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Hava Muharebeleri Serbest 1 

Romanya Ordusunun 
Terhisine Başlandı 

• 

İngilizler dün Almanyayı lrlanda 
.d b b d . Muhtsmel Alman 

yenı en om ar ınıan ettı taarruzuna karsı 
- HALA O BiTARAF- ·ı j ·ı· l . l h .6. hazırlıklar yaptı 

LIK TERANESi ' ngı ız erın mu rı l Dublin,15(A.A.)- Reuter: 
ı İrlanda serbest devleti, Avrupa 

1 d • ı t b t t harbi dolayısile vukua gelebile. 

Norveç, Hol antl• O• Bel
filı•nın h•ıın• welenler-
1/erı ibret Jer•i almemıı 
o/an HrhHt lrlanJ•, •ir 
Alm•ıı faerr•lla lıer
fıaıncle, 6a lıiipilı Jev
letlerle •ynı •lıi6ete •1-
romıye Mahltüırıtl•r-

Yaz.an: ABiDiN DA VER 
fi5} azı milleller var ki, 
19) dünün daha dumam 

e n ı z a r. s ı a ı cek hadiseleri siiki'.inla beklemek-
tedir. Memleket, karadan, deniz

İngilizlerin ltalyan sahillerinde 
seyahat eden vapurlara ihtarı 

Londra, 15 (A.A.) - Hava 
·nezaretinin teblii(i: 

Kuvvetli İnıı,iliz hava filola
rı Almanyada yeniden muhte
lif hedefleri bombardıman et -
mislerdir. Bunların arasmda 
Breme tayyare fabrikası doi(u 
Ruhr'undaki Paderborn ile Os
nabruk'un doi(u simalindeki 

Diepholz'da tayyare malzeme de
P<>lan, elsenkirchen'de benzin te
sisatı, Hamburg ve Breme'de pet· 
rol tasfiyehaneleri Hamın ile 
Söst'de marşandiz ııarları mev-

1 
C}'ttur. Bombardımaruar in!i _ 
litklere ve vanınnlara sebep ol
muş cok mühim hasarat vukua 
getirmiştir. 

İngiliz bombardıman tavya
relerinden müteşekkil dii!er ·fi
lolar da Holanda Ye batı _ si
ma] Almanyasında bazı hava 
meydanlarını bombardıman et
mislerdir. Son iki ııece zarfın
da cem'an 22 düşman tayyare 
mevdanı bombardıman edilmi<
tir. -

(Arkası 3 üncü $aııfada) 

Almanya, Fransızların 
kararlarını iyi bulmadı 

den veyahut havadan gelecek hü
cuma hazırdır. Ve bu hücum me:ın. 
lekeli gafil avlamıyacaktır. İr -
landa serbest devleti, bilhassa 
havadan gelecek her hücumu ve 
her türlü asker indirilmesini kar
şılamıya hazırlanmış bulunu • 
yor. İrlanda serbest devleti da
hilinde yere inmiye teşebbüs e
decek tayyareler, ciddi güçlük -
lere çarpacaktır. Çünkü bu sa
hada müdafaa tertibatı çok ilerle
ıniş bulunmaktadır. Muayyen bir 
hadden daha yiiksek tonilatoda 
hiçbir gemi, tevkif edilmeden ve 
hücuma uğramadan hiçbir lima-
na nklaşamıyacaktır. Her Wraf 
ta sahil bataryaları hazır bulun. 
maktadır. Ordu, mühim miktar-

Bükreş mehafilinde endişe arttı 

,,,.., .......... ..... "•'"' • 

Yunanistanda da bazı 
-ihtiyatlar terhis ediliyor 

Londra, 15 - Rumen ihtiyat 
sınıflarının terhisine başlanmış
tır. Bu terhis emri, Alman aske
ri heyetinin Kral Karolla ııö
rüşrnesi neticesinde verilmiştir. 
Almanya, Rumen ihtiyat sınıfla
rını terhis ettirmekle iki ııaye 
takip ediyor: 

1 - Rumen mahsulünün tar
lalardan kaldırılmasını te-mın et
mek, 

2 - Rumen askerlerile kom
suları arasında herhangi bir ih
tilaf vukuunun önüne ceçmek. 

Macaristan ile Bulgaristanın 
Transilvanya ile Dobruca üze
rindeki malum emelleri yüzün -
den Rumen ihtiva! sınıflarının 
terhisi Bükreş sivasi mehafilin
de endişe uyandırmıstır. 

,o, .. '"' .. • 

Romanya Ba~vekıli Gigurtu 
radyoda bir nutuk Yererek vem 
kabinenin basaracaıtı vazifeyi 
ızah etmiştir. Rumen milletine 
hitap eden Başvekil mılletın ka
binenın mesaısine itı.rnat etn1e
si ve müzahir olmasını ıstcmiş. 
tir. 

Gigurtu rniUctın tkscriyetıni 
teşkıl eden kövlülerın men, ı
ine bilhassa işaret ederek ter 
zamankinden fazla buı::ün kGY
lülere Yardım edilmesi ve adil 
ve namuskii.r bir idarenın mil
letin mesaisini himaye <'ime ı 
lizım e;eldi~n1i ve zırai mahsu;
lerin iyi fiatlerle satılması için 
hükümetin elinden geleni ya
pacağını soy !emiştir. 

Atina. 15 (A.A.) - Stefani 
Ajansından: 

ingiliz- Japon Gerginliği 
26 temmuzda antrenman müd

detlerini bitirmiş olan 34 sınıfı 
ihtiva\ efradı terhis edilecektır. 
22 temmuzda 33 sınıfı efradı b:r 
talim de\'·resi ıı:ecirmek üzere 
silfilı altına davet edıkcektir. 
21 temmuz.da da 39 sınıfının se
kiz ay talim için cdrılmıs olan 
rnua\·in efradı terhis "luna .ık 
tır. 

---' 

Japonya Filosu bütün 

üstünde hadiselerin • 
den ibret bulmamakta inat edi-
1orlar. Bunlardan biri ~e. se.rbest 
lrlindadır. Vaktile tnıııhz lmpa
ratorluiu cioıiasına dahil bulu
nan ve i~tiklilini elde etmek için, 
birçok fedakarlıklara katlanan 
serbest İrlanda, - ki kendine şim
di Eire adını takmıştır • buııün, 
bir Alman taarruz ve istilasına 
lllll1'Uz memleketlerden biridir. 
İngiltere) e kar~ı büyük bir baın
leye hazırlanan Ahnanyanın, İn
ııiltereyi garpten de çevirmek i
çin, bu memleketi işgale teşeb
büs etmesi ihtimali çok kuvvet
lidir. Gerçi bu iş, belki İngiliz sa. 
hillerine bir ihraç yapmaktan da
ha ııüçtür. Çünkii Büyük Britan
Ya ada'1, İrlandayı. Almanyanın 
elinde bulunan Norveç, Dani -
marka, Alman, Dolanda, Belçi
ka ve Fransız kıyılarından gele
cek bir tehlikeye karşı bir kale 
duvarı gibi muhafaza etmekte -
dir; fakat Almanya gibi, son de
rece cür'etkıir ve müteşebbis bir 
cl~~let, böyle bir harekete girişe
bılır; müsait ahval ve şeraitin 
Y•rdımile belki muvaffak da o
labilir. Bu takdirde 3 milyon nü· 
fuslu serbest İrlan'da ınahdut 
ordusu ile Almanların' karşısmda 
•c~ içinde kalabilir. 

Ni~ resml ltalyan ve Alman matbuatı Frarısanın yeni 
reıım le mukadder akıbetten kurtulamıyacağını yazıyor 

da teknisyenlerin iştirakiyle tak
viye edilo:ıiştir. Bu teknisyenler, 
ayni zamanda mahalli vaziyete 
de tamamiyle aşina bulunmakta
dır. Pek yakında İrlıinda serbest 
de.letlerinin kendisini miidafa
a~·a ta'mamiy le salih biiyük bir 
ordusu olacaktır. llemleketin bi
tarafJığını muhafazaya ve mem· 
leketin nAidafaasına biiyük bir 
şe\ kle bajtlı bulunan haİk hü _ 
kümetin işini çok kolaylaşİırmak-

ytadır. • f d 
4 

Çin sahillerini kapattı 
unanıs an a 

(Arkası 3 iincü sayfada) 

SURIYEDEKI 
KUVVETLER 

. lrliindada askerlik mecburi det:; ııönüllü usuliledir. 1938-39 yı
cl da muvazzaf ordunun mevcu-

u 585 subay 1454 erbaş ve 4,346 
er olmak üzere 6,385 kişi idi. Ay
rıca 2900 yeni kayded,lmiş gö -
~lillü de vardı. Bir kı•ını, pek az 
ı:;•m ve terbiye görmhş ihtiyat
b '. da 28,100 kişi idi. Yedek su-
ay ınevcuduuun 225 kişiden iba

ret olduj:u ı:özönünde tutulursa, 
;'rbest lrlandayı idare eden De 
alera'nın, geçenlerde, her ihti

nıaıe karşı hazırlıklı bulunmak 
liz
1
. e.r_e, silah altına alındığını söy
edı"ı 80 000 g" "il" .. d b" "k b. r. , onu unun e uyu 
ır kıymet ve kudret ifade etıni

feceği anlaşılır. Hakiki bir ordu 
~anlar ~ibi yerden bitmez. D~ 
b.alera, bırkaç &ün evvel, Eire'nin 
ıtaraflığını muhafazaya azmet

nıi~ ~ldujtunu söylemiştir. Buza
~ıı sozlerine ı:öre, •İrlbda isti
ıl edil~ği takdirde, iş&al eden 
evlet, ıster Inııiltereye karşı ta

lrruza bir basaınak arıyan Al • 
:aııya olsun, isterse böyle bir 

arruzu iflasa mahkum etmiye 
calışan lngiltere olsun, ınukave
nıet edecektir .• 
d Bu sözlere göre, serbest İrlan
da, Almanların biiJük taarruzun
da~ e\·' e), tıpkı Norveç'in Dolan-

a nın ve Belçika'nın tuthıkları 
~~lu ve .siyaseti takip etmekte -
l~r. O "':!'.•setlerin neticesi ma -
~dur. Onceden hazırlanmış bir 

;:'~dafaa birliği ve planı olma
ıgı ıçın, bu devletl('rİn muka -

vem t' e ı pek zai( \e kısa olmuş-
::U-· Onlar, bitaraflıklarını, mu

afaza şo~ le dursun memleket -
~rini \e i>tiklallerini dahi mü

afaa edemenıi~lerdir. 
. İtin ııaribi De Valera'nın, lı:en-

4li Yurdunun ba~ına gelecek fe-

(ArJuıa, 3 iincii •ayjada) 
ABİDİN DAVEB 

M. lebrun Vic/ıy' den ayrıldı 
Vichy, 15 (A.A.) - Havas 

Ajansı bildiriyor: 
Alman basını, Fransız hüku

metinin aldııtı son kararları, 
memnuniyetle karşılanmıştır. 
Üç gün evvel, Deutsohe Allge
meine Zeitun.ıı yarı resmi bir im
za altında bu hususta J?avri 
müsait mütalealar nesir etmiş
tir. Giornale d'İtalia ve Stampa 
.ııa zeteleri de kendi fikirlerini 
söylemişlerdir. 

