında ol
mak üzere diğer üç bombardıman 
tayyaresi düsürülrnüştür. Bu 
tayyarelerden ikisi aYcılarııruz 
tarafından, ücüncüsü dafi topla
rı tarafından tahrip edilmiştir. 

Bugün tahrip edilen düşman 
.bombardıman ta vvarelirinin ve
künu deniz üzerinde •ahi! müda
faa kuvvetlerine menı>p bir an
san tav··aresi tarafından düşü -
rülen Heinkel de dahil olmak 
ı...zere ona bali • olmustur. İki 
avcıanız kayıptır. 

Bu suretle dün sahillerimiz e'
rafında cereyan eden hava mu
harebelerinde cem'an 23 düşnan 
tayyaresinin tahrip edildiği te
eyyüd eylemiştir. 

Londra, 13 (A.A.) - Amiral
lii{in neşretmiş old~ bir emir
name, İngiliz sahillerinde için
de geminin nezaretini temin e
debilecek kadar mürettebatı ol
mıyan vapurların oldukları yer
de hareket edemez bir hale l(e

tirilmeleri veya istim.ile gayri 
salih kılınmalarını talebetmek -
tedirler. 

Bcrwicık'in şark vıe eeıııri>u sa
hillerinde, Dorst ve De'l'Oll Kon'
larının hudutlarına kadar, lı.üçiik 
yolcu vapurları, ve 'bütün huau
si ve ten<=iih tekneleri i:mklın 
olıdu.l!u taıkdirde batınlacıtk ve
vahut sahilden u.zalı: rnımı,-yen 
bir mesafeye naltleodil.ecek ... dlr. 

Ayni mıntakada, <bRer bı.;t..ın ~e
miler va parçalanacak veyahut 
icabında gayri ka iShmil ba 
hale ,getirilmek üzere, bir cihaz
la techiz- edileceklerdir. Bu ted
birler, İngilterenin diğer sahille
rinde bulunan ve boş kalmış <>
lan sair bütün _gemilere de t~
mil edilecektir . 

Kahire. 13 (AA.) - İngiliz 
kuvvetlermc mensup tayvareler 
valnız düsman la\•yarelerinin 
hücumlarına karşı kovmakla kal· 
mamakta, ayni zamanda ~t<;e 
faik Italyan kuvvetlerine ağır 
zayiat da \·erdirmektedir. :nı:iliz 
ta vvareleri Ital_van toprakları ü
zerine muvalfakıretli baı.kınlar 
yaoıyorlar. Cöiün sakin havası 
düşmanı uzak mesafeden l!Ör
mt'K im.kanın1 verdiğinden iki 
taraf için de müdafaayı kolavlaş
lırmaktadır. Buna binaen İta! -
van ve ln~liz tan art'leri ekse-
riya hedeflerine vaklasacakları 
daklKaya kadar deniz Wlunu 
takibe tmektedirler. 

U mumivet itrbarilc Mısırlılar 
. baskınlardan .. ndise etrnivorlar 
ve hiç bir panik emiır<'Si ~rül
müvor. Bununla beraber İtalyan
lara karı;1 olan antioati muhasa
mat n b:ış,ndanberi artmlŞtır ve 
harp M nr topraklarına .geldi di
ye l>•p bir infial gösterilmemek
te<Lr. 

Ka'ıire. 13 (A.A.) - Harp tcb
liğı: 

Kenya'run sima! .buıdudu böl
sıes ·~de Mo}·ale üzerine taaruz
lar devaır el.m kt<"lır. Küçük 
İn"iliz carnizonu aıietçe dün ol
masına raJ!men tutunmakla ve 
di4mana ııi!ır za,·iat verdirmek
te bcrdeı:anıdır. 

Gam çoL cephesinde. Ka;>:ız
zo ka:es'-"e vaklasan iki di.işman 
kolu ile dün de filen tema.; edil
mi.stir. Dil!er ce·'ıcforde kayde 
de'>er bir şey olrr.amıştır. 

Lıırxlra. 13 (A.A.) - Reuter 
Ajam.ının selih.ivetli Holanda 
mah.fıllerinden öirrendiıtine gö
re. In_gilterede mu.kim olan ve 
askeri hizmet kin kavdedilmiş 
bulunan 20 ila 25 yasındaki bü
tün Holaodalılar pek vakında ta
lime ca ~rılaca:klardır. Holanda 
askeri .makamlan Amerikava en 
modern techizat sipariş etmişler
dır. 

AMİRAL RAEDER İTALYA
YA MI Gİ'ITİ? 

Madrit, 13 (Hususi) - İyi ha
berler alan bir lr.avnalctan bil(li
rildiğine oöre, Büyük Britanya
nın Akdenizin cenubu garbisin
de faaliyete ı?ePCce&i anlaşılır 
anlaısıhnaz Almaıı~a. ile İtalya 
arasında müzakereler baslam~ 
tır. 

Hi tler. Amira 1 Raeder'i. mü
savir sıfatile İtalvava ~nder -
mictir. Totaliter devletler Birle
<i:k donanmasımn kınnandası
nın murnaile,,.he verilece1H zan
nokınuyor. , 

A vrupada aç. 
lık tehlikesi 

(B~tarafı 1 inci Ba11fadıı) 
bin bitip bitmiyeceii meselesi -
uio. clah.i haricinde olarak büyük 
bir endişe ile beklemektedirler. 
Hiç üphesiz hariçten gelebilecek 
yardım da İngiliz ablukasına kar
ii koymal< gayesi)·le Almanya ta
rafından el konulacaktır. Hayv• 
natm Alman oı:dusu tarafıpdee 

tediye hakkında bir vaiılde ılnlü 
bulll1Ull8dan müsaderesi, bu ••
retle iKal edilen ıı.ruide iC"tinam 
imkinsu olarak açlığa ınalaldlm 
kalacak olan milyonlarca insanm 
mukadderatına tamamell likQt 
kalan hir fatihin hareketidir. 

