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l den :?5 e udar btt gJl"8 ııupoa t op 
layıp ldurenılıe getiren oıcoyuculıımnı1 
Dün ve l'ann Tercüme Kftlllyatmm Uçlln 
cU ~rt ~ ldtabmı rtlzde ~O eksik nyıı11ıı 
alabilirler. 
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Amerıka istiklalinin yı l dönUmU 
kr·A~~k~~ 13 (A.A.) - Amerika istiklalinin 

l~·.'0•1:ı:mu mü.m:ncbctiyle Reisicumhur. İ!ın.c~ 
R oıı.u ılc Amerika Birleşik Devletkrı Rcısı 

Uzvc!t araeında telgraflar teati olunmı.ı~tur. 
PAZAR 14 TEMMUZ 1940 Y IL: 23 * SA Y l : 8086 

işgal altındaki Avrupa 
açlık tehlikesine maruz 
Musolini ve italyan· 
lar endişe içinde ! 

rLAKF. F.vt: Ankara Caı1 1STAN'R1'1 • -:"elgraf; VAKrr• Po6l3 Kutusıı : 413*'rcl'ı>fon: ~I~ 1:1 ı Y9z1 ı • ldııret 

(l'a.:m 2 nride) 

Romanva, ihtivat · sınıfların 
~agan· .... rraa·s·a11aı terhisine başlavor 
1 nıatem tatalayor 1 M c§l © a tr ü ~ t c§l ifil 
l Ha_rp ~l~ierinin hatıralarını taziz ı Ma bsu.liln toplanması i~in ! ıçm Vışı ' de merasını yapılacak i .: "k • • 
:F h b .... k 1 as ere ızın verecek 
!
;•: r an say 1 ar . e su r u • ı .. . 1 Buda.J>ette, 13 (A..A.) - Hllkwnet Pol dUn öğleyin Slovenyadald ikamet 

pa.rtiBinin vermi§ olduğu bir ziyafet- g1hnıda, kendi.!line ltinıat mektubunu 

! 1 eye n 1 er ara şt 1 r' l ı yor f Çor p ı I ::m~o;;k:~n~e~~~a~:ı~= t:;: ~::~: eı~;:~e~a:~~:7:!r:ı:;: Plot· 
• f Y lana.bilmesi için askere alınını§ olan ROMAN,.,, ,f GK, "'ERAL ANTO 

e.fra.dın btlyUk bir lwımma izin vorlle-
Bı:r n, 13 ( A .• ı.ı - \"icbydcn Veyg.;;nd, m:ıarii: Mireaux, gcnçhk Yarın akşan1 rad- ceğfnl bUdlrm~Ur. XESKO SERBEST 

bildiriliyor: ve aile: mebus Ylıarııegaray, ıirnal BIRAKILlUMllŞ 
~.[areşal Petcnin tayiıı etmiş ol - ve iaşe: ziraat akademi~i az:ı~ın - Bln BULGAR GENERALi niil.:rt\(, 1.J (a. a.) - J..), N. B. o· 

l 1 r l d 1 k ·~ ALMANYAYA Gl'rrt Jansı lıildiı·iyor: t lliiıı )"eni kahine~ şn ZC\'allan mil- dan Caıiol, post:ı, te gra' le cfon: yo a n~ u verece 
1 •· .. ! ( J u ı h b General Antoncskonun serbe"l bı. l'ekkcptir: · mebus Pielri, müstcm e...e: al·an a.- ,,ofuu. 1 cı. a. - mum ar !fi k " 

J k b' Rulı;ar ordusu başkunınndanı olnn ra ılllığı h~kkında resmt menbad:ır. Başvekil muavıni: ayan azasm - zasınd:Hı ,emery, a ıne azım no 1 4ün V"rileıı haber lıı'l"fına, so··zu-ı"u 
1 · hM " ·- Londra, J3 (A.A.) - nglliz radyo J J k f .}: ' k '- ii ,._ c :ın J>inre l.u\"a), edii)·c vekilı bundan oylc n:uır,, unvanına genera e o ' . .ınan '1!1 uman- inan:!ır bir menbn, gcner.,lin serb"st 
1 1 b ı d k b ·ı " ( J t k ı · d idB~eıi ba.•vekll Çörçill.n yarın ıa.at denlı~rnm ıfaveli üzerine, f'lll'fl ha:"n ""' " re\· et şüra~ı azasından Al er, n. mu ·a ı < C\. e se ·r1: erı,, ene- ... " 14 bırakı!ılı!ıııın hakikata tevafuk etııı" 
1 il 1 k · "l d d d lı1 t k ö ıı ~ .. ı sahnesini 1:yaret için diin Alınan.va ' ı l3e Tekili; rııehııs Margııct, ıa- el> fır. "' e ra yo a r nu u 11 Y yece..... diğiııi nıüşı.hcıle etmektedir. EsasPn 
ridye: Bauduuiıı, mali\'e: Bouıhil- Aynca üç müsteşar t3yfn olun - bildirmektedir. v hareket etr.-.iştir· General .T.. resmt nıahrt:ller de şimdi ı::eneraı 

kofa, .1enerrJ Popor -re Almanyauın A k Iicr, milll ınüdafna: ba5kumandan muştur: " ntones ·onun hAla mevkuf bulun. 

Türk hükOmeti 
ancak Türk 

tar afları olabilir 

Kara: ı;eneral • Colson, deniz: Sofya ata:}emiJiteri refakat eyle_ duğunu teı:icl c:1 lemekledir. Yalnı:r., 
amiral Darlan, ha,·a: genemi Pu . Dr Şaht mekledir. tıeneraıip. nerede mevkuf tutuldıı-
. • ROMANYA TL\RICi\"E NAZIRI- ğu malüm değildir. JO. 
FRA~'SAYI JIARBE SO"O···ı,r. s·· .. A . ?lı"IN BEYANATI TBANStLVANYAD.1 r.um:ılKlllK ., " utun vrupayı zıraat So --~~ 

YE:-.;LEn ARAŞTIRILIYOR Bökre~, 13 ( A. A·) ..... Rcmanya fya, lS (A.A.) - Tu Ajansın· 
Nevyork, 13 ( A.,'\.) - Tass a- memleketi haline getİ- hariciye nazırı Manoilescu, D· N. dan: 

_,,,;ı:., b' Zora gıızctesi, Romen halkmm sa-jansından: . recek bı·r p}a'"'n B· ajansı muhabirine venuı>ı · ır 
rurt ihtiyaç maddeleri tedarik etmr 

\'i>chyden bildirildiiinc ((öre, hazırlıyormuş beyanatta demietir ki: sinin her gün blrat daha zorıaotıtnu 
y ASIM US Fransız :senalosunun milli müdafaa • "- Romanya. siyasetindeki yeni yazmaktadır. Fiatlar her gUD. daha 

azan: 'Ç'C hariciye ~omi5yonları Fraıısa - Nevyotk, lJ - Me~ur Al· veçhenin bürhanlannı mUspet ha· yUkııetm.ektedir. 
6üyiil .. !iU.-ı: ..M~ isinin on.. rnn hı:rbı:: siirükl<:.ıııll hııluı ıııoul m:ı\1 :iktisatçıaı r. alıt harp aıo- reketler. t~kil edecektir· Millet • 't..1ıı_o ıı:ı:h.Ul' ~Eleye nazaran 

içtimaında muhterem Ba9vekili- olanlar hukkında tahkikat ~·apıl. nu Avrupasxnın iktı&adi hayatı ler cenıiyetinden çekiliş ilk adun· Tra.nııilvanyacla keı::ınıekeş 'Yardır. Ro
ma Refik Saydarrnn samimi, açık tnasına dair olan kanun Jı)yihası nı planmı hazırlamakla me§guldür. dJr. Bunu diğerleri takip edecek• manya Ordusundan firarlar çofal-

