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YENi FRANSIZ RE- lngllfere sükOnetle Alman taarruzunu bekliyor Yalovada 
J l MI KARSISINDA 

Vesikaların doğrusu dururken tahrit 
edilmiş metinleri niçin neşretti 

Ankara, 14 (A.A.) - D. N. B. hücuına memnuniyetle iştiritk e.. 
deeeğini kaydetmek suretile ga
rip bir iddia ileri sürmüştür. 

.4lman rejiml•l lalılil 
••en b• rejim, bitin 
te•li,,.iyet ııe m•l•ıı••· 

tına raf .. en, moflup 
Frarıeayı ufraJıfı fela
ltet/n m•lraJder altibel· 
ferinden lı a r t • r • b l • 
leceJı mi ? 

Yazan: ABiDiN DA VER 

F 
ransada yeni bir re -
jim kuruldu. Mareşal 
Petain de, Almanların 

Führeri gibi hem de,·let reisi, hem 
htikUmet reisi, yani ayni zaman
da hem Cumhur Reisi hem Başve
kil oldu. - Mareıal ·Biz Frausa 
mareşalı Philippe Petain. diye 
baılıyan kanunları \'e emirlerile 
11 temmuz 194.0 dan itibaren dik
tatörlüiii ele alm.ıım. Hiçbir dev
letin dahili rejimi bizi fazla ala
lı.adar etmez. Meşhur Fransız 
ınuharriri Monteskiyö, •Her mil
let kendi liyik olduğu idareye 
kavuşur. demiş; Fransada, en 
hür demokrasiden en koyu mut
lakiyete ııeçti. Bundan sonra, 
tek bir _.f, Fransız milletinin mu
kadderatını istediği ııibi \e dile
di&i ıekilde idare edecek. 
. Mare~al Petain, proııramını 
uab eden nutkunda, mal:liıp ve 
Peri•an Fransayı nasıl idare ede
cel'ini anlatıyor. Bu arada, Fran
lız milletine İngiliz düşmanlı&'• 
<la aşılamıya çalışıyor. Anlasılan 
Mareşal, 1914-18 harbinde Fran-
1>ı ordusu başkumandanı olduiu 
•aman, Fransadaki İngiliz ordu
ıu başkumandanı maresal Haig 
ile yaptığı çekişmelerden pek acı 
hır hatıra muhafaza etmiş. O, 
zaten, başkumandan olur olmaz, 
~ıiliz aleyhtarlığını izhar etmi~
tı, Fransanın mağliıbheti sf"bep
lerini sayarken 1918 d~ Fransa
•aki İngiliz ordusu 85 'fırka ol
•uğu halde, 1940 da yalnız 12 tü
r:.e~den ibaret kaldığını söy )emiş, 

cıltereniu Fraıısaya yardım ct-
121.ediğini Fransız milletine aıılat
Dl~k istemişti. Halbuki bu, bir 
ınugalatadan ibaretti. 1918 deki 
as fırka barbiıı dördüncü sene -
~i.nd.e,. İn!tilterenin ,·iiuıde getire-
ıldı&ı hır kUV\'Ct!i; 1940 111:. 

~ın~aki vaziyeti 1918 senesi ile 
egıl; 1915 mayısı ile ölçmek la 

zıındı, Mareşal Petain ö•·le 'ap-
ıa d · ' J ~ 
d .? . .'• ıhtiyar bir a•ker< ) ara~an 
F urustıüğii ııöstermi• olurdu. 
lı ransa, harbe girerken, İngiliz, 
d aka ordusunun ancak bır çekir
l e old <~unu, B) lar değil sene
er ııeçtikten sonra, büyük bir 

tuv".et teşkil edece&inl ve kara 
•rbınde, en aiır yükün, Fransız 

b~dusuna yükleneceğini açıkça 
.'lıYordu. Fransız ordusu, kendi-

11.?den beklenilen mukavemeti 
l~sterememiş ve İngiliz ordusu, 
kıddi bir kuvvet haline ııelinciye 
t'~dar, dayananuyarak çökmüş • 
ur. Mareşal Petain dr·, biitün 
bunları bildiği halde, Fraıısanın 
çokmesinden İngiltereyi mesul 
~utınak gibi, milli izzeti nefis ba-
ınıındaıı bir mügalata ) apmı,, 
- Ev Fransız milleti, senin 

ına~liıbiyetinde, iııgilizlcrin his
ıesı büyüktür; ınüttefikin,iı, bize 
Pe.k az yardım etti . demek iste -
Dııştir. 

Marc~al son nutkunda da, düş
manları Alınan)&) ı ve İta!} ayı 
hır tarafa bırakarak İngiltere a
ı,. ·h· d ) ın e bulunmakla nni yolu 
~u!uşor. Petain'in harici si) ~seti 
ışıkardır: Galiplerine \'e bilbas-

( Arkası 3 urıcü sayfada) 
ABIDİX DAVJ::R 

Alman Akını Püskürtüldü 
Akdenizde 1 ita/yan denizaltısı daha batırıldı 

Londra, 14 (AA.) - Buııün , 
öP:leden wnra İnı;i.lterenin ce
nubu ,arkisi iizerine Alman pi
lotlarının yaklaşmakta olduku 
ııörülünce, İn~ilız \tayyareleri 
yükselmişlerdır. Tayyare dAfi 
bataryaları dıı. ates acmıslardır. 
:M .ıralyözlerin isledilıi işitilmek
te ıdi. 

Reisicumhuru1nuz 
dün Yal ovayı teş. 

rif ettiler 
Evvelki gece Yalovaya ııit

mek iizere Ankaradan hareket 
~den Reisicumhur ismet İnönü 
dün sabah saat 9.40 da hususi 
trenlerile Dcrince)e gelmişler 
ve istasyonda İstanbul Valisi 
Liıtfi Kırdar, İstanbul Komu
tanı, Emniyet Miidürii Mu -
zalfer Akalın ile mahalli er
kun tarafından karşılanmış -
)ardır. 
İsmet İnönii trenden beşuş 

bir çehre ile inmişler ve ken
dilerini karşılı)·anlara a)'rı ay
rı iltifat ettikten sonra, sahil
de J:>eklrmcktf" olan Savarona 
yatına geçmişlerdir. 

Saat 10 a 10 kala Yalovaya 
müteveccihen hareket edil -
mi~tir. 

Milli Şefimiz Yal o\ a kaplı
calarındaki Riyaseti Cumhur 
lıii,künde birkaç gün htirahat 

Ajansı nesre başladığı vesikalar 
cümlesinden olarak 10 temmuz 
tarihinde H 23 numara ile Fran_ 
sa büyük el~i>i B. l\1a8'igli tara
fından Fransa Haritiye Neıareti
ne gönderilen bir raporu 23 nu-

1 mara altında her taraf., yaymış 
ve bu raporun bazı ciimlclerin
de: 
Eneliı Türk hükumetinin tav

ru hareketinde bir terakki mev
cut oldufunu ve artık Sovyet 
ittihadıııa karşı taarruzi bir har
bi nazarı dikkate aldığını, 

Saniyen Tiirltiyenin Bakiıya 
lı:nrşı İran araıi,inden ge~ecek bit 

Bu ne~riyattan haberdar olan 
Fransız büyük elcisi B. 1\1a.sigli 
şekle ait ufak mahsiis farklardan 
sarfınazar kendi raporunda, nıa
nnyı tanıamile tcr5ine çevirecek 
surette bazı değişiklikler de ~ a-
11ılnııs oldu;;unu iddia ve bu r!e
ğişiklikleri &)nİ günkü bültcnı -
mizdeki notlarla gösternıi~ oldu_ 
ğumuz gibi birer birer tesrih <'i
miştir. 

Fransız biiyiik el~isi ezcümle 
hükiınıetine göndermis olduı;u 

(Arkası 3 ilncü sayfada) 

ı Türk -Sovveı dost uğu 
ı karsısında lngilte 

Alman bombardıman tayyare
leri pike uçuşu ile bücwn et
mı,,lerdir. Sahil açıklarında ln
J?iliz spitfireslerile düşman bom
bardıman tayyareleri arasında 
m ücadele çok şiddetli olmuştur. 
Kafileden de şiddetli baraj ate
,ııe mukabele edllmistir. İnııiliz 
aYcı ta\'\'3relerinin bir kaç Al
man bombardıman tayyaresi dii-
5ürdüklerı zannedilivor. Netice
de diişnıan tayyareleri kacmıs- . 
!ardır. 

edeceklerdir. • 

Londra. 14 (A.A.) - Hava ne
zareti tebligi: 

Londrada Be:neö kotıı kar$> alınan tedblrıer.. l 50 b. Başvekilimizin nutku lngiliz resmi 
Blunaroan başka bır bombardı- ı ı· • ı t r e Ruz ue t zn mehafilinde hararetle karşılandı 
man tavvaresı de tavvare dafı n g 1 e k . ·ı ·k b . d 
'bataryalarının atesile düsüriil- • • ışı ı ır or u . Bu akşam crken Pas De Ca

lais boğazında tüccar ıı:eımileri
ne hücum eden düşman tavvare
lerinden biri a\·cı. dördü bom
bardıman tan·aresi olma.: iizere 
besi aYcı tav,·arelerimiz tara
fından denize düsürülmüstür. 

muştür. Avcı tayvarelerimiz- Sah ı l le rı k ·ı d" ı·- lngilizler diyor ki: den biri zayi olmuştur. { 1r '\ 

Almanyanın şimali garbisinde H rlan dı eş ı e ı_qor 1 So11'vefler1'11 ""·n~a-tı' Tı"r/r d l l muhtelif hedeflere, bombardı - az 1 J -~ ,, • .. o., ufuna inanmalc il• 
man servisine mensup tayyareler Vaşington, 14 (A.A.) - D. N. Tor/ciyeyi h•lıilri düıman yonıntla yer aldır•celr 

4 • 

(Arkası 3 füıcü sayfada) • B. bildiriyor: hifbir ıey yopmııımalctır. ıs , 1 
______ .......,_____ Alman taarruzuna B. Kooscvelt tebliğ ettiği bir 

F • t•kı A ı• e plana nazaran elli bin kişilik r an s a111 n ıs 1 a ını karşı şiddetle mukabele uzun hizmetli bir askeri teşek -
tedbirleri tamamlandı kül mevdana getirmek arzusun-

"Türkiye Başvekili 

metanetle konuşmuş 
ve Atatürk Türkiye-

ve crsur nutku hararrtlr karı,.ıla

mı~lardar. Burada takdir rdildli"lne 
•öre, Dr. Rrflk 8aydam'ın bf'yanatı, 

son cünlrrde Sov~·et hukiımrtt ile 
Türk hlikiımetl ara!'Jndaki miln:ıcoe-k t 1 1 dadır. Bu suretle Noelde 9 fırka 

ur armıya ça ışan ar bi~:~Z;r~u(~l~k~and~~~~~~ :!:a~r!:z;;•::~::~ ~~~:t:~~:iş sinin sıf abnı tebarüz 
ettirmiştir " 

batı karı":'hrmak ve Ti:Jrkilf' Jlariri-
7e Vekilınin istifaı..ını temin <·tmt>k 
sayrsinJ istihdaf eden ı\lman pro
»&l'anda ının saJrl'tlrrine ..,arih 'e 
doirudan doiruya bir cr"aptır. Dün Londrada 14 Temmuz bayramını he

yecanlı bir mera~ im 1 e tes'it ettiler 
VICHY'DE DE MERASiM YAPILDI 

Londra, 14 (A.A.) - 14 tem -
muz Fransız milli bayramı, Lon
drada he~ ecanlı merasimle tesit 
edilmiştir. , 

General de Gaulle, umumı har_ 
bin ölüleri abidesine bütiin hür 
Fransızlar namına bir çelenk koy
muştur. Bilahare Mareşal Foc_h 
abidesine giderek oraya da hır 
relenk bırakmıştır. Bu iki mera-

sim esnasında binlerce Londralı 
)·aşasın General. yaşasın Fransa 
diye generali alkı~lamışlardır. 

General de Gaulle'a ,·is amiral 
Must""lier. Fransız teknik ser,·is
Ieri müdürü Labrathe, Yiiksek 
riitbede bir~ok zabitler ~·e Lon
dradaki Fransız muteberanı-, re
fakat etmi~lerdir. Hücum araba-

( Arkası 3 iincu saııfada) 

Bulgarlar Sustu! 
Hitlerin, Macar Nazırların.:ı 
nasihatından sonra Bulgar mat
buatı Dobrucadan vazgeçti 

Fakat bu hal Bulgarlara değiş1.irmemiştir 
Sofya, 14 (A.A.) - lleuter 

Macar Nazırları Teleki ve Caki
nin ~!ünihten BudapeşteYe dön
düklerinden Ye Almanyanın :'vla
cari&tana cenubu şarki .l\\'rupa
sında su sırada sulhü bC"zarnk hi( 
bir şe:ı yapmaması için nasihat 
verdii'indenberi, cenubi Dobru
cadan bahseden Fııls(ar mathıiatı 

ma>.alelerinc fren takmışt.r. Ga
zeteler Bulgaristanın eski hudut· 
!arından hıc hır kelime bah5et
m•·me<tP<liı ler. Fakat bı,ı hal Bul· 
ııar hükumetının ha, ekat.nda 
bir d<>lti,ıkliiiin olduğuna alaınet 
def(ıldir. Bul~ar ~azeteleri her 
zaman ihtivatla l.areket etmış-

( A:kası 3 üncü sayfada) 

dava hitaben diin ~ece radyoda bulunmaktadır. 24 fırka, şimdiye l 
bir nutuk vermiştir. Aleksander 
ba. Jıca ,unları söylemiştir: kadar haftada bir saat talim gö-

•Kolaıılıkla anlaşılabilecek se- ren binaenaleyh yeniden sıkı bİJ: 
beplerden dola111, 1nqiltereııe vii- surette yetiştirilmeleri lllzım ge-
ki olabilecek ihracat hakkında len milblerden teşekkül edecek-
faz!a tafsil/it vermekliqime im- tir. 
klin ııoktur. Yalnız şunu söııli-

Londra, U (A.A.) - inıuız ru
ml mehaflll ve inılltere malbualı 
Törklye Bıiyük M!llel Meclisinde 
Türkiye Baıvek!llnln Irat etili! &çık 

Sö2lerl bütün ıaıeUll'r ta.rafından 

nqredilen Tiırkl)·e B411fVf"kilt mfta
neUe Jı.:onu~mu ve Atatürk Turki

( Arkası 3 iincti sayfada) 

( Arkası 3 iincü saııfada) 

Muhterem 
Okuyuculanmıza 

Dünkü spor hareketleri 
Bugünden itibaren diier re_ 

fikleriıniz ehemmiyetli bir ta-
1 dile ugramıs olarak neşriyat -
larına devam edeceklerdir. 