İçlerinde tahail ve terbiye sh
ınq bir çok ~- bul
mülteciler arıısaıda muıı mil.L 
det İtalyacia xapmıt elanlıı.rın lıa
llQl.İJle göre, İtalya İDiilizler ı.. 
rafından a,lır bir hezimete ıain
tılacaklard.ır. Bwalara cüre, İtal- • 
yular harp arQ'9R bir millet ıt. 
iiUJr. Ve MnsoJiwoinin Bitlerle si. 
riftiii 9el"IÜ•efte pieil.lden taraf
tar deP-illerdir. Efe~ açlık ~ir U.. 
tilali tazammun. ~yorsa, ltal -
y .. !Mlicia:n kalmadliı ve açhk 
birkaç ay zarfında bütün mem -
lekette tahribatını yapmıya bat
ladıjı zamaıı iay- edecektir. B• 
l'İİA İtalvan.lar ve belki de 111.._ 
tini dahi büvlik bir endiıe içia
de Y&'8'Daktacbrlar.' 

800 mülteci Ameri. 
kaya gitti 

Liıılı ..... ıs (&.A.) - ~har, 
m.ıntaluılnnadnn gehın. 800 mül
teci IMıl- Birıe.;a. Amerika 
lııaTrllkla !Kanhattan vapııru, ha
tif Lau ""r ~-ve destroyer 
4ickarMG'UD. ııefa.laıti:yle, bugün 
~ya mı1Uıtvecdll9.Jı-e
bt etmipn 

:o;l\YY.!\ - ı 

ittifakla verilen iti
mat reyinin rrıanası 

(B~kaleden deı-aın) 
gayeleri bil~·oruz. Komşumuz 
So\ )'el Rus) a ile aramıza kun -
dak sokmak. 

Fakat_ Türkiyeyi Sov3·et Ros
yaya kar ı iki yüzlü, bir politika 
takip eder gibi güsterınck için, 
hem de tahrif edilerek ne rolu
nan bu \·esikalar, sadece Türki. 
yenin siyasetindeki dürü tüyU, 
hulüsu isbat etnıi~tir. 2 numara
lı protokolu Aılkara tedafüi itti
fak muahedesine koyduran Tür
kiye, bu protokolün metnine ve 
ruhuna tamamile sadık kalıruştıı 
.Mebus Ce.-det Kerim İncedayını• 
sö)·ledij:i gibi, bu protokol, bir 
politika ihtiyat.ki.rlığı değil; <Sİ
ya!)i bir ~uurun ve siyasi bir aJı.. 
likın eseri ve \'esikasıdır .• V c bw 
çok ...ai:lam \'eoika, onu çürütmek 
için ortaya atılan \'e ikalarla za
iflaını~, harap olınuş değil, bili. 
kis kU\'\'et bulmuştur. Sovyet 
Rusya de\'let adamları, bu haki
kati anlamıyacak insanlar deii;il
dirler. ZO •enedir Sov) et dostlu
ğunu, bütün diğer do•tlııkların ve 
ittifakların fevkinde tutmuş olu 
Türk siyasetinin !!tanıimiyet, hu
lıis ,.e ahde vefa gibi sedyeleri
ni, onların, pek iyi bildiklerine 
şüphemiz ~oktur. 
Yalnız So,·yetlerle olan d°'th> 

ğunıuza değil bütün do~tluklarL.. 
mıza hadık1z .. 

3 - Vesikalaruı ne rile takip 
edilen, ikinci maksatta, bir ajans 
notile ve radyolarla açıkça ifa
de edilmi tir. Bu maksatta, Baş
vekilin sö,·lediği gibi .~aksatla
rına hiıdim olmıyacaklanru anı. 
dıkları Türk ricalini zedelemek> 
ten ibarettir. 
Osmanlı İmparatorluğu zam .. 

nında •ık sık oynanan bu eski • 
;vunu biı pek iyi biliriz. O zaman, 
~u cıç,·ıetin taraftarı, bu de.·letiıı 
dostu diye şöhret kazanmış bir 
takım ·vezirler vardı ki. onlar, ta:z... 
"ik ve tehlike karş1'ında zamanm 
siyasi iı:aplarına uymak \'e bu 
dostluklardan favdalanmak hül
yasile ~ başı~ getirilirlerdi. 
Devletlerin siyasetleri, şalısi dost
luklarla yürümediği için, kendi 
taraftarı Sadrazama rağınen, et 

devlet ya yine bildiğini okurdu 
ve yahut da bu dostluktan sırf 
kendi menfaatlerini temin içia 
istifatle ederdi. 

Bugün Türk.iyede iş başına go
çecek de,·let adamları, yabancı 
m.!let ve devletlere karşı duygu
ları ne olur..a ol•un, yalnız bir telr 
tarafları, bir tek do tlu1tları, bir 
tek menfaate hizmetleri olabilir; 
o da Türk milletine taraftarlık 
Tiirk milletine dO!>tluk, Türk va
tanına hizmettir. Türki:ve ricali, 
aacak Türk.iyeye d05t olan miJ.. 
lete •ost, Türkiyeye diifman obıa 
devlete düşman olabilirler. Bi • 
zim i\iıı, dostluk ve diipnanlık 
miyarı şahsi deiil; millidir. Bi ·· 
zim dostluğumuzu kazanmak ._ 
tiyenler, herhan&i bir Hariciye 
Vekilimizin deiil milletimizi• 
dostu olınabdırlar. 
Şu noktayı unntmaınak Iaıw.. 

d.ır lıi, Türk.iyede cteşrii. ..ıam
yeti ve icra laulreti Büyük ifil.. 
let Mecliainde tecelli ve lwwlı.ibı 
eder. ve ierUudreü -1ia t.
rafından kmıdileriu te....& ..m.. 
vekillerin iıa tihabında <k, icnıL. 

tında da birbir harid onu " t..at 
kabul edemez; yüzde yüz Tirk aı. 
yaseti tak.ip e1mi7en hiçbir ve • 
kil, hiçbir bil~ yeriJldıw ..... 
1.amu. Türkiye CamhnıVet:inla 
ve Bi!yiik Millet M'ecliainhı ı.ft. 
et siyasette a.na pr-.ibi. ..-.ıı 
Türlıiye1e hakikaten clo9t oloıa 
her milletle dost olmı k. B1l ..,.._ 
luiu kannma.k ~in dol~ 
yollartla dol8'DUYa lüzum yolı: • 
tnr; lıia .ıosthlk ıröstennek .... 
64ir. 