' BiR AŞK ROMANI 

Kadın 
ba ya •• 

..... ....... j ·--- ~ 
Genç ve spor tmen bir 
kızın- başından geçen 
tatlı ve acı vakalarla 
dolu nefis bir haya t 

hikayesi 
Y azan: 

Muzaffer Esen 
ve çok kuvvetli bir nutku ile bu- las\·jp elrnişierdir. Halen Cenubi Almanya.da faali· tir. Zira, maziyi tama:mııe,ortadan maktadır. Romanya hükftmetinlıı al· 

gü1lkü dünya kc~me!;;e§i içinde ~L\REŞAL PETE~ı: MUHALlF yette bulunan D r. Şaht, bir Ame- kaldırmağa azmebnlş bulunuyoruz. tın mevcudunu Transilvanya va Dob- Birkaç güne kadar 
ı&dece ,.arhğınuzm ve istiklali- fU-:Y YEHENLEll rikan ajamır mümcsaitini kabule- Almanya ile olan mUnasebctlerimL :~an ~~kr~e naklettiği haberi g"'•etemizde 
nu·ıı'n m:ı"dafans• naye$İne istinat Yişl, l3 (A.A.) - Uer,·onun rnanı· d • h : -ı.. z:i kuvvetlendirmek ve Romen mil- 11 gar e 1 umumJyeııincıe bUyUk WM 

• .. • "' " erek yeni plan a.kkında u cwat 1 ti il Alm mll1 t• d d bir intiba hasıl etnıi,,tir. a. A 
eden milli siyasetimizin yeni bir §al Petcne geni§ gal~lılyetıer veren vermi§tir. Bu plana göre bütUn e e an e ' ara.sın a c- BOllANY ın -ı ~------_... ____ , 
izahını dinledik ve gerek açıktım reye iştirak etmediği ve roUıtenkit Avrupa bir ziraat memleketi ha· vamlı dostane bir işbirliği tesis • · ~:--~~ SINIFL.\B 
<\rı•'a «er .. t~ '--,,,.lı ve maskeli şe- kaldı~mm zapta geçmesini istediği ı· . k Be li d" ktifi eylemek arzusundayız... OR 

x .. , .. _.. ı:wr' ıne gırcce ve r n ıre PRENS POL YE' .. B iikre,, ıs (A.A.) - Romen g-~1 
kiHerde hariçten selchilccek her bildirilmektedir. dahilind~ sanayi memleketi Al- •'l.l SOYI'ET kur bl b ...... 

· .,~ k Pol • Bonkur ile Leon Blum muha.· · dai h 1 E t tNl • maymm r te liğine göre, Pazal\ol türlü tchditleı- veyn testrl"'..l" ".r- manyaya ıpti • madde a.zır a- LÇ S KABUL E'ITt teıd günll muhtelif ihtiyat ıımıtıarmm Namzetliğin in 
. konulmasını 

;tttı nda Milli Sef ile Büyü!< Mıl- lif rey vermişlerdir. yacaktır. lklgrad, 13 (A.A.) - Naip prens terhisine başlana.caktır. · 
lct Meclisinin~ ''C Hükumetin ,.e 
<1"'1ıa doğrul\• büyük Tii.rk ıuill~
linL,, ou•I y~kpıırc ve tıRrıılmaz 
k..ir k.>.ya gibi bil" m.i.li birli~ lev
hası tc~kit ettiğini ve ed~ceğini 
bir ltcre daha gördük. . • • 

Muhterem Hükumet Reır.ımı
:ı:in nııtkuntlan r.onra Büyük M~c
liıin tam b!r ittifakla Hükumete 
\·erdi~; ftinuıt haran yalnız n!t
!ın ve şuurun değil, aynı xama~
?a vatanpct"Vdiğin en canlı bır 
lf?d"ı.~dir. 

Tliı·k milleti ker.di haline ra
fult bırcluldıkça ıulhu muhafu.a· 
~~n ~§.ka hiç bir memleket~~n 
''.!< hır ıGtı:ği yolttur; fakat Tur• 
!<ı:ten(n istiklali ifo bütünlü~ü iki 
cl?~llnuln\u tcme!iclir. Dikkat e
~:.~ı~~o Türkiye cumhu'tiyetinin 
•·Utun hedef b "k" temeli her l" •·· 1 lt 1 1 

'1rıu haı-ici teıir ve tar.rruzdan 
haasun bulundur~k olduğu har 

r~~~l':ı<le açık görülür. 
F furkıyc niçin tngiltere v~ 
• ti'llı&a ile bir ittifak muahedesi 
~'~~.etti? istiklalinin ve bütünlü· 
~nu;ı tnÜdafaaıımı bu devletler 
1 ;-ı anln"m kta .. d··-- . . Fa kat h ."' . a gor ugu ıçLn. -
ı· . ll ıttifak ol.ma:ıaydı y:n.c mil-
ı ''ft\$Ctİ • ' .. t vec · rnız aynı hcde. e m~ı C· 

lı' r cı~ olacaktı ve Türk milleti 
Yaln&un Yine dünya kar~ısıncla 
vı: :ı2ukqlnıt§ olıı;ı bu ifti yük:;ek 

add b. .. J:ÜııcJerı et cr.a::t ecn:: ı tecavu· 
i<.:111.hınd 1Tt.a11un buluncbrmıık için 
t-ihilld a bp!q milli mücadele l a-

, e oldun "L· h ·ı 111\i:l<lfa d .,u gıL)ı er vaıııt..'l ı e 
. Türk~ .an ç.~!<~nmiveç:e.kti. . 

ıınjl\ • ~ ~ ~Uyıilt Mine.t Meclı
la<1,~ıtı0Tı •çtır:mı,,ıJa.n birim an· 

Fıı.~~~~ 1;'ıuta hudur. 
;

1'.;lt l~ı!:r n0Jcta1 a dikkal ct
:.:1ıı3 , ~ ıt;: ~İr nı .. mlekr.t var• 
t:tltl\ l. ııtıkl~ine kasteden 

ı;ı'.tıı. uvveUt-r h" b. 
•• ·· .. rı a. .. 1;:; ır r z<u.,.f\n a-
.. o'liitı !\ ~'l .J,~ ' ' • .'J 
"o;>;ı" tt1cl oı·: b" : ı~ı t::yl'!ıe!Jn?e 
:ı;. L _lolrı.,. Cl\"l thk•:ı O tnilleltn 
ıh ll.11.'rı .. P-nıaı. .. 
I· .. ~ ı· ,t'ıtt-i d'· ırın el:nc aldı· 
'""' ISt:\' Uıı.l!'ıı t 
lanıı.cilt, 1 \,i'!'tıaı· '"!l orm'l'I karşı 

ır., •i>vre m.- ·st\dh·le kul-
< ,~:ttrek y;;ı.Jd"§ıyor. 

cııoırıı !! llcide). 

