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FRANSIZ DONANMASI SiLAHLI KALACAK 
Londraya göre mihverciler 
bu işte gafil avlanmışlardır 

F r~nsız tayyareleri İngilte
reye karşı harbe başladı 

"Fransanın siyaseti 1 Fransız donanmasını Almanya kullanacaktı, geç kaldı 1 ng iliz le r' A 1 m an fabrika ve 
dalma dUr_ustdUr Fransanın münasebetlerini kes- üslerini bombardıman etti 

Alm•n •ı•naı l•r•· 

/ınt/•n naıreJilefl OHl• e 1 ·ıterede t b•A k 1 d 
~::·~.!°:::::·~:: .. s~:: mesı ngı a il arşı an 1 Şimali Afrikada da karşılıklı bombardımanlar oldu 
lıip •lıifi aİY••atln ti!- 1 ' 
rüadt'tf6ni ; ••• ,. ~·· Fransız gemi erinden kurtulanlar T ulon, vardJlar . H i t 1 e r 
P•m·•••r. Hangi gemiler Amerika limanlarında kaldı Bre mende ki Alman tayyare Berıı·ne 

YA~'.~~~~: ~;;;:::~'.' . ~ fabrikasında ya~oınlar çıktı dön d Ü 
zueti tarafından neş- Oran hadisa • Madrit, 6 (A.A.) - D. N. B. 

redilen bir takım vesikaları yay. tı münasebetile bildiriyor: 
b. Pariıten .kaçırılan Fransız ev- Alınan mütare. Dün Ceıbelüttarık'a yapılan 
rak ve vesaikini bimil bir va - ke komisyonu, !bombardıman taarruzu sabahle-
ıon, bir hava bombardımanı ile Fransız murab - :yin saat altıda vuku bulınuş-
tahrip eclllmiş ve bu vesikalarda bas heyetine hlr tur. 
e nııonda hulunmuı. Bunlan nota vererek, Daha evvel ı;abahleyin 1,30 
D. N. B. Ajansından alarak Ana· Alınan kuvvet- • da istikşaf uçuşları yapılmış • 
•oıu Ajamı da neşretti. leri kumandan- tı. foııilizler hava da.fi toplarile 

Alman radyosunun cTürkiye- Iıi:ının, Fransııı ook şiddetli bir mukabelede bu-
nln iki yüzlülüğünü eösteren ve. donanmasının si lurunuslardır. 
llkaJar, diye babsettiii bu üç lihtan tecridi • Umumiyetle zannedildiğine 
telırafın Almanlar tarafından Din timdilik te. jfÖre, Cebelüttarık'a hücum e-
aqrinden maksat, Türkiye ile hJr edilmedni denler Fransız tayyareleridir. 
Sovyet Rusyanın arasını açmak 
oldu&ıı meydandadır. Çünkti hu ~~~!mı. •tire'tö.'lfnl ALMANYVERDİ"'Ai AT~fi,~~ 
Yesikalarda Baku mıntakasına ""' ' "' 
Fransız ve İnıı;iliz tayyareleri ile Londra, 6 (A. 
bir hava hücumu yapılması ve Ka- A.) - Beuter 
radenize İnıı;iliz • Fransız harp Ajansı bildiri -
ııemilerinin ıı;irmesi ve bu tak
dirde Türkiyenin ne yapaeajiı 
mevzuuhahil edilmektedir. D. N. 
B. Ajansına ve Alman radyosu
•• ıı;öre, hunlar, Türkiyenin Sov· 
Jet Rusyaya .kar,ı bir taraftan 
41ost görünürken diier taraftan 
talrruz hazırlıklarına İJtirik et. 
mek ıı;ihi iki yüzlü bir siyaoet 
takip ettltinin delili imiı. 

yor: 
Viııbadenden 

gelen ve Oran 
hadisesi dola • 
yısile Alman • 
ların mütareke 
ıartları hllib • • 
na olarak Fran
sız donanması • 
nın silahtan tec 

Oran hadisesine seyirci kalması tefsirlere ııoı açan !ta!yan donar o.asına 
mensup bir gemi at~!arda 

yazmaktadır:. 

Cenevre, 6 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı bildiriy.or: 

!Fransız radyosu Fransız A.mi
rallij!inin bir tebliJUni neşretmek· 
tedir. Bu teb!iite nazaran i'iı.i 
Fransız deniz tayyare filosu Ce
belüttarık'a hücum etmislerdir. 
Limanda bulunan İn,giliz ,gemi· 
],erine bombalar isabet ettiği mü· 
~hede edilmiştir. 

Londra, 6 (A.A.) - Hava ne
zareti teblil! ediyor: 

Dün ve dün ,gece İıutiliz bom
( Arkası 3 üncii ıayfada) Dün Berline dönen Hitler rit edilmemesini muvakkaten ka

bul ettiklerini bildiren haberi 
matbuat büyük bir alaka ile kar-
şılamıştır. · 

Daily Telegraph gazetesi şöyle 

Petain'in, açık denizde bulu -
nan Fransız harp gemilerine İn· 
giliz ticaret gemilerini müsadere 
etme emrinden sonra gelen bu 

saadesini alni.ış bulunuvor. Bu 
haberle, Fransa Almanyadan, e
linde kalmış olan cüzütamları İn. 
giltereye karşı istim81 etmek mü-

( Arkası 3 üncü sayfada) Rumen Hariciye nazı

Halk büyük teza
hüratla karşıladı 
Berlin, 6 (Hususi) - Garp 

harekatının basladığı günden. 
beri cephede , .. karargahıııda 
bulunan Hitler bugün saat 15 
de karargahtan Berline dön -
müştür. 

Berlin bu müııasebetle baş
tan ba~a bayraklar n çi(ekler
le süslenmi ..e Ilitler yüz hın· 
!erce halkın heyecanlı nüma 
yiş ve tezahiiratı ile kar~ılan
mıştır. Bitlerin otomobilini ta. 
kin eden otomobillerde !\iare 
şal Göring, başkumandan Bra
"iç, Amiral Keder, Hes ve Gö-
bels bulunu) orlardı. 

Vesikalar 
meselesi -Alman • 

a1ansı 

Amerika Alman sefirle Yugoslavyada rı beyanatta bulundu _F_ra_n_sı_z_se_fi_ri_n_e 
• • 

Fakat ikisi Fransanın Ankara 
büyük elçisi l\fassigli'nin }'ran· 
nz Hariciye Nezaretine, diğeri 
de ceneral Weyıı;and'ın, Suriye 
ordusu başkumandanı bulunduğu 
1ırada, Fransız orduları başku • 
mandam ıı;eneral Gamlln ile ha
va kuvvetleri başkumandanı ge
neral Vinllemin'e gönderdikleri 
bu Üç raporun her üçü de, dik
katli de?il şöyle satbice okundu
iu zaman dahi, Türkiyenin Sov. 
yet Rusyaya kar~ı takip etıi&i si
l)'~etin dürüstlüğünü kafi bir 
ıurette isbat eden iki vesikadır. 

Bu vesikaların neşri üzerine 
Fransız büyük elçisi Massigli'nin, 
takdire la) ik bir dürü,tlükle Ha· 
ritin Vekilimize gönderdiı:-i 
ınektubun kat'i ifadeli tekzibine 
ılabi hacet kalmaksızın görüyo
r~z ki, bu vesikalar, onların neş
rıl": varılmak istenilen gayenin 
~~ı.nde değil aleyhinde birer de· 

rıne tebliğatta bulundu 
Amerikan siyaseti hakkında alenen 
münakasada bulunmamalarını istedi 

Devlet ıslahatı 
Korporatif bir rejim 

düşünülüyor 

" Herkes Rumen dıı siyaıetinde husule ge· 
len değişikliği nazarı iHbara almalıdır " 

cevap verıyor 
Berlin, 6 (A.A.) - D. N. B. 

hlldiriyor: 

ır. 

}'ransız büyük elçisi, ikinci ra
po~unda, Fransız Hariciye Neza. 
retıne T" k' ' ur ıyenin Sovyet Rns-
r~ aleyhinde herhangi hasmane 1 

b~r harekete &irişmek i.temediJ:i· 
nı, sarahatle u müteaddit defa
lar yazdıktan sonra Türkiyenin 
bu siy t' ' F ase ıne raimeıı, yapıln1ası 
raıısızlurca düşünülen Baku 

nuntalıası bombardımanı ve Ka. 
radenize, İngi 1 iz - Fransız harp 
M!mileri sokuJına~ı mebeleleri _ 
nıu ne ~•kilde hallcdilebileceJ:i 
hakkında, kendi şahsi fikir ve 
mütalealarını hükumetine bil 
dirmistir. Onun düşüncelerin : 
den Türkiyeye bir mes'uliyet te
r~ttüp etmez. Bizim için asıl mü
hım olan nokta, sefirin bütün bu 
d~şuncc(eri ara ında, Türkiyenin 
boy)~ bir harekete iştirak değil, 
hdaUa ?IU•~ma~a edeceğine dair, 
e\letımızın ıı. asetini idare e -

denler tarafından söylenmiş hiç 
h.11' şey yoktur 4 numaralı ve
llk~da, Hariciye Vekilimize at
fedılen tek cümle dahi, asla Tür. 

( Arkuı 3 uııcü sayfada) 
ABİDİN DAVEB 

Va,ington, 6 (A.A.) - Reuter: 
Harıcive nezareti Almanyanın 
Amerikadaki mümessilerinin A
merikanın siyaset ve hattı hare
keti hakkındaki alenen müna
kasalarda bulunmaması icabede
cei'rini Almanva sefaretine bildir
mistir. 

Bu kararın sebebi bu gazete 

tarafından Amıanvanın yeni Or
lean baş konsolosuna atfedilen 
beyanattır. Baş konsolos bu be· 
vanatında Almanvanın Amerika 
tarafından düşmanlarına yapı • 
lan yardımı unutmıvacaitını bil
dirmi<tir. 

Vaşington, 6 J.A.A.) - Harici· 
(Arkası 3 üncü sayfada) 

Fransadoki Rejim Değişikliği -
Laval Parlamento 
azalarile anlaştı 
Vicby, 6 (A.A.) - Başvekil mu 

avini Pierre Lava! bugün öğleden 
ıonra Vichy'de tonlaoan mebus
larla, kanunu esasinin tAdili hak
kında görüşmüştür. 

Bu görüşmeyi takibeden müza
kere neticesinde yeni siyasi sta
tüyü canlandıracak pren•ipler il. 
zerinde parlamento Azalarile mu
tabık bulunuldu~ı anlaşılmıştır. 
Yeni atatüye nazaran devlet oto· 

ritesi, işi ve hakların himaye • 
ıi, ailenin korunması, milletin 
taalisi yeniden tesis eılllerek 
Fransaya yeni vazifesinin istika
metini bulmak vasıtaları temin 
edilecektir. 

Cenevre, 6 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı blldirlyor: 

Vieby'den bildirildiğine naza· 
ran, senato ,mebusan meclisi ve 

{Arkası 3 üncü aayfada) 

Belgrad, 6 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor: 

Gazeteler mütesavver devlet 
islahatı meselesi etrafında müta
Jea Jürütmcktedirler. Başvekil 
B. Svetcovitch ile Başvekil mu
avini doktor l\fatchek, cuma günü 
Veldes'de naip Prens Paul ile 
yaptıkları mülakatı müteakip bu 
mesele hakkında uzun müzakere· 
de bulunmuşlardır. 

B. Svetkovi~ tarafındın t&• 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

İzmirde vaziyet
leri şüpheli üç 
kişi yakalandı 

İzmir, 6 Lfi.A.) - Gazetelerin 
yazdı~ına göre, Cuma ovasının 
Gölcükler anın takasında şüpheli 
vaziyette d~lastıkları ,görülen 3 
4ahıs yakalanmıştır. Yakalanan· 
)ar Haralambos oğlu Paraskevas, 
Muhiddin o~lu Mihri ve l!alıke
airli Fethi ojilu Hasan Hikmet
tir. Vaziyetleri ciddi ıüpheler 
uyandıran bu sahıslar, hüviyet
lerini tesbit edecek vesaik ibraz 
edememişlerdir. Tahk.kata de
vam olunmaktadır. 

Bükreş, 6 (A.A.) - Dün akı;am 
diplomatların ve hariciye memur
larının karşısında bir nutuk ira
deden yeni hariciye nazırı Ma
noelescu, herkesin Romanyanm 
harici siyasetinde husule ,gelen 
mühim dejiişiklii!i nazarı itibara 
alması lazun geldiaini söylemiş • 
tir. 

RUMEN ERKANIHARBİYE -
TEBLiCt 

Bükreş, 6 (A.A.) - Rumen er
kinıharbiyesi tarafından neşre· 
dilen bir tebli.i(de şimali Bükovi
na ile Besarabya topraklarının 
tahliyesinin 3 temmuzda saat 13 
te nihayet bulduiiu bildirilanek
tedir. 

So\·vet cüzütamları Prunt neh· 
ri üzerinde, Tunada ve Şilia neh
ri üzerinde durmuşlardır. Bir 
5ovyet kolu Bükovinada tesbit 

Sovyet Sefiri 

yakında Masko

v aya gidecek 
Ankara, 6 (İKDAM Muhabi

rinden) - Soyyet Rusya sefi
rinin bugünlerde Moskova)'a ,ı. 
deceii anlaşılmaktadır. 

edilen hattı yanlı !ıkla eeçm.ş ısQ 
de bilahare taOOit edilen hattan 
ı;ceri çekilmiştir. Hıid.<e es.,asın

da Rumen kıtaları zabit, küçük 
zabit ve asker olarak pek az za· 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Türkiye Anadolu Ajaıı>nıın tcb. 
ili ettiğine göre, Alman) a llnri
eiye Nezaretinin Fransada bulu· 
nan gizli \:esaiki neşretmesi iize
rine Fransanın Ankara ı.eliri B. 