( - •• tiıriıı. lııa eti "pM ı. 
sahiir " .....,ili ""- halı:ibtle
riıı biri .. ·IKiDI Bhlih tir. ~ 
n birlik, o bisim ea bilyiik ıa. .... 
fttimisdir. Sevgili MilU Şefimi. 
ııiııı. ... Bil;rttlı: Millet Meelisiaia 
eUafuMla celi1ı: bir kale ıiln dU1"9-
,..... JllilW, takip edileıa siya .. 
tin il• tilrtil maeeradan uzak. 
.biirriyet •• idikliljmizi, mili 
ntlııiıı ı, imklil laarbi tehille
rinill miibarelt kaniarile hudutl• 
nııı ~ yurdıımllZll ve mu
hafaza ve müdafaadan ibaret tam 
IKr ıqiHI siy-t, mukaddes bir 
ııiya&et oldaiım11 lıiliyer. Bir mil
let, ancak yfi%de yüz miBI siya-

* takip edi.ldiii samandır iri, lıe 
fllnrhl birliği, h• imaa vahdeti.. 
ni &östeftbilir. Bu mukaddes bir
lik, llizim ea kuvvetli kalell\İzdir. 

ABİDİN DA VEB 

lapan yol Fası Üzerin• 
de uçan meçhul tay· 

yareler 
Mıı4rid, 13 (AA) - ~eııta'tba 

bildirildiğine pre hnng~ devlete 
ait oldnp bilimniyen hır tayYa
re dün tspmayol Fas'ında kii.a 
p.;.,on heriı>dea uçmuştur. Tay
yare dili balarJ"alan kesif bir ,._ 
tq açırurı ise de tayyare hiçbir 
bomba •hıladaı. ve hasara -.ha. 
•adan uaaklaşmışbr, 
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Zülfikar'ın her darbesi zırhlı ha
ricilerden birini yere yuvarlıyordu 

8.~ 
8.35 
9.-
9.10 
920 
9.30 

Proqrom 
VıUslar (p1.) 
Aja~s habttlm 
Ev kad•nı - vemek lineri 
Gitar ve bmı10 ı:ıarçolan 
Kaı:ıan~ 

(Ali). bu muharebede büıt
bütüıı bqka bir har·p urulü ta
kip ettL .Asilerini, düz bir ye
re çekti. llti kısma ayırara.k av
o, ayn verlere yerlestir<li. 

Haricllere kumanda eden (Ab
dullah bin Vehep). Alinin maık
.ruıu klra!t edemedi. Avni za
manda, iluimilen .zırhlı olan as
kerlerinin $.."C&at ve harp kudret
lerine ~vendi. Mutad olan 
tı:Sule riayet ederek orta'Va bir 
kac miJlıariz cı.kardııktan sıonra, 
bütün şidıdetile, Alinin Ol'Qusıı
nun sa.il een&mdaki kısmına 

bücwn etti. 
Ali, diisman kuvvetiırin bu bü

eımıundaki şiddeti azaltmak i
çiJı, dıerhal o kısmı bir kac yüz 
adım ~ Qe4cti. 

Haricilerin kumandanı, bunu 
bir ri<:'at zannederek taarruzda 
devam eyledi. O zaman, (Alil 
nin askerlerinin ikinci !umu ha
rekete ııecti. İki kuvvet ara.sın
• ıkalan Haril!iler. böıflece her 
taraftan abluka edildi. 

(Ali), bizzat ortaya atıklı: 
- Ev. hak ve hakikat vohın -

dan ayrılanlar ... Ey, Safin sah
raı.ında., şeref nı.evdanını hıra -
k.tp .kaçanlar!... Benun aleyhı

me (huruç) ettiniz. B u:ou. af
fet tim ... Bana (küiür) isnad ey
ledini:ı. Bunu da hos .ıördt.llll .. 

.Fakat, i.syan ve inadınızla, isliı

miye\e F.rnevilerden daha fazla 
"'1ıal.ıılı: ediyorsunuz ki, artıık bu
aa miisamab• ederrriyeceıZi:Qı.. :SU
cün me, mıistahaık oldueunuz 
cezavı Yerecell.im.. 

Djye ba~ 
O he'l"l>etli oe6i ile tekbir ~

tirerek Haricilerin üzariJıe atıl
dı : 

Abdullah bin Vebep, fena hal
de şasnıdı. (Ali) nin büvük bir 
askeri mııharetle ku.rduinı pu
IUY• düşfuğünü anladı. Ve bu 
fik saşkmhk devri ~ ll?e<;
llle~. kendisini toparladı. Yanın
daki muhafızlarla !Ali) nin üze
rine aaldu·dl. 
Mıdullah. artıık hamin rıe 911-

retıe cerevım etti~ine ehemmi -
yet vermi...a<'du. Sadece (Ali) 
'.'t'i heddf rttaaz ediTor. onu öl
dürmekle han harbin neticesini 
kaıcıı!'WYMİI< ve bem de (Harici) 
1itln ııaveQııe muvatfai< olmak 
ıstiyoniu. 

Hariciler, (Ali} nin ~ ç&

peçevre ~- Ellerin
eeki yahn kılw;J.ar ye ağır ~
Jarla insafsuıca hücum ediyor • 
)ardı. 

(Ali), Wta bir demir çenber 
içinde kahnı.ştı. Eğer bu. nı:iyete 
düşen bir başkası olsaydı, onun 
için ölüm muhakkaktı. 