lngilte reye taarruz kabul .ederse 
Ruzveltm rakip· 4 ~ 5 gltbn öçöo<dl~ 

lb>a~Uuya<ec§llkmuş 
leri kim olacak? 
Vajbıgton, 13 (a. a-) - litılun 

rel.sicıımlıur muavinliğine namzed 
olarak g&ıterllmesinin Cenup demo 
kratlarI tarafmdan pek müsaid 
bir surette ka.rştlanacağı bildiril
mektedir· Ruzvelt reisicumhurluğa 
na.mzetliğirıhı ko:ı:nılmasmı kabul 
ettiği takdirde, parti toplantısında 
yegQne rakiblerl halen rcisicumlıur 
muavini olan Gam.er, bir de muh
temel olarak posta nazın FarkY O• 

la.caldJr. Fakat zannediliyor ki ne 
evvelkinin ne de ikincisinin Ruz
veltin ~JF,mda en küçlik i!'.ltiha.b 

Alman yada mühimmat f abrikalan bombalandı·; ltalyanlar iki 
kruvazörle bir saflıharp gemisini hasara uğratmışlar 

Z ürih, 13 (A.A.) - Basler Nachrichten'in hakkındaki hattı hareketine gelince, muhabir 
A!~1~yanın ~rans?-da y~pılan değişikliğin sami
mılıgmde~ ş~phesı old~gunu bildiriyor. 

Roma muhabiri yazıyor : . 
l\'1ihver memleketlerinin İngiltereye ve Bri .. 

tanya imparatorluğuna taarruzlarının dört beş 
. ··n zarfında ba~lıyacağı zannedilmektedir . 

.. ... ulh ihtimalleri de yoktur· Bır s 

gu • F 'k " . 
Almanyanın yenı ransız anunu csasısı 

Relazıonı lnternazıonali gazetesinde cıkan 
!1zun bir maka!~~~ bir ~~ç ~a~ta içinde ingfıtcre 
ıl.e hesapların gorulecegı bıldirilmektedir. 

partısi" teşkili tehdidinde bulunan 
infiratcr senator V.heeler bugün bir 
beyanname neşrederek parti kong· 
r!'siııin !'lf'Cet'P.ği nı:1mz.zdc kim o
IU!"S<ı o!su~ müz.,heret edeceğini 
ve Uçiinclı bir parti mevzuubahs o_ 
lamayacağ::ıı bildirmiştir· ı.ondru, 13 (A.A.) - . H~'·a neza· 

retinin dtln akşamki tcblığ:I. 
ı ,...11ız hava kuvvetleri Dlin gece n., 

düşına.ıım Holltuıdad!iltl tayyare mey-
j ,1 AJmanyada nıühln11na.t 

danlıır .> e 1 ı ve eli 
ial:ırika larrnı, yllk~ek fırın ar : 
ğer hcclcfJerl boml>ar~ıman e~;lşler 
<lir üç tayyarcmlz dönmemiş • . 

I.Jun~ Boulo"'oe uzerlııde yapılan ıs· 
" 'l ınildafa.a tıkqaJ'lar esı.:asın.!a ~ahı il U 

ta.>~·arcJerlnıiz mavna h'rupıarı 1 erin; 
maİıda demirli dcniZ t:yyaı; :asa· 
tıombardmıau ctnlİ'J ve ekluzlc:r. 
ra u·"rntmıo:J•ır,ıır • 

Bub sa•nh. dn"u • cenup :;ahili açık
' ~ · "' ı taamız ıarında bir lrnfılcyc yapı s.n an t&y-

esnaemda avcılarımız ti dllşnl~ ba.Zı 
si:ıi ta!ırlp ,,tııılş V' dt::,er 

yare . ' ıııısaı·fl ıı~r~tmışlardır. 
tayya relerı ·~c . 1 ko a 11-
Ö~ı cdrı.1 ıınn ~ıı. bl rı lıı r s ğı;y • oc. 

nıanı yskınların-1~ v~ lklsl do u 

nup sahili açıldannda olmak Uzere gün tayyarelerimiz tarafından mil- bet ottiği anlaşılmaktadır· 
diğer üç bombardıman tayyaresi dU· temadiyen bombardımal\ edilen M lta 
"'lirUlmUştür. Bu tııyyarelerden ikisi a üzerinde yapılan bir keşli 
.. düşman deni?. filosu, !?:ece ü~ gu· uçu"u esn d fak 
a\ıcı\amntz tarafından, Ur,;UucilsU dllfl ., " " . a.sm a r~ at avcı tay-
topları tarafından tahrip tdllnıiştlr. rupa ayrılmıştı. Bu gııruplın, malı ye~el_erııniz düşmanın 4 avcı tayya Berlinde 4 kişi 

kurşuna dizildi 
Bugün tahrip ediler:ı dü~mar:ı bom· telif stiratlerln şark istikametinde resı ıle muharebeye lıutuşmuıı ve 

bardım:ııı tnyyal'elerintn yekrınu, dG- ilerlemekte idiler. bunlardan ikisi alevler kinde düşiL 
ntz üzerinde sahil müdafaa kuvveUe- · Taysarelerimlz 12 temmuz gU. rlllmüşdür. bütün tayyaı=elerimiz il~ 
rine ınensup bir Anı:ıon tayyarNıi ta· nilnün ilk saatlerinde deniz keşif lerine dönmüşlerdir· Nevyork, 13 _ Sosyalizm a-
ra!mdall. dUşurUle:ı Heinkel de dahil vasrtalarnnızm faaliyeti sayesinde D" leyhtarı hareketlerinden .:1-1~yı"' 
Olmak üzere oıııt bali"'" olmus,tur. 1kl uşmanın bir bombardımanı ~- uvUl 

ı> düşmanla tekrar t 0 masa geçmiştir. nas d uh B ı· d <l .. t k" · k d:...:• avcımız !(ayıptır. Ü t nı a m riblerimizden biri bat er ın e or ışı urşuna ~-
ç grup, cenubi talya. Libya ve -· trr M · · A ı k. • d eb" Bu suretle dtiu tıahlllerlmlz etrafın· ..... ş · ürettebatı sağdır· mıştır. yrıca atı ışı e een ı 

şarki Akdeniı ti!llcrir.d~n havala... ş ki A d · nla · da cereyıuı eden hava ınıılı:ırebelerin- ar frikada Moyale civarında ra yo ıstasyo rr ncşrıyatım 
de cema!l 23 dilşr.ııtn tayyaresinin nan t.ay:rnr~Jerimiz larafıııdan ta. b~ İngiliz kasabası işgal edilmiştir· dinlcdiklcrind~n hapse mahk{\m 

1 ti kip ve ı;iddetlc bombardıman edil- Dn"'rn b' k d'l · ı .ı· tahrip ech1digl tt-.. yytit eyleom ş r. ..,.. anın ır mu abil taarruzu a- e l tmt er.ıır. 
""'"'tir· - :r l 'L\ L\",\N TEBUGt -.,,, grr 7.8.}iatla pfuıkürtülmü!;tur. Ecn b" . lar nı 

İtalyaıla bir mahal, lS (a. a.-)- Şimdiye kaC.ar vanhıı mUşahe· Aynı mıntakada cere;an eden c 1 radyo ısb.syon ı 
İtalyan umumi kararGahınm 3S n:; delerden a.q~2ri iki lmıvazörle bir bir hava muharebesi es~asmdo. 4 dinlemc'1in cezasr üç ay hap~s ve 
maro.lı tebliği: saifıharp gemisine k:ıti olarak mil İngiliz avcı tayyaresi dilişiiriUmü3- medeni haklardan mahrUmiyet· 

11 temmuzda ke!ift<likrek lıütiln 1 tea.ddid bü,yük çapla bombalar lııa tilL'. (Devamı 2 nclde'},. 1 tir. 