(Arkası 3 füıcii sayfada) 

•• 
Universitemiz dün 
400 genç mezun verdi 
Merasimde Maarif Vekili,Milli Şe
fin tebrik ve temennilerini bildirdi 

Şehrimiz Üniversitesın,in bütün :Şil,sel hazırlanan kürouve ,ı:ele
IFakültelerinden bu senepezun . zek·bir hıtabe ıle meraoı.mı açmıı 
ol.an ,ııençlerimizi tanıtrr.'ıı v "Ve kcümle ~unları söylen"• tir 
d)ploına ~eraainıi dün sab .,,afıt ~ Aziz ğinleyic!ler: 
10 da Ünıversıte merkez hol d' ı - istıınbul Üniversıtesı b <Yun 
y~,;-ılmıitır. Maarif Vekilııırlz yedinci yılının ilk mezunlarır.ı 
Hlian Ali Yücel ile Vali mua- 'll!Mllle~ete v•rm•ı bulunuyor 
vinleri, Belediye reis mua\'iııle1,, 

0

Bu~lann sayısı tıpta 190 hu. 
ri, hal'k partisi •ehrimiz idare hı1t , ·1$u1da.88. edebıyatta 39, fend! 33, 
Jeti reiei, devair erkAnı. rt>ktor, iktısatta 14, eczacı mektebınde 
dekan ve profesörlerle _güzid~ ze- !3, drş. tababetı mektebind• ı ol· 
vatın ve Üniversitelilerin bu - ı ~k ,uzere tam 400 talebedir. 
\undul!u bu merasime İstlklAl -ır;;,'P Fakiilte.sindekıler ..ıtı yıl, 
marşı ile ba.t~tır. Sunu ta- ller Fakiiltelerdeki!er en az 4 
kiben Üniversite rektör!i Cemil (Arkan 3 ünc:U •1111/ado) 



SADA - l! 

.Askerll~_Bahlslerl ;f€WJ;l(ffi1i] :j ~l!Gt m 
Bu harpten ahnan dersler Buğday satışlar( için 1 Bu sene 1000. 

Zafer "va tan her şeyin üstün
dedir,, diyenlere mev'uddur 

mühim bir karar Paraşütçü 

oE(; ERLİ ASKERİ MtlTEHASSISIMIZ ESKİ TOPÇU MÜF~İ
Şi c':ENEKAL KEMAL KÖÇEK BU lUAKALESlNOE .ON AYLIK 

HARPTEN ALINAN DERSLERİ ÇOK İNCE BiR GöRUŞLE TAH
LİL ETMEKTEDİR. OKUYUCULARIMIZ, BU MAKALEDE GALİ
ISİYET, MA(;LOBİYETLEKİN SIRLARINI 00RENECEKLE&Dl& 

ı - Mımtuam bir tertipte a- ı yollu tep nisbetini kabartmıştı. 
pmş meytlaalannıla 11ralana• t•J'- Fransanın düz arazisinde cer• 
,. .. eler bir baskın brş~s~da teh- yan eden meydan n. ubarebele. 
li.keye maruzdurlar. lstıkbalde rinde düz mermi yollu siliı.hlara 
llütün tesislerin yer altına alın- kat'i bir ihth·aç göründü. 
mast zaruridir. Tehlikeden kur- Zavallı Fransanın askeri zi -
tulmantll earesi tayyarelerin ser. maındarları Montmedi ile deniz 
JIİ.hnesidir. arasıodaki sahayı kapamakta 

z _ M•barebeee bir tayyare- gaflet göstermiı;, üstelik o san'at 
· ti ·· ·· ve servet mem-

nm vasa omru y A z AN • ---· 
azami iki aydır. , • leketinde orduyu 
Bü,.W. Harpte 45 Emelıli G-er•l -biç de gizli .olwı-
W.. ınetör ve 45 KEMAL KOÇER yan bır .. badırey~ 
bin makine yap- k.nrşı- luzumlu u-
tıran memle - lihlara da tak-
ketler nihayet 3000 tayyareden 1 viye edememişti. Fransa ordusu 
fazlas;.,ı harekete geçir~m~miş- silıihsız değil~i, bi~~kis bu ~rdu, 
lerdi. Tayyare yapmak •••Dl ha- IA!pedeo tımaıra mucebbezdı. fa-
pramt) an meıulek!'.tler havala- kal h~usi .hed~~ karşıl~ak 
rında emniyet kazanamazlar. kud.. uıı haız salahJarı du~une: 
Tayy .. e imalinde inki'13f temin nıi~ti. 520 milimetrelik lop ımali 
Memivenler de hakimiyeti elle- kudretini gösteren bu memleket, 
riad...; çıkaracaklardır. ufak çaplı silahlara kıyın.el ver-

3 _ Yolcu tayyareleri, hava meıniştir. Han•ket harbı'.'.' ~ncak 
nakliyatına yaramaktadırlar. ()e- bu silahlar !:apar. Me,·kı~ı ınu-
niır aşırı fetihlerde de paraşul- hafaza ede mı yen pıyadt!, tik .once 
rilerin knracaiı cepheyi bu tay. topçusunu teblıkeye duşurur. 
yareleriu scvkedeceği birlikler 10 - Mühim san"at müessese-
takviye edecektir. Hazerd~ asu~e leri de sc~pilmeli .'·e nr altına 
çalışmalarına müsaade edılen tı- alınarak gızlenııwlıdır. Aklı{ ve-
caret filoları imdı Britanyayı ya passif tertibat bir radde~ e ka-
tehdit ediyorlar. dar koruyabilir. En i,ı i defi ve 

4 - Tan arclcriu mühim ak- tard ,·azifesini yine hu·a kuv-
ııanunan zırhlanması, ufak çaplı ''etleri yapar. 
toplarla \'e müteadd.it uıakineli 11 _ Her şehir, her köy, hatla 
tüfeklerle techiı; muharebe ka- her oba hava tehlikesine maruz· 
biliyetlerini arttırmaktadır. Se- dur, ıj:ınak artık gayri miıfarilı: 
kiz makineli (sekiz namlu) ıle bir lazımdır. 
mücehhez tay)·areler hava mu- 12 - J\pcak bütün bir sınırı 
hare belerin de mühim rolü ifa kapayan, sitesi derinliği havi 
etmektedirler. ve deliksiz tahkimat defi ve tard 

Hükumet, ofisle değirmenciler arasında muta
vassıtlık eden kırmacılar& buğday vermiyecek 

H iikfunet bnğd•y salqlan üzerinde müb.im ~~ ka~ar ver -
mittir. Bundan sonra toprak mabgullerı ofisı bugdayı ~

nuıcı denilell'mutavassıtlara vermiJ'ecek doğrudan doğruya değır-
·ı tac-Ltır BöJ'lelikle bnj:dayı ofisten al•rak ekmek Çet-menc:ı ere sa aa · . ı.. cılara 

· • ıcöre ha-ıırladıktan -"' deıiirmeııctlere veren rma .. • 
~~mamışlır. Kırmacıların işini değirmenciler yapaeaklır. Hukıik 

etin bn tedbirden maksadı fuzuli ta\'assutu ortad~n kaldtrnıa 
::.zı karısıklıkların ve nıüşkülatın önüne geçmektedır. 

Manifatura 
fiatları 

Stokların tesbilinden 

. ' . 
sonra ı an eciilecek 
Kat'i şekilde teshil edilen ma

nifatura (iatlarıntn ilinı, piyasa~ 
daki stokların anlaşılmasından 
sonru·a btrakılnuştır. Harpten ev 
vcl g~lmiş olan malla_rla harp baş 
ladıktan sonra _ lmış olanlara 

ayrı avrı fiatlar .konduğu~~·~. bu 
malların bu <ekılde teshııı lu -
zumlu görülmüştür. 

Bütün tüccarlar verecekleri be
vannamelerde evvelce ve sonra
dan ı:etirdikleri malları ayrı ay
rı gôstcrecekler ve ~onra pi)·asa
da sıkı kontroller yapılacaktır. 
Harpten e,·vel gelmi olan mal· 
Jar sonra gelmişlerden ~ok ucu. 
za satılacaktır. Harpten evvel gel
miş o]an malların üzerine balkın 
anlın,'ıileceği şekilde bir i~ret 
konınası dü.şüniilrnektc:-dir. 

!Rumen heyetin
den haber yok 

Bu vaziyet üzer;ne Tift;k 

Halları biraz düştü 
Romanyava ııön<i~rilecek mal

lan teslim alacak ve burada sa
tıs muka>elelerini Yapacak olan 
Rumen hcyetınden \'P.nı bır ıa

bcr alınarnamışt:r. Heyetin ~on 
si\a ı .a !er dolavll>ılc seva
hatını gerı bırakmakta oldueu 
anlaşılma taıJır. Ro.r.anyaya ınal 
"Ondcrmek tahhüdıin<lc bulunan 
tüccarlar hazırlıkların. tamamla
mıslardır. Fakat hazıran sonu
na kaJar malların \l'Srmim isti
ven ve sonra temn1uz gırdıg-ı 
halde hala sesleri çıknm an n 
man• alılaı·ın bu \·azi' el~ µı \ a,c;a
da tesir vapmı<. ve Roman' a a 
mal satılaca ı lıab<-ri rıktıgı za
rrJn ;·ı.Jı.seLmıs olan tı!ıık fiat
lerı tı·raz dıi mi,·e baslamı tır. 

Ya•>a ıizerınde yerli fabrıka
lar \'e Ziraat Bankası mübaı·e
atta evam ettrklerinden bu va
zi•·et bu maddenin piya."3Sına 
tesır ~aDII1amıştır. 

• 

yetiştirilecek ! 
Türkkuşu teıkilih 

genişletilecek 
Türkkuşu tefl<ilitında para

fiitçülüğe b-i bir ehemmi
yet verilmesi kararlaştınlımt
tır. 

Bu yıl içinde gençlerimiz -
den ilk partide 1000 kız ve er
kek para<;;tçü yı:.tiştirilecek • 
tir. Teşkilat buna göre geniıı
letilecektir. Bunlar; Trakyada 
olduğu gibi diğer muhtelif yer
lerde de atlama talimleri yapa
caklardır. 

Diı{er taraftan halkımıza pa
raşütcialük ve narasütçülcr 
hakkında da icap eden malu
matı ı·erınC.k üzere başlanan 1 
konfcrans.Jar şehrin1izin bütün 
Halkevlerinde de de\'Bm ede
cektir. 

htike r 
Piyasada sıkı 
bir kontrole 
başlanıyor 
Fiat nııirakabe koınis)"onu la· 

rafından perakende sebze \'e 
nıe '"" satıcılarına bırakıla uk 
kUr nisbetlcriııin te')bit \'C ilan 
olunnıa31 müııascbctile dün bele· 
diye reislii>inden kaymakamlık -
lara bir emir gönderilmiştir. 

Komisyonun teshil eıtii:i kar 
nisbetleri ,.e mıntaka tak.siınatı_ 
nın da matbu bir li• le ile ilişık 
bulunduj:u bu emirde ı.ıana\•, 5 - Yüksek dağlar, örtülü a. rolü ı(a edebilir. Tıoiıkimat sis. 

razi tayyarelerin gizlenmesine, temini tesbitte muharebe silih 
-.ıun yapmalarına imkan ve- ve va ıtalarırun evsaf ve tesirini 
rir. ia~liz tayyareleri 4800 met- kat'iyen cözde bulaadurmalıdır. 

Diger taraftan yerli manifatu
ra esyalarile ipekli kwııaşların 
satış fiatlan ııxrıca tesbit ed.Ue· 
cektir. 

TICABET 
re )iikseltlikteki Alplerden gece- ve en uri tahkimatın da asri si-

ley!Jı aşarak ve •oi'uk d"!gala~ı- lihla iş preceei düşünülmelidir. Fransaya satılan tütünler 

Vali bugün Yalova~·a 
gidecek 

1 
sebze•alcı. seyyar '"bZ\> >·e mey
vactların ve limon satan bakkal
larla sey)ar limon~uların her gün 

\ kontrol olunup kendilerinden 
sebze ve meyva hali faturaları -
nın sorulması bildirilmektedir. sn da prarak İtalyan san at mu- Hava yollarını bir barajla k.apa-

-_elerine baskınlar ya~!ılar. mak imkansız olduiuna göre cep. Tütün limite! şirketi tarafın -
Bu filolar 70 tayyareden murek. he derialilı:lerinde büyiik kuv- dan Fransızlara satılmış olan Z,5 
U.liler. vetlerin indirilmesini daima bek- milyon liralık. tütün henüz les -

5 -1Mi7ük tank kütleleri müs- !emelidir. Her oıı~e başlı ba- lim edilmemiştir. İdare bunlan 
talner lııer eepbeyi yarmak, ge- ına da muharebe edettk bir ter- huırlanuştır. Yalnız son siyasi 
rilere de delıışet ııaçınak kudre- tipte ve vaziyette olmalıdır. hadi .. ler ü:ııerine Fransızların 
8İllİ haiııdirler. Bir taıak birliği 13 - Büyük harlııin güalerce bu mallan ne zaman alat:akları 

Cepknia bir kilometresinde 15 

Kolll incinmiş olan Vali \'C 

Beledıv<> Reisimiz Lütfi Kırdarın 
bir kaç gün de Yalovada istira
hat etmesı doktorlarca tavsiye 
olunmustur. Mumaıle.vh hu.ııün 
Yalo,-a..-a gıderek 3 - 4 gün ka
dar kalacak ve -Oiliıhare şehri
miıc .donuo ırazifesine başlıya

caktır. ,., .. . •J'...ı. lıir ateş sıklet merkezidir, ·~~~~( A~rkan~~4~u~·nc~Ü~Sa1/~f~a~d~a~) ~~be~lli~' ~d~eg~· il~di~·~r·~~~~~~~· 
ta.il defi tapu tutmak nazariyesi 

tetkike deier bir dava ac1111şlır. 1 AVRUPA MESELEı..ERI * İl.racatımızdaki durgunluk d.e-
Bir tümen 4 kilometrelik bir cep- . ·a n etrr..ektedir. Daha henüz 
M tuttaiuaa göre tümende ea 1_________ kara yolile merkezi Avrupa ve 

:r:r~e d:!iisil~~=aça!~z.:i INGILTEREOEKI POLONYA ASKERLERi diğer. memleketleTle ticari te-

