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Mihverciler ingiltereyi sul-1İngilterenin Uzak Şarktaki 
he razı etmiye çalışıyorlar faaliyeti netice vermedi 
lngiltereye ültimatom verilmesi muhtemel Japon kabinesi istifa etti 

TORK ORDUSUNUN Sovyet-Alman münasebatı Çin lngilterebyu~tu~ın·r 
YENi KURMAYLARI • • • • f apongada 

-::-:, A• ... m.:.:: es kı hara retı n ı kay bettı Macar _ lnui liz 

protesto 
partiler 

notası verdi. 
dağıtılıyor 

;:c~,.o~:;;~~.i..:::~ Almanya, İngiltereden S t/munasebafı kesiliyor 
ıtına u. y.tiıtirm•lrt•; sonra ovye 
~nl•ır• ••f•rin ••yrini İ Macaristan da sükunet 

Uzak şark'da sulh 
yapmak imkansız 

:~:::::~~di;;,i:.:;;:~ topraklarına karşı taarruza geçecek hü.küırsürmiyebaşladı 
biliriz. Parıs, 16 - Macar taleplerinin 

Tokyo, 16 (A.A.) - Reuter: 
Bugün Harbiye nazırı Hata ka· 
binenin mutad ictımaından ev
vel Başvekili ziyaret ederek tek 
Jif edilen yeni siyasi bünye hak· 
kında ordunun noktai nazarını 
bildirmiştir. Yazan: ABID;N DA VER Kont Ciano Beri ine Gidiyor 

tatmin edileceğine dair Alman
ya ve İtalya tarafından verilen 
teminat üzerine. Macaristanda

ki gergin hava tekrar sükün bul Hata, ordunun noktai nazarının 
nazarı itibare alınmasını Basve 
kilden istemiştir. Bu sabah ya~ 
lan mülakatta nihai hic bir ı E evvelki gün Harp A· 

k:ıdemisinde diplo -
ma dağıtnıa töreni ya-

pıldı; ile hava, beş d~niz, yirmi 
kara kurmay subayı ıle dokuz 
yüksek levazım zabiti, askeri tah
sillerinin en yüksek nıcrtebcsioi 
ikmal ettiler. Bu genç subayla -
rın şahıslarında Türk ordusunun 
yaru,ki kumandanlarını sel3.m
Iarız. Eskiden .Erkanıharp zabi. 
fü şimdi cKurmay subay. dedi
iiJnjz ordu güzideleri arasında 
yalnız üç ismi saymak, bu mües
sesenin büyük ehemmiyet ve kıy
metini ifadeye kifayet eder: A
tatürk, İsmet İnönü, Mareşal Fev
zi Çakmak. Bu üç büyük Türkü 
ve onların diğer yüzlerce silah 
ve zafer arkadaşını, erkanı bar. 
bive mektebi dediğimiz Harp A
kademisi yetişıirmiştir. 

Harp Akademisi, Türkiyenin 
en büyük itinalara mazhar ol -
muş ve memleketin müdafaası 
bakımından kıymeti ölçülemiye
•ek kadar büyük bir müessesedir. 
Türk subayları, orada kurmay
lıi?ı, komutanlığı, bir ordunun 
1~.vk ve idaresini, harp san'atini 
duşmanı yenmeyi, zaferin sırrı· 
n1 öğrenirler, 

d Harpte, zaferin amilleri arasın. 
~' •Sevk ve idare. nin yeri bü

Yuktür. Fransız ordusunun bu 
kadar çabuk yıkılmasındaki en 
~ühirn sebep, Fran.ız sevk ve 
1 aresinin hatalı olması, Alman 
sevk ve idar,esinin de bu hata
d~? istifade etmeyi bilmesidir. 
~• .. er sebepler tfilidir. Fransız or-

usu malzeme. ve teçhizatça, Al· 

1 
ınan ordu.sundan, zafer ünıidini 

. !•.fır.a indirecek kadar aşağı de
ı:-ıldı. Aradaki farkı, y 'ksek bir 
k.uınaııdan, yüksek sevk ve idare. 
sıle telafi imkanını bulur· ko•a 
hır_ orduyu altı hafta içind~ imha 
•ttırınezdi. Fransız mağlübiye· 
tının diu•r ta"Jı" '•heple . . • • ~.. <>.. l'IDID çogu, 
Yıne }\·ansız Geııelkurn1ayının 
~azifesinin ehli olınanıasından 
ıl~ri ı:-elıniştir. l\Iajino hattı, de
:ızc dogru ve denize kadar tem-
ıt edilınemi•se bu da onun ba-

ht d . "" ' 1 

h •ı ır. Almanlar, yeni bir mu-
.,arebc usulü kabul ettiler de 

1 ransızlar buna intibak edemedi. 
.~se, bu da, onun hatasıdır. Fran-

ordusu, eksik malzeme, az 
mevcutla harbe '"rdiyıe bu da 
onu b •· ' n atasıdır. Fransız ııenelkur-
~."Yı, sulh zamanında ve harp 
~(ın~e geçen dokuz ayda, orduyu 
zi~r ~ ~azırlamak bakımından va
AI esını hakkite yapamadığı &ibi, 

man taarruzu başlaılıktan son
~:· başkumandan sıfatile sevk ve 
ı .. •re bakımından yaptığı hata yü
~u!1den de, isinin tam ehli olma. 

'J:!~~ı göstermiştir. 
. l'. uzlercesi arasından en ye

nısiııi seçtiğimiz bu misal kur-
maytı • k - ' Ak ı:-ın .•. ?ınutanlığın ve H~rp 

adeıı:ıısının yuksek eheınmı -
Yetini ispata kafidir. 
nı Akade~imizin asker, edip ve 

iltefekkir komutanı her sene 
~ld.utıJ gibi b? yıl da,'harp san'a· 

1 nın fels~f~~ını ve kurmaylığın 
~~_ellklertnJ ıfadc eden güzel nut
•wıda funları sö, lcdi· 

cBiz, yüksek t~!-; ... h ~örmüş su.. 
bayların sayı.sile de~ıi; Akade -

(Arkan 3 üncii sayfada) 

ABİDiN DAVER 

lngiltereye ve J).kdenizdeki 
üslerine taarruz planı 

ingiıiz 
hazırlandı 

Zürih.'. ~6 (A.A._) - (Reuter) 
~eue Zurıcher Zeıtung gazetesi
n~n Roma ınuhabirine göre, İn ~ 
gıltereye hücuma başlamadan ev
vel, Roma • Berlin mihveri ülti
matum mahiyetinde son bir sulh 
teklifi )'apac11k ve bu sulh tekli· 
fi Kont Cianonun Berline yapa
cağı yeni bir ziyareti takip eyli
yecektir. 

• 

İsvicrc gazctcı-.iniıı Roma mu
habiri. hu haberi vudikten son
ra sözlerine ~öyle de,•an1 eyle -
mektedir: 

Bu ~a:vialar ile GaJda 'nın Gior. 
nale d'İtalia'da çıkan bir maka-
1l'si arasında intibak ıne\·cut bu
lunmaktadır. Ga~·da, bu makale
~ıııdc, İnglltercnin inkiyat ve 

( A ·kası 3 üııcü sayjada) 

• 

Almanların denizaltı 
ve tayyare faaliyetini 
arttırması bekleniyor 
Hertarafto tehlikeli bir sukun hakim~ 

muştur. 

Efkarı umumiye, mihver dev
letleri tarafından verilen sözün 
verine getirilmesini sabırla bek
lemektedir. 

Bugün, iyi haber alan mahfil
lerden sızan bir habere göre, 
mihver devletlerine hoş görün
mek istiyen Macar hükümeti, İn
giltere ile diplomatik münase -
batını kesrniv_e karar vermiştir. 
Maahaza, bu haberi teyid eden 
malümat alınamamıstır. 

rar alınmadığı zannedilmekteo. 
Bugün veyahut yarın Başvekill~ 
IHarbiye nazırı arasında yeni ko-
nusma yapılması muhtemeldir. 

Sei Yukai partisinin mütea>Sıp 
zümresi eski Başvekil Prens Ko
noye'nin ltiınavesi altında te -
şekkül eden yeni •Milli parti• ve 
iştirak edeceğini bildirmiştir. 

""'' koo<<0ri bo ''""~'' !;;!-1 

Habeşistanda 
galeyan arttı! 

ltalyanlar Habeşistanda prestijlerini muha
~aza için lngiliz Moyale'sine taarruz ediyor 

JAPON BAŞVEKILI ARİTA 

vını bugün tasvip etmiştir. 
Tahmin edildiiH gibi btı , a -

hah kabine istifasını vrrmlst;r 
Tokyo, 16 (A.A.) - Birı;ok ga· 

zeteler yeni kabinenin Prens Ko· 
noye tarafından teşkil edilE'ce • 
ğini bildiriyorlar. 

Tokyo, 16 (A.A.) - Eski Baş
vekil Prens Konove'nin rivasl'ti 
altında bulunan ve 41 senelik 

(Arkası 3 üncii saııfada) 

Fransız kabinesi 

ınollizler Al manlann l 
lsveçfen geçmesine -..r,."., .. 

• i•rici ve dahili işleri 
taıı .. une çalışıyor 

Vichy, 16 ıA.A.) - Nazırlar 
meclisi dün saat 8 den 20 ve ka
dar toplanarak harici POiitika me
selelerini, mütareke itilafname
sinin sureti tatbikini, idari haya
tın faaliyete ııecmesini, mülteci
ler ve ziraat meselelerini tetkik 
etmiştir. Meclis bugün tekrar 
saat 18 de toplanmıştır. 

SON DAKiKA 

İnqilizler dii.şürdüklerı Aımaıı tay yareS1nin kanadını reşhıı· C'Ch1/0t. 

Londra, 16 (A.A.) - Bahriye Bu lıafta zarfında 22 İngiliz, 
Nezaretinin bugün bildirdiğine müttefik \eya bitaraf vapur za-
göre, 7/8 temmuz gecesi nihayet yi olmuştur. :Qunların 114,137 olan 
bulan hafta zarfıııdaki ticaret ge- tonilatosu şu suretle dağılmakta-
misi zayiatı, hava hlicumlarının dır: 
ve denizaltı faaliyetinin artması 75,833 tonluk 13 İngiliz vapu. 
ıebeblle, evvelki haftalardaki za- ru, 9,635 tonluk 3 müttefik vapur, 
ylattan çok yüksek olmuştur. (Arkası 3 üncü &ayfada} ... . ........... ...,... .......... -....,... ............... -.. ....,.--......... 

Dünkü hava faaliyeti 
İngiliz - Alman tagljareleri 
mütekabil akınlar yaptılar 
Londra, 16 (A.A.) - Hava Ne

zaretinden tebliız edilmiştir: 
İngiliz Bombardıman tayyare

leri dün Normandiyadaki Lisio'
de ve Evro'da dü~anın hava 
meydanlarına taarruz etmişler. 
dir. Gece, tayyareler tekrar Ho
landada Norderney ve Dakooy 
hava .İnev'1anlarını bombardıman 
.ederek h~garlara, petrol depo
larına .• v~rde .bulunan tayya
relere ateş· venr~lerdlr, 

Dün gece bombardıman tavya
relerimiz Hanowe'da bir petrol 
tasfiyehanesini ve Pderborn'da 
bir tayyare parkını tekrar bom
balamışlardır. Hanım ve Osnab
ruck tekrar bombardı.man edil • 
miş, marşandiz garlarında yan -
ı>ın ıe lnfilAk.lar görülm\4tür. 
~uhr;deki Hamborn 'da bir yük
ı;ak fırın ve Dortınun'da bır mü
himmat fabrikası bombardıman 
ediJmiştır. (.Axkası a üncüde) 

razı olmuyorlar 
Londra. 16 (A.A.) - Avam Ka

marasında bir suale vazı ile ce
vap veren Jiariciye tnüstesuı 
Butler şöyle demi~tir: 

İngiltere hükumeti Alman kı
taatının İsveç üzer ınden geçme
sine müsaade edil:nesini vahiın te 
lakki eylediğini ve İsveç hükü
metinin bu hareketinin bitaraf· 
Jık kanununun ağır bir şekilde ih
lali olduğunu İsvec hükümeline 
bildirmiştir. 

Lord Halifaks 
Nutuk söyledi 

Londra. 16 (A.A.) - Hariciye 
nazırı Lord Halifaks, buııün Lond 
radaki Polonya ednin acılıs me
rasiminde iradettii'ıi nutukta Po
lonvaııın milli havatını müdafaa 
da ııösterdiııi azmi takdir ve tıı
zimle yadederek demislır ki. 

•İki millet hürıweti havata 
tercih etmeyi tecriıbe ile biir~n
dik. J\lücadelcvı aolu terk~tme
meK a~miniıle dünvava verciiıi;i
niz kahramanlık örneiii hür·l\·e
tinin kal,•i dan İngilteredP gar
nizonu teşkil eden biz!r:r.n. he
pımizın ilham kavn.,~ ır. zd: - ve 
öyle kala:aktır• 

Polonya ni Dük dö Kent tara- J 
fından acılmıotır. 

Afrikadakı lnqiliz kuvvetleri 'ilaha ncılaır S1kı surette kontrol ediyor. 

Kahire, 16 (A.A.) - İmpara- Ajansının askeri ımuharriri ya-
tor Haile Selasie 'nin halen Sap zı~r: 
denizi bölgesinde bulunduğu Moyale'ye yapılan İtalyan hü-
hakkında henüz teeyyüt etıni- cwnu Habeşistanda prestiii ida-
ven sayialar üzerine asaiiı böl- meve matuf olabilir. Zira bir kac 
gelerdeki mıntakai<ırda mukim hafta evvel Kings, African rif-
Habe' aşiretleri arasındaki ga- !es denilen hususi alayın hudu-
levanın arttığı bildirilmektedir. dun muhtelif noktalarındaki ha- J 

Londra, 16 (A.A.) - Reuter (Arkası 3 üncü sayfada) 

Sovyetlsr Romanyayı 
protesto etf 1 

Bükres. 16 (A.A.) - Re~tı r: 
Sovyet hiık(ıme:ı . Roınam·eaan 
Besar~byava ~;d k 'l1Sf'[, r•n .,,~ 
ruz kaldıkları fena ınuaml'lnı 
Romanya hiikıirr t li •' el ·n le şıd· 
detle protesto etmiştir. 