2 - VAKiT 14 TEMMUZ 

Türk hükOmeti 
ancak Türk 

tarafları olabilir 
(8a1taraf1 1 i ncide) 

Bu suretle memleket içinde 
milli birliği ayırarak tefrika çı
karmak ve milletin öz evlatlarm
dan bir çoğunu aldatarak kenc:!.i 
tarafına kazanmak maksadım ta· 
kip ediyor. Nasıl ki D. N. B. Al
man ajaım tarafmdan gi'ıya tari
hi hakikatleri ortaya koymak ba
hanesiyle )'alhlan mahut vesika 
neıriyabnda da ayru uıulün tat
bikahnı görüyonız. 

Mesela Türkiye müdafaa harbi 
için hazırhk yapmayı hiç bir va
kit ihmal etmemiıtir ve ebn.İye
cektir. Şu halde Fransız sefiri 
Masigli'nin bir raporunda bu 
tarzda hazırlıklardan lbnhsebne
sinde hiç bir. gayri tabiilik ola
maz. Fakat D. N. B. ajansı neı
rettiği veıikalan frımsızcadan al
mancaya, almmıcadan nuçaya 
tercüme ederken "müdafaa harbi 
hazırlıklan" tabirini Sovyetler 
birliğine karıı "tecavüzi harp ha
zalıklan" fekline koymuıtur. Bu 
suretle Sovyetler birliğinin Tür
l<iye aleyhinde ıüpbelerini uyan
dırmaya çaJıınnıbr. Aynı :zaman
da Türkiyede Alman tarmtan bir 
hükUmetin i§baıma gelmesine 
ihtiyaç bulunduğu propagandala· 
rı baılaınııtn-. 

Birken Türkiyede iıl-fına ge
lecek hükUmetlerin nzi!eli ... 
dece Türk milletinin emniyetini 
müdafaa ve menfaatlerini idare 
etmektir. Oman için herhangi hir 
hüJcUmet azan fU ~· bu deTJe
tin deiiJ, sadece Türkiye Ôlmhu
riyetinin taraftarı olabilir. Ve uı
cak icra makammda Türk taraf. 
tan bir bükUmettir ki aiyuetle
ri bin"birlerine ::ad olan muhtelif 
memleketler ..,.. dnletler arum
da iyi münasebetleri muhafaza e
debilir. 

H.ı&uki D. N. B. ajanamın 
maksadı Türlôyenin her devletle 
iyi geçinmesi deiiJdir. O, Türki
ye ile ~er birliii arumı 
açmak, hatti mümkün oluna 
Sovyetler birlijini Tiirkiye ü.. 
.-inden lngiltere aleyhine harbe 
götürmek, IM;ylecıe zah11r edecek 
harp neticesinde her iki tarafı 
zayıf dütürerek Akdmizden İn· 
gili:z donaıunumı çıkarmak, ya
hut Ukranya ve BakU peb-oll.i 
istikametinde Alman istili hare-
ketlerinc inkipf Tennek istiyor. 
Onun için bir taraftan Sovyetle
re dönerek: 

- Görüyor:nınuz ya, TürlDye 
senin için :arnimi bir dost deiil· 
dir." 

Demek sıneti)fe ona Türldye 
aleyhine harekete gt'l!rmek, son· 
ra da Türklere dönt-rek: 

- Bakıııız. So\.')lt.tler ıiD teb· 
dit ediy01'. Onun el:.nclen sizi an• 
cılk biz kurtarabiliriz.,, 

Yolunda telkinlerde buluaara:k 
Türkiyenin milli siyasetini sade
ce kendi menfaatine unun -
iatibmete çe•irmek emel n P1'• 
retine döıüyor. 

lıte ·a"t"ekil Refik Saydamm 
izahab üzerine Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin vudiii son ka· 
rar bu türlü ecnebi emel ve gay
retlerinin beybude olduğunu ci
han efkinumumiyesine göller· 
miıtir. 

ASIM US 

Denizlide seylaptan 
14 kişi öldü 

lJenJıll, JS (A.A.) - 11/12 Tem· 
muz gece.si saat yirınlde ba§layıp 
yf.rm1 dörde kadar devam eden dolu 
ile ~ık §iddeW bir yağmurun hu
sule getirdiği seyldptan Denizli, Acr 
payan aoaesl üzerindek i Çukur kö· 
ytlnde dere ke.nanna tesadııt eden elll 
evden onu tamamen yıkılmı§ ve kırla 
da az miktarda hasar g6rmUBtUr. 

Yapılan ıı.rqbrmalar netlcealnde 
bu A.fetten m:ı.alcsef kadın, erkek H 
nurusun kaybolduğu ve üç erkeğin 
hafit surette yıuıüandıklan resblt o
lunmuştur. 

F~Aketin vukuu h:ıbe.r alınır alın· 
mıu vaıimlz Osman Nuri Tekell vlll· 
yet jandarma alay komutanı, aıhhat, 
nafi&, riraat mtldUrlert n Kızılay ce
tniyeU reisi vtı b1r mhhl eltJple bera· 
ber derhal felAket mahalline gltmil 
ve merkezden gönderilen erzak fclA· 
kctzedclero dağıtılmış ve kayıpların 
nranmaaı ve köy yollarmm ve umumı 
, ~senin tem1zlenme (§ine ait tedbirler 
ıııınm11 ve açıkta bulunanlar d :ı yer
i .. urnmı,,t1r. 

• 
1940 

işg·aı altındaki A v rupa 
açlık .tehlikesine m a ruz ! 
M usolini.ve 1 taly an
lar endişe içinde! 

Londra, 13 (A.A.) - Röyter ajansı bildiri
yor: Nevyork Herald Tribune gazetesi muhabi
rinin Hendeye'.den gönderdiği bir telgraf, Av
rupada mevcut olan ve Alman propaganda-1nın 
tngiliz ablukasına atfetmeye çalıştığı yiyecek 
maddeleri buhranını dikkate layık bir şekilde ay
d mla trnaktachr. 

Muhabir diyor ki: 
Naziler Fransa.da iıgal ettikleri bölgelerde· 

ki sığır bayvanlan ile at, tavuk vesaireyi lngJliz 
eblukasının Almanyada tevlit ettiği açlığı karşı· 
lamak için alıyorlar. Fransız rekolteleri normal 
değildir. Ve hattl bazı bölgelerde fenadır. 

büyük bir endişe ile beklemektedirler. Hiç şüp
hesiz hariçten gelebilecek yardıma da İngiliz ab
lukasına k&t"!I koymak gayesiyle Almanya tara
fından el konulacaktır. Hayvanatm Alman ordu
su tarafından tediye hakkıda bir vaadda dahi 
bulunmadan müsaderesi, bu suretle işgal edilen 
arazide içtinabı imkansız olarak aç.lığa mahkiım 
kalacak olan milyonlarca iruıanın mukadderatına 
lakavt kalan bir fatihin hareketidir. 