Küçük haberler 

tankları delmiye kifayet etme- mastara ~lanmnam~tır. Dün 
litlir. Fabt bu, piyadeıtiıı hare. valnız tsvic;reye 5400 liraltlc 1 O 
k.et kalııiliyetine nakise verme- İııııüiz gazeteleri Polonya ordusu- ı ve alın terinden bafb bir ıey yere- bin kilo iç fındık gönderilmiş-

nun kahramanlıJ!ı.ını , c cengaverlik mi7oraa. Poloayah.lu', k~ndilt"rine ı· 
melidir. .. inırııterede goslerllen hiisnii U.bııl- ır. T _ Ağır çap, mükerrer ate, ruhunu mevzuubahis etmektedir. Ti- * Beden terbiyesi gene! direk-
aleyllİD.edir. Mükerrer namlalı ve ıınes gazeıc.::·nın askeri m h<1birt Po- dm memnundvlar.• törü general Cemil Taner dün 
aisbeten ağır çaplı silihlar üze- onya asker cr·ni.n Frnn daki ha- Ayni ır~uıuscbetle, Da.ily Hcrald sabah Ankaradan şehrimize geL-
rinde derin inceleıneler )'apmak rekatta oynadıklarl roll.ı tebolrUz et- cazetesinın dtplomatık muhabiri şöy- mistir. Mumaıleyh Beden. terbi-
zarureti ı.a. gösteriyor, diğer ta- tudıkl n sonra şoyle demektedir: 1' demel<tedir; ycsi mükellefiyetiniıı tatbıki 
raftan. büyük sür'ati haiz hafif •İacihz doaaııma.smın yardımı ile, .Onlar, Fransızlar Yrafuıd&11 lr.en ha.kktnda şeltrinıizde başlanan 
a.-.ı.na da harekrt maharrbe- biiyuk miktarda Polonya mııharip dll•rine ı.min ..ııın ısı tanared• hazırltlclan tetkik ve teftiş ede-
lerinde mühim i~ler görebileceji kuvvetleri ve malzcmesl İnl'iltrre:ve her birinin bir .t\lrtt3n byyar~slııl cektir. 
düşünıilıince. her halde ufak çap- ı-etirllmiş:ir. inı-uıereye &'<len h<r fi urmüş o:ması ile iftihar etm•k- I * Dahiliye Vekıileti merkez ve 
h, •iikerrer ateşli ağır tle(i si.. P•'-·ıralı. İ••llttt•Y• cilmck anu- teşkilatı memurlanndan bir kıs-

- - le.tirtf.'r. İncUterede 1t.ı1111an Po· lilllanna da yer vermek icabe- .. nda old•i•n• ,,....,.lee b"'an el- mının ya,lannın tahdıt o!unma-
.. _r. Ba ı''-i z...ıdı telif etınelidir. lonyalı askerlerin adedini dkrcde- sı hakkı1ı-'-kı· kanunda tadilıit ~ • 

111 
li.kten sonradır ki bura,·a sevkolun· uu 

8 - Hafif çaplı toplara yüzde muşlur. Bu PolonJalılardan büyük mem, ır..ı.ın barll'dlrler. Evsaf bakı- vaınlması karnr~tıl'l'lmı~tır. Bu 
15 itiltarile zırh mermisi vermek bir k1Smmın uaa ...,eı..-nı.ert Fru- tıadan, ı.. ada-r Fraıms ksllml- maksadla bir yeni kanun projeri 
mecı..ariyeti lııaş göstermiştir. saıla .,,adıi• ve idela Frau1> le- ne ltllrak elalyea, diilmu mu.hale- hazırlanarak Bıiııük Millet Mec-
Ber batarya yalnız kendi mev- ı•••ı olllllab"-•ı.rı nuan illba- li.Tin.e verilmiştir. 

k tl-""'l, • _ _. ..... ..-..ııı=• fetlnl bertaraf edm •e dövüıpnl1e ııüni lnarama ""' pıya11eye tev- ra alınınca. talllerlnl bizimkine bai- * Ankaraııa gitmiş olan Emni-
cila edil"" tank darbelerilli karşı -.am elmek icla ıa.u1enn ••kn vet müd· u·ru··muz··· M• .. •ffer Akalın ıa-ı. ıı.-akl kararlan taUlre ~ 
1-alı; nmJ'etİae laeınea daima •1 b~ .... ~- 1 kimselrnllr.a "arııı ııabaJı •ehrimize döne<:ek-t&,.u4ır. baJt.•sus .. •• ra - " 

....,ektir. ::.-------------------------~ tir. 1 - BllJiil barp dik ~ 

Demek Beni Seviyor!.. 
1 

Y•.ıı:an: ı ı Türkceai: 
1 ~ 
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Gezenlerin Ö•Üne birdenbire 
hoplaJ'aa, tuhaf bir muzika çık
ta. Sanki )ib nağmeli bir laterna 
J'lpranmış, tık nefes, basta loir la. 
tema iıli. 

Kristi .. baykırılc 
- Bu ıla ne? 
BabaSI gölmiye '!taşladı: 
- Kazlııo'nun orkestrası. Dört 

kqi bir araya gelip lıu cürültü
ırii apıyarlar. 

K ı ı bir riftliğin ı.a.-me J'a
pıştı...ı... klrmın bir afi'"1 inll
nr •iotiirtlü.. Siyab harflerle fllll• 
lllr)'U~ 

A'.\"VAL l>AZİSOSU 

Odeon tıy .. ~o unda:ı Bay Petru 

Kartel ın ıdaresinde. 

Camarıeat i t.em:nu • koDS«"rvataa· 

na z aei bUJ"ü..k mü.ki.fatuu kaaan ... 

.ıaıı Maeolre Sen-1..a.ııirl'ıWı tertip 
e&tiil Mi.yUk koDP-r. Koasıen-ataann 

biyiik Muki.f:ıttnı kaza.nan BaJ' ,ia.ftl 

pJyano ile refakat eclecftUr. 

l'!üt - KoaaervMaan.a mikt.fatmı 

u.- Ba~ Naaro. ltoalri- Briik

a.ı llral Akadcmlsl miiütaluıı lı&

_...,. N_..I. 

lt.ı>aaerdeD. NAra Wi1Gk lemail; 

OUfANDA YOLt.'NU KAYBEDEN 

B.r perdelik komedi 

YAZAN 

rv.unin: 
OY!'IIY ~"fLıut: 

P. dö Lapuant - B. Petlil Martel, Ode

ondan 
O. ~~e • B Pötinivel, Vodvilden 

jan - B. Lapa.im, Bordo buyÜk ııyat· 

rosundı;ın 

FHipin • Bayan Odolen, Odeondan 

Temsil esnasında da orkestrayı 1.a

eslro Sen - Landri. ıdare edecek.Ur. 

KristiJ'•n hızlı okuyor, cülü
yor, şaşıyordu. Baba!l devam etti:, 

- Amma se~i eğlendirirler. 
Havdi gidip görelim. 

Saji;a sapıp parka girdiler. Ban
J'O m~lerileri, ciddi, ağır üç yol
da ceziniyorlar, ınlarını içip iİ
diyorlardı. Buısı, tahta kanape
lere oturmnşlar, bastoa veya 
fCIDSiJ'elerini acile kumlara çizgi 
pziyorlardı. Kaplıcaların can sı
bı ile felce ııirrllmt1lar, llJlll-

muşlar, ancak yaşıyorlarmı'- dü
şünmüyorlarnuş cibi biç konuşmı 
)'orlardı. Yalnız nereden ve DB· 

ul meydana celdiii malfıın ol
mıyan orkestranın aeaip gürül
tüsü sakin, yumuşak havada se
kiyor, yaıırakların altından ge. 
çivor, düşünceli yürüyıenleri san
ki harekete getiriyordu. 

Biri •Kristian. diye seslendi. 
Döndii, kardeşiytli. Ona tloğru 
koştu, öptü, Andermatın elini 
sıktıktan •onra kız kardeşinin 

koluna girdi, babasile eniştesini 
arkada bırakarak sürükledi. 

Konastular. Şık, güler yüzlii, 
Marki ııibi yerinde duramıyan, 
hiıdiselere liıkayıt, her an bin 
fr•nk aramakla meşgul iri J'Brl 
bir gençti. 

- Seni uyuyorsan zannettim, 
yoksa ı:elirdim diyordL Hem bu 
sabah Pol beni Turnoel şato.una 
götürdü. 

- Pol de kim!. Ha, 111 arkada
aa. 

Belediye memurları bu Catu -
ralardaki toutan fiatlar üzerine 
futt mürakabe komisyonunun 
tesbit ettiti kir nisbetlerini de 
ili\·e ederek izami ~.t·~ fiatını 
bulacaklardtr. 

Sebze ve meyvaların üzerle -
rindeki etiketler eğer bulunacak 
fiattan yüksek ise derhal zabıt 
tutulacak ve bunları satanlar mil
li korunma kanuııuna göre he • 
men müddeiumumiliğe verile -
ceklerdir. 

Fiat mürakabe komisyonu ta
rafından dün belediye reisliğine 
gönderilen bir tezkere ile limon 
fiatlarının; maliyet ve nakliye fi
l'tlerinin pahalılaşması dolayısi
le birer kuruş arttırıldığı bildiril
miştir. Bu suretle kijr.ük limonlar 
perakende olarak 3 buçuk kuru
şa, buyük limonlar da yine pt'ra. 
keude olarak dörder buçuk ku
ruşa .satılacaklardır. 

DEN i Z 

İnal ş lebi bu 
geliyor 

sabah 

Şimali Alrikanın Oran lima
nından hareket elmi, olan İnal 
tilebi bu sabah saat t da limanı.. 
nuza ııelmiş olacaktır. Ayni li
manda bulunan Tan ,ilebiaden 
dün akşama kadar henüz yeni bir 
malıimat ırelmemiştir. Akdenizde 
kalan şileplerimiz üç tanedir. Bnn 
lar Demir, Mete ve Tandır • 

- Pol Bretinyi. Sabi •en tanı
mıyor•un. Şimdi banyoda. 

- Ua&ta mı? 

- H•yır. Amma J'iae 4e ken-
dini tedavi ediyor. Yeni &4ık ol
muştu da .. 

- Kendine gelebilmek için de 
hamızlık veren • baıau.lık deni
yor de~il mi? - banyo yapıyor.-

- Evet benim yap dediğim 
her eyi :ı;-;ıpıyor. Ooo! .. fena va
ruldu. Çok sert, korkunç bir ço
cuktur. Az daha ölüyordu. Onu 
da öldürecekti. Bir akteristi. ta
DlDJJUŞ bir akteris. Delice sevdi. 
O da tabii ona sadık değildi. Müt. 
hiş bir faciaya .ııebep oldu. Ben 
de onu kaçırdım. Şimdi biraz da
ha iyi amma hali ı.füşünüyor. 

Genç kadın eneli Kiüümsi
yordu, artık ciddileşti ve sordu: 

- Cô:irmeJ< İsterdim. 
Anıına onun için •Atk• bü)'ilk 

bir _.,,. ifa<le etmestli. 

CArtuı _.) 

Nasreddin Hocanın bir çöm.. 
leği varmq, her giia iı;ine bir 
lal atar, qdost: cHoca buııüıı 
ayın kaçı?. ıli.111 ııordaldarı za
man, gidip taşları sayar, cevap 
'ffrirmit. 

Günlerden bir gün hocadan 
habersiz çömleğe bir avuç taı dol
durmuşlar, sonra hocaya ayın ka
çı oldujiunu sormııtlar, hoca he
men çömleie koşm~ saymq; 
58... gözüne ~k göriinmii11 so
ranlara: 42 si demif. •Aman he
ca demifler, hiç aJ' kırk iki ırüa 
otar mn! •.• Hoca &iilmiif: •Çöm. 
lek heeabına bakılana Si bile o
lur!. 

Avrupa harbi başlıyalıdanberi, 
neler olacağını ve harbin nasıl 
bitecej:ini yazan bir çok kalem 
arkada.,ları, Fransa mailıibiye
tinden sonra bir nakarat tuttur-

ADLiYE 

muşlardı: cBiz demedik mİJ'dlT.· 
Hepsi de olup bitenleri evveldea 
söyledilderiai iddia etÜJ'orlar4a. 
Almanyanın bir çırpıda Poıo.
YllYl ~l ettikten sonra Norv• 
çi, Holandayı, Belçikayı alıp, 
Fransayı mağlıip edeceğini SÖ:P
lemişlerdi. Onlar için fİmiek hL 
sile cereyan eden hadiselere .... 
makta mana yoktu. 

Derken - Çömleklerine bir aTUC 
tııe doldurdular - ve sordular: 

- Fransanın İnciltereye ı..., 
ilin edeceiini, .lnıiJterenin .Fr
m denanmasile rıAl[qa siri~ 
tini .. liiyleJ'ip yumq mıydı • . 
nu!. I 

cBen dememiş miydim?... iL 
diasını güdenlerin bilgi Uşkiiltl 
Nasreddin Hocanın çömleğine 
döndü.. . 

SELAMİ tzZET SEDES 

ve POLiS 1 
--

bakkalın çöp arabasına Bir 
kapattığı yılan çöpçüyü soktu 

Temizlik amelesinden Sadık arabasile Şehzadebaıında bir ta. 
!ebe yurdundan çöp aldıktan sonra giderken, o c~va~~a Ab?'et adın
da bir bkkal, arabanın arkasından gelerek çöplerın ıçtne btr şey at
mış ve Sadık arabaya ne koyduğunu sorduğu zaman: 

- Hiç, demiştir, bir şey değil .. 
Fakat çöpçü merak ederek arabayı durdurmuş, yan .tar~a geçe

rek kapağı açıp bakmıştır. Kapak açılır açılmaz heybetlıce b_?" yılan 
birdenbire arabadan çöpçünün üzerine saldırmış ve adamcagızı el, 
yüz \'e kollarından ~okınuştur. 

Sadık Jıeınen müddeiumumiliğe müracaat ederek bakka.ı '.'l~met
ten şikfıvet etnıiş ve Ahıuedin araba\'a attığı yılanın kendısını sok
hığunu ;öylemiştir. Sadık derhal a.dliyc doktoru tarafından muaye
ne edilerel; Cerrahpa<::ı hastabanenne kaldırılmış ve bakkal Ahmet 
hakkında takibata haşlanmıştır. 

Erkek elbiseli 
4 kızın şakası 

Arkadaşları kızdı, mah· 
kemeye başvurdu 

AsliJ'e altıncı ceza mahkeme -
sinde bes genç kız arasında şaka 
yüzünden cıkan bir darp ve tah. 
kir davasına baluha~tır. llitdise 

"'dur: .. 
Kilvosta oturan Muzaffer, Mu-

nevver, Fırnaz ve Müberra adın
da dört l"enç kız tertip ettikleri 
bir eğlentide arkadaşlarından Zi
şana bir sürpriz yapmak istemiş
lerdir. Sürprizi de karnrlaştır -
mışlardır. Erkek elbiseleri giye
rek Zişauın r•·ine gitmek ve onu 
biru korkutmak. Fakat Zi~nın 
annesi Müveddetle beraber otur. 
dujiu eve nasıl girebileceklerini 
düfiinürken orada bulunan kadan
lardan İfakat imdatlarına yetiş
miştir. 