F'ııkat Ali, düşmiiş olduğıı va
ııiyetin velıametine, zerre kadar 
tıhemmiyet vermiyordu. Elindeki 
~ ve uzun Zülfikar ile lrendi
aini lıiiyük bir meharetle müda
faa ediyor, her taraftan uzanan 
&ricl kılıçlarını, yıldırım gibi 
darbelerle çeldiri}"Ordu. 

Alinin müdafaası, uzım sür -
medi, Altındaki kuvvetli muha
rehe atını şiddetle mahmuzlıya. 
rak derhal taarruz; geçti. 

Artık; atını hazan sağa, hazan 
r:ıla sıçratı;yor .. Yahut birden bi
we geri dönerek ileri atılıynr .. Ba
fUUll üzerinde_ şTmşek gibi dola
IR!l kılıcının her darbesinde, 
zırhlı Haricilerden birini kanlar 
içinde yere yuvarl,ıyordu. 

(Ali) nin darbeleri o kadar 

mü thlıfti. kı, o kudretli kıhca hiç 
bir kalkan ve hi<-bir zırh daya
namıyor., &k sık şah!anclJordığı 
atının ayakları, her çarpı:uı:.ıda 
bir dili,n>an tepeliyordu. 
Artık onun etrafındaki o ölüm 

çenberi gevtemiye başladı. o za
ınan (Ali) bir hamlede önünde. 
kileri devirmi,ş, kanlı cesetleri ü
zerinden qmıştı.., ~. aı;,I kan
lı harp, bu,.dan sonra başladi. 
Kiı:feWerin bir kumu, Harici

lerin üzerine ~ddetle atılıyorlar, 
onlan burada karnilen imha ede
rek memleketlerini büyük bır 
tehlikeden lwrtarmak istiyorlar
dı. 

Her Haricinin üzerine bir kaç 
X:ufeli cullanıyordu. Kıh<; şakır. 
tıları ve boğuk feryatlar kulak
ları t!'malıyordu. 

(Ali) korkunç naralarla atını 
oradan oraya sıçratıyor, her de
fasında btr dü.şman parçalıyor -
du. 

Abdullah n Heb, ortadan kay
bolmuştu. Hariciler emir ve ku
mandadan mahrum kall!lllilardı 
Ne yapacaklarını şaşırmışlardL .. 
Etraflarını kuşatan Basra ve Ku. 
felileri yarıp çıkmak istiyorlar, 
buna da muvaffak olamıyorlardı. 

(Alı), artık vazıyete hakim ol
du.,,~u anlamıştı. Şimdi kor -
kıınç pir imha harbi başl~~tı. 
Her taraf, kanlı cesetler içinde 
kalmıştı. Gün"' gurup ederken, 
artık }jaricilerın ordusu tama -
mile ~- Harp meydanını 
kork1111ç bır .W..ıit lı.apl~tı. 

* 
ALİ, KÜF'EI .İT .F:!lE 

GÜCENDİ 

Nehrivan muhareksi (Ali) nin 
kat'i galebesi ~ Haricilerin de 
müthiş inhizamile neticelenmişti. 

O gün ı;ıüııeş gurup ederken, 
harp meydamnın vaziyeti şu 
merkezde idi: 

Garp uhıklarmda, büyük yan. 
~ alevlerini andıran kı:p kızıl 
bulutlar parlıyordu. Gilllesin son 
ziyaları, hurmahklar arasından 
süziilüyor .. Üst \iste Yıiı•lını.tı o
lan kanh cesetlt're, 'lıfınengiz bir 
renk lil&ÇJYOrdU. 

Haricilerin, böyle bir anda te
J)elenmesi, hiç şüphesiz k.i büyük 
bır z~. Fakat hayatının hiç 
bir DDVaffaloyetinden en küçük 
bir gunır .... taıeın.iş olan (Ali), 
""1di 4111 zafer meydanına &ôz 
ge'Ldiriıbn de kalobinde yine hiç 
bir sürur ve memm.miyet hisset
~ü. Bilakis, bu kadar haya
tın b-ir kaç saat zarfında ve boş 
bir ihtiras uğrunda sönüp gitme
sinden dolayı vicdanında bir e
za ve ız tırap d uvmuş.. Elile o 
kanlı sahrayı göstererek: 

* Proqram 
Halk türkülerj 

12.30 
12.35 
12.50 
13.US 
13.25 
14.30 

Aıans haberleri 
Müsterek şarkılar. 
Radyo sa!on orkestrıu 
Kapanış 

* Proqram 
Cazbant (pi,) 
Melodiler (pl.) 
Radyo orkestrası 
Türk müziqi 
Ajaııs haberleri 
Fası! heveti 
Komışma 

Türküler 
Turk müziQi 

18.-
18.05 
18.25 
18.45 
19.30 
19.45 
20.-
20.45 
21.-
21.10 
21.30 
22.30 
22.45 
23.-
23.25 
23.30 

1 zahlı bir ()Jlera 
A ıans haberleri 
Ajans spor &ervisi 
Cazbant fol.) 
Yarınki proQram 
Kapanış 

INKAft..-. 
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l Sterlin 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 
100 İsviçre Frc 
100 .F'ıorin 
100 Raııi$mark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek k1"0nu 
100 Peçeta 
100 Z!oti . 
100 Penqö 
100 Le,, 
100 Dinar 
100 Yen 
100 !sveç kronu 
100 Ruble 

.. .,~ 
524 

H4.-

29.52 

0.9975 
1.7575 

13.90 

tti.3725 
0.625 
3.425 

34.13 
~1.0975 

ESHAM VE TAHVILAT 
Taht-'iUit üzenne muamele ol-

...amışt>r. 

BAŞİT RIZA TİYATROSU 
14 temmuz paza.r Qiinü ııkşıımı 
Gedikpaşada, Azak' bahceıiııde 

•ÜVEY BABAM• 
Voc:Wil 3 perde 

Heyet her ı>azar akşamı ~
paşada AZAK bahçesindedir. 