Bulgaristanla Romanya ara-. 
sında müzakere başlamamış 

Roman y; B a 1 kan J,-Mü';tlere 
d k" I . ~ ha beri tekzip 

Antanfın an çe ı mıyor ediliyor ......... 

Ribbentropun Rumen hariciye 
nazırına manidar bir telgrafı 
Bukre . 16 (A.A.) - Rador A

jansı bildir.vor: 
Romanyanın Yakında Bolkan 

Antantından cekilece~ı hak.kın -
da bazı yabancı gazetelerin neş· 

rettiği haber, ta.,..amile asıl ız
dır. 

Bükreı;, 16 (A.A.) S!daıı : 
Harıcıye Nazırı . !a'1Nlescıı. Al

( Arkası 3 üncıi tayfada) 

Soha. 16 (A.A.) - U. N. B. 
Bildiriyor: 

salalıi~·etıar mahfıll,·r Bul
garİ5otanla Ron1an)·a ara,ındn. 
rloC-rudan doi:,ru\'a n1iizukt.·rat 
haşladıgıııa dair- yabancı ga -
zrtelt•rın ncsrcttikleri hnht·r-

I ~eri kkzıp etmektedirler. ~ 

• 



TARDHI N BÇDNDEN 

Mağlup bir milletin göz 
yaşlarından korkulur 1 
Dünyanın kurulduğu gündenberi esaret 
alhnda inliyen insanları hürriyete ulaştı

ran Fransa birgün dirilecektir 

T .uurlenk (Sivas)ı ya- j 
~ ıp yılr.tılr.tan sonnı ı 
çıkıp gitmemİ.1--. Bir 

müddet o civarda yerleşmif.. Her 
&'iin. harabe halindeki şehre ca
&u:-..J.< gi;nderir, halkın ne va
ri)'ette bulunduğunu tarassut et. 
tirmiş. 

Bu casuslar, her de{a51nda: 
- Elendim! .. Balk, yurtları -

beyaz, kırmızı, yeşil, sarı renk.. 
lerin üzerine; insan kanlarının, 
insan kanile karışmış tank ça -
murlarının, ınamurcleri viran • 
den bomba dumanlanwn korkunç 
reaklerinden mürekkep bir per
de çekildi. 

Fransa, eğleniyor ve zevk edi
yordu. Almanya, ağlıyordu ve 
çalışıyordu. 

JUn peri;,.an en- Zafer ş:ırabı, 
kazı etrafında ----YAZAN:---- galipleri mest et 
döniip dolaşı - 1 1 mişti. l\lağlubi-
;y-0rlar. Ahü !er- z i y a ş a k i r yetin ıehiri ise, 
yat ederek göz- --------------1 Almanyaya inti.. 
va•lan dökü • balı ve tayakkuz 

;yorlar. ı 
Dive haber getirdikçe, Timur -
lenk teliiş eder; 

dersi vermi~ti. .. Fransa, o şara
bın humarına kurban gitti. AL 
manya ise, ancair o intibah ile bu-

Basra ile aktarmasız 
nakliyata başlanıyor 
Mıntaka ticaret Müdürlüğü Basradaki mü
esseselerle muhabere ve temaslara bışladı 

1 stanbul _ Basra dcmiryolu tamamlanmış ve böylelikle bu iki 
mevki arasında aktarmasnı nakliyat temin edilmiştir. Bu ha

ber, birçok memleketlerle Basra yoluyla !icar.et münaseootleri te
ai•inin düşünüldüğü bugünlerde memnu!!iyetle karşılanmıştır. 

Bir nakliyat şirketi Basra ilemuntazam ve seri nakliyat temi
ni idn Basraya bir heyet gönder~tir. 1'fıntaka ticaret müdürlüğü 
de bir çok ticari makam ve mües9'!Selere mektuplar yollamıştır. 

Mısıra şilep 

işletilecek 

Sigorta ıçın bir 

kontrol hazırland. 

Kömür ihtiyacı 
depo edildi 

Belediye bir çok tali 

depolar acıyor 

Meğer gümrük 
idaresi henüz 
emir almamış! 

Roınanyaya satılmış olan tif
tik ve yapağılu.rıu limanınıız -
daki Romanya vapuruna yük
lerunesi işi geri kalmıştır. Bu
nun sebebi gümrüğe Ankara
d.an bir emir ge1nıcınİ$ olnıası
dır. Gümrük idare.-,i vapura 
nakledilmek üzere mavnalara I 
vüklenmiş olan malları tut - 1 
ınus bırakmamıştır. Bunun ü-ı 
zerine Ankaraya müracaat e-

1 

dilmiştir. Acele emir beklen -
mektedir. Mavnalarda kalan i 
malların rütubetten bozulma_ 
sından korkulmaktad:r. 

\ı- -~ 

1914 harbindenberi Avrupayı 
kemirmiye başlıyan, 1918 dcube
ri müzminleşen, son senelerde de 
mü\·azcıJ.esini tamanıile bozan 
dert ikti;adi olduğuna göre, bu
ııün Avrupaya verilmek istenen 
yeni nizamın da iktısadi olacağı. 
na şüphe yoktur. 
Avrupad~ yeni bir nizam kur· 

manın, Avrupa iktısadına :·eni 
bir veçhe vermenin kolay olup 
olmad.ı~ıııı münakaşa etmeden, bu 
meselenin zorbalıkla halledile-
m.iyeceğini, iktısadi nizamın ..op 
ve tüfek sesine tamamile liika
yıt, cihazının maddeden mürek
kep olınasına rağmen bünyesi 
manevi esaslara dayanan bir da
va olduğunu söyliycbiliriz. 

Avrupa iki kaziye üzerine bL 
na edilmiştir. Birincisi: İkhsa- , 
eli buhran ha~ gösterdiği zaman 
endüstri verimlerinin fazlnsııu 

Amerikaya ihraç etmek bu kazi
ye iflas etmiştir. Şimali, cenubi 
ve orta Amerika Avrupanın sa
nayi istihsaliitına kapılarını ka
'C-ıınışlardır. İkinch~i: Bütün cihan 

• 
nıza 

Avrupa denen muazzam fabrika
dan ve vasi topraklardan her na 
çıkarsa satın alacak. Bu kaziye
nin de yanlış olduğu da anla -
şılmıştır. 

Bugün Hindistan: cPamnğuma. 
zu Avrupaya gönderip kumaş h 
line koydurmak, ı;onra bu ku 
şı satın almak lüzumsuzdur; pa
muğumuzdan kendimiz kumq 
yaparız!• eliyor. 
Kımadalılar da diyorlar ki: cN 

diye yönümüzü dok•tmak içi.a 
Avrupaya gönderelim, kendi.mis 
dokuruz •• 

Ve bu dediklerini yapıyorlar. 
Meselenin asıl vahim ciheti, bir 
zamanlar Avrupauıu. mjişterisi o. 
lan insanlann bugün Avrupaya 
rekabet etmeleridir. 

İşte Avrupanın nizamını bo -
zan, Avrupanın bünyesini kemi
ren dert budur. Bu derdin çareııl 
buluu.madıkça A vrupada ne mll
vazene tcınin edilir, ne de nizam 
kurulur. 

SELAMİ İZZET SEDllS 

- Fena havadis. 
Dermiş ... Nihayet, arada11 epey· 

ce bir zaman ı:eçmiş. Casusla -
rın getirdikleri havadisin şekli 

günkü mu.-aUaluyeti ihraz etti. 
~i · <l.i, aj:laınak sırası, Fransa

ya geldi. Her sene, üc gıin, çıl
gınca tes'it edilen (14 temmuz} 
bavramı, bu sene acı bir matem 
havası içinde geçti. Her sene, üç 
gün üç gece Paris sen1alarına ak
seden renk renk ışıkların ye -
rinde, bu sene kırık bir kandil 
bile görülmedi. 

Ticaret Vekaleti ile Milli Re
asürans tarafından Mısıra se -
!er edecek silepleriroizin ~erli 

şirketlerce sigorta edilmesini 
temin için vapılan tetkıkler neti
celenmiş, bir formül hazırlamı
va başlamı:;lır. Mısıra J(idecek 
sikplerden İskendernna ol<lu -
<?undan biraz daha fazla prim a
lınacaktır. Gidecek şileolerimiz 
Mısırda kalan ithalat esvasını 
getirecekleri gibi diinden sonra 
da seferler yapacaklardır. Bu 
sure+\e bir cok memleketlerle 
Mı.sır yolile ticari temaslar te
min edilecektir. 

İstanbulun kömür ıhtiya.cını 
bir elden temin ederek muhte
mel buhranlara mani olmak için 
Belediye şehrimizin muhtelif 
semtlerinde kömür depoları, 
açmıya karar vermiştir. 

MODELCiLIK KURSU l_A_o_ıı.._ı v E VE 1 POLiS 

Be yoğlunda 
bir cinayet 

değişmi .. 
Bunlar, koşa koşa 'l'imura ııel Semt depaları Pangaltı - Fın -

dıklı - Şişli - Galatasaray - Ak
sarayda vakıada faaliyete l!e<;e
ceklerdir. Bundan baska Kuru -
çe.:;mede dört yardımcı depo a
çılmıştır. 

BUGÜN A C 1L1 y O R Bir demir taci-1 
mi~ler: 

- Elendim! .• Halk, artık a~
layıp sızlamıyor. Bilakis, gülüp 
eğleniyor. Geçen {eliıket, hiç kim

' ri tevkif edildi 
Kursa gelen öğret-

senin umurunda def:il. 
Demişler. 
O zaman Timur, büyük bir se.. 

vinç hissetmiş; 
- Şu halde, burada bekleme

mize lüzuna kalmadı. Orda ha -
ıırlansın. Artık gidiyoruz. 

Diye, emir vermiş. 
Timurlenk'in kumandanların

ılan bazıları merak etmişler. 
- Efendimiz! .. Sivas halkı, bü

yük bir teeliSür içinde iken, endi
teli görünüyordunuz. Şimdi on
ların gülüp oynadıklarını haber 
alınca memnun oldunuz. Bunun 
ııebep ve hikmeti nedir!. 

Deınişler. 

Timıırlenk, gülmüf. Bıı suale 
karşı: 

- Mağlup bir milletin gözyaş. 
!arından korkmalıdır. Çünkü o 
gözyaşları öyle bir seldir ki, o 
milletin ruhunu ıztıraptan inti
kama sürükliyebilir... Fakat o 
millet, zevkü salaya daldı mı, 
artık korkuya lüzum kalmaz. 
Çünkü herkes felileti unntmut, 
intikam düşüncelerinden vazgeç
mi. demektir. 

Diye cevap Yermiş. 
Bunun, en canlı misalini, ge

een cihan harbinden sonra gör
dük... Harp durur durmaz, iki bi
leti ruhiye tebarüz etti. Galipler, 
istilii ettikleri yerlerde, göğüsle
rini gere gere, kılıçlarını şakırda_ 
ta şakırdata gezip dolaşmıya baş-

Her sene üç gün üç geee Fran
sa hudutlarından taşan o co~ _ 
kun, o heyeunlı, o bütün iM&n 
ruhlannı hürriyet aşkı ile vecde 

getiren (Marseyyez) e mukabil, 
her Fransızın kalbinden• tek bir 
hıçkırık sesi yükseldi. 

Fakat hıçkırıklarda ve bu göz 
yaşlarınJ!a, Fransızlar yalnız de
ail •. Ko:ıca Fransu varlığıma ııö
çüşüne, herkes aj:lıyor. Çiinkü 
gören, bir memleket, bir belde, 
bir ülke de&il; asırlarca insanla
la ders verııı4; ve ilk defa ola
rak (hukuku beşer) kanununu 
ortaya atarak i~ları insanlık 
davasının başına geçirmiı; olan 
büyük bir (Fransa medeniyeti} 
dir. 
Dünyanın kuruldnea günden -

beri esaret altııula yaşıyan in
sanları mutlak bir hürriyete ka.. 
vusturan o medeniyet, ihtimal 
ki, bir gün gelecek, eskisinden 

t daha ııarlak bir abide ıribi yükse-
lecektir. Ve şuna da emin olma
l~ır ki, o yükselişi, bugünkü (14 
temmuz) ile, bundan sonra ge
lecek olan (14 temmuz) !arda dii 
killen ve döküle<:ek olan gözyaş
ları temin edecektir. Elveris iri, 
o göz yaş)Mı, bedbaht do;tları -
mıza kırvvcUi bir intibah dersi 

ZİYA SAKtR 

TİCARET 

Kırmacıların vaziyeti 

Ticaret Odası meclisi dün top
lanmış, lkı.rmacıların kendileri

ne ofis tarafından tuğda v veril
memesi hakkındaki si.kiı yelleri
ni tetkik etmiştir. Meclis kırma
cılaı'a eskisi ııibi buğday veril
mesini temın icin Belediye İk -
tisat Müdürlı.W:üııe müracaata 
karar vermiştir. 

Bir firma demir g•tlr· 

tebilec~kmiş 
Bir Türk firması dün Mın

taka Ticaret Müdiirlüi!üne mü -
racaat eWrıiş, ecnebi lıtr mem -
leketten demir getirtmeyi temin 
ettiğini, bu hususta kendisine 

kola \'lı.k gösterilerek akreditif ve
rilmesini istemiştir. Vaziyet Ti
caret Vekfiletine bildiri~>tir. 
Müessese. teşebbüsünden kat'i 
netice almadan evvel demirleri 
ııetirecei!'i veri sövlememektedir. 

ladılar. Bilhassa Alman şehirle-,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
riııe giren Fransız zabit ve as-1 
ketleri, ııurnrun en çirkin hisle- 1 
rine kapıldılar. Bir Fransız zabi AVRUPA M t:::S ELEL'ii::R 1 
ti ııeçerken, biitün Almanlar der-

Burada tonu. 21 liradan her 
nevi maden kömürü satışı ya
pılmaktadır. Bunlardan başka da 
sehrin muhtelif semtlerinde 16 
tane tali derecede yedek deııolar 
açılacaktır. 