Dört genç kız erkek elbiseleri 
Yiverck ve Jilzlerinin şeklini de
j:iştirerek Zişanın evine geldi.k
leri zaman kapıyı kapalı bulm~
lar ve biraz itince içeri girıniş~ 
!erdir. Zişan bu •ilrprize 
çolı: hiddetleami'- bu şe -
kilde bir şaka yapılamıyacaj:ıru 
&iivliverek arkadaşlarını kov -
aıu.ştur. 

Zişan hadi,eyi mahkemede pek 
müteesir bir lanrla ve ağlar gibi 
anlatmış, maznun olan dört luz 
ise maksatlarının şaka olduğunu 
ve Zişam dövmediklerini söyle. 
mi•lerıLr. Muhakeme şahitlerin 
(ağırılması için başka cüııe kal
mtfiır. 

Merdiven köy 
cinayeti esrarı 

Nihayet maktul ve kıt~ 

lin hüviyeti anlaşıldı 
Merdivenköyünde evveli gÖY. 

desi sonra kesik başı bnlunan co
set etrafıodalı.l tahkikat müsbet 
ltir netice vermitı ve makhdün le 
mizlik amelesinden Mevlıit oldtao 
iu anla•ıiınıftır. Mevlfıt burada 
cahştıkı müddetle bir miktar pa
ra biriktirm~ ve haaat mevsimi 
celdij:i için köyüne gitmek üzere 
işinden aynlınıştır. Mevlıidun pao 
rasına tamaan öldürüldüiü anla-
ılmaktadır. Zabıta katilin de bii. 

viyetini teshil. etmiftir. Yakala .. 
ması bir saat meselesidir. Katile 
yardım eden arkad~ları bulun
ması ihtimali gözönüne alınarak 
•imdili.k hüviyeti gizli tutulmak
tadır. Bu esrarengiz cinayet bu
gün yarın tamamen aydınlana -
caktır. 

KÜÇÜK ZABITA VAKALARI 
* Sultanabmeıte At meydanı 

caddesinde Abmedin 14 numaral 
kahvesi üstüne yapılan taila bal· 
kon çökmüş ve başlarıoa tuğla 
düşen Celil ve Faik admda iki ki. 
şi yaralanmıştır. Yaralılar sıhhi 
imdat otomobilile Cerrahpaşa 
hastahanesine kaldırılmış ve tah
kikata başlanmıştır. 

• Kuzguncukta Meydancık so
kaj:ında oturan Fatma kendisi
ne her zaman su cetiren saka iz
zete su getirmemiye başladıiı içia 
çıkı1'Dltş, bundan s.inirleoen saka 
Fatmayı sırıkla batından yarala
mıştır. Suçlu yakalanmıştır. 

· N ' O· T L A. .R 

OTOBÜSDE 

YANGIN 

Bir otobüsün be~ depo.. 
sundao yangın ç•lr.ıa4 Filhaki

ka bugünlerde dikkati celbe
de~ek derecede otobüs ve oto
mobil kazaları çoğalınt-1 bulu
nuyorsa da yangın bambaşka 
bir şey. 

Nanemolla.va: 
- Üstat, ne dersin bu yan-

11'1D&! .• 
Diye sordnm da fU cevabı 

verdi: 
- Bu yangın olsa olsa ben

zin ile ate$in bir arava celme.. 
sinden çıkmıştır. Malıi-. a. 

benzin ati!$ pahasına çıktı! 

YAZMA 

MENDİL 

Nanemolla l1e luıeUfll)'ımlak 
da: 

- Eskiden «yuma mendil. 
IW Yardı l8D onları biJir mİ
ııia!. 

Diye lııendea .-da. 

- Hayır, INlm-
CeHbını verdim. İzah etti: 
- Çaqıdan pazardan alınan 

ber şeyi iki vasıta ile evlere 
taşınırdı. Zenbil veya yazma 
meudil. Sonra kese ve amba
laj kii:ıtları '•·ınların yerlerini 
aldı. Şimdi pi) asada kese ve 
torba kiiğıdı imal edilmiyor -
muf. Bunun için cYazma men
d.il. i hatırladım. 

BÜYÜK 

KEDER 

iakenderiyede mahpnı Ft-an
au: donanması eğer çıkmak ta. 
tebbüsünde bulunnr ve İııgi -
liz filosu ile harbe tu""ursa 
İtalvaq donanınas.ı da inindca 
fırlayıp İngilizlerle muharebo
ye tutuşacak.mq. 

Bu haberi Nanem0Ua1a bil
~rtlim de, 

- BaJilk keder lllllkL 
Diyerek ilive etti: 

- Zat~ İnııillder.de onu belıl
liJ'orlar! 
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[#>«ğ«.«l 1 
At yarışları 1 ~.!~C~~1 

Italyan donanmasına 1 Amerika altın 
• deposu oldu 

Bir yıldanberi dört gözle bek
lediğinıiz at yarııılarına, niha -
yet, yarın kavuşuyoruz diye se
vinirken, bir de ne bakalım, ya
rınki yarışlar, gelecek haftaya 
kalmamış mı? Sebebini, tabii, ga
zetelerde görmüşsünüzdür: Son 
yağan sıkı yağmurlardan dolayı, 
o güzelim Veliefcndi çayırı, ballı 
bir bataklık halinde imiş! 

yeni tahsisat verildı 
Roma, 6 (A.A.) - Nazırlar ı 

meclisi. bu sabah Musolinin ri
yasetinde toplanıınıstır. Meclis 
maresa] Graziani'nin L>bya u.ımı
mi valiliğine tayinine dair hazır
lanan kanun layihasını tasdik et
~tir. 

Diğer bir kanun layihası ile 
&nan.maya ait isler için 265 mil-

von h!hsis edilmektedir. Başka 
bir kanun Jayihası ile harpten 
zarar görenlere taıııninat veril -

ınektcdlr. 

Celsenin sonuna dtığru Muoo
lini mareşal Barbonun kahraman· 
ca ölümünden bahsederek hatı
rasını taziz etmiştir. 

Fransız tayyareleri lngiltereye 
karşı harbe başladı 

(B,,..tarafı 1 inci sayfada) 
bardıman tayyareleri Almanya 
üzerinde yeni akınlar yapmış -
tır. Gündüzün tavyare mey
danları ve devriye gemileri bom
<bardmıan edilmi:;tir. Gece de 
memleketin iç taraflarında bah
ri üslerle muhtelif hedefler bom
bardıman edilmiştir. 

Gündüz harekatından iki tay
yaremiz, gece harekatından da 
bir tayyaremiz avdet etmemiştir. 

Ha,'a nezareti istıhbarat ser
visi, nezaret tebli.ginde bahsetti
ği Kiel ve diğer mühim nokta
lar üzerine yapılan ha va hücum
ları hakıkında aşağıdaki tafs:liıtı 
vermektedir: 

Bulutlu bir havada İngiliz bom· 
bardı:man tayyareleri tayyare da
fi toplarının siddetli atesine rag
men Kiel sabili dokuna hücum
lar etmişlerdir. Hanıbur~'da dok
lara atılan bombalar patlamış ve 
petrol depolarına isabetler olmuş
tur. Şi,dd.etli bir infilak bütün 
seman aydınlatmıştır. Emme -
rich'de büyük depolar hasara uğ
rattlnıış, Ostemoor'da depolar . -
dan Kiel kanalı rtlıtım!arma gı
den borular patlatılımstır. Ha
va müdafaa bataryalarının kuv
vetli müdafaasına rağmen Vil -
helınshavin üs ve dıakları üze
rine tam isabetler kaydedilmiş
tir. Hücum bir saatten fazla 
sürınii.ştür. 

Dil?'er bombardıman tayyare
leri Bremen'de Fochewulf tayya
re fabrıkasına hücwn etmişler 
ve yangın çıkartmışlardır. Weh
zendorf tayyare fabrikasına ve 
Svlt adası civarındaki iki tay
yare meydanına da hücum edil
ınistir. 
İNGİLTERENİN 
BOMBARDIMANI 
Londra, 6 (AA.) - Hava ne

zaretinden tebliğ edilmiştir: 
Diişman tavyareleri cuma J(Ü

nll İnailterenin batı cenı.ı:bunda 
sahile yakın bir kaç ookta ile 
Yorkshire'in doğusunda ve kent 
dukalığı sahilinde diil'er J:ıir nok
tam bomba alımışlardır. Hiç bir 
askeri hedeflere isabet va.ki ol
mamışsa da •bazı evlerde halfif 
hasarat vuku bulmuştur. Batı 
cenuo böigesınde yalnız, bir kac 
ltisi hafif surette varalanmıştır. 

. İTALYAN TEBLİGİ 
ltalyaıda bir mahal, 6 (A.A.) -

İtalyan umumi karargfilıının 26 
numaralı tebliği: 

Simali Afrikada seri kollar ve 
haı·a kuvvetleri faaliyette bu-
lunmuşlardır, · 

Dü•manın Capuzzo ve bir 
Sieman sahra istihkamlarına 
vaotığı iki kuvvetli taarruz tar
dcdilmi~tir. Avcı tayyareleri -
mizden 4 ü üslerine dönmemiş
lerdir. 

"arki Afrikada Kassalanın iş
'!lali sa~lamlaştırılımıştır. Diişma
nın Lu •h Ferrandi üzerine yap
lı&ı btr ha"Va akını hiç bir hasa
rı mucip oLma.mıştır. 

İn;ıilizlerın Augusta üssüne 
vaoLıklar bir bava akını tayya
re!Prin ve tavvare dMii batarva
lanıun seri müdahalesi netice
sıı:~.e akiı~ .Kalınıs ve düşınan 
ta arelerı hareketlerinden vaz 
ııeomışlerdfr. 

b Düsınan tayyareleri Catania 
ava mevtlanına bir kaç barnba 

atım1.<;lardır. Bos bir han.gara bir 
ı,.,mba ısabet ederek ka 

li d . mp per-
sone n en bır kacını öldürm .. 
ı·e ı·aralarnı<tır. uş 

ALM.\N TEBLİGİ 
Berlin, 6 (A.A.), - Ovdu baş. 

ku mandanlıi!ı tebliğ ediyor: 
Seferden !?elen bir denizaltı 

ıremisi, dii•maın ticaret filosun
dan 66.587 ton batırdığını bil
dinnistir. 'l'"k bir seferoe kay
dedilen en büyük muvaffakıyet
t~r ... Ahnan harp tayyareleri 
cuzutaımıarı cenubi ve merkezi 
İn<tılterede Yeniden tayyare mey
danların~ linıan ve demir yolu 
te•ısatını ve benzin depolarım 
bcmıhardı:ınan elımislerdir. Pet-

rol depolarında yangın çıkarılmış 
ve infil.'i.kler kavdedihnıL,tır. 

İn.gi.liz harp gemilerile ticaret 
gemilerine karsı da muvafJ'akı
vetli hücumlar yapılmıstır . 

füırnal deniziJıin şimalinde •A
bada 196. tiı:Undıeki tayyarele
rimiz bir diimıan denizaltısını 
·batırmıya muvaffak ohnu.şlar -
dır. Manş denizinde 8 - 10 bin 
tonluk bir dlişman n'1'kliyesi ba
tırılmıstır. İkisi takr>ben sekiz 
bin ton gelen diğer iki ııemi de 
ciddi surette hasara u.ğratılımış
tır. 
Diişman Belçil<a ve Holanda 

sahillerine ve şimali ve garbi Al
manya üzerine bombalar aı..llŞ -
tır. Maddi zarar yuktur. Sivil 
ahali ölıınüştür. 

Alman avcı tayvareleri beş düş
man tayvaresi dü.şürmüştür. 
Slesvig - Holı.-ıein sahiilcrincre 
gece zarlınd.a, hava müdafaa top
ları diğer 1ki tayyare daha dü
şürmüştür. Harp bahriyesinin ha
va müdafaa tonları Handley -
p~ tipinde bir İngiliz tayyaresi 
düsürmü.<,tür. Bir AI:man tay
yaresi üssüne dönmemistır. 

Yugoslavyada 
devlet ıslahatı 

( B,,..ıarafı 1 inci sayfada) 
essüs eylemiş olan radikal birli
ği amele teşkiliitının merkez or. 
ganı cJougoslavensk Radnid. ga-
2etesi, nihai gayesi çaldışmak o
lan korporatif bir rejimin Yugos
lavya İçin en i:_, i hal sureti oldu
ğu fikrindedir. 
Agram'ın organı olan ~Obz-er> 

iş kooperatif bir sistemin kolay. 
ca Yuııoslavyaya sokulmıyac::.ğı 
noktai nazarıodadır. 

Rumen Hariciye 
nazırı beyanatta 

bulundu 
(B~tarafı 1 inci sa11fada) 

yiat vermişlerdir. Ölenlerin i
siımleri nesredilecektir. 
MÜLTECİLER TRANSİLVAN-

YAYA YERLEŞTİRİLMEMİŞ 
Bükres. 6 (AA.} - Rador A

jansı bildiriyor: 
Hükı'ı.nıet tarafından alınan ted

birler üzerine Besaraıbya ile şi
mali Bükovinadan (!elen mülte
cilerin büyük bir kısmı münha
sıran Moldavya ile Muntenyaya 
misafir edilnıislerdir. Bir çok 
mültecinin Transilvanyada ırk 
ekalliyetlerile meskün .bölgelere 
yerleştirildiği hakkındaki haber -
ler hayal mahsulüdür. Ve Rt>
manyanm komşuları ile olan mü
nasebetlerini zehirlemek için 
orta,·a atılmıştır. 

iİ<İ GAZETE KAPATILDI 
Bükreş, 6 (A.A.} - D. N. B. 

Ajansı bildirivor: 
Öğleden sonra çııkmakta olan 

Sennalul ve Turnalal gazeteleri
nin intisarı, hükümetçe sureti 
kat'iyede menedilmiştir. 

Isviçre askeri 
terhis ediyor 
Bern, 6 (A.A.) - Federal mec

lis, ordu kun1andanl1ğıwn aske. 
ri kıtal:ırın bir kısmının terhisi
ne dair verdii{i kararı bildir • 
mektedir. 