Beyoğlu Birinci Sallı Balın Bi
Jıimllilnden: 

Nikolinın Befiktaı;ıa eoki Sögutlu 
yeni Tül Beklir sokağında 20 Na. da 
Kemaleddin ajeyhme açtıi!ı davada 
müddei noter aenedi vererek 20 sün 
müddeUe ilanen Kl18P kararı iste
miş ve mahkemece 20 ıüıı müddetle 
gıyap karannın tebliline karar ver
miş olduğundan muhakeme (ilnü o
lan $/8/940 saat 11 de mahkemeye 
bizzat ~eya biWek.Ale gelmeniz mu
am~lell JlYap karan makamına ka
im olmak üzere ill.n olunur. 940 /1412 

- İşte, bütün insanlara ibret 
oıması lazım gelen bir ders. .. Şu. 
rada, kanlar içinda yatan bu bi
nıh insanlar, bu sabah güneş do
ğarken yııı;ı,yorlardı. Hayat ve 
istikballerini düşünüyorlardı .. 
Kalplerinde emeller ve ihtiras
lar beslivorlardı. Bize galebe e
derek, hiıkimiyeti ellerine alacak.. 
larını ümit ediyorlardı. Belki de· 
ölümü zerre kadar a-kıllarına ge. 
tirmiyorlar, hayatın faniliğ"inı ır- Çocu_k Hekımi 
düşünmiye lüzum bile görmiyor-
lardL .. Fa.kat bu gafiller, gözleri- Dr. Ahmet Akkoyunlu 
ni bürüyen gaflet ve zulmet per
desi yüzünden gittikleri yolun 
ııonunu farkedemediler. Derin 
bir uçuruma yuvarlan•p gittiler. 

(Arkası var) 

Taksim-Talimhane Palaıı No, <& 

Pazardan maada hor ırüıı saat 

15 d~n sonra. Tel: 40127 

_.... .. BOYOK TARIHl ROMAN~~~ 
Yii.?rle vüz emellerine Dl\lVaf

f.ak olduklarını zanneden Silah
tar paşa taraftarları orada bu

\ rada at'p tutuyorlardı .. 

SEKERPARE .- SULTAN 
• ' 

..__, Yeun ı M. SAMI KARA.YEL t-• 

SilAhtar Paşa geldikte an • 
1ar Padişah merhum zamanın -
U. umura müdahale ve ahzi reşi 
ile mesalihi millıimmeye muara. 
• e1miye mutad olmuşlardır. 

Dedlk:ten .onra, çekinmeden: 
- Padisalum! .. Silahtar ı>asa 

kulunuz. ıı:ıürteşidir. Ahzü ııasbı 
mal huı;u.•unda biamandır .. Ol 
tıayatta oldukça, lı:ötebinleı: fit -
ııııe müliha%asından halı olmaz
lar. Ve kendü de müdahhar o
lan haza-yiırl dahi talı6;1 mümkün 
6oitMir. 

Diyerek eöruIM1 !resti. 
1 5uJ\an :lbrab.ımi tek bir ~ 
al9alıınıiınnl6tı. Silihtar rıa-

sanın hazinesi ve ı>arası ... 
Padişah, veziriazaının Sila.lı -

tar ı>asa hakkında söv ledi.lti s<ız
Jerin biç birine kulak asmasnı.s
tı. Herkes calrıı cırpabilirdi. O
na yalnız, hazine ve kadın ı.a
r;ırndi. 

·Veziriazam Kara Mustafa ııa
ıa. Silihtar Pasa h&Kkında ne 
-.arsa eöylemistL Böyle bir ach
mın İstanbul& ııetirilmesinin 
tehlike oldu~ bildirmişti. 

Mehmet efendi, Vllll'lıiı ve eyy
nadıl!ı rolden memnundu. Vali
de Sultan da Silahtar ııasanın 
damad olacakuıdan meımnun ol
muştu. 

1 

.Mecnun Sultan İbalıim. vali-

1 

desine söz verdiıti ihald.e iKara 
MU!itafa paşanın saltanat tehli
lı:esi hırld<u:ı<im sözlerine kulak 

1 asarak derhal :fJ!rlni dıel!istir -
mişti. Sonra da Silahtar Pasanın, 
milyonlara balijt olan serveti var
dı. Sultan İbrahime para :ıazım
dı. Ayn> zamanda da VeziriAza
mı, Silahtar ~adan şikayetçi 
idi. 

Silahtar Paşanın hazayini Sul
tan İbrahim.in iştihasını ceJ.lıetti. 
Derhal Paşanın katli için Vezi
riiızama emir verdi 

Bunun üzerine Kara Mustafa 
Paşa derin bir nefes aldı. Bir Ar. 
navııt, bir Boşnaktan lı:nrtulu -
yordu. 

Hemen ve gWice Padişabm 
iradesini yerine getllmek için E
dirne BOl9tancıbıışıaına fermam 
huınayıınu yolladı. 

F.dirne Bostancı'başısı kırlı. :ne
fer bostancı ile Tamsvar vohmu 

-- ~_,.,--: ..... 
1 K D A lB ·~ 

VAKiT, NAKİTTİR 1 ... 
5 Po~ bir loomprime ile (5'l w ateşten i'Q'ri barito·n hiçbir madde 
ilhe -.,.; dtif(lnmelrnzınJ 16 kuruŞ mukabilinde 15 dakika gibi kısa bir 
ıwnanda ~ Ye lııtibalı bir ııofra bazırlı7abilir.ıiniz.. Maruf ve meşhur 
lokan\alaı;~ dahi bu derece nefls bir çorbayı her - bulanıazıwuz. 

Büyük yardım ve faydası aşikir olan çorbalık sebze komprimelerimlı.1n 

senMeroe nefaset ve tazeliğlni muhafaza ettiğine phrt olacak-tınız 

ÇAPA MARKA 
MERCİ:\IFK. n• ZF.l.YA. ~OHt·T \'P oir hububat srbı.e ve çorbalık 

komprimelerinı kılcrınizde buJundurınayı ihmal etmeyiniz. 