Bu hususta Belediye İ.ktısat 
muo ru Saffet Sezer. şehrimizde 
kömür sıkıntısı kalmadığını Eti
bank'ın şehrin bir senelik kömiır 
ihtivacını stok yaptıihnı söyle -
rnistir. 

ÜNİVERSİTE 

IJniv<!rsitede kitap 

meselesi 

Üniversitenin bu ders vılı ba
sında bü{ün Fakülte ve Fakül
telere bağlı enstitü ve mektep.. 
lerinin ders kitaplarının hazır

lanıp ikmal edilmesi için şimdi
den ic:ııbeden tedbirler alınmak
tadır. 

l\IAA&İF 

Ekalliyat m~kteplerinin 

bütceleri 

<:ehrimizdeki mev<:ut ekalli
yet mekteolerinin veni ders yılı 
icin hazırladıkları bütç~leri. Ma
~rif Müdürlü{lünde teşekkül eden 
bir k.omisvon tarafından tet'kik 
edilmive başlanmısh.r. 

MÜTEFERRİK 

menler Galatasaray 
lisesine yerleştiler 

Bava Kurumu Maarif Vekale
tinin muvafakatile ilk ve orta o
kulların elişi öğretıııenl,rine ha
vacılık ve tayyare modelciliği bil 
gi.si temin etmek üzere istanbul
da bir kurs a_çmaktadır. Kursa 
memleketin muhtelif yerlerinden 
bir(Ok öğretıneuler gelmiş ve 
bunlar Galatasaray lisesine yer
leş! iri im işlerdir. 

Tayyare modelcilik kursu bu
gün saat on beşte hava kurumu 
başkanı Şükrii ICoçakın bir nutki
le Galatn>aray lisesinde çalış -
ruıya başlıyacaktır. 

Türk havacılığının yarınki in
~an ihtiyacuu karşılanıak gayesi
ni güden bu harekete Maarif Ve
kaletiıniz layik olduğu ehemmi
yeti vermektedir. Bu ,,.,ne ilk ve 
orta olrullarınıızın birçoklarında 

talebeye modelcilik dersleri gös
tı.rilecek ve bu derslerde kulla
nılacak malzcme•·1 hava kuru .. 
mu maliyet fiatına mekteplere 
dağıtacaktır. 

Hava Kurumu bugüne kadar 
acnlL~ bulunduğu kurslarda altı 

yüz kadar elişi ögretınenine tay
yare modelciliği bilgisi temin et
mişti. Havacılık kamplarını dol
duran yüzlerce gençte canlanan 
uçmak isteği bu ~ğretmenlerin 
temin ettiği telkinlerin eseridir. 

Florya Plô.jt ~~~:~~1~!~;~:~:~~:~~:2: Çörçilin nutkunun Türkiyerleki akisleri 
kenarlara çekiliyorıardı. Ço~ıı1n R.ad1oda so11ec11ii. nuıu1t w. olmaması ıç1n n• upacakl•nnı Polis mektebinde dip· Belediye ücretlerde 

Galiplerin hiçbir kumandanı, •- ve •••. 1 •a··-·'-'armı bilmeleri -it 1 • t 1 
hl b' elrafında müı.tea 7ürülen Lo•~- ·- , ,___, ~ 1 tenzi a yap 1 ç ır büyük adamı, Timurlenk bö•uk lılr obemmi•eU haladlr. oma merasimi 
kadar dirayet .-e fetanet gijste- ıaalbuatı b• nulkun mııbl•lil mem- , , 
remcdi. Mağlüpların hl'.'ıcti ru- Jclıetlerde ... blııa.a Amerlkada in- Dail1 Tel"'°raph da ıu saı.rıan 1u- Polis mektebinin elli üçüncü Florya plijlarıwn pahalılığı 
biyesine, lıiçbir galip, zerre ka- ralılliı mıioail lnUbaı o1t1elmekte- maktadır: devre mezunları cuma ııünü sa- hakkındaki halkın şikayetleri be-
dar ehemmiyet vermedi. Timu. dlr. Tnrk :nilleUnln, Ba7 Ç~ll,ln siz- lediyece nazarı itibare alınarak, 

at 10.30 da Cumtıuriyet abidesi-
run dediği gibi, göıyaslarının sel- Ga .. ı.ı.r inırutuenln miiclafaasuı.a lerlııe r0>terdlil büyült aıika naza- fiatlar indiri!m1'tir. Eskiden bir 

"- ~ ae merasimle çelenk k.oyacaklar-leri, ıztırapları intikamlara sü - müı...Ilil< ıu..mtarua dıemmi1•~• n dil<kall ulbelmişUr. Yakın şa,. kişiden kabine ücreti 55 kuruşa-
rükledi. Ve intikam silahları, bu ı.ar.ı elmek lıus8S11llda mü~!lk- mölldlklmh, wnor• ollttıı bir llllfak dır. Avni l!iinde saat on altıda lınırken bu 45 kuruşa, iki kişi 
kızgın gözyaşlarile bilendi. Ara- llrler. içinde mezlneUerimlzl tecrübeden Yıldızdaki mektepte POlis şehit- &O dan 5t ye ve 3 kişi 75 den 68 
daa yirmi ıene geçmedea, bu si- Tlmes DiJ'or ki: ~. Tıirlı •ill•tlıılıı lradeııi- leri anıtının senei devriyesi mü- kuruşa indirilmiştir. Bundan ba1-
lihlar faaliyete geçti. Dönün ga- Mes'ııl maomtann, lmllhan saall nin knvvel!nln lakdlr için bir oolı nasebetile merasim yapılaeak ve ka Üsküdarda yapıldı&ı gibi ay-
liplerinden bir kısmını sildi, sü- rellnce verilecek emlrlenle ltaflfllı- mııbllı .. bcpterimlıı n.rdır. bunu müteakip mezunların dip- rıca Floryada da parasız bir halk 
pürdü. Bir ay zarhnda, Avrupa • • .;.;;;.~~;;;..~ıt='•••••••••••••••••••ml 1omaları verilecektir. plajı açılacaktır. 
harita ıııtn renkleri değişti. Mavi,

1

=============================================~~~~~=~~·~~~~~~ 
sek tabakaya intikal ııözle ııörü.. 
lüyor. Bağın bakımı için - bir_güa 
delikçi yevmiyesi tasarruf edil
sin diye erkek evlida lüzum var
dı - manasız tasarruf - her ne 
ise, erkek evlat köylü ola.:ak kal
dı; o halk tarafıdır. Kızlara ııelin.. 
ee onlar yüksek tabaka. iyi birer 
kocava varsınlar, bizim kanları
mız kadar mükemmel olurlar, bir 
roğundan daha mükemmel olur
lar. 

----~--------------------~ Demek Beni Seviye · ! .. 
j Yazan: 1 Ü Türlu;ui: 

l,_c_·_ı _d_ö_M_,_o_p_a_aa_n_! =\\_s_e_ıı_m_i_ı._.sed.-~-' 
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_ Bay Oriol sizinle bir is hak
kında görüşmiye geldim. Esasen 
dokuz dereden su getirecek deği. 
lim. Anlatayım. Bugün yanınızda 
bir kaynak çıktı. Bu suyun talı
lili bir kaç gün sonra yapılacak. 
Eğer i e yaramazsa mesele yok
tur; anıma eKer ümit ettiğim gibi 
çıkarsa, o arazi ile civarındaki 
araziyi satın alınak istiyorum. 

Dü üni.inüz, ~ize bunu benden 
başka biç kim e teklif edemez. Es 
ki müesse. e jf).;ls etmek üzere, 
yeni bir müessese kurmayı aklın
uan ııeçirmez ve bu işteki mu -
vaUakıyetsizlik, yeni teşebbüale
ri te~vik etmez. 

Buııil• cevao vermeyin; .U.-

nizle isti$are edin. Tahlil netice.. 
si bcEi olunca kcç para istediği
nizi ~öyler~iniz. İ~inıe gelirse pe
ki dcrinı, gehnezıııe olmaL der ve 
giderim. Ben kat'iyyen pazar
lık etmem. 

Kendine göre iş adamı ve eşi 
bulunmaz kurnaz olan kö) lü ke
mali nezaketle düşüneceğini, ~
ref duyduğunu siiyledi ve şarap 
ikram etti. 

Andermat şarabı kabul etti, 
gin kararıyordu, Oriol tekrar 
işlerini koyulan kızlarına: 

- Küçükler, ışık yakın dedi. 
İkisi birden kalktılar, yau oıla

;ya seçtiler; sonra biri iki yanar 
mum, öteki dört ayabu bardak.. 
la aeldiler. 

Kolos doğruldu; şarap imalit
hanesint' ancak erkekler ııiderdi. 
Anderm~t: 
_ Şarap imalathanenizi gör

mek isterdim dedi, sizin memle
ketin meşhur hağcısısınız imal.iıt
haneniz kimbilir ne gü~ddir. 

Oriolun bu söz pek boşuna git-! 
ti, eline ş:undanları alıp yol gös
terdi. 1\lutbgı geçtiler, bir avlu. 
ya indiler. Şarap ve kuru üzüm 
kokU5u duyulınıya başladL. 0-
riol (ıçıla ... ·daki şarab.;n cinsini, 
hangi .!lcncnin oldug-unu, mezi- 1 
yellerini anlattı. Sonra ailexe 
mah~us ~arap fıçısının önüne ge
lince, fıçıyı o.kı,ad.ı ve göğüs ka
bartarak: 

- Bundan tadacaksınız deıli; 
ıte Bordoda ne de başka bir ye.-. 
de bu şarap gibi şişee c ~arap yok
tur. 

Hu• köylü ;ıiloi, fıçıda dinlendi-
rilıuiş şaı:aba bayılııt'.ı. 1 

Kolos eğildi, fıçının mnsluğumı 
açtı, çamçaj:ı doldurmıya başla- 1 
dı, ihtiyar, müşkül bir t' görü
vormu$ gibi, ihtimamla oğluna 
ışık tutuyordu. İşık baba ile oi
lun baslarına "11rD.)'ordu. 

Andermat usulca Goatrıuwa kıı 

)ağına: 

- Ne gazel tablo, dedi. 
Gontran fısıldadı: 
- Ben luz!.:ırı tercih ed~rim. 
Yukaıı çıktılar. 
Bu sarabı içmek icap etti, iki 

Oriola hoş görünmek için çok 
icmek icap ettL 

Kızlar, sanki odada kimse yok
muş gibi, nıasanın başına otur
m -:1ar ııı;Jiyorlardı. Gont.ran göz
lerini onlardnn ayırmıyor "Ve a .. 
c:.ıba ikiz nıi diye kendi kendine 
~oruyordu; birbirlerine o kadar 
çok benziyorlardı. Halbuki biri 
daha ufak telek, daha şişman, ö
teki daha kib:ırdL Siyah değil, 
kumral. ~~kaklarına doğru sarılan, 
saçları başlarını kımıldattıkça 
ışıldıyordu. 

Gontran önünde duran kırmızı 
bardaktan tik.sinmiş, gidelim di
:--c bu.rura ayağile Andermatı 
dürtüyordu. Nihayet kalktı; köJ
lüleriu ellerini sıktılar, gen<; kıı:
ları sel:iıuladılar, kızlar bu sefer 
oturdukları yerden hafif bir hat 
işareti ile mukabele etliler. 

Soka{!a çıkar çıkmaz Ander • 
mat ı:ene konufIDJY& batladı: 

- Ne garip aile! Halktan. :yük-

Gontran sordu: 
- Hangisini beğendiniz? 
- Hangisi mi? Hangisi ne de-

mek? Neyin hangisi? 
- Kızların? 
- Ne bileyim ben; bilmem! · 

Mükayese ederek bakmadım. Hem 
sjze ne, birind<'n birini kaçırmak 
niyetinde def.ilsin ya. 

Gontran giıl~ü: 
- Hayır, fakat, ilk defa terii

tue, cidden teri:'i~ze k12 cördii
Wüın içiıı sevindim. Siz ııası1 talı.. 
!oya bakmaktan hQŞlanıyorsımıa, 
ben de her aer~de olursa olsun., 
hanıP ta baltadan olursa cılııwı,, 
ııenç kı•ları seyretmekten hotla
ııırım. Oalar beıı.im biblolermMhr. 

(A"'4uı "°'J 

20 Kuruş:uk demiri 
2.j e sai.mış ..• 

Kilosu 18 ve 20 kuru~a satılma
sı icap eden deruirlcri 23 kuru~
tan satmak ve bu suretle milli 
korunma kanununa muhalif ha
rekette bulunmak iddiasile adli
yeye verilen demir taciri Baki 
Tezcanın muhakemesine dün as
liye yedinci ceza mabkeme>inde 
başlanmıştır. 

Maznun, demirler_i lJ ma_yısta 
sattığını, halbuki demire konu
lan fiatların ancak 15 mayıs tari
hinde gazetelerle ilan edilnıiş ol
duğunu, o tarihte 23 kuruşa sat
manın ihtikar mahiyetin.de ola
mıyacaf:ını, hatta kendi•inden bir 
kaç gün evvel İstanbul vilayeti
nin bile Kazaros Nişanyan adında 
bir tacirden 23 kuruştan 200 kile 
demir satın almış olduğunu söy
lemiştir. 