Sovyctlcrin bir tekzibi 
Moskova, 6 (A.A.) - Tas Ajan

sı bildiriyor: 
Daily News ismindeki Ameri

kan gazetesi Amerika ile Sovyet
ler Birliği arasında uzak doğu 
~ak~nda Japonya aleyhinde giz
li. hır anJa~madan bahsetmekte. 
dır. Tas Ajansı bu haberin mez
kôr gazetenin mutat dedikodu
lanndaıı biri olduğunu beyana 
mezundur. _ 

Dünya mevcudunun 
yüzde 80 i o.-ada 
Nevyork, 6 (A.A.) - Geçen ha

ziran ayı içinde Aıınerikava ye
niden bir milyar 500.000 d<ılar 
ık.ıymetinde altın !!Önderilmistir. 
Bu suretle A.ınerikaya gönderi-. 
len altının kıvmeti 20 milyar 14 
ımilyon d.<ılara baliğ olmuş olu-
var. 

Hali hazırda A.merikada para 
olarak dünya altının yUz<le 80 i 
bulunmaktadır. 

Avrupa demiryol~ 
lan konferansı 

Roma, G (A.A.) - Demiryolla
n l1;trekct ve fiat tarifelerinin 
tanzimi için 15 temmuzda Viya
nada bir konferans toplanacaktır. 

Bu konferansa Almanya BuL 
garistan, Macaristan, İtalya Ro
manya, Slovakya ve Yugoslavya 
mümessilleri iştirak edecektir. 
~-

Vesikalar meselesi 
( B,,..tarafı 1 inci sayfada) 

Massigli, Türkiye Hariciye Na
zırına bir mektup göndererek Al
man neşriyatının •niyeti tama
nıile tahrif eder mahiyette. oldu. 
ğunu beyan etmiştir. 

B. Massigli mektubunda, bun
·dan başka, Bakü'yu bombardı -
man etınek üzere Fransız tayya
relerinin Türkiye toprakları ÜZ• 

rinden geçmesi için müsaade ve
rilmesi hakkında Hariciye Nazı.. 
rı B. Saraçoğlu "Veya arkadaşla
rile hiç görüşmediğini, B. Sara
çoğlunı.ın da hiçbir vakit böyle 
bir şeye muvafakat etmediğini 
iddia etmektedir. 

Sefir B. Massigli'nin mektu -
bun vekayii gizlemeyi istihdaf e
den iptidru bir hareket olduğunu 
müşahede etmek laı.ımdır. Eğer 
B. l\1as.iııli, Baku ve Batum·un 
bombardımanı hakkında Tii.rki
ye Hariciye N aıırı ile yaptığı mü. 
la.kat bakkıuda 14 mart 1940 ta
rihinde Pariste Hariciye Nezare
tine ya•dığı telgraf muhteviya
tını tahattur etmek isterse, göre
cekir ki, bilahare neşredilen bu 
telgrafta, Türkiyeden Baku'yu 
bombardıman etınek üzere Fran
&.ı.z tayyarelerinin Türkiye top -
rakları üzerinden geçmeleri mü
saadesini istememiş fakat tel -
grafında Türkiye hariciye nazırı
nıu aldığı vaziyete nazaran böy
le bir talebe lüzunı oln1adığıııı 
beyan etmiştir. Filhakika, B. 
Massiı:-linin raporundan anlaşıl
dığına göre, •Modern bombardı_ 
ıııan tayyarelerinin Bakuya ka
dar gidebilmeleri için Türk ve 
İran toprakları üzerinden geçme
leri lizımdır> dediği zaman, Tür
kiye Hariciye Nazırı sadece ken
disinden, İran'ın mulıalefet et
mesinden mi korktuğunu sor -
muştur. Saraçoğlunun bu cevabı 
hakkında, B. Massigli 14 mart ta-ı 
rihli telgrafında çok muhik bir 
ihtarda bulunmuştur: 

•Müşkülatın Türkiye tarafın -
dan çık:ınıyacağını daha acık bir 
surette bana bildiremezdi.• di
yor. 

Massigli, Tür ki ve Harici ye na
zırının bu beyanatının ehemmi
yetini taımamile müdrik bulunu
yordu. Çünkü raporunda Fra
sa Hariciye nazırının nazarı dik
katini bu eherrumiyet üzerine çe
kiyordu. 

Sefir Massigli, Anadolu Ajansı 
tarafından nesredilen beyanatın
da. 14 mart tarihli raporunda te
sadüfen verilen ma!Umattan ve 
sahsi bazı faraziyelerden belki 
bahsettiğini itiraf ettiğine ııöre, 
hiç bir suretle belki de bildirdi
üi bu nevi farazi velere müracaat 
etmiye mecbur deifüdir. Çünkü 
isaret ettiitirrıiz gibi rap0runun 
metni arada nesredilımiş bulun
maktadır. Hafızasını tazelemek 
icin, raoor Massiırli'nin emrine 
amadedir. 

Fakat diyeceksiniz ki: 
- Kurakta atı herkes koşturur, 

marifet onu, meşhur Köroğlu ile 
babası gibi bataklıkta koştur • 
maktır. iyi amma, bilnıenı ki, bu
güı.ıün asri jokeyleri ve Veliefen
di rayırırun yazlık kahramanla
rı olan Davut, Bayram, doktor 
gibi binicilerin icinde bu marifeti 
gösterecek kabadayı var m.uhr? 
Şimdi işin kötüsü nerede biliyor 
musunuz? Nerede olacak, hılla 
sakat giden havalar, önümüzde 
ki günler içinde, hatırı sayılır 
bir, iki yağmur daha yapacak o
lurlarsa, korkarım ki, Veliefendi 
çayırı, gelecek pazara terkos gö
lüne dönmesin! Ve dönerse ne 
yapalım, biz de o zaman gelecek 
pazar orada at yarışları yerine 
kayık yarışları seyreder, yahut 
da koşacak atların Üzerlerinde 
birer de yelken açarız! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Fransanın siyaseti 
daima dürüstdür 

(Başmakaleden devam) 
kiye aleyhinde bir delil teşkil et
mez. Çünkü Saracoğlu Şükrü, bu 
kısacık cümlesinde yalnız Iran
dan bahsetmiş, Türl<iyeyi, şüp
hesiz, kasden ağzına lıile alma -
nuştır. Çünkü, Ankau muabede
namcsinin 2 numaralı protokolü
nü bu muahedeye koyduran Tür. 
kiye, So"Vyet Rusya ile mü•ellah 
bir ihtilafa sürüklenmeyi d~ü
nemezdi. 

Frausız, biiyü.k elçisinin 28 wart 
tarihli, ve Almanların 6 nwna
ralı vesika dedikleri, nıüten1n1im 
raporunda ise, Türkiyeniu Sov
yetler ale) hinde bir harcıkettc 
bu!unmıyacağı, bilakis bıı dev
lete karşı olan dürüst vaziyeti a
çıkça ifade edilmektedir. M. Mas
siglı, şöyle diyor: 

cEvvelki muhaberatımda, Tür
lüyenin Sovyet Rusı·a müva
cehesindeki vaziyetini tasrihe 
çalışırken Türkleri Ruslara 
karşı ıleri sürmiye çalışmamı
zın boş olacai(ı, fakat buna mu-. 
kabil, onları peşimiz sıra, Rus
lara karşı vaziyet almıya sü. 
rüklemiye muvaffak olmamı
zın ümit edilebileceği mütale
asında bulunduğumu tebarüz 
ettirmiştim. 

<Finlandiya mukavemetinin 
çökmesinden evvel serdedilmiş 
bulunan bu mütaleanın, bu -
gün değiştireceğinı hiçbir ye
ri bulunmadığını zannetmek
teyim.• 
Biraz aşaf!'ıda sefir şunları söy-

lüyor: 
.Fakat bu, demek degildir ki, 
Türk zimamdarları, sonu bi • 
linmiyen bir sergüzeşte kapıl
mıya hazırdırlar .• 
Yine ~ i\Iassigli'nin raporun

da Karadenize İngiliz - 1''ransız · 
harp gemilerinin girmesi nıese
lesi de tetkik edilirken şu sözleri 
okuyoruz: 

• Türkiye hükiıınetinin bu ka
dar ileri gitmiye amade oldu
ğunu zannetmiy-0rum .• 
General Weygand'ın raporuna 

gelİI\ce, Almanların 9 numaralı 
dedikleri vesika, Tü.rkiyeoin 
dü.rüst politikasıuı kat'iyyetle is.. 
bat eden şu sözleri ihtiva etmek
tedir: 

cBu teşebbüsün Türklerlebi; 
anlaşma mevzuu yapılması -
na lüzum yoktur. Esasen böy
le bir anlaşma akdi imkansız 
olduğu tebeyyün etmiştir. 
cHaliı, Türkiye arazisi üzerin
de uçmak mevzuubahis olmadı
gı gibi hız alınıya yanyabile -
cek tayyare meydanlarının em.. 
rimi.ze iinıade kılınması dahi 
mevzuubahis değildir. Başka 
yardım vasıtaları da ümit e
demeyiz .• 

Görülüyor ki, vesikalarda Tür· 
k!ye;yi ~ovy_et Ruspya lı.aqı iki 
yuzlu bır sıyaset takip etmekle 
ittibam edebilecek hiçbir mad
de yoktur. Fransızların tetkik et
tikleri Baku nıınlakasına hava 
baskıuı yapmak ve Karadenize 
lngiliz - Fransız filosu S-Okmak 
m.,...,Jclerine iştiraki Türkiye, 
hi-bir zaman, kabul etmemiştir. 
Almanların ellerine geçen vesi
kalar arasında, Türkiyenin bu 
hareketlere iştirak değil, müza. 
beret dahi etıniyecekiııi kat'iy
yetle bildiren raporlarda buluu
~~ğunu, fakat işleri~ gelmediği 
ıçın, bunların neşredilmediğini 
düşünebiliriz. 

Türkiye, Sovyet Rusya ile dost 

Şayet. sefir Massigli. Bakuva 
kar<ı Saraco;;lunun hic bir vakit 
vaoıhcak bir hareektc mutabık 
kalmıvaca.ğını çok iyi bildii!ini 
blJll?Ün iddia edivorsa bu i<ldiası 
evvelki bevanatile naksedibııek
tedir. Massigli, bu hususta, Tür
kivenin müskü!at çıkarmn'aca
.ğmı Saraoo/;lunun büyük !;>ir sa
rahatle kendisine anlattığım be
van etmişti. Netice şudur ki, 
Massiıılinin şimdiki bevanatı, ak
sinin blltün delillerine ra,ğmen 

kendisi ve belki de Tiirkiveyi 
idare eden zevattan bazıları için 
müellim olan bir hten çıkmak 
için yalanlarla yapılan acemice 
hir te.•ebbüstiir. 

kalmak fikrinde olmasaydı, 2 nu-

1 
maralı protokolün Ankara mua
hedesine ilivesJ,ıti inat ve ısrarla 
talep etıne•di. Türkiye Cuuıhu-

Fransız 
Silahlı 

Donanması 
Kalacak 

( 8~tarafı 1 inci sayfada) ı 
suretle Almanya da, bu harp ge
milerini kendi gayesi için istimal ı 
etmiyeceği hakkındalfi vadinden 
kendi kendini ibra etmiş bulu
nuyor. 
FRANSIZ FİLOSUNU ALMAN

YA KULLANACAKTI 
Londra, 6 (A.A.) - Yarı resmi 

surette tebliı'i: edilmiştir: 
Hitlerin Fransız filosundan İn

giltereyi istila teşebbüsünde is.. 
tiiadc etmek tasavvurunda oldu
ğu Almanyadan gı'.iya cBritiş 
Brodkasting. postası adı verile
rek İngilizce yapı lan ve fakat 
İngilterede muhalefet tarııbndan 
yapıldıı'i:ı iddia edileı.ı neşriyatın 
birkaç .,gün ev_velki programın

dan da anlaşılmaktadır. 
Bu posta şöyle demiştir: 
•Fransız filosunun, Fransız ha~ 

va kuvvetlerinin hüli'ısa bütün 
Fransız sillhlarının tamaınen düş 
manJarımızın elinde olduğu görü ... 
lecektir. Düşmanlarımız b:u si
lahları doğrudan doğruya lngiL 
tereye karşı kullanmak niyetin
de olmadığını söyliyebilirler. Fa
kat böyle bir beyanata ehemmi
yet veremiyeceğintizi zannede -
rim.> 
İTALYAN FİLOSU 

KORKUYOR MU! 1 
Londra 6 (A.A.) - Yarı resmi 

kaynakta~ tebliğ edilmiştir: 
Büyük İtalyan filosunun, dün 

B. Çörçil'in söylediği gibi, .or~n 
harekatı esnasıı;ıda yanlız ihtı -
yatlı bir surette bir tarafa çeki~
miş kalmayıp ayni zamanda ;ıt
mal Afrikasında bulunan Fran
sız gemilerini. bizzat zapt~ te~c~
büs suretile lngiliz bahrıyesının 
icraatıııa, nıaııi olmak için de 
hiçbir harekette bul?h:"'a~ış ol
ması Londranın salahıyetlı mah
fillerinde maııidar görülmekte -
dir. 

Buradaki kanaate göre, bunun 
sebebi mihver de,,letlerinin bu 
İngiliz hareketinde tamamile .ga
fil avlanmış olmalarıdır. Bugun 
Berlinde mevcut hiddet ve tehev_ 
vür bunu gösterdii7i gibi İtalyan 
bahriyesinin pek mahdut bir ha
le gelen ve hükiı metinin cmrile • 
en ınüşkül bir vaziyete sokuln1uş 1 

olan Fransız filosu karşısm<la ha
la korku göstermesi de hının de
lildir. 

at sahalarında, kuklaları olan Mil 
reşal Petain'e İngiltere ile siya
si möna.sebatı katetmesi için tali
mat vermeken başka bir şey yap
pamazlard.ı. Bu hadiseyi bek.lemek 
esasen lazım idi. Bunun yapaca
ğı tesir, lıürr!yetleri için ınüca .. 
dele eden Fransızlar!~ istiye -
rek veya isteıniyerek memleket.. 
lerini istila edenlere boyun ei
ıniş Fransu:lar arasında, daha ba• 
riz bir hudut çizmekten ibaret 
bulunacaktır. 