Yedek erzak: Tasarruf Gdllmit s'Jrvet 
gibidir. Bilhassa dar ve sıkıtı!c blr za• 
m•nda kıymeti d;atıa çok t~kdlr e.lllir. 

Aileler icin 01dugu kadar yolcular ve- sporC'ular içın de her zaman ve 
her :yerde SJCak btr yemek teınını kabııd r Bak.kall;;ı,rll'U2.dan ~O g:rcı.m

lık biı;' komprlıne 9/100 g-raın k bL koınprımeyı 15 kuruştan 

alabılir in z. 

BEŞİKT.\~: ÇAPMIARK. Tarihi kı;t.si 1915 

Teknik okulu satınalma komisyonu ba~ka'llığından 
).ıldızda bu1unan okulun mayıs 941 sonun<:ı k,. l<ır ihtiy•cı cıla.n 6250 lira 

tahmin bedelli ve 468 lira 75 kuruş ilk leminallı 5000 kilo sade yağı kapalı 

tart usull il~ ve şart:namesi:le gbre ihalesi yaı;ıılm:.ık üzere 25/11940 tarihi

ne rastlıyan pt-rşembe gUnü !'iaat 14,30 d·ı Yüksek 1\.fühendis mektebinde topla
tıacak olan komisyonumı z.1a eksiltmeye konınuıtur. Şartnameyı görmek ve 

ilk teminat yatırınak istiye:nJcrin ek iltmedcn bir gt.in evveline kadar oku
lumuza ve eksiltme günü de Gümüş.suyunda Yüksek MühC'ndis mektebine 

lelmeleri. Tcklı! mt:ktupla.rı eksiltmeden bir saat evveline k~dar 
bulunnı.alıdır. Postada \''<Jki olacak gecikmeler kabul edHemez 

verilmiş 

(5906) 

Emniyet Sandığı 11iin1 arı 

O/ O 8,5 Faizli Ve Sekiz Sene 
Taksitli Emlak Satışı 

EmliJıln ıomtl 

Fatilıte .,.kı Mabusalı Mehmet Pili" 
7eni Kırmastı mahallesınde en eski 
Canbaziye eski Niyazi efeoch yenı 

İmam Niyazı ookagında en eski 6 eski 
U yaıi 39/1 No.lı 
ll'etihte (Davutpaşa) Kasap İlyas ma
M.llesinde eski Sancaklar yeni Sancak
tar Hasan sokağında ..ıti 8, 8 Mü, yeni 
8,10 No' lJ 
htilıte Boca Üveys mahallesinde eski 
DoCramacı çeomesi yeni Emirbuhan 
aokağında eski 24,24 llü. 7eni 28 'Nal> 

Kapanı dakikta Hacı kadın mahalle
•inde es1d İmaret yeni Sabmıhane so
laı#ırıda eoki 8,8 Mü. Yeni 10, 12, H, 
16 No.lı 

Ösküdarda Tabaklar mahallesinde Bal
cı 7okuıu 30kağında eski 19 yeni 35 
No.lı 

Cinsi 

Muhammen 
kıymeti 

47 metre murabbaı bır 
arsan.uı tamamı 

tki buçuk katta altı odalı 
iki sofalı ahşap bit evın 
tamamı 

200 

700 

Bir buçuk katta üç odalı 1900 
k3rgir bir evin tamamı (me -
sahai sathiyesi 66.08 metre 
murabaıdır). 

İki katta birm yedi diğe- 1000 
rl iki odalı bahçeli ahşap 
iki evin tamamı (~Iesa-

hai sathiyesi 566,50 metre 
murabbaıdır). 

tlçodalı ahşap bir evin 
ta;namı 

ı - Arttınna 19/7 /940 tarihine düşen cuma ıünü saat H den lG ya 
kadar yapılacak Ye gayrimenkul en çok bedel verenlerin üstunde kalacaktır. 

2 - ArttırmlTcl girmek için muhammen kıymetin yüzde 10 u nisbetin
de pey akçeai yatırmak lazımdır. İhale bedeli muhrunmen kıymeti tecavüz ey
le<\ ıı:; takdirde P"Y akç•si derhal yüzde IÔ a ibllığ edilecektir. 

3 - Pey akç-eleri açık arttırma günü saat 14 den evvel yat.ırılmalıdır. 

4 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı aekiz senede seldz 
tnü~avi taksitte öcİE"niT. Taksitler yüzde 8,5 faize tabidir. 

5 - Taksitleı ödeninceye kadar gayrin1enkul Sandıj:a birinci derecede 

ipotek.11 ka.ır. 

6 - Bınalann fotgoraflan Sandık dahilindeki satış salonunda teşhir 
olunmaktadır. Fazla Wsilôt almak jçin salona müracaat edilir. (5343) 

tuttu. ~;.z:ın bir gece Taıııı;vara 
adamlarile girdi. Paşanın sara -
yını bastL Yataktan kaldırarak; 
fermanı humayunu ırösterdL 

Siliı.htar Paşa, katli hakkında
ki ferman• hwnayıınu ııörünce 
babayiğitliğı suya düştü. Titremi
ye başladı. Söyleniyordu: 

- Ah bire kahbe Kara Mwı. 
tafa!. _ ... 

- Vay btt hınzıc Arnavut!. 
- Ah bre, mel'un!. 
Bostancı dinlemedi. Paşayı çal • 

yaka edere'lı: gecelik entarisile 
Tamşvar kalesine ka!dJ!dı, Boy
nuna b.iı: kement atarak boğdu. 

Siliı.htar Paşa, &Qll nefeııini uÖY-
le vermişti: 

- Vay bre hınzır Arnavut!. 
- Ah bre mel'llll!. 
Bostancıba;pı>w elinde iki:nci 

bir emir vardı. Bıı eıniı; Veziri
kamın emri idi 

V alde Sultan ile 'Silfilıtar Pa
ta ar asında gbliÔe va.sıtıilik eden 
Musahibe kadmdı. 