0

İçlerinde tahsil ve terbiye görmüş bircok 
insanlar bulunan mülteciler arasında uzun müd-

Vaziyeti tetkik ve mü§ahcde edenler şu ka
naattadirler ki, yalnız Fransa değil, İtalya ve iş· 
gal albndaki Avrupanm büyük bir kısmı da önü
müzdeki kı§ tarihin en büyük açlığına maruzdur. 
Haziranda İtalyan buğdayı henüz normalin üçte 
ikisi derec~inde büyUmcmi1ti. İtalya için buğ
day Şarklılar için pirinç kadar hayatidir. Hiç 
§ilphesiz sansUr bu vaziyeti dünyadan g~lcm.~
tedir. Fransızlar ve İtalyanlar kıçı, harbin bitıp 
bitmiyeceği meselesinin dahi haricinde olarak 

, det İtalyada yaşamıt olanların kanaatine göre. 
ltalya İngilizler tarafından ağır bir hezimete uğ
ratılacaktır. Bunlara göre. İtalyanlar harp ara
yan bir millet değildir. Ve B. Musolini'nin B. 
Hitlerle giriştiği sergüzeşte gönülden taraftar 
değillerdir. Eğer açlık. bir ilıtilili tazammun edi· 
yorsa, İtalyan buğdayı kalmadığı ve açlık birkaç 
ay zarfında bütün memlekette tahribatını yap· 
maya ba1ladrğt zaman isyan edecektir. Bugün 
İtalyanlar ve belki de B. Musotini dahi lıüyUk 
bir endi1e içinde ya~amaktadrrlar. 

Bugün Fransada matem tutuluyor 
(Baııara.tı 1 tnclde) 

Londra, ıa '(A.A.) - Gueteter, 
Franaadaki yeni rejlml ve marqa1 
Peten tara.fmdan deruhte edilen tam 
aallhlyetlert ,Upheli nazarlarla karfı· 
lam&ktadir. Son senelerde, Frana&• 
dald parllmento rejiminde ~adlllt 
7apıltıı&a? her ne kadar ıayaru temen· 
ıı1 gııswanekteyae cıe, ecnebt tabak· 
kllmQ alt:m.da yapılDllf olan bugUDkU 
t:adllAt, muzlr ve kıaa a\lrecek gibi 
telt.k1d ed11mektedlr. 

Taym!a pzete81 f6yle yazmakt&• 

dır: 

Btrçok l"ransIZlar uzun müddetten
berl fUDA kaıı1 bulumnaktadir kl, 
Parlln:ıento aısteml.nde ve adliye tef" 
Jdlltmdt. :Illahat yapılmakmm Fran· 
ada bir istikrar vücuda getirmeğe 
tmkln yoktur. Fakat FraııaamD ha· 
rlçtekl do.stıannm h1çbl.riat, ve hat· 
tA Fransızlarm kendilerinden de pek 
azı kani olabllirler ki, ıalahatm icra· 
sı ne kadar p.yanı temenııl oluna 
oıawı. nazı Almaııyumm dlrektıhert 
altında yapılnuf ola.ıı bu ıslahat 

memleket fçl.n rıaıı olabilain. 

Deyll Ttılgraf gautesl, marepl 
Petenin a1stem1nl, H tıncU Lul ve 
Napolyon alatemlerlle mukayeae ede; 
rek, 1811• yazmaktadır: 

1' Uncu Lui ve Napolyon kanunla· 

mu Franııaya bUyllk bir millet yapan 
safer ve polltfk&lan OzeriD• lat!nat 
ett1rmlflerdlr. Kanp.1 Peten Fransa 
tarthl.nde, kcndl.nl oevml~ kapbra· 

r&k meYkll lktıdan ellne alan ilk dik· 
tatör oımuotur. Keyft7et, Peten reji

mine uzun bir ömür vaadetmemekte
dlr. FraD.nzlar, memlekeUerlnln ba • 

fD1& gelen bUyilk tellkeUerin . ağır 
meınılJ3'eUerln1 tqmıakta olanlar ta· 
ratmd&ıl yapılan n m1llet1erln1 nul· 

lerin ealrl kılan n J'n.Da&JI fakir bir 
kUme hali.ne getiren bu tadilata uzun 

müddet tahammW etmlyeceklerdlr. 

Nl)"lD Kroiııkl gazeten de ounıan 
yumaktadır: 

Ateh gıtlrmif olan m&n1al Hin· 
deoburaun Hltlerin mnkll iktidara 

gellileainl kolaylqtrrdıfı gibi, en mu· 
cbetll btr njlme zafer yolunu açmak 

fçto. de, ihtiyar Fransız marep.lım 

alet ediyorlar. Kablneal.nin tçl.nde, 

belki kendi menfaaUerinl dUgllneo bir 
l~ entrikacı bulunmaktadır. Bunl&· 

rm birisi, keodlnt tuhrer ilAn etmek 
için pek&ll ilk fıraatı yakalİyablllr. 

FRANSIZ Ş.\RK ORDUSUNDA 
TERHiSLER 

Şam, 13 (A.A.) - Fransız baş

lmmandanlıAının bir tcbliAinde 
~·akın ş:ırk kıtaatındon birkaç ih. 

Faydah bilgiler. merakh şeyler 

LA V AL 
Fransada ana· 

yasada bir tadil 
yapılıyor. USb
run istifa edecek 
ve MarCJal Pcte
nin idattSi altın
da Laval. V ey• 
ıaad ve Market 
tarafından yeni 
bir hilkftmet ku

~J nılacak 1.. Bu i -
j simler arasın· 

da okuyucula-rı -
mızın pek çok rastgeldilderl 
Laval 1883 de doğmuıtur. Mebus 
seçilinceye kadar avukatlık yapı
yordu. 1914 intihabında kazandı 
ve mebus oldu. Fakat 1919 da 
namzetliğini koyduğu halde kay· 
betti. Bununla beraber 1924 de 
tekrar seçildi. 

Lavalin kabineye dahil olarak 
siyasi sahada tefcrrüd gösterdiği 
tarih bu andan itibaren ba§lıar. 

1925 de Penlöve kabinesinde 
Sl gün nafia nazırlığında bulun· 
du: ve sekizinci :&riyan kabine
sinde başvekSlet umumi katipliği
ni ifa etti. Bunu müteakıp ad
liye nezaretine getirilen Laval 
1927 de ayan azalığına seçilmi§
tir. Fakat ayanda hiç bir grupa 
kaydolunmamııtır. 

Daha sonrala..., sıra ile ıu yazi
f el eri aldı: 

1930 da ikinci Tardiyö kabine
.i.,~. :. TU1.Z1.r.bih! ..,,. 1oı1 de bas-

vekil. Kurduğu kahine 28 kanu
nusaniden 31 hazirana kadar de
vam etti. Bu tarihte h\lkQmetten 
çekilen Laval üçüncü Tardiyö 
kabinesin<ie tekrar iş na.zırbfına 
getirildi. 10 ıubat 1934 de ikinci 
Dümerg kabinesinde müstemle
keler nazırı oldu. 14 tetrlnievvel 
1934 de de Lui Bartu'nun yerine 
hariciye nezaretini deruhte etti. 
Bu nezareti birinci Flanden ka
binesinde ve birinci Buiaton ka· 
binesinde ( 4 günlük bir kabine) 
bırakmadı. 6 haziran 1935 de ise 
ikinci defa başvekil oldu. 