Her iki basında tem aynidir 
ve asai:ıdaki keytfiyet ileri 5Ü 

rülmektedir: 
1 - Fransız rejimindeki de

ğişiklikler, mihver devletlermi 
alakadar etmez. Bu. totaliter ııe
iirnlerin. yeni bir istikbal için 
iyi birer zamin olabilmek klll 
mazi ile çok fazla mütesanid bu
lunan adamlar tarafından vücu
de ~etirilen fena bir taklittir. 

2 - Fransa. bu suretle 2a
Jiplere hoş 11örünmek ve bu 6U· 

retle daha iyi bir sulh ınuahe
(Arkan 3 üncü sayfada) 

Son Fransız Reisicumhuru 
LEBRUN 

Ordumuz otuz dokuz 
kurmay daha kazandı 
Harp Akademisinde dün mezun 

verildi subaylarımıza diplomaları 
Kumanllon; " Yeni lıar6in tecrübeleri •121n ıçın 

•6rpriıı: clefi/dir. Si2 plaıı totbilıatınJa ve lıerp oyôn· 
l•rınJa aynı tarz.ela herelıet eJiyorJgnu:r.,, Jeti/ 

Harp Akademisi 940 senesi me
zunlarına dün öğleden sonra Yıl. 
dızdaki Akademi binasında me
rasimle diplomaları nrilm~tir. 
Jllera~imde İstanbul kumandanı 
General İshak Avni, Trakya u
mumi müfettiıi General Kazım 
Dlrik, diğer birçok kumandan ve 
matbuat erkiw b mufludır. 

Bandonun çaldığı istiklal mar
,ne merasime baslanmış, deniz 
harp ~kademi•i kurma~· başka
nı Kemal Bozkurt nıezunJarın i
simlerini okumu~ ,.e Akademi ku
mandanı Orgeneral Ali Fuat Er. 
dem mezunların ellerini sıka -
rak diplomalarını tevzi etmiştir. 

Arkaiı 4 üncü ıa cııı.. ı 

Ağustos rejiı11i yıl

dönüınüne hazırlık 
Atina. 15 (AA.) - Memleke

tin her tarafından matbuata ve 
turizm müstcöarlı~ına l!elen tel
.ırafbr bütün Yunaıııstan•n 4 
aiiustos rejiminin { üncü y ıldiı
nümii nü tes'ide hazırlandığını 
iıildirmektedir . 

Bu halk hazılrığı hakkıı:da 
teıfsiratta bulunan gazeteler, bev
neJm Jel \'aziyettek• iotihal'nın 
lbu rejım deılişikliğinin ne kactar 
hayırlı olduğunu go:.tcrını-; rıl _ 
duğu kanaatini izhar edi ı uı J~r. 
..Millet anlıyor ki 4 a.-ıustos ı•,.,,; 
reiim degişikligi ve Metaksas hü
kUmetinin bu dört sene zar.1.1 1• 

daki diriltici mesaisi olmaoaıdı 
Yunanistan Avrupanın P,ecirdığı bu 
henııameı·i tehlikeli bir sarsıntı İ 
.içinde kanılırncaktı Bu hal bü
tün memlekette reıime ı·e sefine 
kareı hararetli minnettarlık his
si hasıl eylem<·ktedir. 

Çörçil'in 
Nutkunun 
Akisleri 

.Ne\)'Ork, 15. (A.A.) _ Nevyork 
T~mes gazetesı. •İngiliz ruhi söz 
sovluyoro başlıaı altmda. şunla
rı ı·azmaktadır: 

•İnqiliz milleti hiç bir zaman 
dün Çörçilin söyledi!ii sözler 
kadar metin sözler işitmemiştir. 
Bu ses, hür bir milletin, hürrı
ııetini muhafaza etmek için her 
şeııe katlanmıııa amade bulu -
nan bir milletin sesidir. Büyük 
Brıtanyanın haricinde. bu devle
tin karşı koymakta olduqu mü
cadele hakkında beabuılik qos
terebilenlere en beliq bir ceı;ap
dır•. 

Ne\'york Tribuna ı:azctesi de 
,şö\·)e • azıvor. 

•Cörçi! metin ve azimkar o!
mıııan. zaai ifade eden ı·eııa 
maq!Ubiııet mefhumunu taşıyan 
bir tek kelime sarfetmemistir. 

Arkusı 3 üncü s d 

Fransız Hindiçinisi hudutlarındaki harekat gittikçe 

inkişaf ediyor. Fukwan şehri de işgal edildi 
-------

Japon yanın 
vaziyeti 

Avrupa harbinin inki
şafına göre değişebilir 
Tokyo, 15 (A.A.) - Çin suların

daki Japon filosunun baskuman
danı amiral Şimada, Şanghaydaki 
.Tapon ba~ konsolosu rnsıtasile ya
bancı 'c!aret he) ctlerile Çin de
niz günirüi;üne tebliğatta bulu~ 
narak bugiindcn itibaren Japon 
filosunun llang.('cu körfezindeki 
Siang - San - Pu ile \_len~eu li -
manını. Löçing \'C Santuao kör -
fezlerini \:C Lopuan , .e Fooçeu~ 

(Arkası 3 üncü saı1iada) Fransız Hirıdiçisinin lıaritası 

Amerika Demokrat 
Partisi Kongresinde 
• 

lngilfereye süratle •• • 
muessır 

gardım yapılması istendi 

Ruzvelt lehinde tezahürat yapıldı 
Şikago, 15 (A.A.) - Demok- / 

rat partisinin kongresi bugün 
toplanmı!5tır. 

Roosc•\ ~lfin kongre tarafın -
dan Rei'iıcumhurJuğa namzet gös. 
terilmes•n~ mu1·akkak gözii ile 
bukılnıaktadır. 

İ~ltnıa Senato Burns'un 1100 
delege onünde SÖ)·fediği dil.kate 
değer bir nutukla ba~lamıştır. 
Hatip, Amerikanın demokrat hu
kuk ,.e bürri~etlerini sonuna ka· 
dar muhafazaya azmeyleıniş ol
duğunu bildirmiştir. lltüteakiben 
söz alan Senato Farlel, Ameri
k&l'& karşı muhtem~l bütün ;·a

an ı devletler koınbi:ıezu 

Larşı koyabilecek kabiliyette bir 
kuvvet temini derpiş eylemiştir. 

Bankhead, irad ettiği nutukta 
•öyle demiştir: 

.. Part! P!Ogramı, cPrensipleri bü 
tun burrıyet prensiplerine zıt o
lan ~ütearrızlara karşı yatıştır. 
ına sıyaseti takibini tasavvur 
etmiyoruz. 

İngilizlere harbe ı:irmeden ve 
kanunlarıınızın hududu dairesin· 
de elimizde olan biitün yardınu 
yapmalıyız. 
Yıldırım harbine yahıız İngil

tere mukavemet etmekte ve şim-\ 
di Bitlerle :Wuıolini onu tauıaoıen 

Ark .. lıda 

Slefani ajansına göre 
terhis edilen ihtiyatlar 

Fransaya gitmemiş 
Roma, 15 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Stefani Ajansının Şamdan aldı 

iı bir habere nazaran Suriyedeki 
Fransız baskumandanlıi:ı bazı ih
tivat sınıflarını terhis etmiştir. 

Bu ihtiyatlar seferi kun·etler
de askerliklerini yapmıslar ,.e ya 
kın sarkın muhtelif mıntakaları
na taksim edilmişlerdir. 

İzmir Fuarı 
Hazırlıklara büyük 

bir hız. verildi 
İzmir, 15 (A.A.) - Acıtması

na beş hafta kalan 1940 lıımır 
Enternasvonal Fuarı hazırlık -
!arına büyük bir hız verilmis
tir. Pavyonların en mühim kıs
mı .kiralanmıştır. Bazı pavvonla
rın hazırlanmasına dahi bulan
mıştır . 

Belediye Reisi Dr. Behçet Uz 
bu seneki Fuarın daha büvülı: bir 
ınuvaffakıvet temin etmesi için 
"akından alakadar bulunmakta
dır. 

-----<0-----

y • r li Jeri, yt•lii •• p•
maltlu m • n • • c •1• etllt•I 

lıoyln•lı 1rtec6urlyetl 

TÜRK 
MAL·I 

Veltlller Heyetinin lıareri 
meriyete •ireıı lıerornam•-
nin metnini n•ı recliyorua 

faauadaılır -



SAYFA - " 
• 

ASK:Z~LD K BAHiSLERi 1 

IH i ZAFERE KADiR 
Yalnız kara hava kuvvetleri bir 

imparatorluğu yaşatamaz 
fE3) ugünkü durumu ile 1 
(g} Britanya, mağlılp mem

leketler ordularından 

arl.3 kalan kuvvetlerin de sığın.. 
dığı bir kaledir. Şimdilik burada 
artçılık vazifesini gören birleşik 
ordu, imparatorluğun istikbal 
ordusu için de öncü rolünü ifa 
etmektedir. 

terde kurulaıı üslerle uğraşan ha. 
va kuvvetleri, düşman ana yur
duna müteveccih darbelerin te
sirini ıu:altır. Britanyaya vuku
bulan saldırışları karşılamak da 
hava ve kara kudretine bağlıdır. 
Artık, hnbin üç mühim unsuru 
yekdiıierile te\·'emdirler. Ne 
denizlerin öteleriue çekilmek, ne 

Britanya, İm
oarator]uğun en 
büfük kudreti -
ni temsil eder, 
onun mütefck -
kir dimağıdır. 

YAZAN:--· kuvvetli bir ar· 
mada) a malik ol 
mak, hatta mev
cudiyeti ınulıafa 
zaya da kafi ge
lemez. Okyanus 

Eme/eli General 

KE AL KOÇER 

O sebeple, Alman ordusunun 
kafi ncticevi almak üzere dar
besini bu adaya tevcih etmesi la
zım ı;elmektedir. 

Denizlerde se)TÜsefer serbes. 
tisi kazanaınıvan büyük bir mem
leketin hayat makanizması du
rali.laınalara manızıiur. Bava kuv 1 
vetlerinin hareket seferleri çer
çevelidir. Yalnız karalara •·e ka
ra .ıı.ula.rıom biraz ötelerine kadar 
pzanon hava illimiyeti, yani 
tem minasile tedafüi dava si
.)aseti, ıleuJzlerde haı-eket istik
lali tCınin edemez. Hava hiıkimi. 
·etinin açık denizlere J..ııdar &ö
türiılmesi, müsait üsler temini.ne 
daha doiirusu hava filolarının do
nauma ra re!aJ..ııtine vabestedir. 
:TaJyare ana ı:emileri ise, kuv -
·retli deniz mevkiplerine lüzum 
git~terirler. 

Diğer taraftan bü)·ük deniz kuv 
vetleri, cnıalar1 korunmadıkca, 
karalara kar ı iş göremezler, hat-! 
.ti memleket kıyılarını da müda
faada ;:üçlüklere uğrarlar. 