Mahkeme, kir nisbetlerile de
mir fiatları arasında görülen uy_ 
gunsuzlukların ve anlaşılmıyan 
noktaların fiat mürakabe komis
yonu ve ticaret müdürlüğünden 
sorulmasına ve kanun :.on tahki
katın ıncvkulcn yapı1masını a
mir olduğundan Baki Tezcaıun 
tevkifine karar vermiştir ve ınu
hakeme önümüzdeki salıya kal
mıştır. 

~~~~-<>-~~~~ 

DENİZ 

Mete şilebide geliyor 

Barselonda bulunan Mete şile
bi limanunıza ııelmck üzere ha
·reket etmiştir. Bir hafta va ka -
dar ııelece{!i tahmin oluıunakta -
d1r. Akdenooe en son olarak kal
mıf olan Demir silebinin de 
bu.ııünlerde Barselondan hareket 
edece{!i haber alınınıstır. 

BAŞA GELEN 

ÇEKİLİ& 

Gazeteler dündenbert saf • 
falarını hükiı.metiıı neşretliii 
kararnameye istinııt ederek bir 
defa daha iahdit mecburiyetin
de kaldılar. Kağıdın yokluğu. 
bir taraftan, kiğıd.ın ateş pa
haaı öbür taraftan temwusllll 
ııcaiı yetmiyormll.f gibi baa -
tırıp durdukça bu işin. böyle o
lacağı belli idi. Bu arada İk
dam'ın ne olacağı da tabii ba
ııüıı yarın kendisini ortaya ko
yacak. Nanemolla ile bu mev. 
zun konuşuyorduk da: 

- Tabii elle gelen düiüa 
bayram. 

Diyerek ilave et.ti: 
- Bll48 gelen çekilir-

H E B HALDE 

li:l'ttİN 

Nanemolla benden 90rdU: 

- Tan'ın sahibi deti•ti mif. 
- Bilmiyorum .. 
Cevabını veriııce pzetefi 

pterdi, 
- Bak Emİll u ...... İlmaA ...... 
Deıli. Her vakit Nuıem.olla 

htiköm •erecek ıleiil ya, ba de
fa da iıeG ......ıim: 

- Herhalde ye her YeÇlrile 

Bir kadın tabanca ih 
ağır yarnlandı 

Beyoğlunda Zıhada Öjeninin 
15 nunıaralı umunıi evinde Naa
ıııiyeye-(lostu Lrzurumlu Ali be
raber yaşamayı teklif etmiştir. 
Nazmiye Alinin bu şekildeki ta. 
leplerine mütemadiyen ret ce -
vahı vermektedir. Dün de Ali yi 
ne Nazmiyeye ~itmiş ve tekJ.LQ 
tekrarlanu~tır- Nazmiye bu ıl-'ıı 
da reddedince aralarında müna
kaşa ve kavga çıkmış .-e Ali ta
bancasını çekerek Nazmiyeye • 
teş etıni~lir. Nazmiye göğsündeı 
aldığı bir kurşun yarasile kan
lar i{inde yere serilmiş, etraflar 
yetişenler ve polis Aliyi elinde ta. 
bancasile beraber yakalamıştır •. 
Ağır yaralanmış olaa Nazmiye 
hemen Beyoğlu hastahanesine kal 
d.ırılarak tedavi altına alınmıştır. 

Çivici beraet etti 

Çivinin 200 gramını il kuruş 
on paraya satmak suretile ihti -
kar yaptığı iddiasile a•liye altın. 
cı cezada muhakeme edilen nal -
bur Agapyos'un hareketi ihlilı:ir 
mahiyetinde görülemediğinde. 
beraetine ka•ar verilmiştir. 

Haraç alan po'.islerin 

mahkumiyeti 

Galatada bazı e•naftan haraç al 
mak iddiasile mahkum edilen 
ve kararın nakzı üıerine tekrar 
muhakeme edilerek yine mahkl 
miyet kararı alan galai<ı merkezi 
komiserlerinden Hulfısi \'e arka· 
daşlan hakkındaki hüküm tem
yiz mahkemesi tarahndan tekra 
n.akzedilmiştir. Yakında dava ye 
niden tetkik edilecektir. 

emin olacak ki, Halil Lütfi sa
hlpliğıni emanet edebilsin! · 

Malum ya, mal ~anın yonca· 
aiır_ Derler. 

ECEL 

KÖPBÜiiO 

Nanemolla U. konuşuyor -
duk da: 

- Ecel köprii.sü neye der -
ler? .. 

Diye, sordu: 
- Galiba bir film veya ro

man adı ! .. 
Cevabıw verdim. Gülerek 

tashih etti: 
- Şimdi İngiltere ile Al _ 

manyanın karşılıklı vaziyeti -
dir .. Kışı kim evvel bulursa e
cel köprüsünü o ııeçmİI olacalıı 
tır. 

FAK:.A 

BASMADAJ.lı 

Balkanlarda bir kısmı aı;l<er
ler terJıis ediliyor. Bu terlı.iai11 
Almanya ve İtalyanın terhisi
D.e Ul'lllarak ya.ıııldıiiı zanno
lunabilir. l'ıtevzu Nanemolla • 
nın da dikkatiai celbe~ o
laeak ki: 

- F.;f:er faka basmadan.. Ba 
terhisi yapıyorlarsa aesele Jel 
olemekle iktifa etti. 

A. şgtp 
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Eski bir Fransız nazın Almanların 
denizaltı ve 

çatı yor tayyare faaliyeti Daladier'e 
( Bııştarafı 1 inci saııfada) 

F --------------d-::-- · ı Ah• %8,669 tonluk 6 bitaraf vapur, bu 
ransız Parlamentosun a ı a ı zayiat harbin bidayetin~e.nberi 

geçen 44 haftanın vasatısınden 

h 1 1 t yüksek olmakla beraber azami arp kararı nası açı mış ı zayiat haftasının rakkamı olan 
200 bin tonu yarısından biraz faz.. 

Clermont Ferrand, 16 (A.A.) -ı 
Sabık nazırlardan Deat bir ma
ikalesinde başlıca şunları vazrnıık
tadır: 

•Her seyden evvel bilinmesi 
Uzun olan şey, Frans:" parla
:t;entosun 'ia·ı Hanı harh kararı
nın ne suretle dolandırıldti'.!:ını 

bilmektir. 
Deat askeri kredilerin itasile · 

harp ilanı sı.lahi yeti arasıı,dan 
bir teşevvüş husulüne mani ol
mak kin alınan tedbirlerin tarih
ce';.. i yapmaktadtr. 

Daladve ile Revno hükumetin 
bu kredileri talep etmekle her ne 
suretle olursa olsun muhasama
t~ ba<lamak salahivetini kePdi
sinde görmedi:hni Ye parlamen
tonun hukukunun muhafaza edi
lece)?inin tabii bulunduğunu bc
van etmişlerdir. 

Bu ~erait dairesindt>dir ki, büt
çe komisyo(>nU taraf,ndan krediler 
kabul olunarak öğleden sonra 
Parlamento celsesine başlamış -
tır. Ba vekilin bir beyanatından 
sonra parlamentoda kredilerin 
müzakeresine başlanmış, ve bir 
avuç mebus tarafından harbe kar. 

şı son bir baraj çekmek teşebbü- ladır. 
sünde bulunulmuştur. 

Evvela Montigeny tarafından 
elli kadar mebusun da takviye 
ettiği bir takrir Herriotya veril -
miştir. Bu takrirde hükılmetin 
politikası hakkında her türlü Iru
yudu ihtiraziye dermeyan edil -
mekte idi. 

Saniyen, mahrem komitenin 
bir talebi için imzalarımızı ver
dik. Bu talep Bergey tarafından 
verildi, fakat mumuileyh söz alnu
.va muvaffak olamadı. Yukarda 
bahsedilen krediler kabul edildi 
On kadar muhalefet oldu. Fakat j 
harp hakkında hiç bir müzakere 
cerevan etmediği gibi. meselede 
hiçbir zaman hükümet tarafından 
ortaya atılmamıştır. 

Ertesi gün 2 eylıildü. İngiltere 
ile be;; saat fasılalı olmak üze. 
re, Fransa Almanya ile hali harp 
te oldu~unu beyan etmiştir. Key
fiyet, parlamentonun haberdar 
edilmcdigı bir ültimatumla ihbar 
edilmiştir. 

Harp parlfunento tarafından ka 
rar altına alınmadtı!ı gibi, kanunu 
esasi de hükümet tarafından bi.. 
!inerek ihlal edilmiştir. 

15 temmuz tarihine kadar Al
man ticaret filosunun zayiatı 887 
bin ton, İtalyan filosunun zayia.
k ise 244 bin tondur, 

Zayiat nlsbeti hava ve denizal
tı faaliyetinin şiddetine göre za
man zaman değişmektedir, Al -
maolar şimdi Fraıısız sahilleri • 
ni isgal etmekte olduklarından 
bu faaliyetin artması beklenilir. 1 

İTALYAN TEBLİÖİ 
İtalyada bir m~hal: 16 (A.A.)-ı 
ltalyan umumı karargilbının 

36 numaralı tebliği: 
Hava te:;ekküllerimizden biri

si f'ilistinde mühim petrol depo
laruı boınbardıman etmiştir. 

Birçok depolar, tas fi~ e ve sair 
tesisatına h~abctler vilki olmuş 
ve büyük yangınlar husule gel -
miştir. Hepsi salin1cn avdet eden 
tayyarelerimizden, bu yangınlar 
avdet esnasında takriben 200 ki
loınctreden görülmekte idi. 

Tobruk üzerine düşman tara
fından yapılun neticesiz bir ha
va akını esnasında, bir İngiliz 
tan·are.>i dü~ürühııüştür. 

" İngiltere Hitleri durduran 
yegane memleket olacaktır., 

Kudüs, 16 (A.A.) _Dünkü bü .. 
cum esnasında Hayfa mıntaka _ 
sı üzerine düşnıan tayyareleri ta· 
raiındaa yüksek infiliıklı 20 bom
b~nın atılnu~ olduğu resmen bil
dirılmektcdir . . Pek az maddi ha
sar olmu~tur. iki kişi ciddi suret
!e ya~al;rnmış biri ölmüş ve di_ 
ge_r ?ırka~ kisi h.afifço zedelen _ 
~ıstır. Du~man tayyareleri çok 
yuksckteu ııcmakta idiler. Tabouis dün bir nutuk söyledi 

Londra, 16 (A.A.) - Bugün 1 
sendıkalar yurdunun öğle ziya
fetinde söz alan meşhur Fran-ız 
kadın gazetecisi Genevieve Ta
bouis şöyle demiştir: 

Fransa QOk çabuk, halen Hitle
rin hükmettiği bütün diğer meın. 
Jeketlerden çabuk kalkınacaktır. 

Önümüzdeki kışın ortalarına 
doğru Fransız milleti gözlerini 
zulmet içinde bir ıı;ı.k gibi İngil
tereye çevirecektir. 

İngiltere, Hitleri durduran ye
nne memleket olaeaktır. İngiliz 
alevhtarı bile o zaman İngiliz 

zaferinin esaretten kurtulmak 
için tek ümit olduğunu anlıya -
caklardır. İlll'(iltere İtalyan bahri
vesini ıktidarsızlığa uğratarak İ
talyaya karşı çok kuvvetli bir va
ziyet tesis edecek ve o zaman ya. 
kın şarktaki Fransı.z kuvvetleri 
şimal Afrikası kıtaatı ve general 
de Gaulle'ün lejiyonunun da ilti
hakile büyük bir ordu haline ge
lecektir. Büyük Britanyanın bu 
harbi kazanacağına ve buna bi
naen memleketimin kalkınaca
jpna kuvvetle inanıyorum. 

ALMAN TEBLi(;i 
. Berlin, 16 (A.A.) _ gecikmiş

tır: Alman başkumandanlı~ının 
15 temJPuz tebliği: 

Mans üzerinde yapılan keşif 
esnasında, muharebe tavvarele
rimiı: lngiliı; vapur kafilelerine 
hücum eLrnis ve cem'an 17 bin 
tonilato hacminde üç tıcaret ge
misı batırmıştır. Bir torpido muh-
ribi, bır muavin kruvazör ve 

4 ticaret ııemi.si, bombalarla cid
di hasara ui'ırattlmıs ve kısmen 
.vakılmı.ştır. 

Alman ve İnııiliz avcı tayya-
' releri grupları arasında vukua 

.ııelen muhtehf hava muharebe
lerinde 4 tn~ilız Hurrıcane aveı 
tavyaresı ile 2 Alman tayyaresi 
riüsmüştür. ingilterenirı Uzak 

Şarktaki faaliyeti' 
H temmuzu 15 temmuza balt

lıvan gece, İn~iliz tavvareleri 
şimali ve Parbi Alman va üze -
rine gelisi giı?.el bombalar atmış
lardır. 

(Bııştarafı 1 inci sayfada) 
bir mazisi bulunan meşhur 
Seivukai fırkası Japonyada mil
li hır tl'k fırka 'teşkilini istihdaf 
eden hareket dolavısile kendisi
ni feshetımive teşebbüs etmiş· 
tir. 

Londra, 16 (A.A.) - Times ııa
zetesinin diplomatik muharriri, 
Craigie - Arita görüsmeleri hak
kında aşajhdaki maliımatı veri
'ror: 

İngilterenin Tokvo büvük el
cisi Sir Robert Craiııie, Japon 
hariciye nazırı Arita ile yaptıi!ı 
eon görüsmeler esnasında üc 
av miiddetle bazı nevi malların 
Birmanva volu ile Cin'e gönde
rilmesinin tahdidinı teklif etmiş 
ve sart olarak da bu üc avın u
mumi mahiyette Uzak Şark me
seleleri üzerinde bir anlasmıya 
Varmak için kullanılmasını ileri 
sürmüştür. Esasen Çin - Japon 
harbinin bidayetindenberi, İn -
ııriltere, tavassutunun ayni za
manda hem Çin hem Japonya 
tarafından kabul edilmesi ve 

1 

l'apıJ~ak anlaşmanın hal<ka
nivete mukarin bulunması şart
ları ile, Uzak Şarkta bir anlaş