Bu yeni vaziyet karşısında 
.İKDAM· da kendi hakkında, 
bir kaç gün içinde karar itti
haz edecektir . 

l\lııhterem okuyııcıılarımız, 
kendilerinden gördiiğiimüz bü
yük rajibet ve teveccühe mu
kabele edebilmek i~in, alaca
ğıınız tedbirler esna!tında bü_ 
yük bir itina ile hareket ede -
ceğiınize emin oJabilirler. Mev
cut imkanlar içinde en iyi en 
dolgun miinderecat, taze ve 
doğru haberlerle okuyueuları
n1ızı tatmine çalışacağız, 

1 Sayfalarıınızın azalınasının se· 
bebi malumdur. Bugiin mem
leketimizde mevcut kaı!'ıt sto
ku azalmı~tır. Hemen hemen 
bitmek üzeredir. Hariçten ka
ğıt getirtmenin de hemen he
men imkanı )·ok gibidir. l\lem

ı leketimizin yegane kağıt fab-
rikası •İzmit. de ıcazetelerin 
ihtiyacını karşılıyabilmekte 

(Arkası 3 üncü sayfada) 
Dün İstanbul oldukça zengin biı: spor eünü ııcçirdi. Veliefendi at y~rışları, Fener stadında atletizm 
müsabakaları yapıldı. Diğer taraftan yüzme birincilikleri nib,yetlendı, Bunların tafsilatı f üneü sayfa
mızdadır. Yu}<arıdaki resim dünkü yüzmelerde alınmıştır. 



SAYFA - z 

1 o~~il~ ~:"':~ıar• I. ffill~ ;JCI!],,;l§Wl!iil] 
Surıyenın ıstıkbalı su işlerinin ıslahı içini Mekteplerde 

Muharip devletlerin Surlyede oirlsec&klerl Ziraat Bankasına se-: M ütalea 
~ket bizi yakından alakadar etmektedl 18hiyetler verilecek Saatleri 
Biz m istediğ · miz sulh .,. sükunun muhafaıasıdırr 

Y 
etmi$ sene evvel yapılan 

Almanya ve Fransa harbi, 
sanayiin, içinde bulundu.

Yumuz 20 nci asrın ilk on sen~ 
sindeki derecede inkişafa, ser
mayenin, temerküzünü hudut -
suz tarzda tesise henüz muvaL 
fak olamadığı zamanlarda ya

f&l"ld Akdeniri• bu mıntakasın
cla harp yancını çıkarı_p, çıkarmı
yacajı keyfiyeti<l.ir. ( 

Türkiye, batka milletleri idare
sine geçirmek gayelerine hiç bir 
zaman taraftar olmamış başka -
laırnın bu foldaki hareketlerine, 
llet olmayı da kabul etmem.İi, 

oılnuş, meşhnr 
Bismark Alsas -
Lorenin Alman. 
yaya ilhakı, taz
minat alınması 
gibi mahdut is-

y •:s•n: ----
milli misak lle • 
tayin edilen, mil 
li hudutları da
hilinde bulunan 
topraklarını mu-

Hamit Nuri Irmak 

tifadelerin Almanya namına te- I 
mini ile iktiia eylemişti. 

1914 nmumi harbi,dünya ser -
vetlerini tiliim muharebesi idi. 
Alman va bu harpte mağlup e -
dıldikten sonra İngiltere ile Fran
sa, dünya servet kaynaklarının 
ellerinde bulundurdukları kısım
larını muhafazaya, yeni millet
leri idarelerine almıva muvaffak 
olmuşlardı. Sabık Osmanlı İm
paratorluğu idareşjnde asırlarca 
kalmış olan Arabistan, Irak, Su.. 
ri ve, Filli tin de bu meyanda idi. 
Sabık imparatorluğun çökmesile 
İngiltere ve Fransanın manda, 
nıüstemlike tarzile kendilerine 
tabi bulundurdııkları bu memle
ketlerde, arap ülkelerinde, uzak 
şark müstemlekeleri ve Hindis
tanla yakın mul'asala temin edo
cek deniz limanları, hava, kara 
yolları da tesis edilmişti. Musul 
petrollerinin bulunmasile birlik
te, i ·letilmesine df' ba•lanmıştL 
Yakın Şark ve7a A.syadaki arap 

tarla meskun bu memleketlerin 1 

emniyet altında balundnrulma
sı maksadile, bazı hUSMSi idare -
!er kurulmuştu. 
Afribnın garlıinde l'astan baş_ 

Iıyarak, Cezayir, Tunas Mısır, 
sahralardan inerek, Kap, Transi
val, Ümitburnuna, şarki Afrika 
ve Madapskar adasına kadar bü
tün saha empery!!list devlr.tlerin 
idare veya himayeleri altUHl i&
çirilmiş, İtalya, 1912 de Trablus 
garbi, İngiltere ve Fransanın mu
vafakati iJe iual eylemiş. 1930 de 
Habeşista_nı istila ve ilhak etlllİt
ti. Şu suretle 30,000,000 kilomet
re murabbaı arazive sahip, Av
ruııadan 3 de(a daha büyük Af
rika toprakları ve burada mes
kô.n milletler büyük devletlere 
tibi bir hale getirilmişlerdi. 

«,000,000 kilometre mnrabbaı 
araziye sahip Asyanın büyük top
rakları, yeraltı servetleri, hal -
kının istismarı yüzde 80 kadar 
nisbetinde yine büyük devletle
rin idaresine alınnw,tı. 

Bugünlerde bahis menuu olan, 
şarki Akdenizdeki emniyeti dahi 
tehlikeye düşürecek mahiyet ar. 
zeden Suriyenin Asyadaki istis_ 
mar sahalarının ufak bir parça
sıru teşkil eylediuini bılivoruz. 

1940 harbi, yalnız Avrupada ha 
kimiyet, te(evvük gayelerini istih 
daf eden bir harn değil, dünya 
servetlerini taksim, mifietlerini_ 
arazilerini ilhak mücadelesi idi. 
Bu sebepledir ki, İngiltere, Fran
sanın Almanya ve İtalva ile yap
tığı muharebeye, müstemleke i
daresine tabi milletlerde iştirak 
ettirilmiştir. 

Bugün bizi alakadar eden ci
het, Suriy.,nin vaziyeti, idaresi
nin herhangi bir devlete geçme.. 
si davasının, yakın şarkın veya 

hafazayı, taar -
ruzlara karşı korumaya azmetmiş
tir. Bu itibarla, siyasi bağlılıkla
runız, ittifaklanmız, hareket ser
bestimizi bozacak kayıtlarla tah
dit olunmamıştır, 

t. icara muahedesinin 2 numa
ralı protokolü ile bu harbin en u
zak ihtimallerinin de dü•ünilldü
Oü meydandadır. Bu suretle şi. 
maideki dost ve komşumnza kar
şı samimi, qürüst, piirüzsüz niyet
lerimiz oldui:u i&pat olunmuştur. 

Bütün bu ahval, cenup hudut,. 
larıınızm ilerisindeki sahalarda, 
emniyeiimiz bakımından dikkat 
ve teyakkuzla alakadar olmamak
lığımızı hiçbir zaman icap ettir&
mez:. Dileklerimiz, büyük devlet,. 
!erin, hudutlarımız yakınlarına, 
şarki Akdenizin harbi memlelte.. 
timize bulaştıracak sahalarına, 

kendi aralarındaki muharebe a
teşinin kıvılcımlarım sıçratmak
tan, yangını bize bulaştırmaktan 
sakınmalarıdır. 

1914 cihan hıuJıinin büyük 
devletlere açtığı gaileler, iktısa
di, içtimai buhran, 1940 harbin
den sonra artacaktır. Bizim istek
lerimiz, şimdiki harbi, harp yan
gınlarından oıasun bir halde sulh 
ve sükô.net içinde geçirmektir. 

HAMİT NURİ IRMAK 

FLORYA PLAJLAR! 
Bugün başka bir müte. 

ahhide verilecek 
Florya plajları dün de beledi -

ye tarafından işletilmiş ve 150 
liraya yakın bir safi hasılat te -
mio olunmuştur. 

Mukavelesi fesholunan müte
ahhidin yerine plajlar bugün da
imi encümen tarafından yıllığı 

23 bin lira üzerinden yeni bir 
müteahhide verilecektir. 

BELEDİYE 

Nazım fırınlar açılması 
geri bırakıldı 

Sehrimizde Nazım fırınlar a
çılması hakkında Belediyece ve
rilen kararın tatbJkinden vaır 
geçilmistir. Bu fırınlar ancak 
Avrupa harbinin nihayetinde 
tesis olunacaktır. 

Bir çocuk kayboldu 
Balatta Lonca mahallesinde 

oturan seyyar satıcı Şükrü Sön
mezin ~lu 6 yasında Taliin ka
pu önünde oynarken kayboldu
~ p0lise bıldirilmistir. 

Demek Beni Seviyor!.. 
Yazan : !l tt Tür lu;ui: 
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Bay Monekü kızı adına söz al
tlı ve bir haftadan beri yedikle
rini hazmetmiye başladığını, ye
meüi ortada bırakıp artık yemek 
salonundan çıkmıya mecbnr kal
madığını söyledi. 

Uzan boylu krzı başım tabajı.. 
nw içine eğmiı., kızarmıştı. 

Bayan Paylar da kendilerini 
daha iyi hissediyorlardı. 

Bu söz üzerine Rikiye kızdı, 
lıirden bire iki kadına dönd<i: 

- Sizin mideleriniz ağrıyar 
ieğil mi bayanlar? 

Bir ağızdan cevap y~iı..r: 
- Evet bay. Hiç bir .. Y ıı.

medemiyoruz. 

İskemlesinden fırlıyacakmış ri
bi homurdandı: 

- Sizin... Sizin... Yüzünüze 
bakmak ka(i. Sizin mideleriniz 
ağrıyor değil mi bayanlar? De -
mek ki, çok yiyorsunuz. 

Bayan anne Pay fena hiddet
lendi: 

- Sizin midenizin bo•uk olda
ln muhakkak: bu huyunuzdan 
belli oluyor. Tevekkeli sevimli 
insanlar mideleri sağlam olan'
lardır dememişler. 

Kinısecıin adını bilmediii çC 
zayıf bir bdın: 

- Eter aşçıbatı pişirtliji Y• . 
mekleri hastalara pişirdiiiai • -
ıautmasa burada her kea iyi ola-

Meclise bir kanun layihası verildi 

M eml10ketimizi.ıı. büyük m-lelerinden biri olan su işlerinin 

biran evvel başarılması i9n hükumetçe Ziraat bankasına ye.. 
ni salilaiyetler verilmesi kararlqtınlmıştır. Bu maksatla yeni bir 
kuun layihası huırlanarak Büyük Millet Meclisi umumi heyetine 
tevdi olunmuştur. 

Su işlerine 31 milyon lira sarf edebilecek olan ziraat bankası ken
disine verilen su işleri iein talavil ~ma salahiyetini yeni layiha
ya ııöre kısa vadeli bonolara da teşmil edebilecektir. 

Pazarlıksız Umuminufus 
Satış usulü Sayımının 
Tadil ediliyor Hazırlıkları 
Başvekalet yeni kanun 

layihasını tetkike başladı 
Puarlıksız satışın tadili içi& 

hazırlandığım haber verdiğimiz 
yeni kanun liyihasmın Başvekl
lctçe tetkikine başlanıl11U4tır. 

Sayım yurdun her yerinde 

saat 8 de başlıyacak 
20 teşrinievvelde yapılacak u

mumi tahriri nüfus münasebetile 
şehrimizdeki numerotaj faaliye
tine devam oluıuııaktadır. 
Kadıköy ve Boğazicinin nu -

merotajı da yakında ikmal oluaa
caktır. 

Kaldır1.l dı 
Oğleye kadar tedrisat 

usulüne devam edilecek 
Mekteplerde ilk defa olarak 

1939-1940 ders senesinde tatbik e
dilen .Öğleye kadar tedrisat. şek.. 
line yeni ders yılında devam olu
nup olunmaması hakkında Maarif 
Vekaletince tetki.kler yapılmak -
tadır. 

Maamafih, alınan neticeler müs 
pet olduğundan bu usulün bu yıl 
da tatbik edileceği kuvvetle tah
min olunmaktadır. Fakat; öğle

den sonra yapılan mutalea saat
lerinden matlup (ııfdanın temin 
olunamadığı anlaşıldığından . mü
talea saatleri. nin tamamen kaL 
dırılması hususunda Maarif Ve
kfilctine şehrimizden bir rapor 
gönderilmiştir. 

Bu rapor gönderenlerle tale
beler öğleden sonraları tamam.ile 
serbest bırakılıp e...ıerine gön
derileceklerdir. 

------<>--
MAARİF 

Buna göre etiket usnlü tekmil 
vnrda teşmil olunacaktır. Fiat 
mürakabe komisyonlarının yap
makta oldukları fiat mürakabe
lerinde, etiketler üzerindeki fi.. 
atler esas olarak alına<:aktır. 

Etiketler üzerlerine yazılacak 
olan fiatlar, tüccarlar tarafından 
tayin olunup, bu fiatlardan tüe
carlar mes'ul tutulacaktır. 