İtalya ile Habcıistan arasında
ki harp bu tarihlere tesadüf eder. 
Laval meselenin sulhan halline 
taraftardı. Bu makaatla İngiliz 
hariciye nazın Samoel Hor ile 
anlagtı; ve İtalya ya bir sulh pro
jesi ar:zetti. Bu proje mucibince 
Şarki Tigre İtalyaya terkcdilecek 
ve Ogaden ile İtalyan Somalisi 
hudutlannda da İtalya lehine ba
zı tadilat yapılacaktı. Fakat İtal
ya bunu kabul etmedi. Laval ka
binesi İngiltere ile mil§tereken 
cezri tedbirlere başvurdu ise de 
bu tedbirler petrole tatıbi.k oluna
madı. Çünkü Laval .kabinesi Ak
denizdeki üslerinden İngiltcrcye 
müsaade vermemişti. Bunun ilze· 
rine !talya serbest bir halde Ha
beşistana asker çıkardı. 

Laval bu hldiıekrdcıı sonra 
istifa etmis bulunuvordu.. 

tiya.t sınırın111 terhisi h:ıber Yeril
meklcdir. 

BliGÜN FRANSIZ l\11Ll.t 
BAYRAMIDIH 

Cenevre, 13 ( A.A.) - Yarın 
Fransız: milli 1ıa·~·r:ınııdır. Bu mü. 
nasebelle Vlchyde Fransız ölüleri
nin h:ıtıra)arını taziz için bir me
rasim yapılacaktır. 

De\·lct reisi Petain, n3zırlar, se
firle!' ve yüksek mernurlar hu me. 
rasiınde hazır bulunacaklardır. 

14. T6Dlllluz MUn&eebetlyle lnglltercde 
• Meraalm 1."apılacak 

Loadra, 13 - ı·ann ( buglln) Fran· 
aad& matem tutulurken, İngllterede 
1' Temmw: Fransız kurtulu§ bayra
mı mUna.scbetlylc merulm yapıla

caktır. General dö Col kumandasm· 
daki ordu Londrada bir t'C8ml geçit 
yapacak ve Foı'un heykeline çelenlt 
koyacaktır. ·Bu münasebetle dö Gol 
radyoda blr nutuk aöyllyerck ,öyle 
detnlftir: 

''Bu akşam H T<!mmuz gece.si hiç 
bir l"raruıız yoktur ki dU;ıUnccııl hUr 
Franaada olma.sın .. Kendimizi e.slr e
dllml§, b1rblrimlzden aynlmı3 zannet
mek doğru değildir. Bu, dU§manm 
muvaffak bir oyunudur. Yanlış idare 
edilml§ Fransa bugün dÜ§Inanlarmm 
lfine yaramaktadır. Fakat bir l11D 
gelecek Franaa kurtulacak, blrlqe
cek, bu fellkeUn mUscblılplcri ve u· 
pklığa boyun eğenler cezalannı bu· 
lacaldardır. Şimdilik !Azım ve şart o· 
laıı. aktif ve paalf blr §ckilde hare
ket ederek dü§manı ?DAğlQp etmeyf 
t.eml.n etmektir. 

Bugün karalarda, havalarda ve de
niz llıerlnde ha.kiki bir varlık ifade 
eden ırranaız kuvveti mevcuttur ve 
bu kuvvet \'&tanı dU_gllnen 1''ranaıa1ar 

sayealnde gittikçe artmaktadır. Fran· 
mzlar, ~unu iyi billn l•l fJlzin tçtn 
hllrriyct ve iaUklM:ılz lçln h&rbede· 
eek bir ordu vardır. 14 Temmuz va· 
tan için bir matem gUnU ıae de, ayni 
zamanda bu bir Umit gtlnUdür de .. 
Evet zafer bir r;un muhakkak gele· 
cektir. Tekrar ediyorum: Zafer bir 
J;lln yine Fraıwz sl.lAhlarmm kuvve
tiyle nvdct edecektir. 

İngiltere ile Japonya 
arasında anlaşma 
Tokyo, 13 (a- L) - Stefanl: 
Asa.hl gazetesi, aşağıdaki nokWar 
hakkında pazartesi gilnU İngiltere 
ile Japonya arasında bir ftiW ak
dedlleceğiııi haber vermektedir· 

İngiltere Birmanya yolu ile 
Çang-Kay·Çeke silah gönderllmeaL 
ni menedecek ve hinlhacette Ran. 
gondaki Ja.pon konsoloeluğunım 
kontröllük vulfesi görmesine mll
eaade edecektir· 

p Dr. NECAETTIN 
ATASAGUN 

lspanyanınAlmanyada 
bastırttığ ı banknotlar 

Almanyada çift olarak hazırlanmış 
ve .kopyaları ispanyadaki casusluk 

ve propaganda işınde kullanıhnış 
Londra, 13 (a. a.)-Röyter bil· 

diriyor: 
Taymia ve Deyli Telegraf guc

telerinln dlplomnWc muharrl.rleri, 
"Almanyanm gerek <lfü;manlnnna 
ve gerek dostlarına .ka~ı kullan. 
maya hazrr olduğu ı:sullcri.n' ' en 
~:c.nj bir tc:ı.ahUrUnU n.nlat.rnaktadır· 

Deyli Telegraf diyor ki: 
Almanya. bir miktar lııpanyol 

banknotunun bıuıılnıuı hakkmda 
lapanyn ile son zamanlarda bir an
laşma imz31amı§tır. Buna ait mu
kavele fora edilmiş, fak.at bir mUd· 
det sonra 1ıpanyol makamlP.n, Al
manyanm bin pe!!etalık banknotla. 
rm tam seri halinde kopyelerini 
basmış ve bunları lsnan ·ada.ki ca.. 
susluk ve propaganda scr\'islerfn
dc ve norma.1 ticaretinde kuUa.nm.ı., 
olduğunu ke~ct.ml3lerdir. M'eikfir 
kopyeler, aynJ bloklar Uzerlndc ba· 
ııldığt fc;:ln haklldlerinden seçileme 
mektedil"· MUmkUn olan yeğ!ne hal 
çaresi, Almany:ıda bastırılan bUtUn 

baııknotlann teda,1ilden kaldırrl· 
ması olarak gözUkmektedir· 
AUIAı"'liLAR T.El\Z&B EDl\'OI& 
Bnlin, 11 (• a.) - D· N. B. t=l 

dlriyor: 
Röyter ajanet, Nasvon::ıl-&ısys• 

list Almanyanın. ba.aılma.sı lııpıın· 
ya tarafmdan kendisine tevdi cdı· 
len banknot serilerinin çütlcrıol 
çıkarmakta olduğu lrnkkında bir 
iddiayı yaymaktadır. Almanya. bll 
b&nlmotlıırm ı:iftlerini. giiya, ıs. 
panyada cMualuk ve propaganAıı 
lıilerinde kullanıyormuş. 