Bu müliıbazalar, deniz •·e ha
'7a kuv\·eUcrinin birbir~nin ıa .. 
:zınu olduğunu ve birinin noksa
nı ötekinin harekatını takyit e
deceğini ispat eder. 

İngiltet_e, bu harp baslayıncı
T1l kadar, ancak deniz kuvvetle
rine dayanıyor, Avrupa siyasi 
müvazenesinde hile bu kuvvetin 
imi! olduğunu zannediyordu. Dün 
yanın dört bncağında müstamere
lere ·ahip ve bütün siyll.>et mev
ttlerinden mütees!tir olan bu i .. 
lemşfunul dedetin, tabiatile, bü
yük sarsıntılar geçiret:eğini, uzak 
görü lü olmadıkları filen sabit o
lan dünkü ~imamdarları idriık e
dememişlerdi. Hava kuvvetleri
ni artırmak askeri mükellefiyeti 

.:abu! etmek fikrinin mıirevviçleri 
buvünkü phsiyetlerdir ve ancak 
vaziyetin icbarı bu kararlarda 
saik olmuştur: Harbin terbiyet
kir fazileti vardır. İnglltere gibi 
istisnai bir mevkii haiz bulup
mı;ra.n meıaleJı:etler içia bu dÜşü. 
nüş ııöksaıu, hemen uima teh-
1ikelere sürükler. Fransa bura
da en hazin misali teşkil eder. 

BritanyaD..tn yalnız donanma 
ile müdafaası prensibi, artık kuv
vet ,.., tesirini bylıetrniştir. Dün 
Kalais'nin dost elinde kalmasi
le ateslerden korunabilecekleri
ni auaıı. Britanyalılar, bugün 
goklerinden ateş yağdı~ına şa. 
hitıirler. Avrupanın batı kıyıla
rına sahip ve etatampon rolüıtü 
eynamakla mükellef, ufak mem
leketleri gibi Fran ada scrnügün
dur. Aı: önce Britanya, hasmına 
ni betle. düsman hava filoları -
nın darbelerinden çok daha az 
miiteessirdi, şimdi, vaziyet ta -
maınen bera.kislir. Britanya ha. 
va kuvyetleri, adayı istihdaf e
den üsleri aşmak, susturmak 
mecburiyetindedirler. Kahir Bri
tanya donanması da bu haınlele
re karşı korunn1ak mecburi.)·eti
ne dütmüştür. Me gnl memleket-

!arın ötelerinde en yüksek ıne -
deniyetler yaratan bü)·ük mil -
!etlerde bu hakikati görmüşler -
dir, yakın bir atide Amerikayı, 
bir eşi daha bulunmıyan bir do
nannta ve bava ordusu ile, nıey
dan okuyan ve cihana nizam ve. 
renlerle karşı karsıya &öreceğiz. 
Sebebini de, bütün varlığı ile, 
bu ıeslihat yolundadır. 

lue,Htere, A\~rupa karalarına, 
Almanya denizlere çıkamı)·acak 
bir vazi)·ettedirler; her ikisi de 
büyük ı?Üçlüklerle kar~Jlaşmış -
!ardır. İngiltere, aııa yurduna yı
kılmaz bir kale metanetini Hr -
mekle, Almanya, neye mal olur•a 
otı.uu, bu kaleyi de gcçıımek ıçııı 
hazırlıklarını tamamlamakla meş
gııldürler. 

Jersey, Guernesey adalarına da 
atlıyaıı Alınanlar, ) alnı.z :'tlanşın 
öbur kıyısını değiJ. lrlandaııın 
cenubunu da tehdit ediyorlar. 
Belki }'landres çekilişi Alman -
]ara da bir sıçrama hızı \·ermiş .. 
tir, fakat, o buhranları yaşıyan
ların bu denemelerden en büyük 
ku,..et aldıklarına ve hiç değilse 
müdafaada, defi ve tartta mu
vaffakıvet göstereceklerine inan
mak ıazım gelmez mi? Evet, ya
kın vakiJlere kadar bkoua kı
yılarına ve Taynıis ağızlarına ka. 
dar ilerliyebilen Alman ba\8 fi
loları bugün yeni üsler \e fetih
lerle be>lenen maneviyat sa) esin
de, hinterlanda, hatta ada batı 
kı)·ılarına doğru u<annıal..tadır -
tar. Yıkmak, teshir etmek için 
mllracaat edilen biricik yol de -
ğildir. Yarın, kahir bir hava ordu. 
suna sahip olmak için azametli 
programlarla işe giri en İngilte
re için de yürünecek yol, yal1112 
hu olamaz. Bütün bu darbeler, 
müdafi.in sınır1na te\icİh ediln1c
dikce, hasmın kuvvetini b""liyen 
kaynaklar kurutulmadıkça, ue
tice)·i almak da nıumkün nıüdü.r! 
Her iki hasım da tükeııınez ın\!n
balara müftakardırlar. Hayat sa
haları denizlerin ötesindedir. 

İngiltere, bastnın:_ıı kanaatine 
göre, yalnızdır. •\ncak, son•uz kay 
naklara sahip olan Ingiltere, kud 
retini de bu yalnızlıkta bulınak
tad.ır, Akdeniz ınü\·azencsini, ~on 
tailiye ile, yine lehine halletmiş
tir. Ablukayı çok daha buyük bir 
şiddetle tatbik ediyor, donanma
sında \e ticaret [ilolarındaki bo~
lukları doldurmak iınkünlarım 

bulınuşur. Ha nunıu elde ettiği 
kolavlılrJara mukabil, yeni dün
\'& cihazını ınaks.adnıa göre iş. 
}etmekte ve muuzaın ordu, do
nannıa ve ha\a orcllbu için her 
şe~ i edinmektedir. Şüphesiz, İn
ıtiltcre jçin bir vaterlo ya.ratınak 
imkanı } oktur, fakat, yıllarca sü
recek bir harbi ~·a .atmak kudre
tini kaı:anmaktan ınahrum olan
ların kutlu sonucu alaıruyacağ"ma 
da itimat etmek doğru olmu mı? 

Vakıa, bugün için iki hasmın 
tema"Sına .} alnız hava \·e deniz 
imkan bırakıyor. Tasavvur edi. 

Demek Beni Seviyor! .. 
Yazan: ı ~ TÜrk~ 

,___G_ı_d_o_· _fl_._op_a_s_a_n_1 =~ Selami ı:_~~~_s_j 
No. 1~ 

Bu(Un bu harp para ile 
Vl'nılır. Benim için bozuk 
parılııır kırmızı ..,antalon -
lu piyade aeferleri.U, yirmi frank
lıklar parlak asteğmenler, yüz 
franklıklar albavlar, bin frank . ." 
lıklar da generallerdir ... Barbe
di}·orum }ahu! .. Sabahtan ak~a
ma kadar her kese kar~ı, her kes
le bnliediy·orum. 

Yasamak budur, eski zaman 
hukümdarları gibi geniş yaşa
mak budur. Biz de bu günün hi
~imleriyiz; hakiki ,.e yegine ha
kimleri! Şu köye, şu biçare köye 
bakınız! Ben bu köyü bir şehir, 
beyaz bir ~ehir yapacağım; iosan 
tlelıı, otellerle tlolduracajiım, a. 

san ""rJer, u aklar, arabalar ola
cak, bir alay fakir bir alay zen
l!İne hizmet edecek:bütün bun
lar neden? Çünkü bir akşam sa
ğımızdaki Roya, solumuzdaki 
Satcl - Güyon, arkamızdaki i\lon
Dor, La Bur bul, Şatuııöf, Sen. 
Nckter. kar -.ızdaki \'i i ile ca
nım ınücadeJe~-e giri~ıuek i~tedi! 

Muuffak ta olacaPım, çünkü 
muva{fak olmanın çaresini, ye
rine çaresini bili)'orum. Düsma
nın birden bire en hafif noktası
nı gören bir general ''bi vuzuh
la gördüm. Bizim me,leğimizdo 
insanları idare etmesini bilmek, 
vah i hayvan terbiye eder gibi 
terbiye etmesini de bilmek il -

iKDAM 

Sovyetlerle ticaret 
müzakeresi başladı 

Ticaret vekaleti Basra yolu ile ecnebi mem-, 
lekctlcrden ithalat eıyası temine çalışıyor 

Gümrükteki 

Japon malları 

Çıkarılacak 

Yüzbinlercc liralık 

ucuz manifatur.a var 
A kdenizin harp sabası olmasile hariçten hiçbir ithaliıt eşvası 

gelmemiye başladığı malümdur. Ticaret Vekiileti yaptığı 
tetkikler sonunda birçok lüzumlu ithatat eşyasının Basra yoluyla 
ecnebi memleketlerden tedarik edilebileceği neticesine varmışbr. Bu 
hususta h;r kere de ithalat birliklerinin fikri alınması için şehrimiz
deki alak!.iarlara emir ıelmiştir. Yakında e<:nebi memleketlerle 
temasa geçilecektir. Bazı ihracatımızıu da bu yolla yapılacağı ümit 
edilmektedir. 

Diğer taraftan piyasamızla alakadar olmıya başlıyan Sovyetler 
Ticaret Vekaletinin standardize etliği tiftik ve yün nümunclerini tet
kik emişlerdir. Ayni zamanda öirendiğimize göre, Sov ·etlerle iki 

memleket arasında ticari temaslar tesis ve mal mübadelesine başlan
ması içln müzakereler cereyan etnıektedir. Yakında 1uüsbet nehce .. 
!er beklenmektedir. 

Floryaya dün 
talip çıkmadı 

Plajları belediye 

kendisi işletecek 

Floryada da bir meccani halk 
pliıjı acılması Beledıyece ka
rarlaştırılmıştır. Bu maksatla 
dün Belediye reis muavınlerin
den Lutfi Ak.soyun reisliğ'inde 
bir heyet mahalline giderek bu 
param: pl.lj yerini tesbit etmiş
tir. 

Dil:er taraftan Florya plajla
rına dün yıllıitı 23 bin liraya ta
lip ç1kmam~tır. Bu naradan da
ha az veren olmuştur. Binaena
leyh Belediye plıiiları kendi iş
letecektir. 

BELEDİYE 

Taksim - Harbiye 

cıadde.si 
Taksim - Harbi re arasındaki 

can.denin asfalta ce\·rilme;:;i i;Si
ne ancak önümüzdekı avın 15 
inden· sonra baslanabileceği an
laşılmıstır. Buna sebep mezkilr 
caddedeki kanalizasyon ve 116-
\'a-azı i.şlerinin o vakit bitece
ğidır. 

ADLİYE 

Yüzlerce lira'. k halı ve 

~aat çalan ya~alandı
Sabıkalılardan Ara pFahred -

dın Fatihte Sinanaıla mahalle -
sinde vüzbası Celiılin evın<' gi
rerek 200 lira kwmetinde halı 
çalmış ve vakalanmıstır. Halılar 
sahıbıne ıade edilmı.>tir. Arao 
Fahreddinın Kücukpazarda r iz
ba0ı Hilminin evind'n de saat ve 
bazı esva caldıilı anlasılmıs. bun
lar da meydana cıko.rılmı;tır. 