toıva Yardıma hazır oldufrunu 
bir çok defa bildirmisti. 

Londra, 16 (A.A.) - Reuter: 
Reuterin diplomahk muharri
rinin salahivettar .mahfillertlen 
Öı!reııdivine ııöre, J a"On kabi
nesi istilasının İnırtliz sefiri Ro- 1 
bert Craigie ile Harici ve nazırı 
Arita arasında Birmanie voluv
le emtia nakliyatının tahdidi hak
kında cereyan ctmekt.ı olan mü
zakereler üzerinde ne tesir va
Pacağına dair bir hük~m vürüt
mek •imdilik imkanstzdır. Ame
rika hukümeti müzakerelerin ce
revanıt>dan mütemadi\·en haber
dar edilmıstir. Moskovadaki se
fire de malumat verilmistir. Sov
vet hükılmeti tarafından Mooko
va veya Londrada sorulacak her 

suale İnl!iliz hükılmeti cevap ver
mive hazırtlır. 

Cin hükümetınden hic bir Pro
testo alınmamısttr. Fakat p.-otes 
to notasının Cunki~dekı İnf!iliz 
sefirine verilmiş olmast ve Lond
rada bulunması da mümkündür. 
Londradaki Cin sefiri İngıliz -
Japon h•.nuşmasından haberdar 
edilmiştir. 

Tokyo, 16 (A.A.) - Reuter: 
J apo,rı Harici ve nezareti sözcüsü
ne nazaran Holanda sefiri ı:!C
neral Pabst, ögledcn sonra neza
rete da\'el edilmiş ve Hariciye 
nazır muavini Tani kendisinden 
şarki Holanda Hindistanını zi
yaret nivetinde olan bazı Ja
ponlara bu müstemlekelerdeki 
makamat tarafından kolavlık gös
terilmesini talebetmistir. Gene
ral Pabst bu talebi hükumetine 
bildirece.ı'Hni vadebmiştir. 

Hong Kongdan tah
liye edilenler 

Hong Konıı. 16 (A.A.) - Honıı 
Konk hükumetinin bir sözcüsü 
Honk Konkg'dan tal:ılive edilerk 
Manilla'va ııötüriilen mültecile
rin Avustralyava nakilleri icin 
simdi emirlerinde gemiler bulun-, 
dueı.ınu beyan etmıştir. 

Mültecilerin aJedi 3000 e vakın
dır. Bu hususta fazla tafsilat ve
rilmemektedir. 

Y enizelanda haı p 
kabinesi 

Vellington, 16 (A.A.) - Üç 
hükumet azasından ve bilfiil nazır 
salahiyetini haiz iki muhalefet 8.. 
zasından mürekkep yeni Zclanda 
har~ kabinesi te~ekkül etmiştir, 1 
Yenı Zelanda harp kabinesi a
zası şunlardır: 

Başvekil Fraser, Maliye Nazın 
Nasb, müdafaa naı:U"ı Jones ve 
muhalefet aza.ııından Hamlton ve 1 Coah:s,, 

Amerikanın Paris 
sefiri vazifesine 

dönmiyecek 
Nevyork, 16 (A.A.) - Nevyork 

Times gazetesinin bildirdiğine gö 
re, Lizbon'dan tayyare ile bugün 
Amerikaya hareket eden Paris 
büyük elçisi Bııllit, Fransada Pe
lain hükumeti nezdindeki vazi
fesine dönmiyece!<tir. Bullit, bü. 
kümeli ile istişarede bulunmak 
üzere Amerikaya çağırılmış bu
luıuııaktadır. 

Hava faaliyeti 
(Bııştarnfı 1 inci sayfada) 

Sahil müdafaa tayyareleri HD
landa sahilindeki 'tillemsoord li
manını bombardıman ederek 
antrepa[arda büyük bir yangın 
çıkarmı.şlardır. 

Bütün tavvarclerimiz salimen 
dönmüşlerdir. 

Bugün havanın muhalefetine 
ra~men J1omlıard;man tavvarele
rhniz Fransanın şimalinde düş
man tarc.fıııdr.n işgal edilen ha
va mevdanlarına hücum etmisler
dır. Tayyarelerimiz keza Armen- • 
tieres yakininde bır mavna gru
PU.'1U da bombardıman etmişler
dir. Tavvarelerimizden biri dön
memıştir. 

Buııün öğleden sonra sahille
rimize' vaptlan bir baskın esna
sında ür c.Jsman bombardıman 
tayyaresi tahrip edilmistir. 

Londra, 16 (A.A.) - Hava ve 
em:üyet nezaretleriJıden teblifr e
dilınistir: 

Bir düşman bambardiyesi bu
ı?iin İskoçvanın ®iiu-şimal sa
hillerinde muhtelif mahallere 
bombalar atınıstır. Bir kac ev 
tahri.p edilmiş, fakat valnız bir 
ka· kisi varalanm"(,tır. Bombar- ı 
dı ;·e d"ha sonra denize dii.;ürül
mü.stür 

['"4P""' 1 Akdenizdeki Harp 
Spontane, palliatifl 
Bir yandan bir gnete, bazı ma

harrirler tarafından ortaya • tı
lan yeni yc11i ecnebi kelimelere 
içerlerken, bir yandan da yine 
ba,., muharrirler, sanki ona inat, 
boyuna ortaya yeni yelli yaban
cı kelimeler salıveriyorlar. işle 
yine dün o gazetede 

Coordination ve Spontane 
kelimelerine çatılırken, tutmuş 
bizim Selimi İzzet de İkdamdaki 
yazısmda Palliatif kelimesini kul· 
lanmış .. Haydi diyelim ki, Coor
dination ne ise, bunun manasını 
aşağı yukarı herkes karine ile, 
marine ile öğrendi: Fakat, yaL 
ruz koca İstanbulda Spontane Ye 
Palliati.f kelimelerini, kaç kişi 
anlar acaba? Diyeceksiniz ki, 
(Kalite) (Realite) filin gibi, kul
lanıla kullanıla, günün birinde 
bunlar da anlaşılır bir hale gel
mez mi? İyi amma halk gazete
lerde havadis, makale mi okuya
ca~ yoksa Fransızca öğrenme 
ekzcrsizi mi yapacak? Eğer mak
sat, gazetelerle herkese i'ransız
ca kelimeler bellctmekse o vakit 
işe, böyle Spontane, Palliatif Me.. 
tabolizma gibi en zor kelimeler
den de~il, eknıek ,.su, hava, gü
neş gibi en kolay, en ba:tit ve en 
liztm kelimelerin fransızcaların
dan başlamalı~ 

1\-lctabolizına da nereden çıktı? 
Diyeceksiniz. Nereden çıkacak, 
onu da Son Telgrafta çer~eveci
lik yapan Necip Fazıl Kısakü -
rek çıkardı. Dikkat ettim, Necip 
Fazıl, bu kcliıncyi yazılarında 
belki de on defa kullandı ve Son 

Telgraf okuyanlardan belki de on 
beş kişi Ye kimi bakkal, kimi ber
ber, kinıi kahveci, kin1i soför, ki_ 
mi sazende, kimi hanende, kimi 
bilmem ne, bunua ne denıck ol
duğunu bana sordu. Necibin en 
~ok kullandığt kelimelerden iki
si de şunlardır: 

Action. Fonctioıı ... 
Yahut .ta: 
.Action'la Fonction. 
c Fonction'la Action! .. 
Yani: 
•Oksijenle idrojen .. 
cİdro_jcnle oksijen! .. 

gibi... Kırk yıldanberi söylene • 
söylene, bugün artık oksijenle 
idrojeni öğrennıi)·en pek kaln1a
mıştır amına, bakaltnı, şu action
la Fonction 'u Spontaneyi, Palla
tifi ve hele Ml'!nboliznıa)ı her
ke• kaç yı' :la belliyebilecek? 

OSMAJ' CEMAL KAYGILI 

ROMANYA 
(Baştarnfı 1 inci .•ayfada) 

manya harici.ve nazırı Von Rib
bentrop'a bir telP"raf J?Öndererek 
bilhassa şöyle dem istir; 
·Alman1ıa ile Ronıa1ıt1a arasın

daki miinasebetlerin bıuıiin 1'İC
dauımızın enıretttQi ve tıeni Av
rupa nizamının ica.bettirdiQi btt 
veni 1Jakla::;1na, .~ami1niuet ve an
Zaııı.ş yolunda ilerliııeceliiııi Ru
men milleti ile birlikte kuı•ı>et
le iimid ednıorum.• 

Bu telıırafta verdivi cevaba 
Von Ribbentroo, Maroilescu'nun 
hariciye nezaretine tavini müna
sebetile en samimi temennileri
ni bildirmis Ye ounlan ilave et
rnll:lir: 

·Memleketlerimiz arasında ta
mamile emni11ete 11ı.üstenld mÜr 
nasebetler tesisi 'l/Olunda sarfede
ceQiniz gayretler icin benden an
laııış ve '!/ardım beklivebil:ce -
Qiniı-den emin olabilirs'iniz.• 

Bükres. 16 (A.A.) - Rador A
iansı bildirivor: 

Millet oartisi l!enel sekreteri 
V>r_tor NoldO\•an, Romnnvada
ki Macar cemaati reisi Nic')las 
Banhhv'vi. avan azasından Gvar
fas'ı ve müsavir Mrko'vu kabul 
etmi•tir. Bu toplantıda. Macar 
ekalliveti mensuolarının millet 
nartisine vazılması meselesi t.a.m 
~lasrna halinde müzakere edil
mistir. Moklovan. Macar ekal
livP!i zimamdarlarının partive 
yazılma meselesi hakkında neş
red<'cekle.ri te-blil!i tasvip evle -
ır~ist:r. 

Habeşistanda 
(Bastarafı l inci sayfada) 

rekall Habeşli efrat iızerınde bü
yük bir şaşkınlık tevlid etmisti. 

İnııiliz kıtaatının ric'ati mühim 
bir tonrak terkinden ziyade bas
kın tabiyesine dahil bir ktsım 
olarak telakki edilımek icabP<ler. 
Mornle'den çekilen İngiliz müf
rezeleri düsmana nazaran nek az 
miktarda idiler. Normal olarak 
Keııvada bu güzel alaydan iki 
tabur mevcuttur. F..:ınların umu
mi karargahı Nairobidooir. 

Kral Zogo Amerika. 
ya gidiyor 

Vasingtan, 16 (A.A.) - Haber 
alındığına göre Arnavutluk kralı 
Zoııo. Amerikava gitımek üzere 
kendisinin ve ailesinin pasapart
l:mnın vize edilmesini istemistir. 

Son harekat karşısında verilen tafsilata 
göre İtalyan filoıu harp sahasından kaçtı. 

Hood, Ark Rogal _qaralanmadı 
Londra, 16 (A.A.) _ Mod.e-1 

ni2ıde vukua .,ııelen son harekat 
hakkında dün akşam Loodrada 
verilen mütemmim malfımata & 
re, bu harekat esnasında ~ -
nın lwvvetleri, 2 zırhlldan. büyük 
ımiktarda kruvazörtlen ve 25 lGı
dar torpido muhribinden mürek
kep bulunuyor<t_u. Düşman, İn
<'iliz filosu kara açı.itlarına varın
cıva kadar takip olumnus ve 
İngiliz filosu büvük midctarda İ
talvan hava kuvvetlerinin bomba 
hücumlarına rağmen, burada kal
mıs ise de düşman, yeni bir de
niz hareketine vana.'l!llamıştır. 

Bu hu;ııstaki Amirallik teb
liii:i şudur: 

9 temmuz sabahı alınan rapor- I 
!ar, düsınan kuvvetinin iki zırh
lıdan, büyük miktarda kruva -
zörden ve 25 kadar torpıdo muh
ribinden mürekkep olduğunu tes
bit evlemekte idi. 9 temmuz öğ
le zamanını biraz ııece, İngiliz ha-

' fit kruvazör filotillıisı, düsmanın ı 
kruvazör kU\'\'eti ile teması te
sis etmiştir. ~·akat kruvazörleri, 
İngiliz zırhlılann:n too rr.enzi
line girer girmez derhal geri ce
kilmişlerdir. Bu dakikadan iti
bar0n hareket. bir takip malıive
ti;ıi almtştlr. Zırhlılar arasında 
bir ka~ sal\·o teati edilmiş ve 
düsman kuvvetlerinin torpido 
muhriplerı tarafından tesi> o 
Junan duman perdesi arkasında 
kavbnbıa,.mdan evvd :,a,,·aıı 
tırPlılarırC::ın biris.1,·e 3 O rnılı
metr ..:-lih 'lır obü~ün isabet C' !e
diği ,,-., <1lıe'1c olunmustw·. Ha
~if bvvetlerimiz müess!r tah
ribat Y&c'cJK ccenzlle t?elınceve 
kadar iıalran torpido .,,ulırıp
leri de t;Cn sJr'c;tJcri ile. du.-an 
perde~: "rkl'l,.,J·~a cckilmi~lc-r ıir. 

İngilı"" filosuna mensup S\\"Jrd· 
iish sistemi tavvareler, hava di
f\ batan·alarının siddetli atcsine 
rağmen, hücuma muvaffak ol- 1 

muşlar V>e bir düşman kruvazö
rüne tam bir darbe indinn.i.sler
dir. 

Düsman, İngiliz filosu kara a
çrklarına varıncı ya kadar taki
bolıınınuş ve kuvvetlerimiz, bir 
muharebe vermek üzere. büyük 
miktarda İtalyan tavvareleri
nin mütevali b o m b a hü
cumlarına ra.0:nen akşama ka -
dar orada kalmıslar ise de düş
man, yeni bir hareket imkanını 
vermemiştir, Düsmanın muhare
beye tutuşmak nivetinde olma
dıl!ı sarih surette anlaşılınca, 
!ruvvetlerimiz hareketler'_.~ de
vam etmislerdir. 

Bu İngiliz kuvvetlerinın hima
.ve ettiği İngiliz vapurları kafi
lesi, halen emniyet içinde gide
ceği yere varmıstır. Bu son saf· 
hada, gemilerimiz, müteaddit dE'
fa hava kuvvetlerinin hücumu.
na maruz kalmıstır. Gemilerin 
hemen yanına düşen bombaların 