Reıımi Alman menhamdan b\J 
hususta bildirildifüıe göre, 1span· 
ya, banknot basılması için Alman· 
yaya hiç bfr ııfparf.e v.ermL' değil· 
cltr. Binnetlce Röyter nja.nsının id. 
diruıı. battan bu.ıa uydurmadır· 
Röyter. hUımU niyet sahibi olııaydı 
hakikata hürmrıt için, bu busu~ts 
kendisine JUzumlü malümatı kolay· 
ca Yerecek olan İspanya bankasmı 
bir telefon PdCbllirdi· 

ingilte.reye taarruz. Balkanlar hakkın-
(811, ıuraıı , ırı.ctde) dak·ı Alman plAnı 

Düemıı.ıı Şiaimal·a, Ciciga ve Ma Q 
sahuaya haya. akmlıı.n yapmaya 
teşebbüs etmişse de hiç bir hasar 
ika edeınemi~tir. 

A \"CI tayy~erlmiz ve tayyare 
daf1 ba.tarya.larnnız birer tayyare 
dil§Ürmll§lerdir. BUtUn tayyareleri
miz salimen Uslcrlne dönmU~ler. 
dlr· 

A lmanya Macariatanı 
büyütmek istiyor! 

Londra, 18 (A.A.) - T&ym.1.1 gaze· 
tellinin diplomatik muharriri Balkan" 

1ar hakkmdakl Alman pll.nmı glSa..\eJJ 
geçirerek ıunıım yuınaktadır: 

Ewelld gün kaybolduğu bildiri-
len tayya.relerimwten biri dUo Us G!SrtınUıe nazaran Almanya lla~ 
"1ne dönmUştUr· rlatam bUYütmek ı.ttyor. Macartata 

ı\UIAN TEBLtGI 
Berıtn, ıs (a,. a,.) - geçi.kml3tir: 
Ordu başı..-umandanltğı tebliğ e

diyor: 
11 temmuz tarihinde. bombard.I· 

ınan tceekkUlleri ve pike halinde 
hareket eden bombardıman tayya
releri lngilterenin cenubunda ve 
merkezinde bahri tesisatla mtlhlm 

om da mtnneUııden dolayı ona adı1' 

kalmuı lbmıgeUr. AlmaııyaDm ntyr 
U Maca.rlııt.anda.D bQyük buğday ato'k· 
lan tedarik etmelcUr. Bundan maacıa 
lcUçUk Romanya ken<limHI petrol ,-ere 
cek, verdiği miktar her ne kadar aza· 

larak gtdeceıc.e de, gene faydadan tı.rı 
olmıyacaktır. Yıı&oalavyanm devlet 

mat fabrikalarını, 68rk ve cenub adamları P&Mla'Y blokuna Utllıak et· 
sahillerinde de mUteaddid gemileri mek !.itenler dahi. Kac&r1ataıı Te 
bol'{lbıı.rdrman etm~lerdir· Plim.ut Romıuıyanm kontrolü altm& strmeai 
ve Portsmutta ve Burton Upon Yugoalavy&)"J meı:kO.r bloktan ayır 
Ncnte de sınai tesisat üzerine bom. IJU§ olur. Halbuki bug11n, Yugoalavya 
balar atılarak bUyUk yangınlar çı
rılmıştır. 

Man, denizinde 15000 tonluk pet 
rol gemisiyle, ceman 15000 tona ba 
liğ olan dört Ulccar gemisi batını 
nuştır. Sair tüccar gemileri bomba
larla ciddi hasara uğratılmı.ştır· 
Yapıl~ olan diğer bUcumlar 

~nasında, Alman bombardnna.n 
t.ayyareleıiyle pi!<e halinde uçan 
bombardımancılar, mUtea.ddld dü!J 
man avcm dUeUrmilştllr. Bu bil· 
cuınlara Alman avcılariyle muhare 
be tayyareleri de ftjtira.k e~tir· 
Düııman garbi Almanya lizerlne 

de\•let adamlarının bllyle bir arzuları 
olduğuna dair de hiçbir emare mev 
cut değtldir. 

Avrupa mWeUerlnl avutmak içtıı, 

Almanya kendllerlnl, lııgüterenin 

komplo ve mlldahalelertndeD _.kurtar 
mı§ olduğunu llln etmektedfr. 

Taymia ıa.zeteaı, "bitaraflı#m teıı· 
llkeatn ~lığı lle ya.zdılı büyük ma· 

k&lelerlnin birinde fUDlan yumakta· 
dır: 

H&rbl.n kurbanlarından birlll de 
pek :ı:ı: bomba at.m11tır. Hafit ha- "blta.rafiık., tabiri olmll§tur. BUyUk 
earat kn:rdedllmlşilr. Evvelsi giln. kuvveUer n bUyUlt .zırhlılarla takri• 
kil dilşmıın uyiatmm mecmuu 13 ye •dllmlf buJnnmuzae, bitaraflık v• 
tayyareye baliğ olmaktadır. Bun
ların yedlsl hava müdafaa bat.ar
yalan tarafmda.n dUşUrUlınl.lştür. 
Yedi Alman -tayyaresi avdet etme
miştir· 

Alman harp bahrlyesiyle bava or 
duaunun Ucarl gemiler muharebe.
sindeki mm;affakiyetlerl, İngilizler 
lçin çok zarar '\"erici bir mertebeye 
varm~tır· 8 temmıu 1940 tarihine 
kadar Alman torpil ve ma)'llleriyle 
batmlan d~ tonajı 1 milyon 
920.439 tona baijğ olınuıtur. 

Alman gemileri tarafından ba
tınlanlarm miktan 13662461 tona 
varmaktadır, Hava kuvvetleri ı 
milyon 46-319 tonluk gemi b&~ 
!ardır· 

Emden ve KllDeeis tl'llerl 
Tdu'ar Bomllalandı 

Londra, ıs (A.A.) - Han oeza.. 
rotlnin tebliği: 

Dün gece İngiliz bombardıman tar 
yarelerl havanm muhalefetine r&I• 
men Almanyada hedefler llzerine ta
ıırnızlar& devam etml§lerdlr. Emden 
ve KJl'de deııl.z UIJleri tekrar bombar
dıman edilmi§, ha.sarat ve birçok 
yangınlar vukua ı:etirilmfftir. 

Bugün bombardıman tayyareleri· 
m1z BrUluıelde bir tayyare meyd&DmI, 
!ı!onheim \•e Rende bazı hedefleri ve 
Oetend • Eruges kanalı tı.ıerinde 

mavna grup'armı bombardıman et· 
mJ~lerdir, BUtün tayyarelerlmlz sali-
men dönm~lerdJr. ' 

J& herhan&'l bqka bir .. kil harlcl Po" 
lltlka ai.ltemlnln hem maoaaı yoktur. 

hem de tebllkeal Yardır. Acı tecrübr 
nln tabat etuıt hakikat budur. Devlet 

&damlan t&ratuıdan 1atf1lcıya kUJI 
araztıerlnl .oouna k&d&r mQdafaa et· 
mete azmedilmif oldutwıu beyan ef" 

lemcmlı olan, Avrupada hlı;btr küçül< 
devlet katmamqtrr. Bazı kere bu te· 
11bblla mevkU tatbike konuldu. J'akal 
hiçbir )"tirde bu hareket muvatfaldyet· 
1• netlcelenemedl. KUotık mWetlerlJl 
bqmdakllerint, dUrblnlik gCSaetereme· 
dikleri lçill itham etmek, dotrÜ bir 
,.,. olmaı:. 