Di~er taraftan o gün şehrimiz.. 
le ve memleketimizin her tarafın.. 
da tahriri nüfusa sabahleyin sa
at sekizde başlanılma>ı Hey'eti 
Vekilece kararlaştırıl ınıstır. 

Dün sabah açılan kamplar 

Etiketlerde fazlalık görülürse 
Milli korunma kanununa göre 
takibata geçilecektir. Bu suret
le tüccarların her madde üzerin
de fazla fiatla satış yapmalan 
otomatik bir snrette önlenmiş o
lacaktır. 

Pazarlıkla satış yapanların mü
esseseleri muvakkaten kapatıla
cağı ıı:ibi bunların isimleri de ga. 
zetelerle ve radyo ile ilan oluna
caktır. 

BANKA MOOURLERI 
Bazı yeni yeni değişik

likler yaı:;ıldı 
Sümerbank ve Elibank müdür

leri arasında yeni bazı deği ik -
likler yapılmıştır. 

Bu meyanda Etibank umum 
müdür muavini Yakup Ziraat 
Bankası muhasebe müdürlüğüne, 
Kayseri fabrikası müdürü Sadık 
Telcinin müCctti~liğe, Muğrul ma
deni müdürü Ali Nadir Etibank 
teftiş heyeti müdürlüğüne Sü -
merbank mubaberat müdürü Ha
san Lütfi tercüme i_:ıleri müdür
lüf'üne tayin olunmuslardır. 

VİLAYET 

İtfaiye te~kilatı b:r· 

leşti•iliyor 
İtfaiye teşkilatı hakkında Da

hilive Vekaleti tarafından veni 
bir talimatname hazırlarunıştır. 

Buna ııöre tekmil memleketimiz
de itıfaiye teşkilatı bir olacak ve 
hepsi de ayni esaslara ııöre çalı
şacaklardır. 

cak dedi. Bize yedirilenler haz
medilir ıribi değil. 

Bütün masa bu h""u>ta ittifak 
etti. Kilciye hiddetlen köpürdü: 

- Doktorlar yemekleri L.on -
trol edip yemek listesini bir ava
nağın eline bırakmamalı değil
ler uı ~r? Her gün hordövür diye 
önümüze katı yumurta, ançuez 
ve janbon koyuyorlar. 

Monekü müdahale etli: 
- Af edersiniz ama kızım an .. 

cak janbon haımcdiyor, esasen 
kendisine Remüzo ile Ru.sel jan
bon tavsiye ettiler. 

Rikiye haykırdı: 
- Janbon: Janbon!.. Janbon 

zebırdir! 
Ma>a birden bire iki taraflı 

oldu; bir taraf janbondan yana, 
bir taraf değildi. 

Ve sonu ielmez, her giin tek
rarlanan bir münakaşa başladL 
Süt hakkında bile değiştiler, Ri
kiye auihazma uğramadaa bir 
bardak süt içemiyordu. 

Sevdiği şeylerin meziyetleri -
nin inkar edilmesine fena halde 
kızan Obri - Pastör hiddetle mu
kabele etti: 

.,. Ama 7a11tınız bay sW.n haa.. 

Tahriri nüfusta çalışacak olan 
memurların seçilmelerine önü .. 
müzdeki a) içinde başlanılacak
tır. Bunun için vilayetçe her 
Halkevinde ku1"loi)r açılacak ve 
kendilerine vazifeleri hakkında 
direkti( verilecektir. 

-
TİCARET 

lsveç' e ihracat yeniden 
başladı 

Narveçin işgalindenberi İsve
çe yapılmakta olan ihracat da 
.hemen. hemen durmuştu. Son 
hafta içinde tekrar İsveçe ihra
cata başlanılmış ve ay lardanbe
ri ilk defa olarak bazı maddeler 
ihraç olunmuştur. Gönderilen 
bu ilk parti mallarımız arasında 
bağırsak ve tütün de bulurunak
ta<lır. --------PO L i S 

Bir bekçi az daha diri 

diri yanıyordu 

Bu sabah, ilk mektep QOcukları 
için Kitzıltoprak , Göztepe, ıE
renköy ve Pendikte kamplar a<;ıl
maktadır. Gene bu sabah açıla
cak olan Hevbeliadadaki roual -
!im kampına da 65 kişi yazılmış
tır. 

İmtihan notları 
Orta mektep ve liselerdeki 

talebelerden imtihan notlarının 
değiştirilmesine muallimler he -
yctleri tarafından karar verile -
cek olanların defterlerindeki ka
naat notları üzerinde hiç bir de
lti<iklik yapılımııvacağı ve yal
nız •ortalama notları• nın dü
zeltilehileceiti Maarif Vekale
tinden şehrimiz Maarif müdür
lüğüne tebliğ olunmuştur. 

-----<>----

Oniversitede kamp 
sabah başladı 

bu 

Üniversite 1 inci devre kamp
larına bu sabah baslanılmakta
dır. Evvelce bu kampların ü
niversite ba~esinde kurulması 
kararlaştırılmışsa da çadırlı ve 
leyll olara~ Pendikte tesisi daha 
uvııun ııörülmüslür. Kamplar 5 
ail'ustosa kadar devam edecektir. 

Tophanede Panaroma bahçesi
nin önünde açılan bir hav~a

ıı kanalı civarında bır benzin te
nekesı unutulmuş Adnan ismin
deki bir bekçi siJıarru;ını bu d.ca-
nala atınca benzin 

Gireson 9 ncu piyade 
alayı and içti 

parlıyarak 

zavall, adam mohtelıf verJerin
den yanmıştır. 

Bir kaçakçı yakalandı 
Feriloöyünde ott..ran Topal 

Mehmedin evinde zabıtaca şüp
he üzerine yapılan aramada 4J 
par~·a askeri eşya ile 11 bin 700 
çakmak taşı, 37 tane inhisar ma
lı tabanca fişeği. 190 tane mav
zer fü;eği ve 2 büyLik çaplı ta
banca buluıunuşlur. Topal Meh
met de zabıtaca yakalanmış
tır. 

' talığınız Dipepsi, benim hastalı- ! 
ğım Gastralji; Miyoplarla Pres
bitlerin kullandıkları gözlük cam-, 
ları kadar biribirine zıt yiyecek
ler Y.emeliyiz. 

Ve ilave etti: ı 
- Ben bir bardak kırmızı şa

rap içecek olsam boğulurum ve 
insana şaraptan daha muzir baş
ka bir şey yoktur kanaatindeyim. 
Su içenler yüz sene yaşarlar, 

bizse ... 
Gon tran gülerek: 
- Şarapsız ve_. izdivaçsız ha_ 

vat bence rok yeknasaktır; dedi. 
Bayan Paylar önlerine baktı

lar. Su katmadan bol bol iyi cins 
Bordo sarabı ıçıyorlardı, kızının 
yirmi iki, anasının ancak kırk 
yaşında dul kaldıklarına göre ko
calarına da bol bol şarap içirdik
leri anlaşılıyordu. 

Her zaman çok konuşan An
dernıat sessiz, düsünceli duru -
yordu. Birden bire Gontran sor
du: 

- Oriolların nerede oturdıık
Jarını biliyor musunuz! 

- Biliyorum, biraz evvel ev
lerini gösterdiler. 

- Yemektea sonra beni götü. 

Gireson, 14 (AA.) - Dun sa- 1 
at 9 d a pt;ade alavının and iç
me töreni garnizon meydanında 
yaoılmıştı.r. Törene bandonun 
çaldığı istiklal marsile başlan
mıs, bunu alay kumandanı al
hav Abdülkadir Can°ın kıymetli 
bir hita•besi takibetmistir. Bu 
münasebetle "ece 21 tle askeri 
mahfelde ,bir cay zivafet veril-

' mi;;tir. Vali Muhtar Akmen, 
Belediye reisi ve daha biı: çok 
davetlilerin hazır bulunduii:u bu 
ziyafet sanümi hasbihallerle geç 
vakite kadar devam etmistir. 

rür müsünüz? 
- Götürürüm. Hem de mem

nuniyetle götürürnı, çünkü iki 
genç kızı bir daha görmek fırsa
tını bolmuş olacağım. 

Yemekten sonra onlar gittiler, 
Kristian yorgundu, Marki \'e Pol 
Bretinyi ile yukarı çıktılar. 

Etraf aydınlıktı, banyolarda 
yemek çok erken yeniyordu. 

Andcrmat kayınbiraılerinin k&
luna girdi: 

- t:Jl"er ihtiyar söz dinler, tah
lil de doktor Latonun umduğu 
neticeyi verirse burada büJük 
bir i~e giri~cceğinı. Bir su şehri; 
bir su şehri kuracağım! 

Yolun ortasında durdu, Fon
tranın iki yakasına sarıldı: 

- İşin, ama esnaf işinin değil, 
bizim işimizin ne kadar eğlen -
celi olduğunu tasav\"ur cdcınez.. 
sini~ ... İ)·i kurulan bir iş insan
ların sevdikleri her şeyin muhas
sahadır, politikadır, harptir, 
diplomasidir, her şey her şeydir. 
Her zaman aramak, bulmak, ic~t 
etmek, her şeyi anlamak, her şe
yi önceden sezmek, her ~yi kom
bine etmek, her l"Yde cesaret 
&östermek lfumdır. (Arkan -.ı 
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Korsan Masalları Gibi ~ =-
Yedi ag Akdenizde dolaşan 
Türk şilebinin başına gelenler 

''İnönü,, dün geldi 
"Süngülü neferler •r••ınC•, ıiç :&ırhlı otomobille •Ür11t:• 

harclıet attilı. Kcnclimi:si ııi. hir ••lonJ. lı•!tlalı. F.kat .. ,. 

Yılbaşında 2272 musevi mülte
cisini Filistine iötürmek üzere 
limanımızdan hareket e~n ve 
yolda İngilizler tarafından tev
kif olunan Sadıkzade biraderl&
rin cSakarya. şilebi linıanmııza 
dönmü~tür. 

M .zk{ır vapur telsizcisi Osman; 
bu sevahat hakkında kendisile 
görütıen ~azetecilere izahat vere
rek Romanyanın Süııne Umanın· 
dan aldıkları ınusevi mültecileri 
hamilen Bozcaada önlerinden ge
çerlerken bir İngiliz harp gemisi
nin kendilerini durdurduğunu ve 
bu esnada musevilerin Alman 
nıilli marşını söylemiye başladık.. 
larını Caka! İngilizlerin kendile
ıini susturduklarını bilahare de 
harp gemisinin refakatinde Ha1-
fıtya geldiklerini söylemiş ve iLa
hatına söyle devam etmiştir: 

Hayfa limanında yabudileri he 
men karaya çıkarmadılar. Ku -
manyamız bilıni~ti. Gemide bu 
yüzden karışıklıklar çıkmasından 
korkuyorduk. Nitekim korktuğu
muz basınuza geldi. Yahudiler: 

- A~ız, açız, bizi karaya çıka

radan öğrendik ki, bu bina Sul
tan Aziz devrinde yapı11JU4 va 
IOlll"adau İngilizler ıslah etmiş
ler. 

Hapishanede üç gün kaldık. 
Sonra bizi tahliye ettiler. Fakat 
aradan bir saat !l'cçmemişti ki, 
ctraiınuzda bir telilş hissettik. 
Tam rıhtıma gelmemizle bera -
ber 40 İngiliz polisi etrafımızı 
sardı tekrar hapishaneye gön
derildik. Bereket versin arap poli 
imdadmuza l' etişti. Bu polisle 
konsolosluğa mektup yazdık va 
hemen tabliye olunduk. 

Biz gemiye K'iderken halk rıh
tıma birikmişti: 

- Yaşasın Türkiye, yaşasın İ
nönü diye l!ağırıyorlardı. 

Fakat gemiye gitmemizle su
kutu hayale uğramamız da bir 
olda Çünkü bizim gemiye yeni 
bir mürettebat gelmişti. Serbest 
bırakıldığımız için Hayfaılnn İs
kenderiyeye geldik. Oradan Ati-' 
naya geçtik \"e beş ay Akdeniz 
~imanlarında dolaştıktan sanra 
İzmir ve oradan da bu~aya va..ı 
olduk!-.• 

rın. • diye bağırışın ı ya baş 1 ad ılar. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!'!!'!9!!!!5 
İngiliz askerleri güçlükle gem.i-
nin iısavişi ni temin eltiler. Uç Başvekilin nutku 
gün sonra bir heyet geldi. Evve- Bursada heyecan-
la çacuk ,e kaılııılarııı kafatasla-
rını muayene ederek karaya çı- Ja dinJendi 
kardılar. Bu muayeneden mak
sat içle.rinde Almanların bulun
ması ihtiınali idi. Kadın ve ço
cuklardan sonra ihtiyarlar çıkarıl 
dı ve nihayet gençler de gemiyi 
terkettiler. Bunlar kamplara sev
kediliyorlardı. 

HAPİSHANE llIİ OTEL Mİ! 
Üç gün zarfında gemi bosalmış-

h. Fakat biz hala kontrol altında 
bulunuvorduk. Telsiz dairesinin 
kapısın~ da bir süngülü dikmiş
lerdi. Bir gün bir arap polis bi
:re çok mütee..sir tavırla geldi: 

- Size, dedi, fena bir haberim 
Yar! 

- Ne o, dedik, yoku harp Ak
denize mi geçti. 

O gözleriuden yaşlar akarak: 
- Hayır, hayır hepinizi hapis

haneye götürecekler, dedi. 
Arap polisin dediği çıktı. 18 

kadar süngülü nefer bütün K'e
mi mürettebatını alıp karaya 
götürdüler. Üç zırhlı otamobilin 
içinde sür'atle hareket ettik. Ne.. 
relerden geçtiğimizi nereye gö -
türüldüğümüzü göremiyorduk. 

Nihayet kendimizi muazzam bir 
binanın önünde bulduk. Geniş 
bir kapıdan geçerek şık bir salo
na girdik. 

- Allah, Allah diyorduk. Bi -
zimle alay mı ediyorlar? Bnrası 
otel gibi bir yerdi. Bilardo masa
ları, satranç takımları her şey 
vardı. 