_____ . __ :s 

len ihraç teşcbbüsiinün akamete 
ınahkllm olması halinde, rol, ha
\la hücunılarının \'e ablukanın 
dehşetine münhasır olacaktır. Aç
lık, sefaletine '\·e öl~flı saçan , .e 
ardı arası gelmiycn bu kanlı \le 
el~ınli. ntübarezc ncreJC sürilkli
yecek? 

Denizlerin hakimi olırn İııgil
terenin, ha\•ada kohiı· bir üstün
lük temin edebildiği halde, bu 
badireden muvalfakıyetle sıynla. 
bileceğıne inananlar çoktur: Za
fer, zafer benin1dir, diyenindir. 

zımdır. Aman Allah: .. B ııları 
yapıp ~a aıııak ne hostm·! Bu şe. 
birle kendime üç .senelik c~lcııce 
ten1in ctmi~ olduın. Henı :<ıiz .} e
mekte o harikulade şe~ lerı suy
liyen mühendisi bulmaktaki ta
lie bakınız.. Onun sa)'csinde sa
tın almıya lüıun1 k3ln1adan eski 
müesse eyi iflasa sürükliJece -
ğin1. 

Yürünıiye ba~lanıışlaı·dı. Sol
da, Şatel _ GilJoıı )·oluuu ağır 
aı.:ır r1h.1yorlard1. 

Gon tran hazan: • Enişte:nı.İın ~· a
nından ge\·l•rkcıı ka~a::ılnın için
de :\lont - l(arlo kumar salonla
rında dul duğunı gurültünuu ay
nını duyu;yorunı dertli; karı ... tı
nlan, ı:ı.ıirüklenen, şal>.ırdıyan, ka_ 
zanılıp kaybedilen ahun &iırül

tü!'ıü.> 
Sahiden de Andermal, zihnen 

para hesabı yapmak, para ile oy
namak, para kaı·ı_ tırmak için ~·a
ratılnıış beseri bir makine idi. 
Her şeye kıymet takdir ede .. di. 
Bir gece sofrada Paristeki Obe
lish'e kı~ met takdir ettirdiler. 
O bir rakkam söyledikten sonra 
Solferino köprüsü ile Zafer ta -
kına da kıymet koymasını iste-

. 
ihracatımız 

hergün artıyor 

Macar:stan ve İsviçreye 
mal gönderiliyor 

Akdeniz vaziyeti yüzlin<len 
çok azalmış olan ihracatımız gün 
geçtı:Cçe eski vaziyetüıi bcılınak

tadır. Billııassa İsvıcre, laca
ristan ve Romanyaya ihracatı
mız çok artm~tır. Bir müddel
lır gıinde ancak 20 bin lira oka
<iar olan ihracatımız dün 152 bin 
liraya yükselmiştir. facaıistan 
\"e İsvicreye susam. af\·on, fın
dık ve keten lifi ııonderilır.iş-
tır. 

--o---

• ÜTEFERRİK 

Kırtas;ye tasarrufu 
tamim edildi 

'Bas Vekalet bütün resmi da
irelere bir tanılın '·apara~. me
murların ka.§1t ve <İ.o"~~crlcri a
zamı tasarı ufla kullanmalarını 
bı·'.dirmistir. Kaiiıtlara ve defter
lere mümkün oldc1.Qu J:adJ<· fa,. 
la a'":ı .sıQdırılacaktır. 

----<>----
TİCARET 

Rcmanyalı:ar iiilik'.eri 

alm ya bış"adılar 
Sao:kalı!ardan Ara:ı Fahred

müoayea heyeti dün 150 ton tif
tik tcslım alrru.<t:r. R()rı: nva
lılar Tıcaret V cl..d.lctuıin stan
daı ize ettiih mallarımızı cok 
b~'!eruni~ .. erdir. Tüccarl:ır mal -
ları hazır' .~a sur'atle deı·am 
e " .ektedir. 

. "' .......... 
h-.çuk hoı;; rJer 

... "" ... * Fwr~·ad!2 hiıkıi aet ve Beledi
!/~ btnalan ıle carşı ara.mıdaki 
1ı0<ttn c;o • bo::uk olduqa qorü.le
rek burnı;a 800 lira sarfile 11eni 
kaldırnn d6~enmesi kara.rlaşttrıl
tıı~ıır. * Utombo,ı radııotörleriniıı üzer
lennde T uring klub "tin mo.dııt

yelenııden baska reklam şeklin
de bir şeı; bulunmııması !ii.-."Umu 
dun Beledi11ece a!ô.kadarlıırıı teb
luj olunınustur. * Kabataş t•apur iskelen vanın
dıı 9 bin !irn sarfile 11eni bir nh
llm "aptırılıp kaldınmlann tan
zim oluıımas• kıırarlastrrılmıs
tır. Bu i$e a11ın 27 siııde başla
nılacaktır. 

d<lcr .• -ı.1ıayet Gontr~1ı: c Yer yü. 
zundck• belli başlı abidelerin 
takdiri kı)·mctini yapananız çok 
enteresan bir iş görn1i.iş oluntu
uuz dedi. 

O kendinden enıiu, yüksek bir 
~al»iyeı olma>ı itıbarile, bö) le şa
kalara hi.ı: k1~1nazdı. 

Bir gün Gontran: Ya ben kaç 
·~·•ra ederinı?.- di)"e sorunca cc· 
\-u:> vernıck istcınedi. Kayınbi
ı·:ıd<.•ri ısrar etti: •Haydulacın e
l.ne ıliisti.tm farzcdiniz dedi, be. 
ni J..urtar111ak İ('in kaç para \'t'rir
siniz"?.- Nihayet cevap verdi: «Bir 
rek .;razarıın ... ~ ö,·lc jnıalı gülün1-
scdi ki, Gontran alındL 

Burju\:a ~·apılı bir C\"in Onı.ine 
~c]djJer. Goııtraıı: .-Burtisı .. de
di. 

Bil--çük cc\·iz kaoıdn bi.r denıir 
çekir sarkı}ordu. Kanıyı çaldı
lar. Za)'lf bir hizmet(i açtı. 

Banker •ordu: 
- Bay Oriol burada mı! 
Kadın: 
- Burada dedi. 
Bü~ ük bir mutfağa, büyük bir 

çiftlik mutfağına "irdiler, bir 
tencerenin altında hiıliı ateş var
dı. Oradan Oriol ailesinin bulun-

Ticaret V okileti mühim bir 
tetkik yapmaktadır. Bu, iki 
sene evvel Japonyadan gele -
rek muhtelif sebeplerle güm. 
rüklerde kal~ olan yüz bin
lerce liralık manifatura eşya
sı iizerindcdir. 

Bunlar arasında mühim mil<
tarda pamuklu ye diğer piya
saya lüzumlu e~yalar vardır. 
Bwılar rıkarıldığı takdirde bir 

1 çok çeşitler bollas•caktır. Ay-
ni zarnanda bu n1a1ların fiat
ları buı:ıinkü djin} :ı piy8"ası. 

na gore rok ucuı_du .. ·. Yalnl'Z ı' 
mal bedellerinin Japonyaya ne \ 

suretle ödenmesi icap ettjği I· 
hakkında '.\taliye Vekalctile . 
tema:;lar yapılmaktadır. Bu - 1 

giinlerde müsbet bir netice n-
lına-::ağı ümit olunn1aktadı.r. · 

"- ti 

i hti ka 
Mürakabe komisyonu 
muhtelif ka.rariar \·erdi 

li'iat mürakabe komisvonu dUn 
toplanmış ban kararlar vermi:;
tır. flk olarak tuya!ct sabunla
rının satış fıatlerinin t~sbiti işi-

10 uğraşılmı>, on ııiinlerde fiat
lerın yükselmesi hususunda fab
nkatörlerden izahat islenmislir. 

Toptan çav Hallerinin yeni
den tesbiti için de cay ithalit 
tüccarları dinlenmiştir. İthalat 
birliğinden d" bu hu.usta malu
mat alınacaktır. Cay yerinde 
;ii!t3elmi, tir. Nakliyatta d:ıha 

ma Taflı olmaktadır. Bu yüzden 
fiatlere zam yapılacağı anlaşıl
maktadır. 

Fıatleri Ticaret Vekaleti tara
fından ıl.ôn edilmiş olan çubuk 
halinde demirlerden maada de
mır teller için ko.mi•voıı yeni 
fialler tesbit ederek btıııünler
de ilan edecektir. Cam ve züc
cacive fiatlerinin tesbiti de bit-

melk üzeredir. BU4?ünlerde i-
15.n olunacaktır. 
Hamt7ı kıbrit \"e asidler için 

komisyon satıcılara yüzde 20 
kar kabul etmislir. 
Diğer taraftan manifatura hlok

ları hakkında bevanname verme 
müddeti dlln bitmiştir. Fakat bir 
cok kimseler ve bilhassa pera -
kendeciler kendilerine mecbu
riyet olmadığını sanarak beyan
name vernıemi;;ler ve dun tela
şa diiserek komisyona müracaat 
etn.ı,.;.crdir. Bunun üzerine müd
det ayın ·20 nci günü akı:=ına 
kadar uzatılmıştır. 

DENİZ 

Karadenizde mayn 
görüldü 

Karadenizde Ahanın vedi mil 
acıitında serseri bir mavn görül
müstür. Vaziyet kaptanlara bil
dirilmistir. Mavnm imhası için 
bır müfreze gönderilecektir. 

duğu odayu geçtiler. Baba, sır • 
tını bir iskemleye, ayaldnrını 
ba:;ka bir iskeınleve dayamış u
yuyordu. Oğlu, dirseklerini ma
~n.}a dayaını~, aklı her zaınan 

ba,ka yere dağıldığı i(in büyük 
bir dikkatle Pöti Jurnali oku -
~ordu; i.ki kız, aynı pencere ö -
nünde kaneviçe işliyorlardı. 

Hu bekle1>medik misafirleri gö
rünce. ha.)'retlc, evvela onlar 
doğruldular; >onra Jak başını 
kaldırdı; zihnini yorduğu için 
kanı başına sıçraınıştı; nihayl't 
Oriol baba uyandı, uzun ba · 
larmı iskemleden cekti. 

Oda cıolaktı, kireçle sıvcını 
tı, yer ta~tı, oturarak yerler ha
sırdı, Ak:ıju bir dola" dört re -
sim, biiyiik beyaz perdeler vardı. 

Biribirlcrine baka kalmışlardı, 
hizm~tçi ete.k.Jcrini dillerine ka
dar kaldırım~. meraktan kapı111n 
cııiğiııdc mıhlanmıştı. 