parcalarile gemiler müretteba
tından üc kişi ölmüştür. Gerek 
bu hücumlar esnasında ııerek pek 
kısa süren deniz rrc.hare'Jcsıı de 
başka hic bir ölü \"e varalı vok
tur ,.e dü man. gerek topcu ile 
ııerek ha\'a kuvvetleri!e hic bir 
darbeve mu,·affak ola.marnı:;tır. 
Deniz avcı tavyarclerimiz, bes 
düsınan tayyaresi dusürmü;Lıir. 

10 temmuzaa bildınlmiş oldu
ğu '"Ch,!e. aralarında Hood ztrh
lıst ıle Ark Roval ta\ ua~ıı gemi
sıni i'1tiva eden dı/(C'r bir İngi
liz kuneti, garbi Afdenizd<.' bır 
_cevelan Yaomıstır. Bu kuvvet. 
hic bir dusman ge:nisiııe rastla -
:nanı :ıt:r. Fakat bomba ile hava 
hücumlarına ul!ramıstır. Düş -
man tavvatelerı. bu kuvvetimi
ze hic bir 'hasar \'Ukua getiremc
mistir. Hk bir ölü ve varalı yok
tur. Dört düşman tavvaresi dü
sürülmüs ve vedi düoman tavva
resi rasara ui7ra\ılmıstır. • 

•• ur 
• 

yenı 

rdusunun 
urmaylar 

(Başmakaleden devamı 
mimizden çıkanların seviyesıle 
ütihar etmek isteriz. 

cHarp Akademisinin gayesi a
lim ;-eti.,tirmek de~ildir. Akade
mi11in ıeayesi ve en bl..ı\' ilk vazi· 
fesi, sevk ve idarenin müstak
bel vardımcılarına iyı dtlşünme
vi, vani açık ve mantıki düşünme
yi, enerjik hareket etmeyı yanı 
dogru karar vermeyi \C güzel 
emir va.:n1a_y ı O~retmek ve bu hu
susla on !arı fikren ve ruh an ter
biye et~ektir, Stz, Akademide 
düşünmeyi, muhakeme etmeyı, 
hesap etmeyi ö rendıniz. •tak
ribi. ile; cUmumi fikirler~ ile: 
.yarım bedahl•lkr• ile iktifa et
memeyi öğrendıniz. 

.Harp san'ati, Napolvonun de. 
digi gii:ıi, haddi zatmac basit bir 
san'attir; fakat, heıı icra ve tat
bikten ıbarettır. lcra ve tatbik de
mek, san'atiıı kaidelerıni her h:ı.
le uydurmak de-nıcktlr. Harpte ve 
muharebede, hiçbir hal digerıne 
benzemez. Harp tarihinde teker
rür ıol-.tllr. Si,e. Akadeır.ide kai
deler ve esaslar öğretildi ve bu 
kaideleri ve bu eoasları muhtelif 
hallerde tatbik etmek il,'.in, icap 
eden fikir terbiyesı verildi. 

.Nefse itimat mühimdir, fakat 
nefse itimadın derece;i hodbinli... 
ğe, gurura varmamalıdır. Mesle
ğiniz mutemadiyen mutaleayı is
tilzam eden bir san'attir, Çünkü 
askerlik san'ati daimi tekamül 
halindedir. Tekniğin her sahada
kı terakkisi çok çabuktur. Stlah
ların teknik huMıs(yetleridir ki, 
her zamanda harekatı harbıyeye 
kendi karakterlerini vermişler
dir. Teslihat daima deRişrnekte. 
dir. 

• Motör - karada ve havada 
motör - tabi~·e ve sevkukey~te 
büvük değişiklikler .vaptı. 

cTırtıl \"e zırh sayesinde oto
mobil, muharebe meydanında 
ve harp sahasında mühim mevkı 
kazandı. •Te~ir., cSür'at., cta -
haffıu. ayni silahta bırlcştıler. 
Zırhlı, makineli ve motörlü bir
likler harekata, şimdiye kadar 
mechul olan bir hız Yerdiler. 

.Tayyare, artık, yalnız bir sınıf 
değildir; hem sınıftır, hem birçok 
sınıflardan _keşif, av, bombardı
man, muharebe nakliye tayyare
lerinden - mürekkep ordudur. 

.Karadaki motörün ve hava
daki motörün muharebenin ida
resinde ve harekatın idaresinde
ki tesirleri ve bunların beraber 
calısması Akademide üç sene te.. 
tebbü mevııuu oldu. Onun ~ 
1939-4-0 harbinin tecrübeleri, si-

zin için •.;ürprız. de.ğ"ildir. Siz, 
plan tatbikatlarında ve harp o
yunlarında ayni tarzda hareket 
ediyordunuz. 

cMevzi harbi, harbin tereddi.si 
idi. Büyük Harpte se,·k ve idare 
hataları netıcesi olarak ıO:ıs eden 
hareket harbi Türk İstiklal llar
b"inde tekrar hakkını ve itıbarını 
kazandı. 

.Gerek sevkulce.vşte. ııcrek ta
biyede hareket, ını..watıv, cuı .. et 
ve taarruz ruhu, Akademi k>drı
sat:nın es:ıstdır. Akademınin do -
trini hareket harbı, imha harbt
dir. 1939 \'e 1940 harpleri, Harp 
Akademisindeki se\'k \'e ıdare 
doktri.Dlerinin ıatbıki olmustur.• 

Bu fikirler, genç Türk Kurınay 
subaylarının na~ıl bir zihniyet ve 
doktrinle yeti~tirildii:ini gosteri
yor. Yıllardanberi Akademiden 
çıkan Türk Kurmayları, .sayı
nın, sil.lh;n, teçhizatın tesirlerini 
istihfaf etmemekle beraber bu -
günün harplerinde ordunun ru_ 
hu ve maneviyatı ile sevk ve ıda
renin müessir oldug..;nu. bilerek 
talin1 ve terbiyenin kıyınetini 
takdir ederek yeti,,ıııışlerdir. Harp 
Akadenıimizle iftihar ve ona iti
mat edebiliriz. 

Bu yazıyı Harp Akademhi Ko
mutanının şu sözüyle bitirmek 
istiyorum: 

•Atatürk, İsmet İnönüa, 
Maresal Fevzi Çakmak! 

Bu genç Kurmaylar, kendi
lerinden neler istediğinizi. 
ne bekledij!-inizi biliyorlar. 
Yapacaklardır .. 

ABiDİS DA VER 

J-\r Jantinin kararı 
Bucno• - Aire..<, 16 (A.A.) -

Hükiımetin bir kararnanıe ·i Ar
jantin 'e giren esham ve tahvilit 
ü1erine JapıJacak nıuameleleri 
kontrole tabi kılmakta ve husu
si müsaade ohnadan ecnebi mem. 
leketlerde mukim "'1-hasa para 
gönderilmesini men'etnıektedir, 

Baltıklıların Amcri. 
kadan alacakları 

Vaşingt~n, 16 (A.A.) _ B. Ko
osevelt. Lıtuanya, Letonya ve 
Estonyanın Amerika Birleşik dev
lc1;lerin~eki alacaklarının bloke 
edtlnıesıni emretmiştir. 

lspanyol. Macar 
ticaret itilafı 

Madrid, 11 (A.A.) - Dün llfad
rid'de bir İspanyol - Macar tica
ret itilifı imza edilmiı!tir. 

~AYY!\ -3 

sıyast 
Vaziyet 

Çok alaka isti
yen devrede 

YAZAN: B. NUKİ IKll~. 

('R\ ünyadaki bitaraf, mu. 
~ barip memleketler mat 

buatının günlük sü -
tualarmda, Almanyanın İ ngilte
re adalarına, İtalyanların, Al -
manya ile müştereken Akdenis 
ve Afrikada yine İngilterenin d• 
Diz, hava, kara kuvvetlerine ya
pacağı taarruzlardan bahsedili
yor. 

Bu ltiıdiseler arasında Suriye 
meselesine, hidiselerine, sütun
lar arasında ba,., yerler aynlma
nuşbr, denemez. 

Ancak bize taallüku itibarile 
bugünün en büyük, mühim işi
nin şarki Akdeniz veya SuriJe 
hadiseleri, meseleleri olduğunu 
söylemek bir vazifedir. 

Haberler mütenakiz, general 
Veygand'a Atina yoluyla ve tay
yare ile Suriyeye . eyahatler ) ap
tırılıyor. Havas, bu generalin Vi· 
eb~·'de bulundu<Yunu beyan ile 
mc;,.kür haberleri yalanlıyor. D~ 
~cc taraftan, İngilterenin Suri .. 
~. l~ ... i İ~l{ale hazırlandığı, ital)·a 
L..ı~lıınetinin 60 ki ilik bir müta
reke heyetini Suriyeye gönderdi 
ğ-i, Irak ve Hicaz l!'ibi Arap mem
leketlerinin Suriye i(in istiklal 
istedikleri bildiriliyor. . 

Siyaset, gizli diplomasi ale • 
~inde olduğu kadar, J·arının de
nız, hava, kara hareki.tının inki
şafı. istikameti, sahaları hakkın. 
da dahi, çok uyanık olmak, gafil 
bulunmanıak, her husu~tn ,·eç· 
hemizi daha fazla dikkat ve iti
na ile !esbit eylemek lüzumuna 
kani bulunmaktayız. 

llA:\1İT NURİ lRl\IAK 

Sovyet - Alman 
münasebatı 

( ~a.ştarafı l inci $ayfada) 
muhakkak tahribi ile neticelene
cek harp şıklarından birini cç
mesi liiıımgeldiğini yazmakta idi 
Alnıanyanın nihai zafere itinıa· 
dı, birçok Nazi makaleleripde 
kendisini gö~te:rmckte ve Nazi 
muharrirler, bu makalelerinde, 
Almanya ve İtalyanın Avrupaya 
hükmetmek hakkı üzerinde ı.rar 
eylemektedir. Bu makalelerde 
Sovyetler hakkında hiçbir bahis 
yoktur, fakat Alman tekziplerine 
rağmen, Sovyet • Alman ınüna ... 
sebetlerinde bir değişiklik bu -
lwıduj(u hakkında şayialar deve
ran etmektedir. İniçre hudu -
duna gcleu bitaraf yolcuların •01 
ledHtlerine göre, Alman hallu, Al· 
manyanın İngiltcrenin i ini bitir
dikten !"Onra Rusya il.e nırşgul ~ 
lacat:ı fikrindedir. 

Roru~G (A.A.) - O. N. B. A. 
jansı bıtdiriyor: 

Giornale d'İtalia gazete'i :Son 
he.>aplar. ba Lı;:ı alt.nda ; azotgı 
bir makalede, Çörçilin nulkdıu.t.ı 
İngilterenin kendini ciddi 5UI"\.'t· 

te tehdit altına girııı J igi imi -
kındaki iddia::;1111 cerh etuıekte • 
dir. Gazete, ınübalagalı bu ııık
binliğ"in izhar cdilnıesine ;,cbcp 
olarak da Amerika)·a )apm<lk ı,. 
tenileu te•iri göstermektedir. He· 
le ki, aıniralhk Lordu Aınerıka_ 
dan yardım talep etmi~ buluu -
maktadır. 

Giornale d'İtalia makal~:-.ıne 
şövle devam etmektedir: 

Bütün büyük Britaıı; a ımpa

ratorluğu, pasifikten Hint demzi
ne kadar tecrit edilmiş bulundu
iu cihetle, İngiliz adasııun i8*&i 
gittikçe güçle,.mektedir. Bunun 
içindir ki, İngiliz milletinin de 
Çörçiliıı bu nikbinliğine i0tirak 
edip etıued,i\'ini sormak caizdir. 

Bu esnada, Almanya ve İtalya 
Manş deni~inde, Atlaııtikte ve 
imp~ratorluğun sair noktal•rın • 
da, lngiltereye karşı kat'i ve ni
hai taarruza bazırlaumaktadır. 

İngiltere şu iki sıktan birini in. 
tihap etmek nıecburi) etindcd.r: 

- Ya Avruparun kalkınma ku1 
vet.inin karşı~ında muta\·aat et
mek, ve yahut, Çörçiliu söyledi
ği gibi senelerin değil, fakat gün
ler \'e saatlerin teskil edeceği o• 
derece çetin ve nnudane bir harbı 
katlanmak. 

Almanya ve ltalya, diğer A"
rupa n\illetlerinin gittikçe nıiıle
bariz bir surette iltihak etmekte 
oldukları A,·rupôinın JCnilr~ıne 
kudretini temsil ettiklerine kani 
bulunmaktadırlar. Bu millctlcria 
bazıları da birkaç hafta evvel 
fnaiftorenin taraftnda meyki al
m:kıa bulunanlar idi. Çörçilin 
dünya menafiinden bahsetmesi 
bo•tnr. Büyük Britanva sırf keL 
di egoinıı ve inıparatorlu(unıa 
•Üdataa etmektir •• 



BAY1'A-• 

Yazan : Z 1 YA $AK İ R ..__ 
> 

ARSLANI Li ALLA H I N 

TEFRiKA No. f 111 -
Ali asker toplarken, Mekkede bir 

suikast şebekesi kuru lmuştu 
İlk gün kara.rgaha üç yüı;.Jdşi 

kadar l(eldi. Ertesi gün bu adet 
yarısına ind.ı. Daha ertesi gün 
lıj,ç kimse gelmedi. (Emirülmü
ırninin) in davetine icabet ede -
rek gelen bu muhariplerin çoğu
nu, kıöylülerle çöldeki kabilelere 
mensup delikanlılar teşkil edi
yurdu. Bu ordunun toplanması
nı gelip bizzat rica ettikleri hal
de, ortada Kidelilerden hiç kim
se görünıniyordu. 

Sa! kalbli (Ali). ilk günlerde 
bu vaziyeti tabii talak.ki etti: 
-Şehirlilerin •bir çok pürüzlü 

işleri vardır. Her halde bunları 
tesviye ile meşgul olmaktalar -
dır. İşlerini bitirir bitirmez, si. 
lihlarına sarılarak buraya koşa
caklardır. 

Dedi. Ve ümitlere kapılarak, 
günlerce bek.led.ı. Fakat şehir hal
.kından da bir kaç yüz kişiden 
fazla, Kıifeli gelmedi 

Karargah kurulalı on bes günü 
geçtıl(i halde, toplanan askerin 
mevcudu, henüz } celi, sekiz yüz 
muharibi geçnı~ .• ;ışti. Bu kadar 
mevcutlu bir ordu ile çık.ılup ta 