İngiliz zabiti içeri girerek bizi 
nezaketle setamladı: 

-Centilmenler, dedi, Her tür
lü, istirahatiniz temin edilmiştir. 
Burada hoşça vakit geririn. Buyu
run size yatakhaııenizi de gös -
tereyiın. 

Zabiti takip ederek yürüdük. 
Bir kapıdan girer girmez hep.iıni
zin rengi attı. Dört bir yanı de
mir parmaklıkla çevrilmiş bir 
yatakhaneye gelmiştik.. Bazı yer
ler demir parmaklıklı bölmeler
le ayrılmıştı. Hapishaneye ieldi
ğimizi henüz farlretmiştik. Son-

LAVAL'IN 
----~--

HAZIRLADil;I 

Fa ist Fransada yeni yent 
kanunlar hazırlanıyor. Ajans_ 
ların haber verdiô-Hıe göre 
meşhnr bay Lava!, yeni bir ırk 
kanunu hazırlamakla meşgul
müş. 

Nanemollaya: 
_ Ne der>in diye sordum da 

üstat: 
- Fransızlar o halde Faşist 

olmaktan maada Zenci de olu
yorlar galiba?-· 

Diye Laval'in esmerlifindea 
ve Zcnciliğinden kinaye bir 
cevap verdi! 

FRANSIZ --------
F Ü H RE Rt 

Mareşal Petain'e •Fransuı 
Führeri. diyorlar. Nanemolla 
da bunu ok.umuş. 

- Ben Alman Führeri'nin 
JUinde olsam, bu tibiri pnı -
._to ederdim.. 

Bursa, 14 (A.A.) - D C. n B. 
M. Meclisinde Ba<Vekilimizin 
ve diiter hatiplerin ra-!·•o ile ne;;.
redılen beyanatını şehrimizin 
wnumi yerlerindeki radvoların 
basında on binlerce halk bü.yi}K 
bir alaka, şevk ve hevecanla dİl> 
!emiştir. 

' 
Bursa hava kurumun• 

da bayanlır.r kolu 
Bursa, 14 (İKDAM) - Türic 

hava kurumu şuOesi.nde teşelt -
kül eden bıryanlar kolu kurum 
binasında yeniden bir lıoplantı 
yaparak Bursayı sekiz mıntaha~ 
ayırmış ve her mıntaka için bi
rer tali yazmı komitesi seç~ 
ve komiteler derhal faaliyete 
başlamıştır. 

__ __, __ _ 
Egenin incir ve Üzüm 

rekolteıi az 
İzmir, 14 (iKDA.M) - Bu yıl 

Eııe mıntakası üzüm rekoltesinin 
vecen yıllara nazaran daha as 
olacaitı anlaşıhnaktadlr. İncir -
lı:oltes:i hakkındaoki tahminler elle 
böyledir. Üzümün azhl!ına de
vamlı yai?m ur !arın ika ettiği tah
ribat ve ibazı hastalıklar sebep 
olmu•tur. 

Yağmurların Kuıa
das1ndaki tahribah 

İıımir. 14 (A.A.) - Kuşada
sına yağan yağmurlar esnasında 
<l:üsen bir yıldırım bir kadının 
ölümüne, iki kişinin de varalan
masına sebep olmustur. Dıaer 
taraftan bundan 15 .ınin evvel , 
ya!!an sürekli ve devamlı vağ
"ırıurlann mülhakat4 muhtelif 
mahsulata ika ettiği zararların 
ilk tahminlerden fazla oldulttt 
yaoılan son tetkikler neticesin
de taayyün etmiştir. 

Diyerek ilave etti: 
- Biri mailup memleketini 

kendi telakkisine göre galip 
kılnıı;ıı.a ralışıyor; öbürü mağ
lup edilmemiş memleketini 
mümkün mertebe batağa so -
karak cmşmanına teslim etmi.. 
l'e ve hokkabazlığa ~alışıyor! 

MAHL"ÜK TA 

DEÔİLİZ 

Cevdet Kerim incedayı, 
·- Biı amali erbaa he>apla

nnın dışında, üstünde, miis
iıesna bir milletiı .. 

Dedi. •Son Telgraf. buna: 
- Biz fabrikadan çıkma ıniJ. 

\etlerden de değiliz. 
Fikrini kattı. 
Biz de şunu katabiliriz: 
- Biz mahluk değil, halik· 

milletiz. 
- Her gönülde bir arslaa 

yatar .. derler, fakat, muhak -
kak ki bizim gönlümüzde va 
gücümüzde bin arslan var. 

Biz arslan milletiz . 
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1 CJ!f 4 
lilllldWaam 

Türk-Sovyet dostluğu 1 

karşısında İngiltere 
Garbi Avrupada 
stoklar tükendi 

(Baştarafı l inci savfada) 
)"C::ıiinin wia.tJ. olan hareket .ve fikir 

btlkl&ıtni t.eba.niz ettirmi.ıilir. Dek
lor R.dik SOlydam bll&'ünkü Turki-
7enbı Osınaub İmparatorlutu Tiir
kbbi olmadıi'ında brar e~mişUr. 
İncihz efkarı umumiyesi bu hus ... ı-
7et.i clik.k.atle kaydeder, ,iınkü. Al -
man1a bu hasu..:sbeı.i ihmal etmişse, 

İı>ı:illere ou biç bir r.aman dilr.lr.al 
na:ı;ırınd.an urak.la.şlırmamışhr. 

Doktor Refik Sa1da.m'uı nutku et
rafında J'UrUtuJen Alman müt.alea-
1.acında son ıunlerdc neşredilen ve
&allll.e Tuck.i7e aleyhine l·apılan lt
lı.a.mJoAnn 5ah~liii ha.kkındoı Başvekil 

tarafıud.au C"Osterilea. biıtlin bbaUa
rw. .ııiUreU mahsusa.da u.nutuhnası İn
C"ilt.erede al.lka ile kaydedilmektedir. 

Han<:hes&er Guardia.n. C"&zetesJ Bal
lr..a.n nı-.etesiue o•o.n bir makale t.a1lsbıi 
etmi ir. Bu g-a.ıcLenia b~makale

aia..i. yazan muharrir, Alma.nyanm ~u 
&n.d.a Roman.yada harbe mııni olmak. 
içı.u 7erlnde seMpleri olduiuna., ta.
kat Romanya.nın U.ksimin1 tehir et
mekten başka. bir tcY yapmMhimı 

bildınlik.Wn soura, Sovyf't ve Alman 
nufuz dairtlf'rinlu bı.ı.yuk hırs Ka
releri. Turkl«'rin ellnde yani sağlam 
t.IJerde bulwıan İstanbul ve boiazla.ra. 
7aklaşhrdıkJannı 1·armaktadır. Sov
Ytıler bo&aılan kontrol ettikleri 
takdırde her zaman garp clhangir
lerilıin gozllııia kam~tırmu; olan şark 
Yolu Kitlerin Uııunde kapanacaktır. 

Boğazlar Almany a..ıun olsa. Sovyetler 
timdi Balt.ıkia oldu,tu. ribi Karade
nlzde m..alıpus kalacaktır. Bu kadar 
kazanabilecek. vera bu kadar kaybe
debilecek Almau) anın sahte ve~ik 

ne!j.ri ·w-etile ol«'denbl'ri Su\ ,..etlerle 
Turkler &ra&l.Dda mevcut dostlu.Cu 
boiıuıya matuf bic ~iya.st:t takibel
.ıııt> i Labiidir. Almanlar BakQ petrol 
kuyuların.ı hucum için ınüttehklerin 

&.opraktanndan reçmf!Sine Türklye
llin i.mide olduiuna dair hazırlan

m~ bir pli.ıı buldu.lr.lanru iddia o&

mek~dirter. Tiirk matbuatı bu be-
7a.na.tm sıhhatln.J belli bir sta:reU..e 
~lt1:1p eUııektedir. .TU.rkb"e, m.üite
flklere , aralarında mevcut ittifakın 

7aln.u. bir prtla yapıldıfını, o şartın. 

ti& SoV7el Rvsr•Y• kartı bir harbi 
in.laf etmemek. ~rtt olduğunu öte-
4enberi sarahaUe bildirmiştir.» 

Almauya, bu salıle bab<rieri 1•1-

m.akla., J'&lan ..... ·ın sulntret sahlbi 'ek
llnde côst.erdij"l bir kolllfara klrl'Şl 

SovyeUer tarafından led.ltüi tedbir
ler alınmasını temin etm.iJ'e pyre& 
edb'or. Alman propac-andasmm ü.ınl

dl. SoYJ'ellerlo ilUhu edocüieri te
dafıil lodblrierlıı Tüt1dyeyl m•""
vemete sevk ve Rom.aoya ve Flnlaa .. 
din ırlbl TürkiJenln de A1man1•1• 
dotru leveoodlı <lmesi7tll. Türk.i.f• 
Almanyaya tlbl 01"&1dl boiazlar 

Cermeo t&hakk.Umü altına girecek.ti. 

Sovyetler Birllii, Alman tasavvurla· 
rın• ve Türktyenin Pinla.ndiyadan 

farklı olarak kendisine kar,-ı d~Uak 
hisleri b~ilyen ve Abna.nyaya. kar

'' basmane labtler taşı1an bir memle
ket oldutunu anhyor ise kurulan t.u
ui• dW,mlye«ktir. Sovyetlerin men

faati TUrk dostluj'un:ı Inarunak ve 
Tdrklye7i hakiki diışmanut :yanın

da yer aldıracak hlc: bir ~Y yap
mamakta.dır. istanbuld:ı.kt bir Sov -
yet sözcüsü.nün dÜ.n nakledilen beya
natı Sovyt-Uerln Türk. toprakla.n üxe
rinde bir iddialan bulıınm.ad.ıtını 

ıüstermekted i r. 
Ba~ nnıharrir yaıısuıa. deva.mi& 

Sovyetler ber ne k3dar büyi..ı.k bir 
memleket ise de do-sU~ra ih~iya.cı ol
duğunu ve nıihver uk.adaşının ha.ki
ki maksldla.rı meydana çıkhklan son
ra Alman siyaşeUne yardımı ol&· 

bih·c<'k he-rhangl bir tedbirden çekin
me.si IJ.zım ıeldiiinl hatırlatma.kt&· 

dır. Sovyetleı. Htle-r'in. cllltler be.

na dedi ki:t i"ıulndeki kitabında Herr 
Jtauschnlnı'e söylM.iği soıl«-ri unut
m.amak.la lyl ederler: 

cBelki Sov,..eLlerle bir ittifaka mani 
olamuacaiım.. Fakat ,-arpt.ckJ bırsla
rmu &abak.kuk ettirince, !(eriye dön
mek.ilkime hi' bir zam.an eo•el olını
:ra-cakt.ar.> 

1"fa.kale bu mut"l'le ka bllindeo sös
lerle bit.mekl.f-dir: 

ıntıer'in ceriye dönU.,ünde SoVJ'et
ler boiuların, Butler taı·afından per
ıembe 1"ünli ır.ah edilen siya.seti. &w. 

J'etlcrlc m.iın~balf.nın lıJib ve t.ak
viyesl olul İ.n1"ilWrenin müttefiki. 
Türkiye slbl bir dost mPmleketin e

linde bulunmasından memnmı ola

caklardır. 

Bulgarlar sustu 
( l:;aştarafı 1 inci sayfada) 

!erdir. Bu tedbir halk arasın<;la 
karışıklığın önune ~eçmek için 
alınmc;tır. 

Siya.si malıafil, Bu~aristanın 
cenubi Dobruca meselesıni Ro
manya ile dostça müzakere sure
tile halletmevi tercih ettiğini 
beyan etmektedirler. BuJ.garla
rın intizar vaziyetinin amille
ri, sivasi sebepler, a"nİ zaman
da da mahsulü idrak ihtiyacı

dır. 

Mihver devletleri cenuıbu şar-
• k.i Avrupa memleketleri mah • 
sullerine büyük bir alaka gös
leıımektedirler. Fakat bu mem
leketler, fena geçen mevsimin 
vereceği zayıf mahsulü kendile
rine saklamak cnclisesindedirler. 
Bulgaristanda ve Ytıgoslavrnda 
S<>n günlerde veni tuğyanlar ol
muştur. 

Alman ve-İn giliz hava kuvvet
lerinin korkunç akınları 

(Bııstarafı 1 inci sayfada) 
tarafından dün akşam yeni hü -
cumlar yapılmı~tır. Bombardı -
man tayyareledmizden ikisi üs
süne dönmemiştir. Dün gece bom ... 
bardıman servisine mensup tay
"•reler hücumlara devam etmiş
lerdir. Hede!ler arasında Ham
burg, Breme, Vilbehnshaven ve 
Emdeu dokları; Breme'de ve Die
chshausen tayyare inşaatı fabri
kaları, Monheim ve Hamburg pet 
rnl tasfiye fabrikaları Greven 
Broick malzeme fabrikaları, Ham, 
ıhanabruck ve Soest emtia gar
ları vardır. Holandada ve Alınan. 
yada 14 tayyare meydanı da hü
cuma tabi tutulmuştur. Avdetle 
bir bombardıman tavvaremiz bir 
dü~man avcı tayyaresiui düşür
~u>tür. Bütün layyarelcrinıiz sa
hmeu üslerine dönmüşlerdir. 

Dün gece, sahil müdafaa tay
varclcrimiz, Holanda sahillerin
de llarliııgcn'de cephane depola
rına ve Burges civarında topla. 
ttQn nıavnalara hücum ederek in
filak ve yangın yapan i~abetler 
kavdetmişlerdir. Tayyareleri -
nıizdcn biri üs~üne dönı11en1istir. 

Bilihare alınan haberlere ·na
zaran, dün tüccar gcnıilerimize 
ve snlıillcrluıize dü~ınanın ynp
tıöı hücuıular esnasanda cem'an 
3 İngiliz avcı tayyaresi zayi ol~ 
muı,tur. 12 dü,ınan tayyaresi im
ha edilmiş, başkaları da hücum. 
larda hasara uğratılmıştır. 