Boıstancıbaşı ayni .ıamanda bu 
tadını da boğdu. 

Sultan, İbrahim, SnAhtar Pa
pnın milyonlara baliğ olan mü
cevher 'ft nakdini İstanbulda ba. 

zı hamlarda mahfuz olan enıva
lini tamamen nefsi humayununa 
mal edip zapteyledl. 

Artık Pad~ah ta. V eziriazamı 
da memnun idiler. Kara Mustafa 
Paşa, bu memnuruyetini izhar i
çin Baltalimanından ötede, Emir
gıine oııııından sonra .kendisine 
intikal eden Feridun ~de 
mOkellef bir ziyafet verdi. Bu 
hall>çe Eınirgfuıe Oğluna Dör -
düncü Murat tarafından veril -
m.i.şti. 

Evliya Çelebi diyor 'ki: 
.... cümle binası tarzı Aı:e:ıı üz

re tarholun~ dört duvarı billtir. 
dan bir de hamamı var. Bu ha
mam gül ve gülistan )çre vaki o. 
}u;p AndelibBnın aşiyanlannda pe
çe.lerine w<!a verdikleri derunıı 
hamamdan temaşa edilir. Bu ba
Pın taşraeında binleree Dürahtı. 
bala vardır. Sayelerinde cümle 
~kan cihıelenüp kesbi tara
Tet eder !er ... 

Veziri.Azamın ziyafeti pak par
hl olmt1'tu. O «ün V eziriAzam, 
Sultan İbrablı:ne ve mukripleri
ne kıvmettar hediyeler takdhıı 

etti. 

14 - TEMMUZ ll!CO 

o 
Yeni senenin at yarışları 
Bugünkü 
İngiliz ve 

koşulara halis kan 
arap 

İstan'bul viliveti i8lah encü -
meni tarabndan telitiı> edilen 940 
senesi at yanşlarına buııün saat 
15 den itibaren Veli Efendi 'lro
şu yerinde başlanaca.ktır. İstan
bul at meraklılarının uzun za -
mandanberi has.retle beklediit:i 
'bu yar1$lar için fuı.m gelen bü
tün tertibat ilıımal olrnw; ve Ve
lı Efendi koşu yerine müteaddit 
trenler tahriki temin olunmw; -
tur. Gecen :;enelerdc de büyük 
bir ra_ğbete ona.ahar olan bu asil 
9!)0run meraklıları hu sefer de 
koşu yerini dolduruı> boşaltacak
lardı. Bu seneki koşularda ııe

~en senelerde eöriile;- noksanlar 
da tamamlanmış ve sevircilerın 
her türlü ihtiyaç ve arzuları te
mi'1 edilmiş bulunmaktadı.r. 

Yalnız bu seneki varıslar ııene 
allı hafta gibi az ve İstanbul hal· 

ı kını tatmin etmiyen kısa bır 
müddete stkıstırılmıs bir halde
dir. Maahaza al.'okadarların bu 
koşu haftalarını da fazlıl'.;tırma

:or muhtemel ırörıilm<'ktedir. 
Koşulara istır...: edecek havYan
lar arasında Prens Haliıın. Fikret 
Atlı ve Ismail Hakkının hazırlan
mı.s ven. bır kac atları ııirecek -
tir nu suretle veni ı>rowam 
dal1a zenı:ıin bir matızar~ arzct
mcktedir. Bugijnkü kosu şu me
safe ve hav ·anlar arasında yatl'
lacaktır· 

BİRİNCİ KOSU: Dört ve da
ha yukarı vasta 940 da hiç koşu 

atları girecek 
llı:azanınamış Araı> atlarına mah
sustur. Mesafesi 1400 ve ikrami· 
yesi 155 lira olan bu .koşuya Vu
ral, Can, isminde iıki at girecek
tir. 
İKİNCİ KOŞU: Üç yaşında 

ve hiç koşu kazanmam.~ verli 
İnııiliz atlarına mahsustur. (1200) 
metre mesafesi ,.c 200 !ıra ıkra
mL·csi olan bu rnrısa Tasvir, Al· 
tın Top. Özen gırecektır. 

ÜÇUNCÜ KOSU: Üç ve daha 
yukarı yaşta 940 icindc kazan
dı,ğı ikramiyeler 500 liran geç
miyen halis kan İngiliz atları
na mahsw;tur. Mcsafcsı 1600 ik
r.ı.ıniyesi 230 lira olan bu varışa 
!Parinta. Tomru. $ipkop, Alim, 
Martı. Silul girecektir. 

DÖRDÜNCÜ KOSU: (liarG.
'kap) Üç ve da.ha yukarı halis
i<an İngiliz atlarına mahsustur. 
Mesafesi 1800 ve ikramıyesi ~;;5 
lira olan bu varısa Komsai. 
Tomru, $ipkop, Mıs, Porı •a, 
Taşpınar isimlerindeki atlar aı
recektir. 
BF.SİNCİ KOSU: Dört ,·e da

ha ,·ukarı '"astaki ''erli v2r1"""Kai"" 

İn<ıilız atlarına mahsustur. Me
safesi 1800 ve ikramıvesi 255 Ji. 
ra olan bu varısa Alce ·lan 01-
ga. Öfkcsı. :Mavz.ka. Cc.;ur, Se
vim, Fru - Fru i< ındckı at1qr 
girecektir Bu lko ularda ıkili 

bahi. ücuncü çifte ba:hıs 4 - 5 
inci ve üdü baihiste 3 - 4 - 5 ın
ci kosularda<lır. 

Büyük Türk Kumandanı 

TİMURLEN 
(Basıarafı 2 ncı şayfada.) 