Şam üzerine yürünemezdi. 

(Ali), mütemadiven (Haris) i 
sıkıstırıvordu. Haris ise, ordunun 
mevcudunu arttırabilmek ıçın 
bıitUrı kuvvetini sarfediyordu. 
Fakat bütün bu gayretlere rağ
men, artık karargaha gelen ol-
mzyordu. · 

Bir kaç gün de böyle geçti. Ar
tık Kıifelilerden Alinin büsbütün 
ti.midi kesildi. Hicaz, Yemen ve 
Ba.sradan aslmt l(etirtmive ka
rar verdi. 

Ali, bu kararı muvaffak.iyetle 
tatbik edebilmek için tedbirler 
düşünürken, Mekkede bir suikast 
şebekesinin kurulduğundan ha • 
berdar değildi. 

Bu şebekeyi teşkil edenler; 
(Abdurrahman İbni Mülcem) 
(Mübarek bin Abdullah) 
[Amr bin Bekir] 
İsminde, üç Harici idi. 
Bunlardan ibr; Mülcem, Mı-

sırlı idi. Halife Oımıan'ın za
manında, bir meseleden dolayı 
babasnN Mısırda idam ettikleri 
:için, Emevilerden son derecede 1 
müteneffirdi. Bundan dolayı 
Eınevilerden intikam alnnva ah
detmişti. 

lbni Müloem, bu 'hisle yaşa· 
Y>P duruılken, 1Mı6.ırdaki Ernevi 
aleyh tar !arı 'harekete ııecmis ..• 
Halife Oıımanı iskat etmek için 
.ihtilfil komitesi teşeld<ül emılş
ti... Tabiidir ki ibni Millcem, 
der-hal bu komiteye l(irmişti. 

Bu cür'etkar ve hunriz ruhlu 
adam, i:btiliil kafilesi ile Medi
neve l(eldi. Orada, Ha!He O&
man'ın en büvük aleyhtarların
dan olan (Ebu Bekirin oklu Mu
hammed) ile tanı.ştı. O büyük 
ihtilil l!'iioünde, Osmanın sara
yına hücum edenlerin arasına 
karıştı. Babasının ölfunüne se
bep olan (Mervan bin Hakem) i 
bizzat öl.dürerek intikamını al
mak istedi. Fakat Mervan, baş
kaları taratından bücıwna ui!ra
lll1$, yaralamruş, ölüm halinde 
lalası tarafından k&Qrılmış ol
duiu iMn hasmına tesa<lüf ede
medi. Fakat onun verine, Osma-

( 
Ortalı4cta büvük ıbir heyecan 

haııııl oldu. H üooyin ııaşanın 
tıareketi açıJrtı. Bir Anadolu 
rooıı.ııu. ecnebi ruhlu bir Arna
..ut mfuıtevlisine isyan etmiş 
bulunuyordu. 

Hüseıvin paşanın .bu isyanı 
Anadolu isyanı idi. .Başına toı>
ladıııı kuvvetJeide Anadolu ~ -
cuklan idi. 

Fa.ltat, Sı..ltan İbrahim ocalar
da değildi.. O, Şekerparelerle ... 
Hubyar kadınlarla, Telli Haseki
lerle vur patlasın cünbüs ya~ 
."'Ordu. 

Hüseyin paşa, İstanbula yak
lutılı:ça heyecan arttı. Y ll'YRŞ. va-

ru müdafaa eden Emevi muha
fızlardan bir kaçını öldürmekle 
intikam hislerini tatmin edebildi. 

İbni Mülcem. bu vak'adan son
ra, bütün ihtilalciler l(ibi Mısı
ra çekileli. Bir kÖşede ihtifa etti. 
Ebu Bekirin oğlu Mehınedin va
li olarak Mısıra l(eldi/li zamana 
kadar meydanda l(Örümnedi. 

Muhammed, Mısıra l(eldikten 
sonra, oradaki Emevi taraftarla
rile mücadeleye ııirişmek ı.çm, 
evvelce tanıdığı eski ihtilfilci
leri başına toplarnıya başladı. 
Bunların arasında, İbni Mülcem 
de vardı. 

O esnada (Safin muharebesi) 
zuhur etti. (Ali), Muhammede 
bir mektup yazarak, Mısırlılar
dan mürekkep bir süvari kıt'ası 
istedi. Muhanuned, derhal ter
tip ettiği bu kıt'a.va, İbni Mül
cem'i de ithal etti. (Ali) nin ma
iyetine l(Önderdi. 

Ali, ııavet l(Üzel atlara b'n
m1ş ve yaldızlı silahlar kuşan
mış olan bu kıt'ayı teftiş eder
ken, birdenbire l(ÖZÜ İbni Mül
cem'e ilişti. Mechul bir hisse 
kapılarak bu adamın önünde 
irkildi. Onunla aralarında .ıru 
muhaver? ııeçti: 

- Senin adın ne?_ 
- Abdurrahman. 
- Babanın adı? .. 
- İbni Mülcem. 
- Garip şey ... (Müslüman mı-

sın? .. 
- Elhamdülillah ... Lakin. ni

çin sordun, Ya Emirülmüminin?. 
- Çehren, başka bir mana ifa

de ediyor .. Hiç, mu.seYi sütü em
.din mi? .. 

- Evet ... Anam, musevi idi. 
Ali, konuşmayı. kesti. Teftışte 

devam için ilerledi. Fakat, bir 
adını atar atmaz başını çevire
rek ancak yanındakilere işit
tirecek kadar hafif bir sesle: 

- Hayatımda bu kadar soğuk 
bir insan çehresine tesadüi et
medim. Onu l!ÖrdUl!'üm dakika
da, kendimde bir ürperti his
settim. 

Dedi. 
Aradan gün.ter geçti. Safin 

harbinin şiddet kesbettiiti l(Ün
ler ııeldi. Bul(tinlerin birinde, 
İbni !Mülcem (Ali) ye müracaat 
etti. Atının muharebede yara
lan.ro öldüijıünden bahsederek, 
bir at istedi. 

Ali, ihtiyatta bulunan muha
rebe atlarından birini birini der
hal İbni Mülceıne verdi. Fakat, 
İbni Mülcenı atı alıp l(iderlcen 
onun al'kasından baktı. Gene ya
nındakilere dönerek: 

- Bu adamı iLk R(irdüitüm 
l?Üll, kendimde bir ürperti his
setmiştim. BU,l!Ün, ona bir at ver
mek suretile iyilik ettim. Artık 
çok eminim ki, bu adamdan mut
laka bir fenalık l(Örece.iiim. 

Diye, mırıldandı. 
Safin harbi mallıın olan neti

ceyi verdi. (Hakem\ meselesi vü
zünden (Harici' lik zuhura l(el
di. Ve bunların r~nu. (Kıife) ve 
cekildi .. İbni Mülcem de, bu ı;(Ü
ruhun arasına katılarak Kufeye 
aeldi. 'Beni Künde) mahallesin
de bir eve yerle~ti. 

(Arkası var) 

~ 

va.s düJııkiınlar kapanmıva b86-
la<l1. 

Kara Mustafa pasa,. tellışa d~ 
tü. Hüseyin pasa .A.nadohıvu 
kımıen basına toplanmıs l(eli
yordu. 

Mustafa pa<a, nınıayet bir ça
re düşündü. Bu çare Arnavut
lliı idi. Hapishanede bulunan 
masumlardan on beş yirmi kişi 
akb. Sokak Q.a.slarına astırd.ı. 
Bu zavallıların ııöi!üslerinde iU 
yafta vardı: 

- Fitneye milteaillk lrelimet
la nasa da~a verenlerin ceza
sı budur .. 

Mustafa p~. telllliar vasıta-

a 

zmir piyasası a 
·f aa 1 i ye·t aşladı 
F ransada sahibi çıkmıgan mal
larımızın listesi hazırlanıyor 

İzmir, 16 (A.A.) - Gazetelerin yazdığına göre piyasada nisbi 
bir faaliyet başlamıştır. 

Fransa ile iş yapan ihracat tacirleri toplanarak son zamanlarda 
Fransaya gönderilip sahibini bulamıyan veya harp dolayısiyle 
Fransa)'a çıkarılamıyarak başka limanlarda tabliye edilen malların 
listesini hazırlamıya ba~amışlardır. Bu liste ticaret vekaletine 
zönderilecektir. 

ursa 
Çiçe k . 
Sergi~ ----·...-

H. lkevi B.nasında 
merasimle açıldı 

Bursa, 16 (İKDAM Muhabi -
rindcn) - Çirckçiliği teşvik ve 
çiçek sevgisini uyantlırınak mak
sadile Halkevi tarafından tertip 
edilmiş olan sergi dün yeni Hal. 
kevi binasında ziraa~ mektebi 
müdürü Fazılın lusa bir nutku 
ile arılrnıştır. 100 den fazla çeşit
li ve nadide çiçeklerin teşhir edil
tliğl sergi kalabalık seyirci tara
fından gezilmiştir. 

Renk ve çeşit itibarile hariku
Jade olan riçekler serisi halk ta
rafından derin bir hayranlık ve 

Arıburnunda Pazar 
günü yapılan merasim 

ı takdirle seyredilmistir. 

Bütün Milletin azi:ı şehitlerimize karşı C.H. Partisine bağhlık 
ciuyduğu minnet b orcu tebarüz ettirildi ) Sivas, 16 (A.A.) - Halk parti

Çanakkale, 16 (İKDAM Muha
birinden) - Halkevi köycülük 
kolu tarafından Arı burnundaki 
şehitlikleri ziyaret için tertip e
dilen seyahat pazar l(Ünü yapıl
mıştır. 

f:anakaleden 500 kişinin iş
tirak ettiiti bu merasime Ecea
bat kazası halkı da iltihak eyle-
mistir. 

Merasime askeri bandonun çal
d.ıjtı ve bütün halkın iştirak et
tiği İstikliil marşı ile başlanmış 
ve bunu matem marsı takibetmis
tir. Bu esnada Çana~kaleli l(en.ç 
kızlar tarafından hazırlanan çe
lenkler ve bu.ketler ıMehmetcvk 
abidesine ihtiramla lkonulınıya 

başlanmıstır. Konulan celenltler 
arasında lnl(iliz mezarlıklar k<>
misyonu reisli{!i tarafından gön
derilen bir çelenk de bulunmak
ta idi. 

Abide başında söyledii!i bir 
nutukta halkevi kövcülüJı: kolu 
•baskanı, az.iz sehitlerimize kar
sı bütün milletre duyulan min
net borcunu ifade ederek onlara 
karsı olan büyük borcun, ancak, 
bu va tanı ve Türkün ,şerefi ve 
istikliilini her ne pahasına olur
sa olsun Jı:ol'Wllak icaobedenıe bu 
yolda can vernnekle ödenebile
ceğini söylemistir. 

Hati'p sözlerini bitirirken ~ 
bedi Şef Atatürık'ün manevi 
mevcudıvetine hitap ederek. me
zarlarınızı düşman ci:ı:ı:nesile kir
letmemek için tek bir Türk 'kalın· 
cıva kadar çar:pışacajtız ve öle
ce.~iz •inanın• demiştir. 

Köycülük kolu baskanının bu 
Jıeyecanlı hitabesini bir kız ço -
cui!unun olruduiru ve bütün hal
kı içten müteessir eden ~iri ta
k.ip eylemiştir. 

Bundan soora iıbıde etrafında 
ıınevlut okunmuş ve genç bir tel(
mcn tarafından Çan:;iıkale deniz 
ve kara harpleri hakkında bir 
konferans verilmistir. 

Türk• selıitliı;inde merasimin 
lhita.mmda Çanakkalede bizim-
le kahramanca dö{!üşımüş olan 
Fransız ve İnl?iliz mezarlıkları 

sile ilim edıyordu: 
- Dükkanları açın!. Dedi k<>

duya meydan verin! .. 
Bi-günah olan mabpu.slar öl

dürülmüştü. Bu suretle halkı 
teskin eylemek istiyordu. 

Kara Mustafa paşa, bumvıla 
da kalmad.ı. Sultan İbr&himi, 
Şeyhülislamı, ulemayı. deniz 
kenarmdaki Sınan ııasa sa
ravına, İncili köşke topladı. 

Arnavut veziriB.zam, tam ro
lünü oynU;"Ordu. HliBevin ııa
savı haini vatan, padişahına iıt
yankar ~erip idamına letva 
alacaktı. 

Memleketin halis evladı olan 
Hüseyin paşa, haksı:zlı:lta a<la
letsizlii!e istibdada isvan ettiö-i 
için haini vatan dam<?asile te
mizlenecekti 

Arnavut Kara Mustafanın tut
'buiiu bu volu her vakit olagelen 
halattandı. Vatanm baki.ki ev
lB.tları hep bu sureti tertip ile or-
tadan yok edilrn~ti. . . 

Fakat, IHüsevin paşanın lno
li kiişke M>oladılb meclisin için
de halis Tilrl< oıtlu ~ olanlar 
da vardı. Bunlar cür'etlerini 

da zıyaret edilmiş ve çelenkler 
konulmuştur. 
Arı burnundan dönüşte Ça -

nakkaleden Milii Sef İnönüne 
çekilen bir tell(rafla aziz öl• it
lerle birlikte yaşanılan büyük l(Ü
nün tahassüsleri arzedilmistir. 1 

Bu telııraf merasime iştirak 
eden halk arasından seçilen ve 
Çanakkale harplerinde bulun -
muş üç ihtiyar köylü tarafından 
imzalanmıştır. -------
Tarihi bir konferans 

Bursa, 16 (A.A.) - Dil tarih 
ve coğrafya fakültesi docentlerin
den Şükrü Ak.kaya bugün yeni 
Halkevi hinasında ve seçkin bir 
dinleyici karşısında cUygur kül
türü mevzulu bir konferans ver 
miştir. Bu konferansında Türk 
kültür tarihinin mühim bir dev
resini teşkil eden Uygur kültürü
nün m uhlelil cephelerine temas 
eden deö-erli hatip, bilhassa islim 
meşahirinin Bağdattan ziyade or
ta Asya aslından oluşu ile Türk
lerin sahip olduğu bedii zevkin 1 
tarihi sebepleri üzerinde durmuş 
ve UvKur Türklerinin resim, hey
kel, minyatür gibi çeşitli sanat 
vadisin,'.eki muvaffakıyetlerini 