Anıiernıat kendini ta.kdtın et
ti, ka~·ınbiraderi Kont Ravönc_ 
!in adını söyledi, son derece kibar 
bir eda ile lnıların önünde yer
lere kadar e~ildi, oturdu ve söze 
basladı; 

( Arkuı tı•r) 

IS - TEMMUZ 1940 

geliyor! 
Geçen hafta pazar ;oünü, ıtkşa- ı 

ma doiru, Şişliden Büyükdereya 
ayrılan yolun başına iki resmi 
memur geldi ve otobüsleri çevir
miye başladı. Daha ilk otobiU 
durdurulur durdurulmaz, önü -
müzden son sür'atle bir motosik
let Mecidiye köyline doğru yol 
aldı: Otobüsçülerin bit adamı 
Şişlide kontrol baş.ladığını yolda 
bulunan otobüslere haber vermi
ye ıidiyonnuş! •• 

* 
Belediye reis muavinlerinden 

Lütfi Aksoy iki pazardır içkili 
ve kkisiz lokantaları, bahçeleri, 
kılzinoları tefti~ ediyor. Geçen pa
zar Kadıköy tarafına gitmiş, bu 
pazar da Buğaziçinde dolaşmış. 
Bu pazar günü Kadıköy ve Üs
küdar garsonları biribirlerine 

.n1üidc vermişler: cKÔrkma, Bu~ 
ğaziçinde imiş!. Buğaziçindeki
ler de biribirlerine posta gönder. 
mişler. cGeliyor!. 

İstanbul Belediyesinin bu ve 
bunlar ıibi ani teftişleri pallia
tiftk, muvakkat tedbirlerdir. Bir 
kö ede bB!jlar başlamaz bütün şe
hirde derhal duyulan otobü• kon· 
trolü, Belediye reis muavininin 
yolunu gözetlemekten başka bir 
işe yaramıyan yoklamaları (O -

cuk.Jarı cUmacı gelivor!.- diye 
korkntınaktan fazla bir i1e yara
maz. Faideleri o atün ve o anı 
münhasir kalır. 

* Belediyenin teftişini iltizam e-
den her teyİn her ıün ve her an 
t .. ftiş ve murakabesi şarttır. Bu 
ısart olduğu içindir ki, belediye
lere bir cZabıta. verilmi~tir. İs. 
tanbul Belediyesinin de müzmin· 
!eşen dertleri palliatiflerle teda
viden vaz geçip esaslı d•ı•·asını 
bulması şarttır. Bu derdiı, deva· 
sı da •Un1acı geliyor!~ şuası de
ğil, Belediye Zabıtası teşkilatı
dır • 

SELAMİ İZZET SEDES 

A O L 1 V E VE PO L 1 S 1 

Bir apartımandan 10 bin liralık 
kıymetli mücevherat çalındı 

Zabıta çalınan mücevherleri Gömüşsu. 

yunda hır aparbman kapıcısında buldu 
En·elki akşam Nişan! • 1 ında 10 bin liralık mühim bir mücevhe

rat hırsızlığı h:idi,esi olmuş .-e zabıtamız hadiseye muttali olduktan 
10 saat sonra hırsızı bularak çalınan ~üce\"ber \'e e~yayı sahihine 
iauc ~= ·t;r. l.lıidise ;öyle olmuş.tur: 

Ni~anta~ında Kuyulu bahçe sokağında 29 numaralı apartıman
da oturan Ucrmine Cez\.'eciyan pazar günü gezıni,le gitmiş "·e dö
nüşte c\·e pencereden giren bir hırsızın 10 bin liralık mücevherati. 
le bir miktar parasını ve kiracısı Kordonantar'a ajt bazı es'.\·anın (a_ 
lındığmı görmü ve hemen polise başvurmu tur. 

Zabıta derhal faaliyete geçmiş ve dün çalınaıı eşya ile mücevhe
ratı bir bavul içinde Gümü,,suyunda Park apartımam kapıcısı Os
ma.uda bulmuştur. Bu bavulun Osnıaııa hemşehrisi Taşköprülü Ş~
baıı tarafından bırakıldığı anlaşılmış ve Şaban yakalanarak miic,v
heral ,.e e ya sahiplerine iade edilmiştir. 

ihti_qar babayı 
kim öldürdü 

Bir cinayet davası 

esra·lı oir şekil aldı 

Kuruçe;mede babası Hacı Şey
ketle kardesı Radi vi bir mira• 
ihtilafından dolayı tabanca ile 
öldürmek su ·iyle maznun Zeki
nin Birinci aiiır cezadaki muha
J;emcsi siıvanı dikkat bir saf -
hava girmistir. 

Maznun. ıbabasını keıxl:Sinin 
değil. ağa berisi Sıddık'ın öldür
düğünü iddia etmekte idi. Bu 
hususta mahkemeve bazı vesik&
lar i.braz etmiş ve bunlar naza· 
rı dikkati calip ~örllldu!!!Ünden 
müddeiumumiliğe verilmişti. 
Müjd~iumumilik bu hususta 
sorl!u tahkıkatı yapılma.iina lü
zum gocmiıs 'e sorııu !liıkimliği 
tahkikat neticesinde Sıddıkın 
maznun olarak dahil da\·a cdıl
me3\ne karar vererek keyfi ve ti 
Birinci ağır ceza -nıahkme.:;;r~e: 
bildirmistir. Mahkeme dünkiı rel
sesinde Sıddıka teblie:at yapılma
sına karar vermis ve muhakeme 
vi baska ııüne bırakmıstır. 

Dün feci b !.r 
kaza oldu 

Bisikletle tramvaya çar 

pan genç ağır yaralandı 

Dün, Alemdar roku:;unda •Cet 
iıir .kaza olmustur. Yesildi· 
rekte kimsesizler yurdunda ıka
met eden 17 yaşlarında Şaban 
bisikletle Alemdar vokuşum:ıan 

aı:':)';ı sü.r'alle inerken bisikletin 
freni tutmamış ve önüne çıkan 
bir çocuğu aa kurtarmak ıcin 

o sırada parkın önllndcn doı'(

ru ·-ukarr·a sarıan vatman HU.::ıe
yinin idaresindeki 162 numaralı 
Macka - Beyazıt tramvayına 
carpmıstu. Caroma cok sid
detli olmu,. Saban bisikletin ci
zerındcn caddı:;ye fırlarn1> \'e 
bunun neticesınde ba.<ından "k 
al!ır surette varalanmı::-. bir ko
lu da kırilmıstır. 

Yaralı derhal Alemdarda Es
naf hastahanesıne k~ldırılmıs vı 
lhiıdiseye müddeiumumi ınua
\'inlerinden Resad Saka vaz'iyet 
etmiştir. 
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iŞlN SONU 

NEYE VARACAK? 

Romanya Milletler Cemiye
tinden çekildi, sonra da, Bal
kan Antantından çekiliyor -
muş .. Bu gidişle, git gide, ken
di kabuğuna cekilecek galiba .. 
Rumcııler, · bundan başka 

Besarabyadan çekildiler. Artık, 
Dobrice, Transilvaııyadan çe ... 
silmelerini Allah .aklasın .. 

so!~k:~r::'~a:~"?. lıu işin 
Bi:tim Nancınolla ile bu nıev

zuu göriişiiyorduk da şöyle de
di: 

- Aman dikkat etsinler, bir 
gün gelip yanlış bir kararla 
dünyadan da ~ekilip gitmesin
ler'! 

YILDIRIM 

CEZASI 

Belediye erkanı pazar günü 
Boğaziçiudeki bazı gazinoları 
tefti~ etmişler, tarife harici 
iş yapan birçok eğlence mües
seselerini yıldınm cezasına 
carptırmı,Iar! 

Bu yıldırım cez•>ı usulu ~ ı. 
kalı epeyce oldu amma, hiçbir 
faydası da dokunmadı, ı:aliba .. 

Çünkü, tarife harici iş yapan 
gazino mu istl'rsiniz?. Tüıncn 
tümen ... 

. Bizim Nanemolla söze ka -
rıştı: 

- Yalnız bir faydası dokun. 
du, dedi, beledi) ctilik k_amu -
suna ,yıldırım cezası, dı1e, JO 
ni bir ıshlahııı gi.rnıt'sinc yar
dıın etti! 

ÜSKtlDARDAN 

İSTANBULA 

Üsküdar tapu dairesi, Oskil· 
dardan İstanbul cihetine ııal<. 
!edilmiş! Bıı nııkil işinin hangi 
•ebeplcrdcn ileri ıeldijtini bit
tabi yakJııcn bjlıniJnrııı. !~ca
ba karşı semtte biDa mı yolıı.? 

Nanemolla, meseleyi ,o}·le 
tefsir etti: 

- Hayır, detli, işi düşen Üı
kt!W.rlılar, upurR binmiya 
meclıur kalsınlBI' da, şu aıcalı 
yaz l(iiulerinde, hfru denb ha· 
vası allınlar, diye, yapıl""' blı 
ı,? 

A. ŞEKİP 
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Hava muharebeleri /Çörçilin 
!Nutkunun 
Akisleri 

Hani ~u at yarı~ları da olmasa, 
yaz pazarları insan can sıkıntı
sından çatlı~ acak., Çünkü gaze. 
telerin, Tanrının günü yazdıkla
rına bakılırsa, pazar günleri, İs
tanhulun hcnıcn hiç lıir gezme 
tozma :\'erine gitnıck cai:ı değil! 
Her tarafta ihtikar, her tarafta 
kazık, her tarafta tena yiyinti ve 
içinti, her tarafta gidip gl·lıue e
ziyeti •. Onun için yaz pazarları
nın at yarıı;ları da olmasa halimiz 
dunıaıı! 

lngiliz matbuatının 
Almanlara cevabı 

INGiLIZLER DON ALMAr•YAYI 
YENiDEN BOMBARDIMAN Elli 

(Baştarafı 1 incı saıirada) 
Bu nutkun etrafında müessir bir 
itimat havası mevcut bulumnak.
ta idi.• 

Londra. 15 (A.A.) - Reuter r 
bildıriyor: 

(Battaratı 1 inci sayfada) 
Sahil mlldafaa tayyarelerıırllz 

dün gece Gand'ı bombalamış ve 
deoolara ateş vermislerdir. 

cum etmiştir. Çıkarılan yangın
lar 18 kilometrelik bir mesafe
den görülmüştür. Trablusgarp de 
Tobruk limanında bulunan ge -
milere bombardıman tavyarele
riıniz yeni .1cn hücum etmişler .. 
dir. 

Londra. 15 (A.A.) - Cörçil'in 
nutkun<ian dün unutulmuş olan 
asagıdakı kı.snu avnen simdi gön
derivoruz: 

At yarı~ları derken şunu da ha
tırlat•yım:. 

•Tirncs. ııazete.<;i, basmakale- 1 
sll'Kk, Tür ki ~· enin S. Rusya ve 
lngiltcre arasını açma.le maksa- 1 
dıle son on nün zarfında Tür
k;"ede ve komsu memleketler
de zıyadesıle fazlala.•tırılmıs olan 1 
Alman propagandası faalivetin- ı 
den bahsediyor ve diyor ki: 

ve ~eci Türk milletinin t.am m.ı-.
za/ıeretine malik bulunduQıınv 
qösıenniştir. Bu entrikaları ya
panlar, karşılanndıı Abdiilha -
mid Türki11esi de<iil, fakat Ke
mal Atatürk Türkiyesi bulundu
fiu.nu unu~lardır. Türkler, 
pek tabii olarak, Yakın Şarkta 
sulhün idam<!si ile alakadardır
lar. Türkler, bu mlhün bozulma
sının önüne qeçmiye çal~yor
Iar. Türkler, başanlmıuı Türk, 
lnqiliz ve a11ni zamanda Sov1Jet 
menfaatlerine de muvafık bıı

lurıan bu. 4te fnqiliz diplomasi
sinin dürüst müzaheretine itima<t 
edebilirler. Türkler. aııni za
manda, dostluklarına da acıdık 

bulunmaktadırlar.• 

Bütün bu harekattan valnız 
fki tavvaremiz döıı.memistir. 