Elinde, ökuz b~lı bir fu;a tutu -
yı:ırdu.• 

Ankara muharebesinin are
le!:iinde süvarileri, Sivas ovasın
da bir ııeçit resmi yaptı. Bölük
lerın renkleri muhtelifti: Biri 
tamamile kırmızı idi. Elbıselerı. 
Ok kılıfları, bayrakları, egcrleri, 
eğer örtüleri, zırhları heı:> ayni 
nekte idi. Diğeri, tamamile sa
rı öteki tamamile mavi veva be
yazdı. Alaylardan birinin zırh
ları altın, birinin de _giimüşten 

idi. 
Timurlenk, zafer tıecelerini 

istirahate, zevk ve eii;lenceve 
}ıasrederdi. Şirazi zaı>t ve büyük 
bir alayla şehire ı(irdi. Burada 
bir av kaldi. Ve bu bir avı zevk 
ve safa ile ııeçirdi. Zafername
de aynen şÖyle yazılıdır: .saz
lar çalınıyor, $irazın en ııüzel 
!kızları. altın •kadehler içinde 
nefis Şiraz şarabı sunuyorlar
dı ... • 

TiıMURLENÖİN GADDARLIGI 
V.t: ZUI1MÜ 

Timurlenk, Güzel San'atlara 
oldu~ kadar wlme ve gaddarlı
b da düşkün idi. Zulümü ve 
gadri hadden aşırı idi. Bazı A
rap müverilıleri. ihtimal garez 
saikasile bunu izfun etmişlerdir. 
Fakat ı:ıek de haksız deifülerdir. ' 
iKendilerine hak verdireceık vak'
alar pek coktur. 

Timurlenk. lüzumsuz vere yüz
lerce. binlerce masumu öldürt -
müstür. 

1383 de. Sebzevar'da. 2,000 e 
Tltkın esiri diri diri ve biribir
lerinin üzerine istif ettirdi. Et
raflarını camıırla, tuil'la ile ör· 
dürdü. kuleler yaı:ıtırdı. Zeis
tan'ın ı>avitahtı Zarend'in bütün 
&ekenesini .yüz yaşındaki ihti
yarlardan beşikteki ı;ocuklara 
varıncıya kadar .. " katlettirdi. 
İsfahanda şehrin zaptından son

ra 70,000 kişinin 'kellesini ucurt
tıı. 1401 de B~adı ikinci defa 
Z11Ptettiln vakit sehir !:ıaJkmı le.
betan ıı:eçirtti. Ad<erlerin mız -

rakları üzerinde bırer baş var
dı. Vent.-dik tüccarh.u nırı mer· 
kezi olan Awv sehrinocllİ bıris
tivanların hemen heı>sınin kafa
sını kestirtti. 1398 de Hın<i1stanı 
16t.Ja ettii!'ı zaman aldıih 100.000 
Hindli esiri kılıçtan 11eçirtti. Dcl
hı müslıimanlarını da öldurltu. 
Başlarik sclırin dört kösesıne 

_kuleler yaı>tırdı. Mırat'da Hint 
lilerin diri diri dederini vüz -
dürdü. Sivası zaotettiiii vakit, 
şehir muhafızlarından 4.000 er
meni askeri diri duı yere ııöm
dürttü. 

Bu idam ve itlaftan yaln.. e
dipler. güzel san'atlar crıbabı ha
yatlarını kurtarıvordu. Bağdad
da bunlara birer hil'at bile ver
mL<ti. Samdan avrılırkcn bütün 
sanat el'babını. slliıhcılar:. cini 
cileri, ilh ... Ald:ı. Scmerkand'i 
tezvin icin beraberinde götürdü. 
Timurlenğin çok garip bir za

afı vardı: Cenııiz Han siiliilesine 
karsı cömerd Ye müsamahakar 
davran!Tlası. .. Bunların cürüm ... 
leri. ihanetleri ne kadar aı'!ır o
lursa olsun affederdı. 

Timurlcngin bütün havatı se
ferlerle, muharC'bch:rle 11ecti. Coi 
dındar idi. Hinduları öldürme • 
•ıne sebep müshiman olmama 
ları idi. 
iMüslümanları da. dinlerin . 

sadakat göstermedikleri. iba
dette kusur ettikleri kin öldürt
nıii.stü. Memlükleri hıristivan -
!arla fazla temasta bulunmaları, 
hırıstivan adctlPrinden bazıları
nı kabul etmeleri vüzıinden kı
lıçtan ııccirtmisti'. Diger millet
leri de. ıkide bir isvan ett kle i, 
ııaile çıkardıkları icin ortadan 
ikaldırmavı muvahk bulmuştu. 

Timurlenk, her şeyi kitaba 
uvdurmanın usulünü bilivor<lu. 
Actığı muJıarebelcrde daıma 

kendini haklı gösterecek baha
neler bulma-kta mahir idi 

FUAD 3AM1H 

İmtiyaz Sahi!ıi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yel'! 

SON TELGRAF Basımevi. 

• 

Erzurum Defterdarlığından: 
1 - Aşkale kazasında yeniden yapılmakla olan hükümet konagının •166711> 

lira c90> lturuı keJif bedeli ikmali ln§aatı kapalı zarf usulile 10/7/940' ıu
ntlııden itibaren (20) gün müddetle eksiltmiye çıkarılmıotır. 

2 - Eksiltme 2917/940 pazartesi ııünU aaat on dört,,.; (14) vıl.yeı hü-
kthnet kon.acı içinde defterdarlık odasında toplanan k.o~on ta1 arından 
ppılacalttır. 

8 - Mu•akkat teminat (1251) Ura c60> kuruştur. 

-i - İsteltlilerin ekııiltmeye ırirebilmeleri ıçın ihale gününden (8) ııün 
-ı vilayet makamına istida ile müracaat edıp komi<yon mal>"ustından 
eh>iyet vesika1an a.lmalan Uızundır. 

i - İstekliler bu ile ait bilı.mıdm fenni evrakı deflerdarlılı:la v•ya Na• 
fla mödılrl(ljünde okuyabilirler. 

1 - İstt.ldüerin yWl;;arıda ,.-azılı cun ve saatte komisyona mtln=ıcatlan 
AAa olunur '402) 