Daily Telegraph gazetesi de 
şunları yazmaktadır: 

Fransı.z donanması, Bordo bü
kümetinin teslimi ile Almanya
nın kazanmış olduğu her ııeyden 
daha çok kıymetli bulunmakta
dır. Almanlar, mütareke şartlan• 
nı ihlfil ederek, işlerine gelir geL 
mez Frausız donanmasını İngil
tereye karşı pek güzel istimal e
derlerdi. Sonra d;ı, bu kadar kıy
metli bir silahı Alman , şerefi. 
nin muhafazasına bıraktığımız i
çin aptallığımızla alay ederlerdi. 
Bu Alman hülyası Oran'da suya 
düştü. Alınanların sukntu hayali, 
feryatları kadar büyüktür. 
MUUARJP DEVLETLER HİZ • 
METİNDEKİ FRANSIZ TEBA-

ASINA CEZA 
Vicby, 6 ( A.A.) - !\1ill.i Müda

faanın yapmış olduğu bir tebliğ 
mütareke ililifnamesi mucibin
ce Fransız hüküınetinin, Fran
sız tabiiyetinde bulunan kimse
lerin Almanya ve İtalya ile he
nüz hali harpte olan de\•letleriıı 
hizmetinde olarak bu devletlere 
karşı harp etıniyeceklerini taah.. 
büt etmiş bulunduğunu hatırlat
maktadır. Bunun hilafında hare
ket edenler, ölüm \'e ebedi kürek 
cezasilc tecziye edileceklerdir. 
iSKK 'DERİYEDEKİ GEMİLER 

hkcııderiye, 6 (A.A.) - Reu
lcr; İskcnderiyede bıılunan Fran
SlZ donanmasına mensup cüzi -
tamların vaziyetine ait henüz taf
silat alıpaına1Dı~tır. Fakat dün 
Fran:;ız bahriyelileri gemilerin
de kalmak talimatını almışlarken 
dün akµm şehir Fran:;ız ve İn
giliz bahriyelileri ile dolu idi. 
KAÇAN GEMİLER TOULONDA 

Cenevre, 6 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor: 

Fransu: gazetelerinin bildirdi_ 
ğine göre, Strasbourg saffı harp 
=hlı.sı ile Georjes Leygues sını
fından bin tonJulı: 5 kruVHör AMERİKADAKi FRANSIZ 

GEMİLERİ 

Washington, 6 (A..A.) - Mar
tinik limanında Fransız kruva_ 
znrü Jeanne d' Arc, tayyare gemi
si Bearn, birkaç denizaltı ve ha
fif gemiler bulunmaktadır. 

' muhtelif torpito muhripleri, tor
pitolar ve denizaltıları per~mbe 
ak~nu TouJon limanına gelmif
lerdir. 

SİYASİ MÜNASEBETLERİN 
KESİLMESİ LONDRADA HAY· 

RET UYANDIRMADI 

Londra, 6 (A.A.) - Reuter A
jansı bildiriyor: 

Gazeteler, Oran hiidisesinden 
sonra bir dooanmadaıı mahrutn 

1 kaldığı için, Almanyauın kudu
rup köpürdüğünden bahsediyor· 
lar. Çünkü Almanya, Bordo hü. 
kumetine yapmış olduğu vaidle
re rağmen, bu d-0onanınadan er
geç istifade etmek niyetinde bu· 
lunurdu. Fransız donanması, 
Fransızlardan alınmış değil, bi
lakis Alınanların ellerinden ko
parılmıştır. 

Fransa ile İngiltere arasında 
siyasi münasebatın katedilmesi 
keyfiyetine gelince, matbuatın 
büyük hayretini mucip olmamış
tır. Times gazete-sinin siyasi mu... 
harriri, mezkur kat'i münasebat 
haberinin dün sabah erkenden, 
henüz Vichy'den hiçbir malumat 
alınmadan evvel, Alman ajansı 
tarafından verilmiş bulunduğu
nu kaydediyor. Kat'i ınünasebat 
beyanatı, Vicby'den dün akşam 
geç vakit gelm~tir. 

Times gazetesinin muharriri 
vaziyeti şöyle hiiliisa ediyor: 

•• 
Uçüncü umumi 

müfettislik 
J 

Valiler •rasınd•ki f•yin· 
ler tasdik edildi 

Ankara, G (İKDAM Muhabi
rinden) - Üçüncü unıunti mü
fettişlii(e dahiliye müsteşarı Na
zif, dahilive müsteşarlığ:ına İzmir 
valisi Etem Aykut, İzmir valili_ 
ğine Samsun valisi Fuat. Samsun 
val~";ine Kastamonıı 'VB!İsi Avni 
Doğan, Kastamonu valiliğine Di
yarbakır valisi Doktor Mithat, 
Diyarbakır "Valiliitine Yozgat va. 
lisi Abdullahın tayinleri yüksek 
tasdike iktiran etmiştir. 

--<>---

Bostancıda bir 
köşk yandı 

Dün akşam Bostancıda Yalı 
köyünde bir yangın çıkınış ve bir 
köşk tamamen yanmıştır. Yangın 
eski müze müdürlerinden Refik
in "Ve Sait kaptanın alakadar ol
duğu köşkten çıkmış, havanın 

Bitler simdi, kendi donanma
sını takviye ede~el< kuvvetler -
den mahrum kaldı. Keyfiyetin 
böyle olması da, Nazi matbuatı
nın, İngilizlc.r tarafından Fran
sı.z donanmasına karşı yapılan 
hareketi tenkit etmekte .göster -
dik.leri şiddet ve hiddetle sabit.. 
tir. Daha had bir sesle, Musolini
nin mabuatı, efendisinin aksise
dalığını yapıyor. Histerik bir bil· 
leti ruhiye tebarüz ettiren bu ke
lime yıibnJarı, çarşamba gunu 
hadisatın düşmana bilvasıta vın 
mus olduğu darbenin stratejik e
heıruniyetini isbat etıniye kafi
dir. Her iki diktatör, kendi icra. 

. fbirıız rüzgarlı olmasından sü.ratle 
bütün binayı sarmıştır. Yetişen 
Üsküdar ve Kadıköy itfaiyeleri 
ateşi etraftaki köşklere sirayeti. 
ne meydan vermeden söndür -
müşlerdir. Yangının neden çıktı
ğı hakkında tahkikat yapılmak
tadır. 

riyetinin harici politikasının mö
mey viz "Vasfı .her devlete karşı 
daima dürüst. olmaktır. Biz, bu. 
gün bir devlete dostluk teminatı 
verip ertesi gün, düşmanlık et -
mek siyaseti takip etmedik ve et
miyoruz. Moskovada da, Türk -
Sovyet dostluğuna sokulmak is
tenilen bu kundağa kıyı.net ve
rilmiyece./tini kuvvetle ümit edi
yoruz. 

ABİDİN DAVER 

Milli Piyango 
Milli Piyango bugün Ankarada 

Şeref stadyuınunda saat 17 de 
çekilecek ve ayni saatte radyo ile 
bildirilecektir. 

Milli piyangonun gelecek ke
şideleri İstanbulda ve diğer bü
yük şehirlerde yapılacaktır, 

Bir kaymakam veka
let emrine alındı 

Ankara, 6 (İKDAM Muhabi -
rindeı.ı) - Savşat J<aymakanu 
Feyzi ~len iti.zum üzerine ve
kalet emrine alınmıştır. 

Oniversitemiz 400 
genç mezun verdi 

(B~ttıTafı 1 inci sayfada) 
Yıi uğr~arak Üniversite mezu.. 
n. olmak hakkını kazanan bil
gili, değerli ve idealli bu qençl<ı
rin hep;-ini tebrik ederim. 

Liseyi bitirip Üniversıteye y<> 
zılan her talebe Üniver.riıe ici" 
bir kıymettir. Üniversiteyi biti.
rerek memlekete hizmet k~bili
yetini ele alan her fert de m.em -
leket ve hiikumet için deı)erli !X 
unsurdur. Dört yüz mezunu ye
t~tiren Üniversitenin alim ve de
ğerli profesörlerine de, bunlan 
yetiştirmek için sarfettikleri, e
rıwkten dolayı, Üniversiteni" 
şükranlannı anederim.• 

Cemil Bilselden eonra Ünivel'
site kiltilıi ummn.lsi Ferid Zühtii 
bu vılın mezunlanrun isimlerini 
~tur. 

İsimleri okunan veni mezun
lar da Fakillteler sırasi.le ve baş
larında dekanları ohnak üzere 
birer. birer Maarif Vekilinin ve 
rektörün önünde geçerek Ha.sa.o 
Ali Yücelin elini sıkmışlardır. 

Bundan sonra d'a Maarif Ve
kili Hasan Ali Yücel: 

- istanbul ÜtıWet"Biterinm 
değerli mezunları; 

lstanbul Darülfünununun zammı 
ca uzağınızdcı kaimi.! bir talebe
si; fakat ruh ve fikirce size ya
kın bir ağabeyiniz olarak hepi
nizi tebrik etmek, benim için baf" 
lı başına bir bahtiyarlık oluyor.~ 
CüıınleleriJı, başlıvan güzel bir 
nutuk söyliyerek mezunlara ba
zı kıvmetli vesayada bulwınıut 
ve biliihare yeni mezunların ve 
tekmil Üniversitelilerin memle
ketimizin ü.m.id, itimad ve istik
bali oldwltlarını sövliverek nut
kuna şu suretle devam etmiştir: 
•- Bu şerefli vasıflann sa

hibi olmak, hayatımz ve istikba
liniz için daima en kıymetli m,.._ 
kafatlc.ra nail olacağınızın deli
lidir. Bu miikafatlann en unu. 
tulmıyacaklanndc.n birini bugü"ı 
size getirmiş bulunuyorom. Tür!C 
qençliqini, milli varlığın aziz bir 
rüknü olarak daima sevmiş, dai
ma ona ihtimam ve emeğini ver
miş bulunan Milli Şefimiz, CU"nı
hur Reisimiz İsmet tnönii., size 
muhabbetlerini, tebriklerini, ye
ni hayatınızda muvaffak olma 
dileklerini .Qönderdiler. Kıyme • 
tini bileceğinize emin olduğum 
bu annaganıJ sizlere sunuyorum. 
Sayın Başvekilimiz Dr. Refik 

Saydam, bu törende bulunmak vı 
aıın, ayn sizleri kutlamak arzu.
sunu izhar etmişlerdi. Ankarodan 
işlerinin çokluğu dolayı.sile ayrı
lama11Uölar bu arZ!41(tL yerine ge
tirmiye mani oldu. B~vekilim 
adına da sizi tekrar tekrar tebrik 
ederim. 

Her zaman bahti11ar olun tıe 
milletinizi bahti11m· edin genç ar
kadaşlarım! .. • 

Amerika Alman se
firlerine tebliğafl 

(B~tarafı 1 inci sayfada) 
ve naı:ırı Kordel Hu!. yaptı/\• be
vanatta Amerika Birlesik hU~Ü· 
mellerinin şimdilik Monroe kaı· 
desinin tefsiri meselesini Alman· 
va ile müzakere etmekte hic bir 
favda mevcut olmadığını sörle
mi"'.'tir. Yalnız Amerika Bırle- . 
sik hükilıınetlerinin bu noktai n:ı
zardan olan vazivetinde hıç bir 
ırerileme mevcut dei\ildir. Yani 
garp rum:f kürresinde Avrupa 

devletlerinden •birine ait olan a
razinin dii!er bir devlete intrkal 
ebmesine Amerika müsaade et
miyecektir. 

Vasinırton. 6 (AA.) - Alman
ya Hariciye nezareti tarafından 
Amerika Birlesik hükilmetlerine 
verilen bir notada Monroe kai
desi mucibince Arnerik~ işlerine 
müdahale edilmemesinin prensip 
itibarile ve hukuki cepheden an
cak Amertka hükı'.rmetleri Av
ruıpa ~!erine müdahale etnne -
dikleri takdirde iddia olunıdıile
ce~ni ileri sümıektedır. 

Fransada rejim 
değişikliği 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

millet meclisi toplantılarılllD 
Vich)' büyük gazinosunda yapıla 
caı'i:ı kararlaşmıştır. Mezkur gazi. 
nonun alt kat salonu 600 kişi is
tiap edebilmektedir. Grup mü.zıt. 
kereleri için müteaddit ,alonlar 
da mevcut bulunmaktadır. um,. 
mi müzakeratın salı günü ba~la
ması beklenilmektedir. · 

Vich,- 6 (A.A.) - Yarın öğle
den so~~a Lavnl'ın da hazır bu
lunacai(ı yeni bir içtima yapıla.. 
caktır. Mcbusan ve senatonun 
böl«' a~aları, bilyük gazinoyu bG 
na göre hazırlı:vacaklar, ve her 
iki meclisin avn avrı irtimaları 
icra edildikte.;, son.ra. milli meo 
lis de yine bıırada toplanacaktır. 
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Osmanın katili Kenane Emevilerle 
mücadele etmek için ortaya çıkmıştı 

Ben de Allaha kasem ederim 
lci, Mısırı kat'iyyen teri.et.mi. -
yecei(im. El'an (Eınirülmiiminin) 
sıfatile kendisine itaat ettiğim 
(Hazreti Ali) nin sadık valisi 
aıfatile Mısın şiddetle müdafaa 
edeceJ!im,. Hatta, !Mısır halkı 
isyan etse, tek ibir MJsırlı ar
kamdan 1ıelmeae, ben yalnız başı
ma senin ordunun karş>Sına di
lrileceğim. Vazifemi, son ne!e
ııi:me ilı:adar ifa eyliyecei(irn. 

[Allah, hak ve haki!kat * 
runda Ç8111)ı:saDlara nuSl'et ve se
amet versin... Hile ve desise 
irtikAp edereir: dünya saltanatı-' 
na tamA edenlere de Allah ıanet 
etııin.] . 

Mııtı•ii!ined biıı lll:nı :Bekir, 
lıa mektubu ıll'ÖDderir ııönder -
mez deıiı.al müdafaa hırzırlıkla
rma bıı$1aıb ıMiimkiin olduğu 
kadar asker tıop!ıyaraık ordusu
nu hazırladı. 

İşte o esnada, karşısına bir 
adam diıkildi. 

- SeJAm, Ya Mu.hammed bin 
Ebu Bekir! .. Senden, vazife is
tiyorı.mı.. 

Dedi. 
.Muhammed tıin Ebu Bekir bu 

adamı ~ .ııörmez derin bir 
hayrete kapıldı. 