Hava ve anavatan emnivet ne
zaretleri, bu sabah aşajııdaki teb
liği neşretmişlerdir; 

Bazı düşman tavvareleri. dün 
gece sahili geçmişlerdir. Hava 
diıfi müdafaa tertibatımız hare
kete l!ec;miştir. İngilterenin ce
nubu sarki ve cenubu garbi mm
takalarında munferid noktalara 
bombalar atılmıştır. Hic bir cid
di hasar yoktur. 

Bu sabah bir düşman tavva
l'CSt cenub sa'ıilinde bir sehır ü
zeııne bombalar atmıştır. Biraz 
varalı ve ölü kaydedilmistir. 

BİR İNGİLlZ MUHRİBi BATTI 

Hücumun birini müteakip sa
hilde kara bir duman sütunu yük 
seldigi görülmüştür. 

Londra, 15 (A.A.) - İtalya 
harp ilin edelidenberi Habeşis
tan ve Eritrc ile Sudan arasında
ki hudut boyunca ufak mityasta 
bazı hareketler cereyan etmiştir. 
Londrada öğrenildiP.ine göre bu • 
esnada şimdiye kadar iki amil \ 
meydana çıkmıştır: 

1 - Yerli İtalyan kıtaatı harp 
etmiye çok istekli değildirler. 

2 - Sudanlı kıtaatıu maneviya-
1 

Zafere giden yolumuz kapan -
madıkça. Fransız hükumetine 
karşı hüsnünivetiınizi ,l!Österen 
harekatta bulunmıya hazırız. Bü
yük .l''ransız İmparatorluıl.ımun, 
halen esir Fransa ile muvasalası 
kesilmiş olan ve hürriyetini ida
me eylemekte bulunan kısımla
rında ticareU himave edebiliriz, 
Ve Fransız lmparatorluğunun bu 
kısımlarının idaresine yardımda 
bulunabiliriz. 

S"'1nev. 15 (/\.A) - Reuter: 
Avw;tralya matbuatında. dün ak
şam Çörçil'in radyoda verdiği 
nutuk erafında eoşkun mütale- I 
atar nesredilmistir. 

Evvelisi günkü ... yarış program
larmda çok ehemmiyetli bir nok.. 
sanlık \·ardı, atlara binecek jo
keylerin isimleri, nedense, pro
&rama konmamıştı. Halbuki ya
rışa &irccek hayvanın kendinden 
sonra, ehemmiyet verHec:ek şey, 
onu idar~ edecek olan jokeydir. 
Vakia atlar yarışa girmeden bir 
kaç dakika önce biniciler mey
dana çıkıyorlar ·a da ondan son
ra, kişelere sokulmak pek kabil 
olamatlı:.:-ı gibi ikili, üçlU ve müş 
terek bahisler için, insan bu dar 
zamanda hemencecik kararını 
veremiyor. 

Amirallik dairesi. Escort torpi- ı 
to muhribinin garbi Akdenizde 
batmış olduğunu resmen bildir
nıektedir. Escort'a bir torpil isa
bet etmiş ve bilahara yedekte sey
rederken batmıştır. İki deniz eri 
ölmüştür. 

tı bozmak için İtalyanların sar
fettiği gayret boşa çıkmı;;tır. İtal
yan propagandası havadan at.ılan 
beyannamelerle yapılmakla idi. 
Sudanlı askerlerin ~ok azı oku. 
mak bilir. Bilenler i>e atılan be
yannameleri bilhassa gülünç bul 
maktadırlar. Bu hususlarda lngi
liz kuvvetleri modern .şerait al
tında muharip olarak kendileri
ni gö. tern1iş olan bu yerli kıta
attan ıııüteşekklldir. Bu kıtaat 
şimdiye kadar düşman toprakları 
na müteaddit hücumlarda bulun 
muşlardır. İn~iliz kuvvetlerine 
iltihak eden bir çok Habeşler de 
hücumlara iştirak etmişlerdir. Bi
da,·ette İtalyanlar Sudan liman.. 
!arma ve bahriahıner sahili bo _ 
yunca bıu.ı noktalara hava hü
cumu yapmakla iktifa etmişler
dır. Bununla beraber bu ay faik 
kuvvetlerle Kassali, Gallabat 
K~rumut karakollarını ilk ciddl 
hucwn hareketlerine başlamış _ 
l~r ve bu karakolları mühim za
yıat vererek zaptet.mışlerdtr. Bu 
karakolların lngiliz noktai naza- . 
rınca stı;atejik kıymetleri olnıa.. I 
dığındau muayyen bazı noktalar
dan itibaren mukavemet etıniye 
de bir sebep yoktur. Hali hazır 
7-itnur mevsimi büvü.k hareka
ta müsait değildir. Trablusgarp 
hudndunda İngiliz kara ve hava 
kuvvetlerinin işbirliği iyidir. Ken
ya şimal hududundaki harekat 
İngiliz kuvvetlerinin mahdut 
hücuınlarile bombardıman hü -
cumlan yapan <"'1ubi Afrika ha
va kuvvetlerile başlamıştır. İtal
yan müstemleke askerlerinin Su
dandaki kuvvetlerden iyi harbet
miş olnıaswa rağmen İngiliz kuv 
vetleri bir(ok defa hududu aşmış
lardır. lngiliz takviye kuvvetle-

Yahudi doktorla. 
rın v'azifesine ni· 

hayet verildi 
Bü.kre.s. 15 (A.A.) - Nazırlar 

tarafından v~rilen bir karar mu
cıbınce sı:hhi ve nezaretine men
sup vahudi dokt rların vazife
lerine nıhayet verilmiştir. Milli 
s~ortalar nezdindeki vahudı ad
lı dnktorlar da hizmetten cıka
rılmıslardır. 

Gelecek yarış programlarında 
umarız ki eskisi gibi jokc) ler de 
iliuı edilir. iıısaua JaZ pazar -
!arını &ayet hoş geçirten at ya
rı.şlarınuı ikinci bir kusuru da 
l>'eçeu yıl olduğu gibi lıu yıl da 
oradaki su sıkıntısıdır. Temnıtıl 
sıcaj;'lnda, o kalabalıkta susuzluk
tan yananlar bu pazar, yine bay
ii su sıkıntısı çektılcr. Su bü~lıu
tün yok değildi, fakat kaç pa"' 
eder. kişcJi tutanlar, istiyeule
re su u bardakl3 değil, işe ile 
veriyorlardı. Şiscsi yedi buçuğa 
satılan suyun, ha~·di parasını bir 
tarafa bırakalım, lakin bu ba
ba yiğit ha deyınce bir defa da 
bir şişe, yani iki buçuk bardak 
suyu birden içebilir mi bakalım! 
içemeyince de suyun yarısıw, 
hattii hazan yarısından da azını 
yedi buçuğa içmiş olur ki bu, ilı .. 
tikarın daniskasıdır. Yine uma
rız ki, önümüzdeki· pazar, orada, 
o sıcak, o kalabalık ve o bilet 
alma telaşları araı.ında: 

BİR İNGİLİZ DENİZALTISI 
BATTI 

Bahriye nezareti tebliğ ediyor: 
'Üssüne dönmesi geciken ·Shar~> 
denizaltısının zayi olmuş addedil· 
mesi lazım geldiğini amirallik te.. 
e~ü.rle haber verir. 

İNGİLİZ BAHRİYE . N~ARE
TİNlN TEBLIGl 

Bahriye nezaretinden teblii 
edilmiştir: 

İtalya hükıirneti ahiren neş -
rettiği bir ilanda müttefik liman
lara giden bütün ticaret vapıır
larının müttefik sahillere 30 mil 
m.,,,afe dahilinde seyriseferleri -
nin büün mesuliyeti kendilerine 

ait olacağını bildirmiştir. Buna 
göre kraliyet hüküıneti İtalyan 
aahilleri civarında seyrisefer eden 
vapurlar hakkında miima&il bir 
tedbir ahnmasım yerinde bal -
muştur. Bu suretle, İngiliz hükQ. 
meti Akdenmde İtalyan •ahille
rine 30 mil mesafe içinde seya
hat eden vapurlar bütün mesuli
yeti ii2erleriııe alınış olacaklar -
d.ır, 

tlALTAYA YAPILAN 
HÜCUMLAR 

Malta, 15 (A.A. Düşman avcı 
tayyareleri, bu sabah Maltaya 
hücum yapmışlardu. Hiçbir ha
aar, insanca da hiçbir uyiat yok
hır. 

Dün de Malta üzerine üç hü. 
CUnı vapılmıştır. 

ERiTRE BOMBARDIMAN 
EDİLDİ 

Kahire, 15 (A.A.) - Hava Neu 
reti. tebliğ ediyor: 

Bır ingiliz bomlıard.ıman tay
Yaresi filosu Erilre de Assabın ce 
nubunda kısla ve deoolara hü -

ri karakolu zaptetmek için İtal
yanların ciddJ teşebbüslerini boşa 
çıkaracak surette Moyale'a vak
tinde yetişmişlerdir. Yeni İtal
yan takviye kıtaatı gelmesine 
rağme.ı.ı İngiliz garnizonu dayan. 
maktadır. Kahireden bugün alı
nan haberler.ıı nazaran şiddetli 
muharebeler olınaktadır. 

Amerika Demokrat 
Partisi kongresinde 

. (lJaştarafı 1 inci sayfada) 
~ha etmek için abdeylemişler
~": Bundan başka Hitlcrle Muso
hnı Amerika da dahil olmak ü
zer.e inhitat halinde diye tavsif 
ett!klcri büt4:ı. demokrasilere e. 
a1 elı düşmanlık için yemin etmiı
erdir. 

Şi~go belediye reisi Kelly de
nıı>tır ki: 
. .Beyaz sarayı b~eriyeti sevk 
:çın bir fener olarak idare edebi
ecek olan adamın tekrar namzet 
o.la~ak gösterilmeyi kabul etme
sını rica ve kabul edeceğini ümit 
ediyoruz. 

. Bu beyanat alkışlarla kabul e
dılnıi'1ir. 

Bu sırada bir aza cRoosevelt'i 
is.ti)·oruz, diye bağırmış parti -
nın milli konıitesi reisi olan pos. 
ta nazırı Farley süküt edilmesi· 
ni ri<'a etmiştir. 

O anda Reisicumhur Roosevelt 
Va,ington'da Hull ile yemeğini 
Yemekte idi. 

nes Farlev ve Cumhur Reisinin 
samımi dostu ticaret nazırı Harry 
Hopkiııs'dir. Her ikisi de bu sırrı 
ifşa etmemeyi Roosevelt'e va
,ı:letmislerdir. 