tebarüz ettirmiştir. 

Gönende 3 ev 2 
dükkan yandı 

Gönen, lG (A.A.) - Dün gece 
saat birde çıkan bir y_angın ne
ticesi üç dükkan ve iki ev yan -
mıştır. 

Ladik köy enstitüsü 
Ladik, 16 (A.A.) - Kazamu. 

da açılan köy enstitüsünün Ak
pınar mevkiinde yapılacak bina
larının temel atma merasimi dün 
büyük bir kalabalık huzurunda 
yapı!nuştır. 

Bucada dolu yağdı 
İzmir, 16 (A.A. \ - Evvelki gün 

Buca nahiyesine dii•en şiddetli 
yağmur ve fındık büyüklüğünde
ki dolunun mahsulata hayli za
rar verdiği gelen maliımattan an
laşılmıştır. 

kaybetmemişlerdi. 
Meclis açıldı. Pad~ah. iılet <>

]arak başta •bulunuyordu. Ka
ra Mustafa paşa, sahte vatan
tıerverlik rolünü ıovnı:vacaktı. ' 
Ninkü. kendisi daha zivade müs
lümandı. Söze başladı: 

- Padişahımız Efendimize, di
nü devlete karşı koyan, ve as
kerlerile hilafeti alh"'C'Ye yürü
yen bu adamın irakai demi J.a.. 
zımdır. ıHükmiinüfıü talep evle
ri:ın ... Dedi. 

!Meclisten bir ses yük.seldi: 
- Şeriatle dava:ımz var diyen a

dam ile mukatele olur mu?. 
Sultan İbrahim, sarlı06 ve 

mağnrum l(özlerile .etrafı seyrey
livordu. İsin farkında bile de
kiJdi. 

İtiraı:, meclisi susturmustu. Ve-
2iri:izanu çileden çıkarmıştı. İti
raz bununla kalmadı. Bir vatan 
cocufo da cür'etkiırane bir ha
rekette bulundu: 

- İtiraz bundadır .. Şeriatle da
vımıız var diyen adam ile ınuka
tele olur mu? .. 

IDevince, Kara IMımtafa pa._<:a, 
fena halde hiddetlendi. Kendi-

si vilayet merkez kaza idare he-
veli kara çayır nahiye parti teş
kilatını teftiş etmiş ve bu vesile 
ile nahi3-·e merkezine gelen 18 o ... 
cak idare heyeti i\rnlariyle parti 
ve hükumete karşı olan bağlılık
ları ve partilinin vazifeleri etra
fında konu~malar yapılmıştır. 

DALGA UZUNLU~U 
T .A.P. 31.71 m. 94.45 Km. 20 K w 
TAQ.19,47 m. ıs195 K.m.%0 Kw 
1648 m. 1%8 Km. UO Kw. 

17 
7.30 
7.35 
8.-
8.10 
8.20 

12.30 
12.35 
12.50 
13.05 
13.20 
14.-

18.-
18.05 
18.40 
19.15 

19.30 
19.45 
20.-
20.15 

Temmuz Çarşamba 
Program 
Uvertürler (pl.) 
Ajans haberleri 
Ev kadını - ııemek listesi 
Deanna Dıırbin'dnt ııar
çalar (pi.) 

* Program 
Türk müziği 
Ajans haberlerı 
Türküler 
Radyo salon orkestrası 
Kapanış. 

* Program 
Müzik: Cazbant (pl,) 
Fasıl heyeti 
Kon~a (Dış politika ha
diseleri. 
Saz eserleri 
Ajans haberleri 
Türk müziği 
Konuşma 

20.30 Amatör saati 
20.50 Müzik: Geçit konseri 
Zl.15 Borodine - •Prens Igoro 

dan danslar. 

bandlau 
21.30 Radyo gazetesi 
21.50 Riyaseticumhu.r 
22.30 Ajans haberleri 
22.45 Cazbant (pl.) 
23.25 Yarınki program 
23.30 Kapanış 

ni kavbetti. Adeta bağırırcasına 
ve tehdit ile: 

- Olmaz .. Asidir padişahım, 
ikatli vaciptir. Vekilissaltana ile 
mürafaa ııuretinde husumet edip 
'böyle cemiyet ile ııelmek ve ona 
müsaade olmak abıruvü saltanata 
n"kisadır. Sonra nicesi b36 kal
d.ırmak lhmı ııelir.. Dedi. 

Arnavut Kara iMustafa paşa, 
Hüseyin paşayı. ezmek j,çin söy
lenecek sözleri biliyordu. Padı
şahı alet ediyordu. 

Sonr.a, her önüne ııelen ,şer'i şe
rifle sözüm vardır diye İ.stanbula 
yüriir padişaha isyan eder di -
yordu. 

Kurnaz veziriazam, padişah+n 
şahsını ileri sürerek idarei ke
Ja:m etmesini bildi. 

Sövledikleri doğru idi. Kendi
si padişahın vekili mutlalo idı. 
öyle ise her devlet he;ksızlıkına 
karşı koymak için llniine l(elen 
başına topladıltı bir kac bin irisi 
ile İstanbul üzerıne yfuiir ser'i 
sözüm vardır diyerek karııa.sa

ıı.ıta mey.dan vermiş olurdu. 
(Arkası var) 

!7 - TEMMUZ INfl 

Psikolojik tecrübe 
Nakleden: FAİK 8ERCMEN 

Bu hikiyeyl ba.rıa arkadaşım G. D. 
a.R.lath. Başkasına söyleme diye bir 
şart koşmadığı Jçln, efer müsaade 
ederseniz onu size de anlatayım; Hi· 
ki.ye şöyledir: 

•O tarihte takımımız Loren çifi
liklerlnden birinin samanhğında yer
leşmiş bulunuyordu. Samanhk bir 
avluya ve ayni umanda Sinf'kleri
le mide bulandıncı kokusu yü
zanden, samanhim yel'll.ne pence
resiııln kapalı dunnasına i..mU olan 
blr ırübrellğe n3zır bulunuyordu. 
Takımda aealp ve «arip biri var

dı: Bu zat, ancak çorba içlleceii 
zamanında. mubıete.m aizı,nı açA,iı 

için ona ckonaşmaz> likabuıı tak -
mışt.ık. İri yarı. mavi rödil, san 
saçh olduğuna ıöre, çtnuıu olsa ıe
rekli. Arkadaşların yapa.cak daha 
akıllıca işleri olmadıhndan, ltu ada
mın sfenks'i andıran fiÜÜDeti me
mın sfenks'i andıran sükiinunu me
rak ediyorlardı. Bu konuşnuya.n a -
dam muhakkak ki bir budala olmah 
idi. (StikU.t mutlaka düşünce ve mü
l;ihaıa kablliycLinin bulunmadıiıoa 

deliLlet eder.) 
Gizli bir komite kurarak b: gtin, 

«konu<µnaı• m .,hakikat.en akıldan 

bü:sbutü.n mahrum olup olmadığ-mı 

anlamıva karar verdik. 
İçimiz.den biri, adam uykudayken 

yapılacak plsikolojik bir tecrübe Ue 
bu.odan ıuılaşıLl.bil<"eiini ileri sürdü. 
Ve bu tecrübenin hiç şa.şmıyan bir 
netice vereceiinden, .konuşmaz• uı 

ruttuııda derin bir iskandil yaptla

bileceibıi temin elli. 
Bir yangın tertip olunacak ve bu 

hemen o gece tatbik sahasına kona.
caktı. Böylece karar verildi. 

* Gece saat on bir cKonu~ma7» 

yumrukları sıkllmış bir halde nuşıJ 
mı...-,ıl uyuyor .. üe arkadaş yata.Jda. -
rwdan kalktılar; Jrlertnden biri su 
dolu matrasını elinde tutuyordu: Di
ğerleri havada salladıkları ıazet.e

leri atıeşliyorlardı. Gecenin karau
lıimda gazete kiitdı yanl"ınının te
ılri dikkati pek celbediyordo; Bü -
&ön samanhfın alevler içinde yandı
tı sanıhrdı. Elinde matra bulunan 
arkadaı. hızla matrayı «Konuşmaz• 

m suratına olanca •ld.detile bmfaltt1. 
O sırada bötlin VUP mli: th.iıt surette 

korkmuşlar ılbi: , 
- Ya.n1"ın va.r! Yanıın var!• Diye 

hayk1r1şhlar. 

l\lünasebet.slz diq'iin 1esiri1e uyku
dan uyan.an ahbap, ürkmüş bir hal

de yata.iuıd.an sıçradı. Ve bir arba
eı glbl küfür ederek kapıya dotru 
ll:ottu. Arka.daflar, onun korkudan 
berbad bir hale •elen yU:z.ünö cöre
rek kahkahayı ba&1yorlardı .. cKonuş
ma.z• kendisUe ala7 eW.;imh:ln farkı
na varmışlı. Faka\ biç lslifinl boz -
m.a.dı; Ve tekrar aizını kapa71p eski 
haUne döndü. On dakika sonra cene 
mıtıl m&Şıl uyuyor du. 

Ertesi akşam, yatma. zamanı «Ko
nuşmaz» batla.niyesini alıp, .ıtze Al
lah rahatlık versin arkadaşlar, dedi, 
ben ba,ka bir yerde yatnnya. ridiyo
rum; Anlanınız ya sineklerden pek 

korkarım.» 

Sineklerden korkmak mı? Sinek
lerden korkwlur mu idi? He:plmb: cza
valh dJyerek• acındık. Dün akşamki 
yanrın hadisesinden sonra muhakkak 
aklmdan bir iki tablayı daha kaybe\
mifı olacaklı. Bqımıza amma da it 
açmıştık ha... Bu faciayı nafevklerl
mlze söylemek Jiztm. ceıecektt. Ya 

B() ~ s A 
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Sterlin 
Dolar 
Frc. 
Liret 
lsvi.çre Frc. 
Florin 
R.ıı ,_,....,. 

Y .. w-•~ 
Belqa 
Drahmi 
Leva 
Çek kromı 
Peçeta 
Zloti 
Pengö 
Ley 
Dinar 
Yen 
lsveç kronu 
Ruble 

&aK apa n ış 
5.24 

143.-

29.52 

0.9975 
1.7575 

13.90 

26.2925 
0.625 
3.425 

33.585 
31.005 

all~i ne diyecekti! İş muhakkak k.l 
ti. -ı.ıharbe kadar aksedecektL Ha
tamız yüzünden cKonuş.mao aklı
nı bo:mıuştu. Hepbnlz, bu ı,ıe ken
dloe düşen mes'uliyet yö:kUnü: al ... 
,aıtmıya, baflfletmiye ofratıyorduk. 

Bizi vicdan azabtle kıvrandıran fena 
bir «ece ,l"eçirdi.11.. 

Jlakikat' ~ fena bir u~ anııh bu .. BL 
slnek ordusu, akşam rehaveti Ue u
yusmoşkcn şafaktan daha evvel u
yanmış bize hücum etmişti. Burnu
muz, ellerimiz sineklerle doluydu. 
SlııekJer bizim sllkbımemlze aldırmı· 
yor tut.11.aı l"ibi, tondnkları yere ya
pışıp kalıyorlardı. Bu sinekleri nasıl 
olduğu l'ayrJ malüm bir şekilde bu
raya l'e&lrmiş olan cKonuşmt11.• a kü
für ediyorduk. 

Talim esnasında, aKonu.şmau lô
tufkir ve ha&.ıma.z bir sesle iyi u
yuyup uywnadıiunızı sordu; arkasın
dan da: 

- Dotrusu ben baUmden şlki.yet 

edecek dei;Ulm, dedi. 
Bu hücum hakkındaki hareketi

nin mahiyetini itiraf etmesi ic;-in ond 
bir bayii sık~tırdığımız için niha
yet: 

- Yok canım, dedi, beni pek sı

kıştırmayın. Bu iş öyle 2.annettllinls 
kadar .ar değil. Dün, Kantinden al
dıfım çiğ sığır budunu samanhia as
ıun; Sonra da yalnız gübrellie bakan 
pcro ..... rcyl açtım, bu kadar .. 

Bir ayı gl~ iki tarafına sallana 
salla.na ya..~ımızdan ayrıldı. Bu vak'
adan sonra hl(' kim-;f' bir daha «Pi-

, sikolojlk tecrübe• yapmıya kalkışma
dı; ve «Konuşmaz• ın hakiki bir bu
dala olup olmadıiını öirenmek sev -
dasına dü.c;medi. 

Seni 
Seviyorum 

diye mırıldandı 

Şayet bu kolay ve cazip 
güzellik tedbir ini kulla· 

n ırsa nız size de ayni 

sözü söyleyoceklerdir, 
Her l(enç kız, bu kelimelerin 

ahenl(ini duymak hülvasındadır. 
Buna da pek yakında nail olabi
lirsiniz. Keşfedilen bu pek basit 
Piizellik reçetesi sayesinde ve va! 
nız birkac ırün zarfında sevim
liliğinizi yükseltebilir ve cazibe
nizi arttırabilirsiniz. En esmer 
ve en sert bir cildi beyuzlatıp 
y.wnuı;ataca.k ve perestişe liıvik 
bir hale ifrağ edecektir. Keza 
solmuş ve siyah benlerle dolu 
bir ten tazeleşecek ve saf bir 
hal alacaktır. 

Bu baptaki mütehassısın bu 
nasihatini oku) unuz: •Tasfivc e
.dılmiş, taze kaymak ve zeytin
vai!ının cild üzerinde fevkalade 
yumuşatıcı bir tesiri vardır. Bu 
iki unsur, halihazırda diıkr kuv
vetlendirici, besleyici ve hevazla
t..cı unsurlarla beraber beyaz 
(yağsız) Tokalon .kremi teı-kibi
ne karıştırılmıştır. 3 j(Ün zarfın
da Tokalon kremi cildinizi hiç 
belı:lem~ bir derecede ııü
zellestireceok ve Y'U1Tluşatacak
tır. 

RAŞİT RIZA TİYATROSU 
1'1 temmuz çarşamba l'ÜDÜ ak,am.ı 
iİ*ti.dar Bağlarba~n Hal~ bahı;-esinde 

dtAJIMAKABIŞIK» 

Vodvil 3 perde 

Ordu Valiliğin den 
35 lira ..ı.ı maaşlı Ordu vilayeti Hususi Muhasebe varidat mtidür'üğjl 

JDilnhaldir. Maaaı ba.-e ııöre verilecektir. 
Talip ola.nl:arm bina ve arazi işlerinde talıştığını 

saikle ve dairMlnden :btifaen aynlmıı olanlar da beraeti 
- birlllcte OldD viltyetine müraoaallan. 

isbat edecek ve
zimmet mazbCtta

(6188) 

ANKARA VENi ŞEHiR PALAS OTELi Tet: 3949, ISTANBUL SUBESI TEPEBASI SEHIR TiYATROSU KARSISINDA Tel: 41300 
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