- Eğer aldanmıyorsam. sen 
Kentıne6in. De.ğil mi?_ 

Diye bağırdı. 
Evet... Bu adam, Halife (Os

man) m lratillerin<len (Kena
ne) idi. MUhammed bin Ebi 
Bekirin sualine, hiç tereddüt et
meden: 

- Aldanın.ı:yçnıun, ya Emir. 
Ben hakikaten Kenaneyian. 
~ cevap verdi. 
O zımıan Muhammed bin Ebu 

Be1k:ir ile aralarında şu muha
vere Jteçti: 

- Ya Kenane!.. Yaptığınız 
işin neticesini "örüyor musun?.. 
O cinayeti ~ediğiniz ııünden -
beri islam atemi ıbiri!birine giri.. 
~r. Her tarafta, binlerce is la
mın kam döküliiyor. 

- Ya Emir! .. Allahm ta-kdiri
nın önüne ,geçilmez. Biz, ezeli 
mukadderatın bir alet ve vasıta
sından başka 'bir şey değildik. 
Osmanı katletme.lde. vazifemizi 
ifa ettik. 

1 

- O hal.de, ortaya çıkarak ken
dini, alakadarlara teslim etııneli 
ve cezanı istemeli idin. Eğer ibu
nu yapmış olsaydın büyük bir 
merdlik 11Östermiş olurdun. 

- Ben bunun zamanını bekle
dim. Ve bu zaman gelinceye 
!kadar, bir inziva 'köşesine çekil
dim İste şiıındi ortaya çıkıyo
rum. Benim yüzümden dökülen 
kanların mes'uliyetini, kendi ka
mmla ödemek istiyorum. 

- Şu halde. ne vapmak fik -
rindesin? .. 

- Dün olduğu l(ibi, buı<ün de 
Eınedlerden nefret ediyorum. Ve 
simdi, onların Mısıra gir.ıniye 

hazırlanan oroulannın !karşısı
na gerilmek istiyorum. 

- Yalnız başına mı? .. 
- Hayır ... Bana tabi olan. beş 

yüz kisilik bir kuvvetim var. 1 

- Pekala... Vazifeni ifa et. 
Fakat, eğer bu ıınuftıarebe o1ma
•-·· sağ kalırsan. seni !<ısas ede
ce,;iım. Bu da, benim vazifemdir. 

- Hay, hay va Emir ... Allaha 
!kasem ediyorum ki. sa.ğ kalITsam, 
bizzat huzuruna gelir ... Nefsimi 
sana teslim ederim. 

Dedi. 
HER KESİ HAYRETTE 
BIRAKAN BİR HADİSE 

Amr İbn.i As, Muhammet Bin 
Ebubekire gönderdiği mektubun 
cevabını alır almaz, ordıwma ha
•eket emri vererek, yavaş yavaş 
(Mısır) şehri üzerine yüriimiye 
başlad>. Altı bini kendisinin ve 
beş bini de Muaviya Blıı Hadiç'in 
olmak üzere, maiyetinde on bir 
lbin ılrişiliok ibir ordu vardı. Muham
met bin E.bi Bekir ise, bütün flay
retlerine raltnen, ancak beş bin 
kişi kadar asker to;planuşt.ı. 

İki tarafın askeri, Mısıra yakılı 
olan Dimenkur civarında karşı
laştı. Amz İbni As, eski harp u
ı;ulünü tercih etti. Nil sahilinde, 
geniş bir düzlükte, aıtkerlerini üç 
kol olmak üzere yerleştirdi Ev
vela pehlivanları mühare.-eye gi
rişecek, sonra da bütün asker 
hücuma geçecekti. 

Muhammet Bin Ebubekir ise, 
beş bin askerini yarı.rn şeklinde 
tabiye ederek arkasını Nil neh
rine verdi Bövlece, d~an as. 
keri tarafından arkas.ının çev
rilmesi tehlikesini izale etti ... 
Bu arada (Kenlıne), beş yüz kı"
ıilik bir !kuvvetle, .Aımr :lhni A
sın werine en yakın ol.an bir 
mevkii işgal etti. _ 

İki tıµ-af böylece hazırlandık
tan oonra, artık harbi ilan eden 
davullar çalmınıya başladı. İlık 
mü.bariz olmak üzere ortaya (Ke
nane) atildL Ernevi ordusunun 
karşısına çıkarak: 

- Ey, balkı kendilerine esir 
etmek isteyen Emeviler! .. Şim
diye kadar Mısır halkına yaptı.. 
ğınız zulüm ve hakarete doyma
dınız mı?~ Halife Osman zama
nında, Mısıra yerleştiniz. Eski 
devirlerin zalim Firavunlarına 
rahmet okutacak derecede kanlı 
bir saltanat tesis ettiniz ... Ben ki, 
(Kenane) yi.ın. Allaha ahdettim. 
Halkı, sizin zulüm ve seyyiatı
mzdan kurtarmak için nasıl ki 
Medine ihtilalini tertip ettirnse, 
canım tende baki kaldıkça, si -
zinle daima mücadele edeceğim. 
Eğer içinizde bir kahraman var
sa, meydana çıksın. 

Diye, bağıra bağıra dolaşınıya 
başladı. 

Amr İbni As, Kenaneyi taru
mad>. Fakat bu derece cür'et_ 
karane meydan okuyan Kena
nenin sözlerine hayrette kaldı. 
Yanında bulunan (Muaviye 

Bin Hadic) e dönerek: 
- Allah hakkı irin bu adam 

ya bir mecnundur ve yahut ken
dini bilmiyecek derecede serhoş
tur. Çünkü, müqareze meydan
ları.nda. Emevilere karşı bu de. 
rece cür'etkiirane meydan oku
yan bir kimseye tesadüf edilme
miştir ... Acaba, bu adam kimdir? 

Dedi. 
Kenane, bağıra bağıra ortailiı 

dolaşırken, Muaviye Bin Hadic'in 
rengi, öfkesinden kıp kırmızı ke
silmişti. Şimdi, Amr'ın bu suali 
üzerine acı acı gülü]Ilsiyerek: 

- Ya Amr! .. Büyük bir esefle 
söderim ki, bu adam benim oğ
lumdur. 

Diye cevap verdi. 
Amr. büsbütün sa•ırdı: 
- Nasıl.. Oğlun mu? .. 
Diye. bağırd,, 
Muaviye. elile kılıcının kabza

sını okşıy arak; 
(Arkası var) 

BOYOK TARIHT ROMAN~ 
lif..__ ___ 
~ _.., 1 

\ 

SEKERPARE SULTAM 
: Yaz•n ı M. SAMI KARAYEL 

Çavuş ba•ı. beklivordu. Hub
yarı arabaya kovup götürecekti. 
İbrani!n ata. "arhoş lrnfasile: 

- Şim<iı sırası mı çavuş ba-
flm ?. 

- İradei padisahidir ... 
- Yann olsa olmaz mı? 
- Ne söylüyorsun ağa 0 Dr E. 
Ve Hulbyar !kadına sesı. ı 
- Sultanını, haydi hazırlan?. 
Bunun üzerine İiırahlııı ağa-

nın kafası kızdı. Önündeki sof
raaan bir tabak aldı. Çavuş iba
~ır. n kafasına fırlattı. 

İbrahim ağa. veziriiı.zan:.n kar
dl'Si idi. Mevkii büyükt .. . İb
ra)'ıiın aiia sarhos !'den.< ... t' a-

damdr. 
Çavus başı. vak'a üzerine kı

lıcına sarıldı. İbrahim ağanın 
muhakkak kellesini uı:uracaktı. 

Fakat. Hubyar kadın derhal 
keri girdi. Mahr"1'lliyatı, tesettürü 
ıbıraktı. Ara,·a nirdi. Çavuş ba
sını ~üzel ve narin kollarının a
rasına sıkıştırarak teskin etti. 
Ve hemen giyınerek ara.baya at
ladı. Sara~·a yollandı. 

Hubyar. volda ıtiderken cavuş 
ba.şı va valvarı:vordu: 

- Allam, rica ederim Yak'a 
oldu~ verde kalsın!. 

Çavusbası, öfkeli idi. Fakat, 
ııüzel kadının isvPh~zlıih k;,r;;ı-

IKD&• 7 - TEMMUZ 1940 

ı7eo~• 8~.~-~ & 
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ı- .çavra stoklarımız a-ffı 
Hüaniıı:net tarafından ıkağıt ima· 

line yanyan maddelerin ihracı 
menedildikten sonra şehrimızde
ki depolarda ıınühim mi·k tarda 
ııacavra stokları birikmiştir. İz
mit ıkai:ıt iaılıdkası iptidai mad
de olarak yalnız ··eni kağıt kır-
1111ntılarını aldıi(ından bu paçav
ralar çürümek tehlikesinde bu
hınrnaktadır. Depa sahipleri 
dahilde kullanılımıyan bu mad
denin :füracına müsaade edi1ıme
si irin alakadarlara müracaat et
aıi.slerdir. 

DALGA UZUNLUC.U 
r..A.P.31.7tm. "45Km.Z0Kw 
T..A.Q. 19,47 m. JS195 Km.ZO Kw 
1148 m. 128 Km. l!O Kw. 

7 Temmuz Pazar 
8.30 Program 

Milli küme maçları 
1 
~~

7

-
1940

·:.r:4 .. 
bugün nihayete eriyor ~5 E: 130

.

1876 

100 tmçre !Psr: 119.50 
8.35 Uvertii.rl.er (pı.J 
9 .- Ajanıı haberleri 
9JO Ev kadını - yemek u.ten 
9.20 Müzik: marıUır (plJ. 
9 .30 Kapanış 

* 12.30 Program 
12.35 Müzik: Oyun havalan 
12.50 Ajans haberleri 
13.05 Türk müziği 
13.25 Radyo salon ork<ıatrsn 
14.30 Kapanış. 

* 18.- Program 
18.05 Opera a1'Y<llan ( pl.) 
18.25 Solistler (pl.) 
18.45 Radyo caz 01"1cutn1S1 
19.30 Türk müziği 
19.45 Ajans haberleri 
20.- M~terek ~ rolo şarkılan 
20.45 Konuşma \ 
21.- Halk havalan • 
21 .1 O Tii.rk müziği 
Z1.30 İzahlı bir opera 
22.30 Ajans haberleri 
22.45 Ajans spor serviai 
Z3.- Cazbant (pl.) 
23.25 Yarınki prograrr• 
23 .30 Kapanış. 

Üsküdar Asliye Hukuk Hıikim
liğinden: 

iDördüııcii milli kıiiıme maçları 1 
lbugün Şeref stadında oynana -
cak olan Galatasaray - Vefa ve 
.IJeıı:iktıış - Fener ~larile so
na eriyw. Bu ııe.ne de KeQell se
nelerde olduğu ıııibi f(ene bu maç
lar yilaıı. hikayesi gibi uzadı 
gitti ve l(ene bu cehennemi sı
caklar altında 80'18. erecek. 
Bu,ııün Şeref stadında oynana

cak maçlardan birincisini Vefa -
Galatasaray yapacaktır. Buma
cın neticesi ııamcıiY'!>naıdıı hiç 
bir tesir icra etmiyeceğine ve 
Galatasaray gali.lıiyet ve mağlu
biyette de kümedeki ikinciliiti 
kaybetmiyeceğine Vefa da milli 
ınimenuı sonunculuğundan kur
tulamıyacağına nazar.ın bu ımaçm 
ehemmiyeti yoktur. 

İıkinci mac '.Fener - Beşiktaş 
karı,;ılao;masıdır. Bunun da Fe
nerbahçe ıçin bir tesiri ıınevcut de
jtildir. tenerliler bu macı da kay
<>etseler gene şaınpiycııılui!u mu
hafaza edeceklerdir. Yalnız ge
çen ıbafta Galatasaraya 9 - 2 g:i
lbi ağır bir Eyı far'kı ile yenilen 
Beşiktaşlılar için lbu,günkü kar -
~ılaşına oldukça eheınmiyetlidir. 
!Beşiktaşlılar buııün nisbeten za
Jlf bir kadro ile oyruyacaık Fe
neriııııhçeyi ıınağlup ederse milli 
llrüımede iiçüııcillii.A'ü !kazanabile -
ceik akııi halde iki Ankara taıkı
mının altına dtişereik beşinci 
olocaktır. Bunun için ,bu maç 
Beşiktaş hesabına şayam di:lı:
ikat ve ehemmiyetlidir. Beşik -
taşlılar bu maçı kazanırlarsa heıın 
ücüncülü,i!ü alacaklar ve hem 
de geçen haftaki ağır mağlı'.ıbi
yetin yükünü hafifleteceklerdir. 

Yüzme seçim 
müsabakaları 

İstanbul atletizm ajanlığı ta
rafından tertip edilen yüz:me se
çim müsaıba:kalarına dün de Bü-

yillıderede devmı edlmniafu. Dün
t:ıii. mÜ6aibe!ralanı l(eQen ha!ta
ikinden daha fazla olarııık selc;e
ni ııı:eçen 9P()rcu ~tlesi btirak 
e1ımiştir. Düı*ü E(llDeleıde 
~ neticeler almımştır: 

100 METRE SEmET BÜYÜK
LER: 1 - Mahmut ~aydarpa.şa 
lisesi) 2 - Fikret (Beylkoz) 

KÜÇÜKLER: 1 - Ali (G. S.) 
2 - Kemal (G. S.) 

200 METRE JtURBAÔA:LAM:A 
BÜYÜKLER: 1 - Yusuf (Bey
koz) 2 - Mıısa (Ticaret lisesi) 
KÜÇÜKLER: 1 - Hiıkmet (Be
dttaş) 2 - Kemal ('B~taş) 

400 ıMJlT.RıE SERBEST BÜ
YÜKLER: 1 - ilbrahiıın (İstikllil 
lisesi) 2 - Vedat (G. S. lisesi) 

KÜÇÜKLER: 1 - Sadullaıh. 
{G. S.) 2 - Ziya (G. S.) 

TÜRK BAYRAK YARIŞI: 
BÜYÜKLER: 1 - ıBeyı!roz ta

ilcıını (raki'IJISİZ) 

KÜÇÜKLER: 1 - !Beşiikta~ ta
kımı, 2 - Galatasaray talı:ıını. 

SU TOPU müsabakalarında 
Bevlroz ve Galatasaray takıniları 
finale kalınlşlardır. 