L"l'GİLTEREYE YARDIM 
Nevyork. 15 (A.A.) - ·Müt

tefiklere vardım suretile AJile
rikanın m\ldafaaşı• komitesi ta
rafından açılan bir ankete gö
re, parti konııresıne istirak kin 
simdiye kadar Şikagoya muva
salat eden demokratların vıizde 
90 ı İngiltere.ve vardım lehin
de bulunmuslard1r. Bazı demok
ratlar Amerika donanma ve 
ta vyarelerile limanlarının İnı!il
tere emrine verilmesi suretile 
vardım edilmesi ic2bedecei!ini 
bildirıınsilerdir. 

Vasinı?ton. 15 (A.A.) - Ame
rika ordusu buııün 8'27 hafilf tank 
siııaris etınistir. Bu siparis barı.s 
zamanında yapılan en büviik 
tank siparisidir. 

Frans•. İ!>viçre hu. 
dudunda gümrük 

servisleri 
Berlın. 15 (A.A.) - Yarından 

itibaren Fransa - İsviçre budun
da gümrük servislerinin ifasma 
venider. baslaıulacaktır. 1oe:al al
tında bulunmıvan arazide l!Üm
rük mı.ıhafazası Fransa hükiune-
ti tarafından tavin edilecek olan 
memurlar ve isl'al altında bulu
uan Fransız arazısınde de Al -
rnan hı.>kü.ıneti tarafından tayin 
edilecek olan memurlar tarafm- 1 

dan temin oluna.:aktır. 

Susadım &ayet hararetten kati 
diye feryat edenler meşrubat kı
şesinde bardakla istedikleri ka
dar su bulabilsinler! 

Gelelim üçüııcü bir meseleye: 
Sonuncu varışlara doğru tedi

ye kişelerinde baslıyan ufak pa
ra sıkıntısı, hele son yarıştan son
ra adeta bir buhran şeklini alı. 
yor. Mesela, evvelisi gün 7 nu -
maralı tediye k.işesi, ufak para
sızlıktan dolayı, yarıslar bittik
l~n. bi~ ~aat so.nra bile müşterile
rını hala o kavurucu güne.şiıı al
tında bekletiyor, bir türlü işin i
çinden cıkamıyordu. Yine unıa_ 
rız ki, önümüzdeki hafta bu ufak
lık meselesi de vnktile hallolu -
nur, bu yiizden birçok kimse -
!er, yarışlar beşte bittiği halde 
altıya, hattii altı bucuğa kadar 
orada ter d~- ez! 

Yunan Yugoslav 
münaaebatı 

Be).grad. 15 (A.A.) - Belgrad
da bulunan Yunan ticaret he
veti şerefine vermiş olduiiu 
bir ~am zivafetinde, Yugoslav 
ticaret nazırı Andres bir nu
tuık söy!iyerek Yunan.i$tanla Yu
l!OSiavya arasında cereyan eden 
müzakeratın iki memleket ara
sında mevcut iktısadi mü"'1<ü.1-
lerın halline matuf oldu,ğuna i
şaret et.mistir. 

Müthiş bir zelzele 
ve tuğyan 

Simla, 15 (A.A.) - Tibet'in ce
nubunda kain Şumbi ovasında ge 
cen hafta vukubulan bir zelseıe 
ve tuğyan esnasında 200 kişi öl
müştür. Yatung'un cenubunda 
bazı köyleri su götürmüştür. Ya· 
tung'da bazı evler yıkılmıştır. 

Denizli seylapzedele. 
rine yardım 

Ankara, 15 (A.A.) - Bize ve
rilen ınah1nıata göre Denizli Sey
lapzedelerine mahalli Kızılay 
merkezi tarafındarı yapılan ilk 
yardım!ı>ra ilaveten umum mer
kezce de telgraf havalesi olarak 
13 teınmmda 500 lira gönderil • 
miştir. 

Lüksemburg düşesi 
Amerikaya gitti 

Lizbon, 15 (A.A.) - Lüksem
burıı- Grand düşesi ile kocası 
Prens Frliks, Trenton Amerikan 
kruvazörüyle Amerikaya hareket 
etmislert!ir. Kruvazöre Amerika
nın Dickerson destroyeri refa -
kat etm•kledir. 

Fransadaki talebemiz 
• Ankara, 15 (A.A.) - Hariciye 
Vekaletinden bildirilmiştir: 

Fransadaki tıılebeınizden Tap
gau Çarıklının la Bourboule'da 
Lutfi Yaşdal ile Vecdi Türel'in 
Vichy'de Mehmet Ali Handan'ın 
Mantes'da Cenan $ahirin Augou
leme'de oldukları hakkında bu. 
gün Vekiı.lete malümat gelmiştir. 

Afrikada yaralı.nan 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Romanya 
Ordusu 

(Ba.ştarafı I inci sayfada) 
IBükres. 15 (A.A.) - Roman

yadaki Macar ekalliveti lideri a· 
ııa~ bevannaımeVi ne,.ret
miştir: 

Romanya hükümeti ve milli 
parti lidcrlerile Yapılan veni 
anlaı;ma üzerine, millettasları -
mızın milli Ru.nıen Partisıne ka
yıtları bılfilıare tavin edılecek 
müJdet zantında Yaı>ıl.acak:tır. 
Bu hususta talimat verilecektir. 

Dij;er taraftan haber alındı
ğına ,!!Öre, .ııazeteler bir an!aır 
ma yaparak üç il'llıılük bir müd
det za,·fında Transılvan ya me
S< lesi hakkında karısıklıita se
b"bi vet verecek makaleler n~
retmiveceklerdir. 

Adliye vekili 
Düzceye gitti 

Bolu. 15 (A.A.) - Adlive Ve
kili Fethi Okyar beraberlerinde 
Vali Naci Kıcıman ile Bolu me
buslarl olduğu halde bu sabah 
saat dokuzda Düzce ve Akcako
caya hareket etmiştir . 

Amerikanın Pariı 
sefiri V aşingtona 

gidiyor 
Madrit, 15 (A.A.) - Birleşik 

Amerikanın Paris sefiri Villiam 
Bullit geçen hafta Paristen Mad
ride gelerek Amerikaya avdet 
etmek üzere Cliper tayyaresin
de bir ver tutmu.stur. 

•Türkiye Daşvekili Doktor Re
fik Saydam'ın cuma qünü Büyük 
Millet Meclisinde iradettiQi nu
tukta kuveııe ve sarahatle bu 
faa!i11eti protesto etmesi hiç de 
şa11anı hmıret deijildir. Bu nut
ku karşılı11an alkışlar ve Başve
kilin aldıqı müttefik itimad re
yi, Başvekili11, bu qibi entrika
lara karşı muhalefette müstakil 

Almanya Fransızların 
kararlarını iyi bulmadı 

(Başıarafı 1 incı sayfad~) 
desi de elde et.mel< ıstivvrsa. ook 
vanılıvor. 

1' ransız basını, esasen arala
rında tezad bulwıan bu iki tef
sıri de reddetmektedir. HiMcü -
met, totalıter rejım crı herhan
gi bir surette taklıdi nazarı dik
kate alm m~tır. F~mnın ve 
Kasvonal Sosvali~min do~wnun
da ve terakki.>ındclu sarllar, 
Fransanııı vazıyeti ile mukave
se edilemez. Fransaıun vazive
tı. J,ükumNc. uzun hazırlıklarda 
'bulunmıya vakıt bırakmamv; -
tır. F'ransanın maruz kaldıitı. 
darbe, Fraruıav;ı, yukarıdan baş
lıvarak derııal ct.orite•ri ve mes'
uli· ·eti "enıden tQsi.s etmek ve 
Mareşal Petain 'in manevi hima
yesinde derınlere doğru derhal 
enerjik surette har"'1<ete ııeçe -
bilecek bir kwnand" makanız
ması kurmak vazifesini tahmil 
et.mistir. Bundan .sonra. mam -
k ._tin heyeti urnuıniye.•i \lze -
rmc" tedavi l;,"Teketıne ııe.:ilebi
lecektir. Bu hareket, yabancı 
misallerden ilham alınarak ya
pilaca.k deeildır. Bu hareket. 
daima hakiki Fransız ruhunun. 
h2kiki Fransız havatının esasını 
teilkil etmis olan an'anevi ık.ıy -
metlerin avdeti esasına dayana
caktır. 

Hükılmette mazi ile al.ilı:a<iar 
adamların bul.ıındu~ söyleni -
yor. Halbuki nazırların doku
zu. şimdiye kadar hic bir kabi
neve ııirmemiş ve parliunento
da bulunmamış veni insanlar -
dır. Diğerlerine ııelince, bun -
!ar. mağl\ı.bivetten evvel. kalkın
ma lı;liıhatını ileri sürmekten 
farilı olmamış zevattır. 

N asyonal Sosvalizntln ve Fa
Şİ2lmin tarihi ııöısterivor ki bu 
rejimler, daha evvelden bir par
tinin .ııavreti ile ve ihtilall<ar 
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n.ah.vette uzun bir mücadele ile 
iktidar mevkii elde edilmeden 
yapılan islahatııı samımıyetine 
ve sağlan1lı!!u1a inanmamıya mü~ 
temayi! bulunusorlar. Fransa-

da ıktidar mevkiı icin buna 
mi.ısabih bir mücadele ol.ma
mı.-;tır. k'ransada da\'a, si.ındi

den haliediliniş \'e hCıkum ve
rilmJ..>t.r. E\'\·clki reıımlcrin fe
nalıkıar . c;-ukt&nberi malüm bu
lunuı·orou. Pctaın h\lkurndinin 
kararlarının kolaylıkla kabul e
dilmesin en. bu kararların bir 
menfal hedefi nü.ttükleri ve 
.bunların yabancı memleketler
de tesir icrasına matuf birer ma
nevra oldul'!u neticesini c;ıkar -
mak tamaınile yanlv;tır. Eğer, 
bu kar.arlar, herkesın müttefi
kan tasvibine mazhar olmuş 
ise, bu, alınan kararların esasen 
olgun bir halde bulundu(!unun 
ve yalnız bunları toplamanın ki
ra vet edeceğıni bir bürh:ınıdır. 

Londra, 15 (A.A.) - Reuterin 
diplomatik muharririnin Londr.ıı
daki Fransız mahafilinden öe -
rendiğine ıöre Fransız sefareti 
erkin ve memurini yakında İngi. 
liz payitahtını terkedecektir. 

Bern, 15 (A.A.) - D. N. B. bil
diriyor: 

Eski Reisicümhur B. Lebrun 
ile refikası bu sabah Vichy'den 
a7rılnuı,l.ıırdır. 

Lonclra, 15 (A.A.) - İsviçre 
radyosunun \'erdiği bir habere 
göre harpten müteessir olan Fran 
sızlara t.ovzi edilmek üzere yiye
cek maddelerini nakleden ilk A
merikan gemisi Marsilyaya gel
miştir. 