Kahire, 14 (A.A.) - Hava ne
zareti tebliği: 

tıu hatta S<>nurıda Trablus!(arp.. 
tc El Adem El Gubbi Bardia şe
ılıirleri Tobrukta da ııcmiler İn
Pilız bombardıman tayyareleri 
tarafından bombardıman edil -
mıslcrdir. Hasar malüm değildir. 
Bununla beraber Bardiada van
~ın çıkmıstır. Erythreede As-

sasda mühımnıat ve petrol di!
oolarına hücum edilmis ve yan
gın çıkartılmıştır. Avcı tayyare
Jerimızden birı üssüne dönmemiş
tir. 
Düşman ta vvareleri dün Adene 

hücum etmislcrdir. Binalara ha
fif hasar olmuş yerlilerden 2 kışi 
ölmüş 4 kişi yaralanmıstır. Eryt
hreede Massaua tavvare meyda
nı üzerine muvaffakıyetlı bir 
hücum yapılmış hangarlar ve 
karargahı binaları üzerlerine tam 
isabetler kaydedilmiştir. Düşman 
avcı tayyareleri siddetli bir mu
kavemet ~e,,mislerd':'.. T~v- 1 

yarelerimizden biri üssune dön-
mc-mistir. . 

Londra, 14 ~ Iyi haber alan 
mahfild--ki umumi ka.naate na~ \ 
zaran Hitleriıı şımdı,;ı hedef.• 
Balkanları itidale >cvketmek, bır 
katolik blokll tcşkiiini istihdaf 
eden harekeli .baslangıcında te
melinden vıkmak Fransız lilo 

sunun ziyaı veni bir şekil alan 
hali hazır meselesi üzerinde du
rarak ingiltereve karşı istila ve
ya ablt>ka suretile veva her ~ki 
sur~tle birden hücum etmektır. 

İtalvada bir mahal. 14 (A.A )
İtalyan ordularının umumi ka
rargiıhının 34 numaralı teblii(i: 

Şimali Afrikada cfüsman ta
rafından ta vvare me\·danları üze
rine ııeceleyin vapılan hava a
kınları ne telefata ne de h::ısa
rata sebeıbivet vermistir. 

Sarki Afrikada İngiliz tayya
relerinin Muvalisine yaptığı bir 
akın ('(ıp('lllarımızın atesile tar
dedilmis ve bir düsman tayya
resi düsiirül:müştür. 

Bir torpitomuz bir İnf!iliz tah
teJibahirini batırmıstır. Tahtel
bahirlerimizıden biri üssüne dön
mem.istu' 

Bir Amerikalı da 
Avrupada açlık o
lacağını söylüyor 
NCYvork, 14 (A.A.) - Reuter: 

Vasi~tondan Nevyork Timese 
bir makalesi intişar eden Jolın 
Maccormack, Avrupa kıtasıpda 
açlık olacağı tahminini ileri sür
melde ve İnııiltere, mukave

met ederek Avrupayı buğday it
halinden mahrum bırakabilece

ğini ve aclık ııavri müsait hava 
seraiti, askeri harekat ve sefer -
berhk dolayısile mevdana gele
ceğim, şimdiden, Holanda, Belçi-
1-:a, Fransa. İsviçre ve İsveçte 
burdav stoklarının azaldığının 
kaydedildiğini yazmaktadır. 

Norveçte Hidro elek
trik santralları inşa 

ediliyor 
Oslo, 14 (A.A.) - Trot"nd~la

ge, SLa' anger, Oldedal ve Kra
!(eroe mıntakalarında. ceman 135 
milyon kilovat istihsal edecek 
kudrette büvük hidro - elektrik 
santralları inşasına başlanmış
tır. 

Fransa'daki son Çe
koslovak kıtaatı da 
İngiltere'ye g~çti 
Londra, H (AA.) - Fransada 

bulunan Çeko>lovak oıviusunun 
bakiyesini tPskil etlen kıtaat 
insan ve rnalzemecc zaviat ver~ 
meksi1.in, İll4(iltere 'e vasıl ol
muşlardır. Mezkür kıtaat ı:ıene
ral lngr tarafından kumanda 
ediJ.mektedir. 

Sovyetlerin üçüncü 
beş senelik prog

ram istikrazı 
Moskova, l4 (A.A.) - Üçüncü 

beş senelik proııram için acılan 
sekiz ırnil var rublelik istikraz, 11 
gün zarfında 9 milvar 60 milvon 
ruble bir fazlalık arzetmektcdir. 
Gelen talepler üzerıne istikraza 
iştirak mı.id<ieti 20 temmuza ka
dar temdit edilmiştir . 

Yugoslav Nafıa Na• 
zırı Sof yada 

Sofya, H (A.A.) - Yugoslav
ya Nafıa naıırı Krek, hır kac 
gün kalmak üzere Sofvava gel
miştir. Nazır, Bulııar kooperatif 
cemiyetlerinin lron~relerinde ha
zır bulunacaktır. 

Sovyet - Litvan sulhü
nün 20 nci yıldönümü 

Moskova, 14 (AA.) - So\•vet 
Rw;ya ile Litvanva arasında sulh 
,,akdının 20 nci vıl dönümü mü
nascbctilc ali Sovvet meclisi re
isi Kalinin ile Litvanva Cumhur 
Rei>.i Palecki tebrik telgrafları 
teati etmislerdir. 

Romanyada polis ile 
jandarma birleştirildi 

Bükres, 14 (A.A.) - Neşredi-
len veni bir kararname 1>0lis mü
dürlü~ü ile jandarma kumandan
ILitını tevhit etmiştir. Yeni teşel<
külün ismi <l'olis ve devlet em
nivel umwn müdürlüğü. olmuş
tur. 

Cebelüttarıktan 
çıkarılanlar 

Cebelüttarık, H (A.A.) - Vali 
tarafından neşredılen bir bevan
naıneye nar.ımn Cebelüttarık
tan Fransız Fasına nakledilmiş 
olan ahali, l!ÖrÜll'n lüzum üzeri
ne derhal Cebelüttarıka geri alın· 
mıştır. 

14 Yunan vıı.puru 
battı 

Atına, H (AA.) - Stefani: 
Gazeteler. son aylar içinde, cem'
an 62.000 tonluk 14 Yunan \'apu
runun battığını bildirmektedir
ler 

Büyük Amerika ban-
kası müdürü öldü 
Ne\'VOrk, 14 (A.A.) - Büvük 

Amerikan bankası National Citv 
bank direktörü Jnmes Per\<ins 
fücceten \'efat etmiştir. 

Molotof Bulgar 
Elçisini kabul etti 
~oskova, 14 (A.A.) - Molotof 

'Bulızar ekısıni kabul elmıotir. 

1 

1 Yeni Fran ız rejimi 
karşısında 
(Baomakaledcrı deı·aml 

sa Alman) ... ~, a yarann1ak, denize 
dü~ea yıl@a .. nıır. Petain kurtu
luş ümidini bu yolda bulıuu~tur 
ve bu üu1itle Iı'ran.sız dc\i'ıetinin 
idare >;eklini bile Almau)aıunki
ne benzetmiştir. Bitlerin <eneler. 
ce uğraşarak viicudc getirdiği bu 
idare şekli, Fransaya uyacak ını? 
Nazilerin kahvercnj!İ gönıl~ği ve
ya J.'aşistlcrin kara gömleği Fran
sanın vücudüne uyo-un ıelecek 
mi? Onlar, ayrı bir bahistir ki,yu
karıda söylediğimiz gibi, bizi a
IUkadar rlmeı. Fransız rejimi, 
<imdilik bir taklit mahiyetinde
dir; ne n.etice \•ereceğini ancak 
zaman gösterecektir. 

Asıl dikkate Jiiyik nokta, Pe -
tain'in, işgal edilmiyen Fransız 
topraklarını terkedip Alman iş
gali altında bulunan Paris ve Ver· 
saya gitmek istemesidir. Belki 
kendisi Versay'a gidip 1918 zafe
rinden sonra orada i~lencn günah
lardan tÖ\·be ve istiufar edecek
tir. Fakat, ıhtiyar l\lareşahn ken
di ihtiyarile Jl!man i~gali altın.. 
daki araziye 'gitmc~inc ve kapt
sının önünde Alnıaıı nöbetçileri
nin dola~tığını gürıniye ta.\ammül 
etmesi.cıe ne mana "·ermeli? Yoksa 
!'tlareşal, kurınak istedi~i rejimin 
sökmiyeceğine ve bir ihtılalle 
devrileceğine mi ino.nınıştır?. Bu 
takdirde, Alınan i~galinc ıltica 
ediyor, demektir. Böyle bir ihti
mal n1evcut değılse, Petain, mu· 
ta vaat ve_ teslimi) etin en son 
haddine kaclar inerek bütün kur
tuluş Alınanların affından, lu
tuf ve merhametinden bekledi.. 
ğini göstermek istemb•tir. Bir ~ 
kuyucu buna, •Almanlardan da
ha İl'İ emir al..ınak jçin Paris \.'C 

Vcrsay'a gitmi~tir. diyor. Sebe
bi her ne olursa ol>un, Petain'in 
bu haı-ekcti, Frausanın vatan -
pen·er ve hami)·etli vicdanları
nı pek rencide etmiş olsa gerek
tir. Onun, Fransaıun layü&d şe. 
fi ve imiri mutlakı olur olmaz, 
Alman süngülcriniıı hinıayesine 
iltica etmek istemesi, İnı;ilizleriıı 
Fransız donanması nıcsclesinde
ki lıarQketlerini de haklı gös
teriyor ve kendinin son nutkun
daki iddiasını cerhediyor. Mare
şal, bu nutkunda, ct'ransanuı lıiı 

bir zaman harp filosunu Alman 
ve İtalyanlara teslimi kabul et
miyece~ini derhal teyit ederim. 
İngiltere bunu zannetmişse al -
danuııştır., demiştir. Kendi şah. 
Sllll ve kurduğu yeni hükumet 
ve rejimi Almanlara teslim e
den bir devlel şefinin, donanma
yı teslİln ctnıiyeceğinı demesine 
ioannıak kabil nıidir? Ingiltere 
aldanmamış, bilak.iı. başına gele
ceği pek iyi görmüştür. 

ihtiyar Mll!'e_şalın kendi kana
atine g-öre, FransayJ kurtarmak. 
ümidile böyle kat'i bir mutavaat 
ve teslimiyet gösterdiğine '\Üp
Jıe yoktur. Mütarekede damat Fe· 
rit de böyle düşüuınemiş mi)·di? 
Fakat, acaba Petaio, galiplere 
boynunu uzatmakla Fransayı bu 
feci mal(lubiyetin akibetlerinden 
kwtarabilecek midir? Zanııetnıi.. 
yoruz. Bir kaç gün evvel, Italya-

nın yarı resmi g-azetesi Giornale 
d'İtalia şö)·le yazıyordu: 

cFransız - İngilız ittifakının 
feci inhidam~ Fransanın ma -
zideki siyaseti ve askeri l:are
kıitile mihver devletlerine kar
şı ihdas etmiş ol.duğ,u şartla -
rı tadil edemez. Mai(lup Fraıı.. 
sa, İtalya ve Almanyaya karşı 
olan bütün siya,,i borçlarile 
mağluptur, Avrupa siyasetinde
ki degişik.likler, mes'uliyetle
ri deg1ştiremiyeceginden İtal
yan ve Alınan isteklerinin tat
.min edilmesi Jazımdır. • 
Gerçi, bu ses, mihverin şefi o

lan Almanyanın sesi değildir am. 
ma, lngiltereyi yıkıncıya kadar 
susmak azminde bulunan Alman· 
)anın da pek başka türlü düşün
düğü tahmin ve iddia edilcnıez. 
Diğer tara(taıı )-"eni Fransız 

hükumetinden bahseden Alman 
radyosu, nazırlardan bazılarını, 
ezcümle Laval'ı ve Ybarnaga -
ray'ı tenkit ederek cBu dünün 
adamlarından Fransa ıçin 
yeni hır devir açılması beklene
mez.• demi~tir. l\tare~l Petajn, 
işgal altına girdiği zaman, bir~ok 
taı~ iklcre maruz kalacak, şahsi 
ve ıniUi izzeti nefsinden birçok 
fedakarlıklar yapmak ıztırarına 
dii'!ecek ve ı.ihayet >tılh şartları
nın acı :!'ıillcsini ~·i,·ecektir. 
Fransayı kurtara.bilirse, :ıncak, 

Marcş.al Petain'in köliileyip dur
duğu Iıtgiltercııin - eger kazana
bilirse - zaferi kurtarabilir. Bu 
zafere inannıadığı anla ılan Ma
reşal Petain 'de kimbilir, belki 
için İ(İn, buna dua ctınektcdir. 
Galiba, Almanlar da, bunu bili
yorlar ki, Fransada yapılan re
jiı11 değisikllğinin esaslı bir şey 
olacağ"ına inanmıyorlar. Filv3.ki 
Fransız mill<'linin seciyesine gö
re, böyle dii~iinnıekk hakhdır-
lar ABiDiN DA \'ER 

Çörçilin beyanatı 
Londra, 14 (A.A.) - Beuter 

bildiriyor. 
İngiliz İmparatıırluğu ve Ame

rikaya hitaben bu akşam radyo
da konuşan Çörçil aşağıdaki be
yanatta bulunmustur: 

Son 15 gün zarfıııda, Alman fi
losundan kalnn kısım ablukaya 
ve llalyan filosunu avlamıya 
hasrettiği gayretlerden başka İn. 
giliz donann1ası Fransız donanma 
sının saffı harp zırhlılarını harp 
müddetince hareket sahası hari
cinde bırakmak gibi hazin bir 
vazifenin de kendisine tahmil e
dildiğini P'Örnıü,tilr. Compiegne 
vagonunda imza edilen mütareke 
şeraitine nazaran bu gemiler Na
zi Alnıanyanın kontrolü altına 
vazedileceklerdi. Bu gemileriD 
Bitler'e devri İngilterenin emni .. 
yetini ayni :ıamanda da Ameri .. 
kanın emniyetini tehlikeye koya
caktı. Binaenale)·b seçecek iki şık 
yoktu. Yaptığımız gibi hareket 
gerekti, Ve derhal harekete geç 
meli idi. 