Küciiitlerde iıse Galatasaray 
Beşiık taş takımını 6 - O ınai!
Jfı.p elımi.ştir. 

Af y•rışl•rı gelecek 
haftaya tehir edildi 

İstanbul at meraklılarının has
retle beklediği bu sene'ki at 
yarışları g:~en haftan1n havan1n 
fazla vai?murlu oluşandan koşu 

:pistinin bozulması do!ayısile bu 
hafta yapılamam&'.ktadır. At ya
rışları gelecek haftadan ittbaren 
,baslıyacak ve attı hafta faSJlasız 
devam edecektir. 

Çengellı:öyü Belcir deresi Ça
i<al tepe yoıkuşıında 2/1 numa
ralı tıaneı::Iıe oturan Hatice Özal
tanın kocası ayni yerde sakin 
.Meb:met İrfan aleyhine açtı~ 
Hı.tar davasından dolayı M. aley
ıhe ikame1';ıahı ııı_eç!hul old.uğun
dan tebl.iıı:(at yapilaınaımış ve 
ilanen tebligat krasına karar ve
rilerel:: tahkikat 9/9/940 pazar
tesi güll'Ü saat 14 de tayin edilerek 
bu ıbaptald davatiye ile dava is
tida sureti ırruıhıkenıe divanha
nesine talik edilmiş olduğundan 
iM. aleyh Mehmet İrfanın 20 gün 
zarfın<:la dava istidasına cevap 
verıne'k ve yevımi meııkfırda ıınah
ikeııneye gehnek üzere keyfiyet 
iltın olunur. (28-028) 

Askerlik Bahisleri , 
RAŞİT RIZA TİYATROSU 

HALİDE PİŞKİN BERABER 

7 Tenııınuz pazar ı:;ünü akşam• 
ticdi~:Nsa Azak bahçesinde 
·~AÇLARIN!DAN UTAN• -

\ODVİL 4 .PERDE 
Heyet her nazar akşamı 

Gedikpa«ı Azail: .bahçesindedir 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Clld!J>• •• 1lllllrn'IJ'e millebu1Uı 

Adres: Jiıbıi.H Cağah,fju. 
yokıqu k0.ealnde No. 43. Tel. 2389' 

İstanbul İkinci İcra dairsin -
den. 

Bir borçtan dol~ı 40/1656 sa
yılı dosya ile tahtı ha<:ze alınan 
gramofon saat, soba, Avru;pa di-

var halıısı G<ıiliın, perde tahta 
kanape, ·büfe, gardrop ll/7 /940 
tarihine müsadü perşembe günü 
saat 16 dan 17,30 a kadar Kur
tuluşta. Kurtul~; cad'desinde 
201 No.lı evde satılacaktır. O 
gün verilen bedelı muhammin 
ıkıyımetinin yüzde 75 i geçmesi 
ne ikinci arttmma 15/7 /940 tari
hine müsadif p~zartesi günü av
ni mahal ve saatte icra oluna
rak en çok arttırana ihale edi
lecektir. Talipl<>rin yüzde vedi
buçuk peY akcesik satıs zaman
larında mahallinde bulunacak 
memuruna müracaatları il3.n o-
lunur. (28032) 

sında yumuşar olmuştu. 
Hubyar, sözlerini tekrar edi

yordu: 
- Agam, riea ederım vak'a 

olduitu yerde kalsın!. 
Ei!'er, Padişah duymuş olsa 

muhakkak tbrahim ağanın kel. j 
lesi uçardı. Hubyar kadın, bın bir 
işvebazlıkla çavuşbaş1yı yola ge
tirdi. Söz aldı. 

Veziriazam. vak'ayı haber al
mıştı. Teliişa duştü. Çayuşbaşıy1 
rağ1rarak yal vardı. Kendisine bir 
kese altun verdi. 

Cavu5başı,n yola getiren daha 
zi\adc Ilub.var kadınd;. Veziri~
zam Ça\'.Uşbaşıdan rica ediyordu: 

- Sak,Jn vak'ayı kimseye açma 
.. ' aga .. 
Mesele bu suretle kapanıp git

ti. Fakat, İbrahim ağa uslanır 
takımdan değildi. 

İbrahim ağa, daima erazil ile 
d~er kalkar, :ı_cumkapu meyha
nelerinde dolaşırdı. 

Bir gün Sadrazam kardeşinı 
huwruna çağırttı. Ve, nasihat 
\'ern.e istedı. Çünkü, Hemen 
her gün kardeşi hakkında şika. 
yetler ı::eli,· rdu. 
İbrahim aırn. kardeşinin na;;i-

Bu harpten alınan dersler 
(Baştarafı 2 nci sayfada) 

siiren, azim külfet ve masraflara 
yol açan topçu kitle ateşlerinin 
bu harrıte de kullanıldığına şa
hit olmadık. Topçu kitle ateşleri 
mıntakalara tevcih ediliyordu, 
çok yerde hedefsizdi. Zırhlı km•
veiler ateşlerini doğrudan doğ

ruya hedefe, çok yerde de canlı 
hedeflere tevcih etmek fırsatını 
elde etmişlerdir. Topçu kitle a
teşleri, hem de az devam etmek 
şartile, '1rhlı kuvvetlerin saldırış 
!arına yardım etmişlerdir. Çözü· 
len bir cepht.de zırlılı kuvvetler, 
topçu kitle ateşlerine de arzı if
tikar etmeden, ödevlerini b&şat'
mıya muvaffak olmuşlardır. 

14 - Bir müdafaa cephesi ta
lıü manilere dayandığı halde, en 
kuvvetli bir vaziyete girebilir. 
Sarp dağlar, zırhlı kuvvetler i
çin en tabii ve en emin engeller
dir. Düz arazideki büyük suların 
da gecildiğini gördük. 

15 - Zırhlı ve motörlü birlik
ler <ok pahalı sınıflardır. Zırhlı 
,.e ınotörlü vasıtaların muharebe 
ihl iyaclarına göre istihdamı da 
kolay deiiildir. Ancak teknik un. 
sttrlar, fakat )·ine nisbcten uzun 
bir müddet çc•'ıştırılmak sayesin
de, bu \'3Sıtalara alıstırılabilir -
!er. 

l6 - Bir ordunun vasıtası, 
memleket halkının da istinas et-

hatine karşı: 
Sen, benim işime ne karışı

}'Orsun?. Kendi işine mukayyit 
ol!. Dedi. 

İbrahim aga, Veziriazama da 
kardeşine de sertleniyordu. Şaka 
deı.iıl Hu'byar kadının kocası idi. 

1 

1 

Fakat, Veziriazam dinlemedi. 
Ağalarına bağırdı: 

- Değnek!. 
Derhal falaka, deilnek getiril

di. Vezıriazamın kardeşi İbrahim 
ağanın ayakları falakanın iple
rine J<~cirildi. 

Veziriazam b;ğu-ıyordu: 
- İki yl\z ,sopa'. 
Lüf deiiil, Vezıriiizaın idi. Pa

dişah vekili bulunuyordu. astığı, 
astık kestiği kestik.ti. İsterse kar. 
deşini bir emirle asabilirdi Ve 
kimse de sormazdı. 

Hubyar hatunun kocası fala
kanın altında söylenip duruyor
du. Azılı, delişmen bir adamdı. 
İbrahim a~a, padişahın gözdesi 

\'e karısı olan H ubvar kadına gü
veniyordu. Her değnek yiyişinde: 

- Ben, size gösteririm. 
Diye bağırıyordu. Ibrahim a

j'!aYa tam iki yüz sopa çekildi. 
Fa,<at. Veziriazam da kardc~inin 

tiği vasıta olmadıkça seferi or
du ihtiyacmın tatmini giiçtür. 
En idi bir araba ve semer tipi 
de standardize edilmelidir 

17 - Dağlık bir memlekette 
hayvan eski ehemmiyetini haJa 
muhafaza etmektedir 1 aı·azi ve 
iklim şartlarına uyan hayvan 
nesli kat'iyyen isliıh edilmelidir. 
Çetin arazi, tahaınnıülsüz ikliın, 
oıotörün rolünü azalttıkça azal
tır. Burada en güzel misali Fin -
Sovyct harbi teşkil edebilir. 

18 - Silahı ve vasıta.vı kulla
nan insandır. İnsan malzeınesi 
bedenen ve ruhen yetişkin olnıa
dıkca. vasıta ve silah ne kadar 
teker.ınıül ederse et(_iin, netice 
mcnfhlir. Fransız ordusunun çök
mesini silah "e vasıtada dUn 
mevkide bulunuşuna verenler 
vardır. Fransız askeri san'at mü
esseseleri denebilir ki, yirmi iki 
yıldan beri münhasıran bu ordu 
bcsa bına çalıştırılryordu, hcle 
malzeme noksanını kabul etmek 
içiıı Fraıısız askeri senayiini bil
memek 15zım gelirdi. Bu ordu -
nun hezimetinin sebeplerini, ne 
istediği \'e itliği bilinmiyen grev
ci zümrenin yurt severlikle telif 
edilcıni~·en bqzguncu rubunda 
aramak çok daha doğrudur, sa
nıyorum: Zafer, •Vatan her şe
yin üstündedir!> diJenlere mev'
uddur. 

GENERAL ICEMAL KOÇER 

her sopa yerken savurduJlu teh
ditleri is,itmişti. Kızmıştı. Iki yüz 
sopa bitirildikten sonra, şu emri 
verdi: 

- Vurun iki yüz sopa da ar. 
dınn~ 

Ai:alar, İbrahim ağanın ayak
larından falakayı sök tüle• .. Yüzü 
koyun yere yatırdılar. Ayakla
rına bir ağa, omuzlarına birer 
aga oturdular .. Ardına iki yüz 
wpa vuracaklardı. Ağalar ha bi
re vuruyorlardı. Hem de kıya
sıva .. 
Yeziriazamın ikinci emrini du

yan Vezirıazamın kethüdası pa. 
şanın avaklarına kapanarak: 

- Devlet!Uın!. Günahtır .. Af 
.buyurunuz .. 

- Olmaz.. Böylelerin hakkı 
kötektir .. Dedi. 

Nihayet, bin bir rica ile İb
rahim ağayı kardeşinin elinden 
aldılar .. Fakat. Veziriazam kar
deı;iııi derhal memuriyetinden 
azle,·Jr,d,. Yuine Aınavıııt iibra
him agdv' "· " yaptıı. 

İbraı ·İne ' ~. işret ııestlesile 
bu mev«•t .uail olduğu ~in işrete 
düşn.an Jı:esilui. 

(Arkası var) 

100 Florin 
100 Ra~mıırk 
100 Belı;ıa 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek kronu , 
100 Peçeta 
100 Penııö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 isveç Kronu 
100 Ruble 

0.9975 
1.68 

13.90 
24.Aiö75 

0..625 
3.2150 

12.6U5 
il.0975 

ESHAM ve TM!VtLAT 
Esham üzerine -.ıaıınele ol

mamıştır. 

Çocuk Hekimi 

Dr. Ahmet Alckoyunlu 
Tabinı-Talimhane Püas No. 4 

Pıuıardan maada her etin aut 

15 den ııonra. Tel: 401%7 

Termosçu t•hliye edildi 
Termos ihtikarı yapmak su -

cundan clolayı altıncı asliye cezı 
mahkemesinde 2 sene sürgün vr 
500 lira para cezasına mabkiim 
olan Bahçckapıda tacir J. Kas -
tronun mevkufiyetinin hükıniin 
kesbi kat'iyyetine kadar dnam 
etmesine karar verilmişti. 

Kastronnıı telgrafla yaptı -
iı müracaat üzerine temyiz mah· 
kemesi, cezanın mahiyetine gö
re mevkufiyetin dcvamna lii
zum görmemiş ve maznunun tah· 
liyesine karar vermiştir. Karar hı· 
sabah adliyeye tebliğ edildiğin -
den J Kastro tahliye edilmiş -
tir. Temyiz mahkemesi kararı tas
dik ettikten sonra sürgüne gön
derilecektir. 

KAGITÇILARA 1\ 
Ambalajlık iade gazete kiğıtları bundan böyle milteabhide 

verilmeyip doğrudan doğruya idaremiz tarafından satılığa ~·
karılacaktır • 

500 kilodan aşağı olmamak üzere talip bulunanların her 
hafta pazartesi günleri sabahleyin saat 9-11 arasında gazetemiz 
idare müdürlüğüne müracaatları. 

Devlet Deniz yollan U. Müdürlüğünden 
idaremizde açık bulunan gemi tabipliklerine doktor alınacaktır. 

Talip o]anlar1n şeraiti öğrenn1ek üzere evrakı ref:,rniyelerile bir1i.kte 
umum müdürlüğümüz Zat İşleri müdürlüğüne müracaat etmeleri hizumu 
il~n oluunr. (5747) 

j En birinci İn!(iliz marka 

YARIŞ BİSİKLE TLERI 
Satı1ınaktadır. Tahtakalede Pre\•ovance hanında 3/1 No. da B. 

ve G. ye müracaat. Telefon: 20455 

ORTA - LiSE BÜTÜN iKMAL DERSLERİ 
Orıa - lise bütün ikmal ve bitirme imtihanlarına tek veya azami 2 - 3 - 4 

kişilik gruplara gündüz ve gece de 4 • lisanla bazır1ıyoruz: 1914 senesin
deoberi usulü tedris ve mu\'affakıyet1e tanınmış (ÇemberUtaş tramvay dura
ğı karşısında Yabancı Diller ve Riyaziye, kız - erkek okulu) biı kaç derste 
mtlışkti1lerinizl giderir. Sınıfta kalmak J,corkuru da bırakınaz. 

Müdürü: ZİYA ÇETİNKAYA 

İMTİYAZ SAHİBİ VE NEŞRİYAT DİREK'.i'ÖRti: E. İZZET 
BASll.DI<:'iI YER: SON TELGRAF BASIMEVİ 

.. 

T. iŞ. BANKASI 
- 1940 Kliçük 
Cart Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 

1940 

ı adet 2000 liralık = 200-0.- lirı 
3 • 1000 • = 300-0.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

l2 • 250 • = 3000.- • 
"' • 100 • = 4000.- • 
ti; • 50 • = 3750.- • 

2lD • 25 • = 5250.- • 

Keı,ideler: l ,ube t, 1 mayL•, 
1 -tmt06, 1 ilwıciteşrin tarih
lerinde J'8Pılır. 