KABİNE TıUIAMLANDI 
Vichv. 15 (A.A.) - Mareşal 

Petain, endüstri ve iş devlet e.k
reterliğ-ine Rene Belin'i tayin e
derek yeni Fransız kabinesiui ta. 
manılanuştır. 

ingiliz - Japon gerginliği 
(Battarafı 1 inci uıyfada) 

fooçeu'yu abluka edece&'ini bildir 1 
m.iştir. Bu bölı:elerde her türlü 
seyrisefain memnudur ve ablu- ' 
kayı yarmak istiyen her vapur 
Japon deniz kuvvetleri tarafın.. 
dan tevkif edilecektir. 
Şaııghay, 15 ( A.A.) - İngiliz 

makamları henüz işgal altında ba 
lunmıyan Çin limanlarına karşı 
Japonlar tarafından haber veri
len tedbideıiıı yolsm olduji'unu ve 
bu yüzden İngiliz vapurlarına ge
lebilecek bütün zararların mes'u
liyeti J•pon makaml•nn• bildiw
mi.şlerdir. 

Tokyo, 15 (A.A.) - Stefani 
Ajansından: 

J aron kuvvetleri, Fransa Hin
di o inisi hududunda ve Feıııı 
Slalll!'a 20 kilometre mesafede 
kılın Fu Kwan şehrini ~al et
mi•lerdir. Bu ııuretle Sanııhay -
Çek'in Hindicini tariitile eı;liha 
tedarik etmesine medar olan bir 
y0! daha kapanmıs bulunuyor. 
İhtimal bu yol, ticarete açWı; olan 
yegane voı idi. 

$anıthav. 15 (A.A.} - Jal)Oll 
deniz kuvvetleri Cm•lcioır hü
kfınıetine siliı.h sevlciyatına he
nüz ae>k b<ılnnan cenubi Cinin 
yollarını kapatmak iciıı sarfet -
tikleri ııavreti arttırmaktadlrlar. 

hivettar bir memuru Holanda 
Hindi.sıaru ile ticari müzakeratın 
baslamış olduaunu bildirmistir. 
Simdılik bu mesele hakkında, 
fazla tafsilat verilecek zaman de
i!'iklir. Jlolanda Hindistanı h\l -
.künıeti, Japonyanın ipitdai mad
deler verilmesi talebini kabul et
mistir. 

Avru ~a harbine ııelince, J a
ıxınvanın ademi müdahale ııoH
tikasında bir değisiklik olmadı -
iiını da ilave etmistir. Tabii bu 
ı:ıolitikaıun istıkbaldeki tarzı in
.kisafı hakkında bir :ıev sövlene
mez. 

İNGİLTERE - JAPONYA 

Sinı?aııur. 15 (A.A.) - Reuter: 
Malezya umumi vali vekıli Joııes. 
radv"<ia sövledi~ bir nutukta, 
lnailiz hü.kıirnetinin Japonya ve 
Çin ara.;ında sulh VAPılması içDı. 
ı!a vretler sarf etmekte oldui!unu 
haber verm.iştir. 

J ones, ezcüınle demiştir ki: 

•iTUTUiz hükUmeti, Japon. hV... 
kUmeti ile, J aııonyanın Cin har
bi hakkında yaptı<)ı bazı tek!if
lerilr • miizakere etmektedir. Cin ve 

HALA O BiTARAF 
LIK TERANESİ 

(Başmakaleden deııam) 
lak.eti dü:,ünmiycrck listelik bir 
de Ingilterenin bu sıluşık 'a•i· 
yetindeu istifade et.mi) c kalkış
masıdır. Jlil\.iL..i scrbc:)t İrliıncıa 
Başvekili, bitara kalmakla ıkti
fa etmemekte fırsatı ~anlmet hL 
lerek Üher denilen ımali İrliın. 
danın da serbest İrlanda ile bır
le mesini ve gayri mulıa. plik -
len çıkıp bitaraflığını ilau elm& 
sini istemektedir. Halbuki ~imali 
lrlinda, İngillı tacına baghdır ve 
İngilizlerle meskiin oldugu için 
kat'iyyen Büyük Britanyadaıı a~ 
nlmama.k fikrindedir. Binaena
leyh böyle bir birleşme imkansız. 
dır. Şimali İrlinda Başvekili Lord 
CHigavon, Beliast parlamento -
sundaki beyanatında, De Valero
nın şimali Irliında ile serbest lr
liinda devletinin müşterek ıı.:üd• 
faa tedbirleri almaları hakkın -
daki teklifi, kat'i surette reddet
tiğini söyledikten sonra, şimali 
İrlandawn serbest İrlitndaya iL 
tihakı talebi )lak.kında ~yle de
miştir: 

c$imali İrlıinda Büyük Britaa
yadan ayrılnuya hiçbir :ıaınan 
razı olmaz. Büyiik BritanyalllJl 
bazı müttefikleri magliıp oldu. 
Bazı bitaraf devletler czıldi; fa
kat ~mali İrliında harp halin -
dedir ve sonuna kadar lııgiliz i
paratorlugunun yarunda kala -
caklır.> 

Böyle bir birleşme olamıyaca
&'ı gibi, De Valera birleşme olsa 
dahi her iki lrlıindanııı bitaraf 
kalnıaı;ıru istemeı.i ve şimdilik 
serbest lrliındanın kat'i bitaraL 
liğuıda ısrar etınc•İ, İngiltereyi 
düşündqrmektedir. İngiltered.cn 
&elen haberlere nazaran, Büyük 
Britanya ada..ıııa Alman taarru
zu ihtimallerinin arttığı ve hat
ta pek yakl~tıi:ı bir >ırada İr
liındanın 'aı.i)·eti İngili<ler tara
fından dikkatte talµp edilmekte
dir. Zira İrlandaya yapılacak bil 
hücum, Almanlara, İngiltereye 
karşı harekiıt için yeni W.ler ve
rebilecektir. Bu tehlike, ln&ilte. 
renin mukabil tedbirler alınma
sını icap ettirmektedir. Lüzumu 
takdirinde mües>ir •urettc mü
dafaa ve müdahale için, ~ 
İrlıi.ndada, bütün tedbirler alın
mış bulunmaktadır. 

Almanlar şimali İrlılııdaya de
ğil de, serbest İrlılndaya taarruz 
ederler,e De Valcra hiikiımeti, 
azami siddetle mukavemet ede
ceğini söylüyor ve askeri tedbiı
ler alıyorsa da, dediğimiz gibi, 
bu küçük memleket harp tecrü.. 
besi görme1llİ4, mahdut ordusile 
Almanlarla başa çıkabilecek kud
rette değildir. Yarın, bir Almıuı 
taarruzu.na uirar~, Norve('in, 
Holandanın, Belçikanııı yaptığı
nı yaparak İngiltereden ve şima
li İrlandadan yardım istiyecektir. 
Fakat, zamanımızın yıldırım har
binde, önceden hazırlaııınllj tertip
lenmiş, müşterek müdafaa )apıl
madıkça, nıuvaUakıyet mümkün 
de"ildir. Bunu, Almanyanın kom 
~u olan küçi.ı;,. de\'letleriu hep
si tecrübe elmişlerdir. Fakat De 
Valera, burnunun ucunu görnıi
yen devlet ricalinden olacak ki, 
bili, serbest İrlilnda bitaraftır· 
ki ' nı tecavüz. ederse ona karl'ı 
nıüdafaa eder; di,)·c Jlıifar edi!l du~ 
ruyor. Almanyanın lrl.ıinri.adan 
taarruz işine gelirse, bu meın!e
ket de, ıni.ıtlıi; bir darbeye avuç 
•mış demektir. 

Coğrafi •aziyet itibarile İn -
giltere ile lrlanda bir kül teskil 
ederler. lnıııltere, şarktan g~••
cek darbelere karşı Irlandanın 
müdafaa seddi olduğu gibi garp. 
ten lngiltereye •"Urulmak İ>teni
len darbelere kar-ı da İrlinda, 
lngiltereni.:ı tabii seddidir. 

De Valera, Danimarka e-ibi, ~i
liih atmadan teslim olmıyacakı;a 
ve hakikaten taarruza karşı ıne• 
leketiru müdafaa etmek ni)·etın
de ise, şimdiden İngilizlerle mü
dafaa bakımından işbirliği vap
malıdu; yok.sa, vatanına ihanet 
e~i~ olur. Çünkü, Almanya, h• 
defı?e varmak istediği zaman oy· 
le bıtaraflık filan dinlemez; vu-
rur! ABİDİN DA VER 

~~~~<>--~ 

Buz her yerde 100 
P•r•y• satılacak 

Üsküdar ve Kadıkövünde buz
ların ltiloeu 3 kurtJ.,;a satıldııtı 
hakkındaki şikayetier iizerıne 

dün .bunlara Belediyece tebli
.ıat yapılın~ ve 100 ııaradan faz
laya satılamıyacaıh bildir~ 
tir. 

Finlandiyada havı 
ıeferleri başlıyor 
Sto.kholm. 15 (A.A.) - Yanu. 

Rovdniemi ile Petsamo arasın
da ıründelık Fw hava ıoervısleri
ne baelanacal<tır. 

Chicaııo. 15 (A.A.) -- Reuter: 
Roosevelti 'n üçüncü defa olara 
Cumhur Reisliı:tini kabul edip 
etmıyeceı:tini yalnız iki kişi bil
m..t<tedir. Bunlar. demokrat par
tis<nın milli komitesi reısi Jan-

Her tank 45 milimetrelik bir 
mitralyöz. 30 milimetrelik dört 
mitralyöz, ve 37 111ilirnetrelik 
bir hava dafi topu ile müceh
hez olacaktır. Sipariş 11 mi1yU11 
dolar tutınalctadır. 

560 İtalyan 
Napoli, 15 (A.A) - Bardia 

limanında ve Tobruk'da cere • 
yan eden muharebelerde vara
lanan 650 kisi •AQUileıa• hasta
hane ııemisi ile bu sahah Trnb
lustan buraya ııelmi.ı;t.ir. 

Litvanyada intihabat 
Kaunas, 15 (A.A.) - Litvanya 

mebusan intihabatının ilk giinii. 
dün hidisesis geçmiştir. Reyle. 
rin verilmesine devam edilmek
tedir. 

Malz.emenin ihraç noktaları Cin 
tarafından Fransava kiralan
ml6 olan Kwanııchow topra.kla
nr><laki körfez ile Macao'daki Por 
tekiz toorak.Ları civarmda bulun
maktadır. 

Tokvn. l!I (AA) - Har'.ci; s 
...,.,_..retiniD sör ı;ö~ saı. 

aı:ıon milletlerinin hQkiki 4r -
Ztı..!Unun şerefli biT .... ıı. üzeri,._ 
de toplan~ olduı1und4n emia 
buluncın lnqiliz hükılıneti. f<trk,. 
t4 harbe mOizoheret et~k 0<ı 
bu lıariıtıı detımrıı.nıtı """"" 
geçmejc içiıı QCıllf'etleriıU azamı 
Aadd.e lcodar göl:ürece.k "" .,.. 

harbe son ver11Mlk için ....ı....ı:ün 
biiıiiA Qelfl7'etlerifti 11_.......,.. .• 

Stoklıolrn. Belsin.ki ve Rov
dniemi arasında o.imdi baslıvaa 
servisler 88Veısinde St.oknolm'

den şimal buz denizinde Fın
Jandivan.uı son limanı olan Pet
sam.o'ya iki ıründe ıritmek kabil 
olacaktı.r. 