Bu acıklı vazifemiz şimdi bit
miştir. 

Her oe kadar inşası bitmemiş 
olan Jean-Bart zırhlısı henüz bir 
Fas limanında Toulon ve dünya
nın muhtelif limanlarında da 
harp gemileri bnlunmakta ise de 
bunlar, tefevvuk ve ku\'vetimize 
halel getirecek halde değillerdir. 

Bu gemiler Almanyanın \'e~ a 
İtalyanın kontrolü altında bulu
nan limanlara dönıniye te.,eb -
büs etmedikleri miiddetçe hiçbir 
suretle onları incitıııiyeceğiz. 

Fransa ile olan mü.nnsebelimİ· 
zin bu facia safhast bizinı için 
sona ermı~tir. İstikbali dllşün • 
mek daha do;!rudur. 

Bugün J> ramız milli bayramı 

olan 14 tenıınuzdu.r. Bir sene ev
vel Champ• El;ı;sees'de ı•ransız 
ordusunun vakarlt bir resnıi gc
cidinde hazır bulunuyordum. 

Bir sene içinde nıc)-"dana çıka· 
cak hadiseleri o zaman kim tah
min edebilirdi? Başka seneler 
zarfında olacakları da kim tah -
min edebilir? Beşer mukaddera
tııun açılmamış sahifeleri önün_ 
de nıütevahhiş dururken, imanı
mız, yardımcunız ve kuvvetli nes
limizdir. Kurtarılan bir Fransa
nm şeref ve büyüklük içinde ye
niden sevinçle tesi't edeceği, bir 
14 temmuzu görebileceğimizi ve 
araınızdaa bir kısmının bunu gör
mek için ;vaşl,!'.acağından ve Fran
sanın bir defa daha beşer huku
kunun ve hürriyetin şampiyonn 

Fransanın istiklali 
(Baştarnfı 1 inci sayfada) 

ları teşekküllerine Leıion Etran. 
gcrc'e tayyare ve deniz kuvvet
lerine mensup birçok muharip
ler de merasime ~tirak etmişler
dir. Bir otobiisle resmigeçide iş
tirak eden Fransız yaralıları he
yecanlı yaşa iıvazeleri yükselt -
mişlerdir. 

ÇÖRÇİLİN MESAJI 

Londra, 14 (A.A.) - Reuter 
bildiriyor: 

Bastille'in zaptının senei devri- ' 
yesi münasebetile Çörçil general 
de Gaulle'e hararetli bir mesaj 
göndermi~lir. 

VİCHY'DE YAPILAN MERASİM 
Cenevre, 14 (A.A.) - Bugiin 

Vichy'de Mareşal Petaiıı'in hükU.. 
met erkanının ve kordiplomatiğin 
hazır bulunduğu bir ayinle 14 
temmuz bayramına başlanmıştır, 
Ayini müteakip Mare1&l Petain 
meçhul askerin mezarına bir çe
lenk koymuştur. Ba merasimdea 
sonra kıtaat Mareşal Petaia'in 
önünde reıımigeçit yapmıştır. 

lnoiltere sahiliari 

olan milletlerin Cin •afınola bÜlu
nacağından emin olduğumu be
yan ederim. 

İngili:dcrin ne sözlerile ne de 
dıhüncelerile }'ransaya hitapta 
bulunnııyncaklannı teyit eden 
Çiir(il si>zlerine şu suretle devam 
etmiştir. 

İhtimaller, harbin uzun ve çe-
1in olat3ğl zannını ,·ermektedir
lec. Hicb:r kimse harbin ge~le
) ip genişliycmiyec.-ğini söyliye
mez. l\1uhakkalı. olan bir şey var. 
s.ı o da, Al ıupa milletleri uzun 
ıaın~n 1':szi, Gestaposu tarafın 

~an idare edilmiyeceklerıdir. D~n 
yada, Hill.,tin tahaisküm ve ıoıı 
incili linUndc eği.lıni)e<"ektir. Şım 
di nıür.:ıdP'~de yalnız 1- aldık. air 
zalimiu kuth et ve l U' 'etinin v:ı
pabile< eği <·n >:ena· sc"!cre ceS:.
retle h.aı~. ko~·nu,yu ı~.ecburut. 
lfcııi.i1 t'"r~~~Jnıenıis tir gaye için 
çul:~tı;.":1mı?t müdrik olarak, li.; .. 
tünde t!o.-:Oduğuınuz 1< praklarJnlı-
21 tclıciit eılcn istiliıl•n müdafoa 
etmiJc l · ,_rız. Yal:ı.ı !:arp edi. 
JOtUl. l'aJ al yalnız Kendimiz i\·;n 
harp e!ruİ)"oruz. D·•nı•nnıamızıo 
lıiıkinı old,.irn denız v~ Okyanus
h.ıL"la 1;< vr Jnıiş olan adanıızda, üs 
tiın tot~ JBTt l ilerimiz101 cesaret ve 
icdalı.arlıkları himayesi altında 
\

10.kuu yi.ı.kıi"ı hücumu sükiınetle 
bt<l,,Jıyoruı. Belki bu hücum biç· 
bir zaman yapılmıyacaktır. Ani 
ve şiddetli bir darbeye ayni za
manda belki en çetin imtihan olan 
uzun bir intizara cesaretle karşı 
kıymıya muktedir olduğumuzu 

göstermeliyiz, Fakat bu imtihan 
ne olursa olsun, hiçbir şart koşa
cak değiliz, hiçbir müzakereye 
girişmiye tahammül etmiyecei:iz. 
Belki merhamet delilleri gö te -
reee"iz fakat kendimiz için mer
haınei i'.)teıniycı·t>ğiz. 

ı:l.zc mpatısı olan Atlanti)!in 
öbür tarafındaki seyircilerin ve
ya henüz tahribedilnıemis Av
rupa memleketlerindeki merak 
içindeki dostlarunızın, mena.lıi 

\•e azmimizi ölcemiyerck, Na
zi harbi makinesinin bir kaç ııün 
zarfında parça parca yırttığı bu 
kadar devletleri ve kraliyetle
ri gördükten sonra biZLm havatı
mız icin korkmalarını kolaylık.la 
anlarım. Hitler kendi irade kuv
vetine müsa ,.;, bir kuvvetle ken
disine ınııJcavemet eden büyük 
bir ıı:nillet henüz ııoörmemiatir. 

Hitlerin Almanyanın lromşusu 
olan memleketlerin ma,,hvı plan
larını nasıl teferruatile hazırla
dılruıı ııfü·diik. 

---· 
Muhterem 

Okuyucularımıza 
(Bııstarafı l inci sayfad4) 

güçlük çekmekte ve hatti ih
tilacı tamamen temin edeme -
mektedir. 

Bütün bunların neticesi o
larak memleketimizdeki ıa . 
zeteler harp dolay"ile )olların 
kapalı olması yüzünden kağıt
sız kalmak tehlikesine karşı 
tedbir alarak neşir vazifeleri -
ne devam edebilmek çarelerini 
bulmak nıecburiyetiııde kal -
mışlardır. 

Koordinasyon he)·eti de ka
ğıtsızlıi:a meydan vermemek 
irin gazetelerin sayfalarını tah
dit etmiş ve bu kararname 
mer'iyete girınistir. 

Bu vaziyette •İKDAM. bü
yük fedakarlıklara katlanarak 
bugüne kadar elde ettiii te -
veccühü kaybetmemek ve ay_ 
ni umanda neşriyatına devam 
edebil1J!ek özere yeni tedbir
ler alırken, her zaman ol -
duğu gibi okuyucularının men
faatini esas tutacaktır. Bütün 
samimiyetimizle hülasa ettiği
miz bu vazi)-etin neticesi. her 

(Baştarafı 1 inci sayfada) ne olursa. olsun okuyucuları -
yebitirim ki, sahil!erimizde va mızı daima ve en iyi şekilde 
sair icabeden yerlerdeki mü.da- tatmin etmiye çalışacağımın 
faa hazırlıklarımız o kadar mü- gördüğümüz raibet ve tevec -
essir bir şekilde ilerlem4tir ki cühe teşekkür ederek tekrar 
me:ıcut ı~llerde hakiki bir in- ı etmeyi vazife biliriz. 
kılap teşkıl etmektedir. • • 

T. H. K. lst. Hv. MUmessilliğinden: 
Gençleri küçük yaşta tayyarecilik.le alAk.adar ebnek ve onlara tayyarecilik 

aşkını aşılamak maksa.dile Türk Hava Kurumu İstanbJlda bir ay devam et
mek üzere bır tayyare nıodelcilik kurtlu açmaktadır. Bu kursa yurdun muh
telif vil.ii7et1crinden ilk tedrisat müfettijlerile mualli.mlerden mti.:'ekkep ol
mak üzere 50 kişil.ilc bir grup istirak etm'!k.tedir. 

Bu kursta amell ve nazari ders görerek tayyare modeli yapmasını öl
re.necek. olan bu müteW, ve muallimler1 avdetlerinde mıntakalarındaki mek .. 
tep talebelerine model yapmasını öğreteceklerdir. Model imaline muktazi bü
tün malzeme Türk !-!ava Kurumu tarafından talebeye meccanen verilecektir. 

Kur.::, Türk Hava Kurumu Başkanı ve En:urum Mebusu Şükrü Koçak 
tarafından 17 ağustos çar;;aınba günü tam saat 3 el<! Sultanahmetteld San'at 
mclttf>binde açılacaktır. 

Kunru mülea\tip ağustoc nihl,l'eüae dotru bir model milaabalr.aaı yapı
lacaktır Bu müsabakaya iftin.k etmek istiyenierin kayUlanoa T. H. ıt. t.t. 
Havacılık Mümcssilliğinde şimdiden b"'1anm11tır. (l!:!OJ 

sıyasT 

~~vazıyet 

Harbin yeni hedefis 
hazırhğın sebebi 

YAZAN:_~ NU_Kj_IR~_ 

939 yılı ey lıilünde ba~y wn 
şimdiki harp, ıeçen on ay içinde 
istikamet, sa(ba, seyir itibarile o 
kadar çok değişiklikler güstctdi 
ki, ~ıra ile bu sütunlarua tesbit 
etmek uzun sürer. Hatıralart -
mızda dahi bu cihetleri hır anda 
canlandırabiliriz. Fransa Cuın ... 
huriyetinin silahlarını tc!,liınin
ı..n, Ingiltere İınperatorluğunun 
harbe devama karar \"erme!>in -
den sonra, esasen hakiki ga)esi 
dünya haritasını deği~lırmck, 
servetlerini taksim evlemek, mil
letlerin istismari şekillerini ka -
rarlaşlırmak, Jeni ellere ve ida
relere geçirmek olan şimdiki 
harp, geniş, şumullü bir blika
met takibine başladı. Vazi~oı, bu 
keyfiyeti zaruri bir hale getir
miştir. O halde, muharebenin ye
D.İ safhasında yalnız Almanya -
nın İngiltere adalarına hücuınu, 
Italya ve Almanyanın Akdeniz
de, Afrikada mücadeleleri değil, 
İngiltere imparatorluğunun yol
ları, bu Jolların geçtiği arazi ile 
sahalarında me>kıin nıilleller de 
vardır, B.ıı cümlelerdeki dü~ün
celer, vaziyetin tasviri, tahlili, 
harbin mutlaka mezkur sahalar, 
yollar üzerinde bulunan araziye, 
nıilletlcre sirayt't edeceği mana .. 
sına tefsir edilmemelidir. Çünkü, 
bu zamana kadar Avrupada mu
harip ve ınüıtclik, gayri muha
rip ve bu ikisile anlaşını.ı, üç bü
yük devletiıı yeni hedefleri he
nü:r: filen teshil edilememi tir. 
Bu itibarla harbin yarın.ki inlıi

afını, istikametini, sahalarım 
ancak ve yalnızca, had.iseler bel
li edebilir. 

O halde diyebiliri ki, saym 
Başvek.ilimizin Büyük Millet 
Meclisindeki beyanatı istifham
lar, yarınki hadisatın meçhnl ia 
kişafı, istikameti karşısında, Tür
k.i)·e Cumhuriyeti Hükumetinin 
ve Türk milletinin hareket tar
zını beyan ve ilan, kat'ivetle ifa
de eden, dikkatle, ehemmiyetle 
tetkik olunacak ifadeler, karar
lardan ibarettir. 

HAMİT NURi ffiMAK 

Yarı resmi Al-
• man aıansı 

(Bol<tarafı 1 inci sayfada) 
raporda Türkiyenia.bir taı:rna 
harbine değil bir müdafaa harbi
ne ha~ır olduitıodan bahsetll1İ4 
olduğnnu ve yine Türkiyenin müt 
tefikler tarafından İr.ru yolu ile 
Baküya karşı yapılacak bir ta
arruza iştirak edecej:ini değil se
yirci kalacağını yaLnuş bulundu
ğunu iddia etmislir. 

D. N. B. Ajansı bugün göııder. 
diği bir telgrafla cAlmanya hari· 
ci ve nezareti tarafından n~rolu
nan \·esikaların tercümebi e na
sında :yapılan yanlışlıklar. kay
dile B. Massigli tarafından ileri 
sürülen dej:işikliJı.lerin vücudüni 
tamamen kabul etmiş ve mezkur 
vesikayı bu sefer, esasen kopya 
ettiğini ilave ederek musahlıa!ı 
sekilde tekrar neşretmiştir, 

Bu yeni metinde tabii B. l\la•
sigli'nin iddia ettiği gibi, Türki
yenin bir taarruz harbine değil, 
bir müdafaa harbine hazır oldu
ğu yazılıdır ve yine Fran.'a bü
yük elçisinin iddiası \eçhile nıüt· 
tefikJerin Baku'ya kar~ı yapacak
ları bir taarruza Türkiyenin it
tirak edeceği dej:il, seyirci ka1L 
cağı gösterilmiştir. 

Bu ~heple 10 temmuz tarihli 
bültenimizde B. Massigli'ye at
fen verdiğimiz şekle tamamen ı.. 
tabu.k eden bu yeD.i metni yeni
den dercelmiye lüzum r;örmü -
yor, yalnız keyfiyeti kaydetmek
ı.. iktifa odiyornz. 
Şu kadar var ki, bu vaziyet 

karşısı.oda biıiın de bir snal -
mıya hakkımız vardır: 

•- Nim resmi bir dev Jel ajan
sı olan D. N. B. Massigli raporn
nun asıl metnini kolayca elde et
mek i:ınk;lnını haiz iken - nltekiır 
bu mebıin bu dakikada elinde ol 
duıi(unu D. N. B. de .tiraf etmek. 
tedır - acaba nasıl bir sebeple 
Avrupa memleketlerine ya{>tıb 
bir neşriyatta evvela almancaya 
ve sonra almancadan fraıısızcaya 
tercüme edilmek suretile _husır 
le gelen bu yanl!<ilarla dolu met
ni vermeyi tercih etmiştir!. 

----"-O 
Mütareke komisyo. 
nunda Kızılhaç ko. 

misyonu 
Cenevre, 14 (AA.) - Bevneı. 

mılel Kızılhaç teskilatının mer
kez komitesi Dr. Junodvu Wıes
baden mütar~ke komısy0nuna 
murahas tavin etmistir. 
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Ali'nin ordusu, düşmanlarını imha 
ettikten sonra Kufeye avdet etti 
Güı>e6in ~ bil~ ııöreme

diler •• Bunlar da mii4rfklerden 
ve kafirlerden beterdir. Çünkti, 
lsıamiyetin vahdetini, bile bile 
parçalamak lsteınişlerdir. 

Diye, hiasiyabnı izahta bWuıı
muştu. ... 

Ali, o geceyi bilyük bir ııükü
net ıçinde, yaln=a geçirdi. Bu 
y alruzlık içinde, kim bilir nefsi 
ile ne mücadelelere ııırişti. 

Sabeh oJduku zaıruııı, Ol'dımun 
p.ncaktaruıı çatırdı. Aralarında, 
fU ıa.a muhaftnt cereyan etti: 

- Çabuk, &erlere bildir. Öğ. 
lııt ı:ııamazını kı1d..ıStan iiOlll'& ha -
relrıet edeceliz. 

- Ya, Eıniriilmiiminin! .. Öğle 
Yclttine kad;u hazır olu.p hareket 
edemeyiz. 

- Niçin? .. , 
- Muharebe me}"darundaki ce-

..tler, henüz defıı<>lımmadL 
- Bizim, yedi nefer ~idimiz 

yaı:dı,. Onlar, deinedildi. 
- Fakat Haricilerin aısetleri .. 

OnJar ıı.e olacadı:?- . 
- Onlar mı? .. 
Ali, bir an silkUt etti. Gözlerini 

9'11Wlya kakiıraral: lr::ısa bir dü -
lliııce ııeçirdi. Sonra: 

- Onlar, kendilerine verdibm 
ruıısıhatleri dinlemedilel\ İnat ve 
:bcarla, keneli &ıubetleriııi bizzat 
kendileri layin ettiler_ Art.ık, 
en)ar!a hiç bir alüamız kalıruı
lllqtır, O o.tbahllan, oldulıt .. n 
~ b.ınılaııak lizımdır. 

iDedi. 
Ali, bu~ w~

ır1le, bü1ıüo bay at.nda ilk ve ııon 
4le1a ol.aralı: kalbin.in kinini eös. 
~. Ve bomda da haksız de
lildi. Çiinlui Hariciler, 1- ı;ey
aen evvel mukaddes din w lma
aına laarnrz etmişler; 

- (Hikim), (Allaılı) tır. Sen 
(liakem) usulfuıü kabul etınelı.
lıe (Allah a, _.ik ve nuir) çı.
brıbıı. Binaenaleyh (Ufir) 1m. 
Sana itaat e\meyiz. 

Diye, y;mine haykırac.ıı: b
ar cür'et ptem,i.şlerdi. 

(Allahm motı.ır olan 1Wtimi. 
.eti) nl, her kesten daha iyi bi
len, laltdir eden, ODU erı bü.}"Ük 
kudret n ..ıtıılriyetlıe tahlil ve 
teşrih edıefı bir lcim6e varsa, o da 
(Ali) kll. (Bsulullah) Bl mın -
Ilı: ııddei dinini bdtün incelikleri
lıe, onu:n kadar t~ olan hiç 
lıiıDR :ıooidoL Dinin o ~ va
aı bile bizzat bncli lileni!e; 

- Ali, benim velim Ye Tfıııim.. 
dir; 
Buyunnuftu.~ Ve IO[lfA (Ali). 

Medine camilerinde islamiyetin 
fii.belı: hikmet ıre felsefeleri halt
kmda, .eneleree ve senelerce mü
minlere demler ırermiş, vaızlar. 
da bulllBIDUft\1-.. Böyle büyü.k: 
ve faziletlir bir inaanı oehlile, 
ltüfrile, şirki kabui etmek itha
mile tahkire cür'et etmek en bü
,.;tk bir cinayetti. 

Ali fimdjye kadar nefsine i:ar
" yar»lan bütün suikast w cina
yetleri affetınişıti. Ve bütün ha
yatında bir an bile intikam his
lerine rruığlılbint ,ııöMermemiş.. 
ti Nefsine bu derece metanetle 
h•kim olan bu büyült adam, Ha-

ricileri bir türlü aff edemeuıi:ş .. 
İman ft .We.mıe vuJrubulan ta
arrw.a, ~ .ıröreınemişti. Bundan 
dolayıdır ki, harp meydanını dol
duran bınlerce ölü, kerıd1 mukad
deratıııa terkedild1. (Ali) nin or
dusu, İslimiyetin en biiyük d~ 
manlarıru İılıha etmekten müte. 
vellit bir memnuniyetle, Küfeye 
avdet etti. ~ -

* (Ali) KUfeye avd~ ettikten 
sonra, ordusunu dağıtmak iste
medi. Onları kısa bir müddet din
lendirdikten sonra, diğer kuv -
vetlerle takviye ederek. (Sam) ü
zerine y\irümeyi dü~te ıdi. 

KUfenin bütün eş.ra1 ve mute
beranını topladı, ~rini 
onlara anlattı. (Muavlye)vi de 
ı;il&Jı kUTI'etile tazyik ederek ı.. 
lf.miyeü • asrı sııadette ve diğer 
halifeler devrinde olduiıu ıdbi 
tek bir brkaya irca etmek 18zım 
geldiğini izaha giri~ti: 

- Bu, bizim için en büyük ci
hat olacaktır. Çünku isi.mı kıt.
lesi yarın daha küçük parçalara 
ayrılarak inhilale uğramak teh
likesineen kurtulacaktır ... Böyle 
bir felaketin önüne geçmek için 
acele edelim. Derhal Şam ü21e -
rine yürüyelim. 
Dedi. 

( Arlcası va,.) 

DALGA UZUNLOOU 
'l'A.P. JL71 m. N45 Km. ze ıtw 
T.A.Q.11,47 m. 15195 Km.ZO Kw 
lMI ... ua Km. UG Jtw. 

15 Temmuz Pazarteıi 
7.30 ~ram 
7.35 Opera pol;purileri (p],) 
8.- Ajans haberleri 
8.10 Ev kadını - yemek listesi 
8.20 Gri« ve Grever'den İskan-

dinılv musilWti (pi.) 

* 1:.1.JO Proıuam 
12.35 Fasıl he~ti 
12.50 Ajans haberlen 
13.00 l'asil heyeti 
13.20 KarJ4lk hafii Pl'QID'am 
H.- Kapanış 

* la- Pro«ram 
18.05 Yaylı aaz!ar kuaıWti 
18.30 Rad}'O <>Mestrası 
lG.10 'I\iri< müziiti 
18.40 Ajans haberleri 
20.- Saz eserleri 
20.10 Türk müziği 
20..30 Konuııma 
30.-t5 Dinleyi<:i dilekleri 
21.- Ferhunde Eı&iıı (ı>ianıo 

ll06o) 
lll.20 Schmnann ve Hugıo Wolf'-

dan lieıdler (pi.) 
21.30 Radyo ~etesi 
21.45 Rad)'O orkestraı;ı 
22.30 Ajans haberleri 
22.45 Cazbant (pi.) 
23.25 Yarınki program 
2.130 Kapanış 

Sümerbank Pamuk ipliği ve dokuma 
fabrikaları müessesesinden 

Fııbrikalanınwn f\Jmni.I< tahmil, tahll;r• "" ııakli.Y• if]erl luıpab urfla l oe
ne için miID•kMaya knnulacakt.tr. 

İstd<lllenn bu işe ait prtnameyi, Babç., kapıda 1 inei Va!tıf han 1 hı
cı t.ttalıl Mü......, Tıcareı ServısiDden alabilecekler! llAn olunur. (-\ 

...-.11111 BOYOK TARIHi ROMAN: ~4 

ŞEKERPARE '.SULİAI 
Ve o tarihten itibaren. Ka

ra M\lllatafa Paşa müstakilen ha. 
rek~ etmıye başladı. 

Sultan İbrahim zev'lı: ve sefa
llıle meş,guldü. rlürun işleri Vezi
riazama btrakmı.ştı. 

Siliılıtar Paşanın katli İstan -
bulda bukman taraftarları için 
elim oldu. Bu bııtıer manevra çe
Yırenleri altüst etmiııti. 

Hele, Melvnet efendi ne ya -
pacağını '8Şırmşıtı. Kaya Sultan 
.,.vjfilisi için göz yaşı dökuyordu. 

Valde Sultan. mağl(ibiyetinden 

dolavı Veziriazama diş biliyÔr'
du. Her halde bir gün V ez:iriA -
zamın kellesini Siliı.htar Paşa 
,rıhi kestirecekti. 

Kara Mustafa Paşa, bütün ra
kiplerini kaldırmak icin olanca 
.louvvetini wusuna vermişti. 

Arnavut Kara Mustaıa Paşa 
artık Atabek Devlet olmııQtu. 
Tersane işlerini bile bizzat lfÖ -
rüyordu. Sultan İhrabim kadlll
lar ve iııret ileıninde ıdi. 

Fakat her dinsi:zin hıı:klaııdan 
bir im8IIS12 gelir derler.. Ama -

1 K 9 a • 

Mevsi~in ilk at yarışları 
dün V elief endi de yapıldı 

,.;......_~--T ı 

9 TEMMUZ 1149 

oldu BEYNELMiLEL 
Dün üçlü bahse girenlerden Dok- ATLETiZM MO
=sa=n=d=o=k=uz=lir=a=k=a=z=an=a=nl=ar=o=ld=u SA 8 A K A LA R 1 

mesafeyi Asım Cı.ıııanın Tomru 1 

Koşular heyecanlı 

il..tanbul vilaveti yanı; isliıi:ı 
encümeni tarafından tertip edi
len ilk at '·arlŞJ dün Gııleden 
eorıra Veli Efendi l<osu yerinde 
büvük bir intizam içinde yapil
mısıır. Fevkalade bır raibete 
mazhar olan bu ~!ar 90nu.ıı
da bahsımii.ı;terek'e ıstıra.k eden
ler ikranuvelerı verilmiştir Dün
kü yarışlar şu prO"T..ına ııöre ya
pılmıştır: 

~,~irinbctı: Prenaur· Halimin Afıin'i Sınkla atlamada YCl•İ 
m...uıCl l JimlŞ , 

Dördüncü. koş~; Üç v~ d~ha vu- Türkiye l !.koru yapıldı 
karı yaştaki haliskan lngılız at 

Bırinci k06U: Dört ve daha zi
yade vaııta bu sene hiç koŞU 
lkazanmıyan bali9kan Arap at
larına mahsustu. 1400 metre 
mesafede yapılan bu koşuyu 
Fehmi Vural'ın (Vural) iamin
deki atı kazanmıstır. Bunıın ııan
yıısını 135 kurusa vennistir. 

İıkinci koşu: Üç yaomda biç 
. koşu kazanmamış yerli yarınıi<an 
İngiliz taylarına mahsustu. 1200 
met~ mesafedeki bu koşoyu Ka
ra Osınanm Tasriri kazanmıştır. 

Üçüncü koşu: Üç ve daha yu
karı vaşta bu sene kazandıitı i:k
ramiyeler (500) lirayı doldurını
van halislı:an İngiliz at ve kıs -
raklanna mahsustu. 1600 metre 

ve Jusraltlarına mahsu.stu. 1800 
metre lllesafevı ıştirak eden at
lardan Nihal Altanın Mis'i bi
rinci olar al< bı tirmistir. 

Beşinci koşu: Dört ve daha yu
ıkan yaştaki yerli yarımkan İn
,ııiliz at ve kısraklarına mahsus
tu. 1800 metrelik mesafeyi işti
rak eden atlardan hi<: ümid cdil
mediıl:i halde Fru - Fru adında
ki veni bir at kazarurus ve tah
miı<leri alt ü.<;t etmiştir. lllis - ve 
Fru - Fru arasındaki çifte .bahs 
44 lira ikramiye vermiş T ..'·,ıru -
!Mis - Fru - Fru arasındaki son 
koşunun ganyası 4.95 pl&seei 1.50 
k.azanmıstır. 

Son koşuda ikinci ıelen Cesu
ra oynıyanlar 125 kur\!$ Mav -
zetka ise 110 !runış kazandırmış
tır. Üçlü bahse ,ııirip isabet etti
renler tam 99 lira kazamnışlar
dtr. Yarıslara gelecek pazara de
vam olunacaktır. 

YUzme Birincilikleri -
Beykoz 
Kadıköy 

birinci, İstiklal lisesi ile 
orta okulu ikinci oldu 

Dur. Lıtanbul yüzme bırincilik
lerine devam edilerek ili netice
ler alıımustır. 

200 Metn serbest Wvükler: 
1 - Vedaıi (Hayriye L.) 2.A!i.li 

2 - İsmail (Beykıoz) 
KÜÇÜKLER: 1 - Ali (G. S. 

L.) 2.50.7, 2 - Kemal. 
100 Metre nrtü&ü büviikler. 
1 - Keınal (Beykoz), 2 -

Mahmut (Kadııköy orta) 
KÜÇ'ÜKLER: 1 - Kemal (G. 

S.) 2 - Necati. -
1500 METRE: ı - İbrahim cts

tftlal L.) 
4X200 BAYRAK: 1 - ~ 

takımı (rakipsiz). 
200 METRE SERBmT: 1 -

Vedad (Hayriye Lisesi). 2 - İ&
mail. 

100 METRE smTÜSTü: ı -

IMalunut !Kadrkov orta). 2 - Fu
ad (Haydarpasa). 

lWO MET.RE SERBEST: 1 -
İbrahim (İstrual). 2 - YllSW. 

SU TOPU: Beykoz taıkın11 ra
llti1l6iz olarak birinci olmuştur. Bu 
11Uretle ktanbuı birincilikleri s.o
na emü., 112 puanla Beykoz bi
rinci, 26 _. puanla İstiklil Ka
dıköy orta okulları ikinci olmuş
lardır. 

Galotasaray • Beykoz 
kürek yarııı 

Dün Be"kozda Galataaarav 
Beykm arasında hususi mahiyet
te bir kürek yarısı va.nılmıştır,I 
200 metre meufe üzerinde Ya
pılan bu yarışı Galatasaraylılar 

ıkazanmışlardır' 

Mersinde yapılan Türkiye futbol 
birinciliği müsabakaları 

!Mersin, 14 (AA.) - Türkiye 
birincılik müsabakaları için şeh
rimize 4ıelmi< olan Eskişehir, 
Kayseri, Aydın ıırup şampyion 
takımları İçel '8Il1Pivon takımı 
ile birlikte dün tezahüratla A
tatürk bümine bir çelenk kova
rak hürmet rasimesini ifa et
mişlerdir. Öıtleden sonra da ta-

vut Kara Mustafa Paşanın da bir 
İmansızı vardı. O da Halep Bey
lerbcgisj N aBuh Paşa zade Hü -
seyin Paşa idi. 

Kara Mustafa Paşa, Arnavut 
damarını Hüseyin Paşaya geçi. 
remiyordu. Hüaeyin Pasa Vezi
riazamdan önüne aelene şikA -
yette bulunuyordu. 

Kara Mustafa P~ gaddar
hğından her kes yıldıj!ı bal.de 
Hüseyin Paşa daima cür'etü
rane l:ıareketlerile temayüz et -
mişti. 

Paşa, şöyle söylfyordu: 
- Ben mukaddema Kapıcıba

ftlı,ğım zamanında Arnavutlukta 
bulunurken, Mustafa P~ 
akrabasından birini Mu.p kes. 
rey şikayetine binaen idam ey
lemiştim. Şeiaatçileri bu adamın 
Kara Ml!Stafa Paşaya meı:ısup -
tur dıye söylediler .. Dinlemedim. 
Mali fira'll'll teklif ettiler alına
cbm. Ol zamandan beru bana hu-
8Ulllet eyledi Mabeynimiz tevfilı: 
obınmak ıraıılıaldir. Fırsat bu -

bmlara Belediye reisi tarafın -
dan birincilik l<upaları verilmiş.
tir. Dün yapılan müsabakada 
Ealöşebir bire kar<ı ür .ıe Aydı
na ve İçel de gene bire karsı üç 
ile Kayserive ııaliıı J!elmişlerdir. 
Ak.ı;a.m misafir s-->rcular i'!iefi
ne tüccar klübüııde bir ı.iya1et 
veril.miştir. 

lursa bana aman vermez. 
Hal böyle olmakla beraber Hü

seyin Paşa Kara Mustafa Paşa 
hakkında husumetten geri dur. 
mazdı. 

Hüseyin Paşa, V ezici.Azamı her 
yerde, her mecliste şu. SW'etle 
tahkir eylerdi: 

- Çoriıacı!. 
Hüseyin Paşa, an astl Bolulu 

idi. Anadolu $ipahilerine men -
.uptu. Namuslir bir vatan ev
lidı idi 

Paşa, Halepte gay~ adilane 
ıre namusltArane hareket ediyor
du. Ortalık soygqııculuk, hırsız
lık, adaletsizlik içinde yüzerken, 
Hüseyin Pa.şa, namll6karane ve 
cür'etkaraııç hareltetlerile tama
viiz eylemişti 

Hüseyin paşa; adaleti namus
«arane hareketlerile bdtün l!ıal
kı kendisine celbeylemişti. O
nun adaletle h W<ümet eylemesi 
bütün memleket çıocuklarını ona 
merbut lnlıruştı. 

Hüseyin paşanın adak!tle icrayı 

Dün Fener.bahçe ııtadında at
letizm federasyonu tarafından 
her sene yapılması kardrlaştırı
lan (Üçüncü Enternasyonal at
letiınz) müsabakaları bivük bir 
seyirci kütlesi önünde icra edil
miştir. 

Avnıpa hıuıbi dol8'Yısile da
vet olıınan milletlerin aıletleri-

nin iştirak edememesi yüzüııdEn 
bu temas bilanecburiye yalnız. 

bir Filistinli atlet ile 'l'urk ı.t-

Jetleri arasında cereyan elımiş 
ve şu neticeler almrnıstır: 

400 METRE MANİ.ALI: 

1 - Melih 00.6, 2 - Salih. 
100 M.<.'TRE: 1 - Muzaffer 

10.9, 2 - OtiV-0.5. 
800 METRE: 1 - Galip 2.4, ~ 

Slroçioro. 
5000 METRE: l - Hüseyin 16. 

24.8, 2 - Mustıifa. 

110 MANİALI: 1- Faik 14.7/10 
2 - Vasfi 

400 METRE: 1 - Gören 52.3/10 
2 - Jara. 

200 METRE: 1 - Mu.zafier 23. 
2 - İrfan. 

1500 METRıE: 1 - Nnkiis 42.6. 
2 - Osman 

4X100 BAYRAK: l - Fener 
takımı '5.1/10, 2 - Ankara ta
kanı. 

GtlI.ıLE ATMA: 1 - Ateş 13.80 
2 - Şerif. 
DİSK AT.MA: l - Leoattinoo 

(Filistinli) 37..37, 2 - Havri 

ÇEKİÇ A'IMA: 1 - Balcı 34.30 
2 - İzzet 

CiRiD AT.MA: 1 -Melih 37.87, 
2 - Haydar. 

YÜKSEK ATLAMA: 1 - Jer
fi 1.81.1/2, 2 - Faik. 

ÜÇ ADIM: 1 ~ Üç tek JU7, 
2 -Yavru. 

UZUN ATLAMA: ~ - Muzaf
fer 6.'ffi, 2 - Carol!I,.. 

SIRIK İLE ATLA.M.' : 1 - Mu
hiddin (3.85) (yeni Türki"" re
llroru), 2 - Viçoropoloo. 

Fransada profesyonel 
spor lağvedildi 

Vlelıy, 1, (A.A.) - Gellolll< Ye aile 

Mmn Yb&rnepn;ı proleoyoııel -
ru. liivma karar nrmı.tır. Naaır, 

in tanUUIUŞ elaa ı-ı..ı Jean borot -
ra':rı Fransız sp...nma Jıd.are etmbe 
aemar elmlfllr. 

İmtiyaz Sahi!ıi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Bası.ldıiı Y8r' 

SON TELGRAF Basımevi. 

hüklımet ev !emesi, halkın ona 
bai!lılıi!ı, Kara Mustafa 'Pltşanın 
Arnavut damarını harekete geti
riyordu. tiride birde fU .YOida 
ı;ffy leni yordu: 

- Muktezayi tabiatın hilaıtı 
lı:asrı adalet izharında muradı 
bizim yerimize talip ol.mal< mı
dır? .. 

Yani, Kara '.M..stala ı>aŞa ... 
Hüseyin paşanın adaletle icrayı 
hü.kıimet ve a<.kimı eylemesini 
zemin ve :ıamana, tabiatın ikti
zasına uyııun olıınadıiını eöyle -
me!He hasmını tenkid ey )emiş 
olu)'Ordu. 

Fakat, Kara Mustafa pasa, Hü-
11eyin p~an l!Ün ıı;eçtikçe en. 
di$e etıniye başladı. Hüseyin 
:peşanın nüfuzunu kesretmek icin 
yollar ar adı. 

Olvakit, hudut boylan ırilavet
Winde Beylerbeyi payesini haiz 
'VeZirler salMıiveti limile tasn'
lardı. Adeta veziriAzamlar P>i 
harekette muhtar idiler. 

(Ark;u& var) 

lM<ı 

T. iŞ. BANKASI ı adet 2000 liralık = 2000.- lirı 
3 • 1000 • = 3000.- • 
e • soo • = aooo.- • 

12 • 250 • = 3000.- • 

1940 Küçük 
Cart Hesaplar 

40 • 100 • = 4000.- • 
75 • 50 • = 3750.- • 

:no • . 25 • = 5250.- • 

KeşiıleJer: 1 fll)Nıt, 1 mayıs, 
1 ağuatOll, 1 ikiııei~İD tarih· 
]erinde yapılır, iKRAMiYE PLANI 

D.Denlzyolları u. MUdUrlUQU ilanları 
15 T cm muzdan 22 Temmuza kadar 

M•htellf lwtl11n1 k•lk•c•k v•purl•rın lalmlerl, 
k•lkıt ... • ve ... tlerl ve k.ık•cakl•rı rıhtı!ftl•r _ ........ 
............... 
......... -

- Salı 12 de (İzmir), ~ 12 de (Aksu) ve 
pazar 18 da (Günf!Y3'\1). Galata nbt1mından. 

,__ Salı 12 de (Bursa), cwnarıesi 18 de (AntalJ>a) 
Sırkeci rıhGmuıd.an. 

,_ Salı, _.....,be ve pazar 9,30 da (Uprr). Top

hane nhlmtıodan. 
- Pazartesi 13, ..ıı 8,50, çarpmba, perıembe, 

cuma il da .,,. pazar 8,15 de (Tnıi<). A;rrıca 
cumarlesi 14 de ve pazar 19 da (8us). Galata 
rı.hbmından. 

• Pazarlesi 8,15 de (Marakaz), çarşamba ve cu
ma 8,15 cı. (Sus). Galaia rıhWnından. Ayrıca 
carıaıııba 2AI de (Antalya), cumartesi 20 de 
(Buna). Topl>ane nhtımmdan. 

r Salı ve c:wna 19 da (Seyyar). Tophane rıh

tmımdan. 
,_ pazar 9 da (Tayyar). Tophane nhtımından. 

... Çar1&mba 15 cı. ctllcm>. cumartesi 15 de 
(Bartın). Sirkeci nhtıırundan. 

- Pazar ll ele (Tırhan). Galal.o nhtımmdan. 

-.ın -- - Salı 18 da (Konya), ToplıaıM rıhtımından . 

Kot: v çm seferleri lııaklnn4a ıfer türlii mafü.nat aflliıda te~ ,. 
fen Jl1Ull8nlan y-11 Acentelerimi%den öğrenilebilir. 
Galata Bq Aeeateliii Galata rıhtım, Limanlıar Umu.m 

Galata Şube Aeentelii! 

Slrlı:eci Şube Aceatellii 

Müdürlüğü binMı altında. 42362 
Galata nbtnnı, Mıntaka Liman 
Re.Mlliii binaaı altında. 40133 
Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 

(6095) 

İstanbul Asliye altıncı hukuk hakimliğinden 
Hukuku amme namına mukaddema Fatih Şeyh Resmi mahalles b<·'."·ac:ı 

soladı: 19 sayılı evde oturan hl!en lkarnetcAhı meçhul bulunan nıücideialeyb
lerden :Mehmet Erdinç aleyhine açılan butlan davasının neti""Y, muhake

mesinde: Müddeialeyhlerden Mehmet Erdinç 13/ll ı 933 tarihinde Fatma na
mındaki kadınla ev1endili halde ahiren ikinci defa ol11rak diger muddeialeyb 

Ay.- Vecihe ile .vlendill aabit olduğundan T. K. M. si maddesine tevfikan 
llciDd evlllltDı iptaline dalr wrilen 14/6/940 tarihli hükmü gıyHbında 

müddeialeyblerden Mehmet Erdlııcin ikametgiıhmın meçhuliyetine bincıen 
W>lii 1•rin• ıeçınelı: l1lere llAn ountinin 15 gtin müddetle mahkeme. cüvwı. 
haıısinde aoılı tutuımaııma karar ......Udiil ilan olunur. (6123) 

Beyoğlu Vakıf ıar 
Semti HalıalMI llokaiı 

Galata $ahkulu ıtanıntll 

DirektörlUQUnden 
1io.aı 

80/1 
Cinsi 
GazinG 

hrikOT PlıDsaltı Frr.nstt -.arlıb 109 DükkiiD 

~,lık kira 

210 

16 

4 f'opbane 1'iııızaP lı:adiriler 

~ 
Ra!f -

T"fV ilı.iye 

Galata Yeni cami Cami avlus\Dda 

1 

47 

> 
Rail a(a caırti altınde 8 

iiç oda 
Oda 4 

Beş cıtıu Kltip Mm- Ahı hududu :111/1 Dtikk~• 1 

- Celebi 
Yakarıda )'Ulh ~ Sl/1/941 gününe kadar kiraya verilecektir İha

ı.ı :I0/1/HO cuma.- ıllnü saat 10 da l'•Pılacağından isteklilerin yuzde 7,5 
pq •>; • rzUe beraber Be7ofiu Vakıflar müciürlüğü Aiarat kalemine ınüra .. 
caatıan. (59ı9) 

ANKARA YENi SEHIR PALAS OTELi Tel: 3949, ŞUBESi TEPEBASI ŞEHiR TiYATROSU KARŞISINDA Tel: 41300 
.. 

" 