Baıka memlekeUenh, evvellndeD" 
bert hakllu.Ue kuneU tetrtk etm•· 
mek ytl.zUndeıı dUrblollk h-- tab' 
rU edllmiftir. l'akat )"tlD1 va&17et ıı-· 

dema baıka bqka Ulı;larm l.at.lmaU
Dl icapettmnektedtr. Yangına karfl 
müdafaa terttb&tr olmryan Jttıcllk bit 
mıı, daha mUkemmel techls edllDılf 
bOJtık Jıomşueu için bir telıllk• tetJdl 
etmutne mllaade etmemek JAmmdtl'• 
Yeni nizanumm kurmak amanı 191· 
dıgt vakit, kuvvet, daha genfl bl:r tef" 
rUd meaal Te birleeme uutan a.rt• 
ne tatlnat etmelidir. Yukarda J"Ulll"" 
lanmtt, doktor Rosenberg1n pou~· 
mıa verilecek ~ıtn• ceftbr tef1d' 
etmektedir. 
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ı Valinin 
beyan 

yeni 'KORSAN TAHTELBAHİR .. 
a t 1 ingiltere adaları istill edilebilir ;j? 

Kısa haberler: 
~~--------~------
* lstaubul vlllyel mınlak:ı ·uda 

mahsul vaılreU çok iyidir. Bilh~s
sa \'alova tarafında istihsal iki mıs-
11 faıla olnıQftur. 

* BeyolJunda Aamalunesçitte o. 
turan irini adında bir.ladan, dlln 
evinin penceresine çamaşır asar
lceıı, ıuunzenealnl kaybederek dilt
nııı.. •ltr 1Urette yeralanmıfbr. 

irini kaldınldıla BeJ'Ollu hasta
neıılnde biru son~ 61mllştllr. 

• K.dlrpda Cinci meydanınclı 
0 Yn•nn Mustafa otıa t2 yapmı. 
Ceııı kotanen yere J'UVArlanmıf. 
11lnı sat katı tberinden sıynlmıt -
!!· tocaJc hastane,,. kaldmlmıfbr. 

Florya trenlerine 
"- ill•eler yapddı 
~\'Jet ~n idarell pUU' 

:unıerı Pıornya ıtdenlerfn çok 
ı;zıa oluşunu 16rerek buıtınclen 

•hare" Uhe trenleri koymala ta. 
l'•r "'l'llllfllr. lıbe trenler sul 
~l,35 ve 1',13 dedlr. Bunlardan 

1 elief eııdl at 1Wlfı)anııa ıidccek
erl> de istırade edeceklerdir. 
\' aıar lflnlerl aktam saat 18,33 
; 21 de Sirkeciden iki lllve kata- • 
l'tlt hareket edecek; bunlar bOf ola. 
~derek Florrada kalmı' yol -

1 •lacaklardır. 

ihraç müsaadesine 
~ilı yeni maddeler 
.:~ veklletfnln )'iDi bit' ka

ile Mhrimlsdetl uhlre koml
S ifllpl mnaau ıenlşleliL 
~· F'asaıye, nobat. bakla, kuş
'i'. ~Pek ve ne'rilerl ileride te!I• 
~~yallı tohumlann da 

lconıiteılnın lftlpl mevıou
~&i kararlaşn:n,tır. B•ı Tl'arl. 
~ ihracında bund.tn suııı a 

......... en mOHado alınacak•ır. 

Şehirde gapılacak her türlü 
· ·inşaat tehir olundu 

Bütçenin müsaadesi nisbetinde yol 
yapllm~ına devam edilecek 

Tedni .rıdflmelr 8ure Yaloft· 
ya &idea VaH L6tfl ıt(rdar dtln 
Mbah ilk poeta De .... viJl. 
yet ft .....,.. mdlatelif tehir 
ltJeri1le meyu1 oJmat '" bu ara
da t..diliyle c&'Gtea malmrid· 
mise ı.t.baıaa inpat itJeri et
nlmda ... p!ald .,...tta bu-
Jan""lflUr: 

le bu it rnml bir ıeJdl,alaut ol· 1 
du.Yalım imar mGdtlrlUlü latik- Meseleler: 
balde tatbik edilecek plinlann . 

banrhğı ile mlflUI olacak; bil- Fuhşa teetvık 
baua imar pl&nmın tatbikat ve Y 
tafaUAt pllnlarau haarhyacakbr. suçları Bu suretle dUnya 'ftdyetl ıtlkil-

net bularak mabeme tedarbd ka- AllWc zabıtası, Be1otıuada ıa • 
bil olur olmu pllnlan elimizde ııs 18flllda genç kıslann lopJUclltı 
huır olacaiJndan bunların r,aıpıJ· gizli rande9u evıert tublt ederek 
muma 4eıha1 ~iız. c:QımUmefbut yap1DJ1 

Bir ,ıuetede bir yolda !»&uk- Son blr 11ene J- lluDa beuer 
luja aıt bir yaa ve bir reeım sar- birkaç bldl8eye daha pldt: olduk. 
düm. Bu kabil bosu1dmdar teiı· Bu bldlmter ~ kl. 'bir ..-
rio yalnız bir yerinde mevcut de- beke f8h1r iGfnde motema_. 
ğildir. Her tarafta bulunablllr. saç vatan oocaklanm uvurama 
Esuen evvelce de fehrln bOtOn .ortlklOJO!'. 
yollannın inpar için yaptılmm Emnl,yet mUdlbfllttlnOa amu 
tetkiklere nazaran 49 mll)'Qli ll· ......,_. tülpı.t a. elde edlllD 
raya lüzum vardı. Blltçenin mU. netlcel• mHJelllf isten• netice 
ıaadai niebetinde 1"l yoı_ıarm ya· detudir.' lçttmal bQ..,.sa yara aç
pılmuuıa devam edec:epz. Yal- mak iatfJQ ft 1ıı1m1. ıeıt.eaenıer 
nu fUllU kaydetmek Jlnmdır ıJd. p açamamaJlcllr, ~ 1ı1r imi, 
lıtanbulda bu bir iki seaede yap- randevu nme attonıceil m.a. -.. 
tınlan yollar eald aenelere · nt.. Umeain bllttlD lll'8ul ile bir kattı· 
betle kabul eclllmlyecek derecede dlr. Bu &1bll ... • 8'11' Clea7I .,.... 
fazladır. meıc. uoak dllwleıt n ...at lala 

Yalnı.ı geçen aene ~ • ~ milJOD nınt levham olur. Olce •lmlcalc 
iirahk tehir biltçesinın bir buçuk caa 189 hi9 1111' fa7da ...,.... ..._ 
~~. lil'MI yol U,-tma bur~ blrlDl takip eden ............... 18-
clilmittir. Aynca ınp edilen vı- bat etm.ktedlr. Btlll6met ciddi .,. 
ltyet yollan da bu nhmdan ha- fiddetll t.edlıtrt.r almUdır. 

a. Konan Doyl ..111 
Bunlara ait taıs.ıuı aş:ıgıda gurülc- aıılaltıııı ,.e bir daha mümklln ol
cektir. Aynı günde bu meyanda <lukça gemileri lop aleşile batırma. 
ıelmekte olan Verollm, Vent Nor'a #a karar verdik. Burada babnma, 
yakın bir yerde batırılmı11tar. Sah ihtiyar Horli'nJn ŞU sözleri relmf •• 
,Onil VirJinia, Kayser, Kinı of Est ti: 
ve Faynder Norland fle Bollnyi •· -- TahteJbahirlerde bir topua ne 
rasında tahrip edilmiştir. Son üç fa)'da"ı ol.abilir1 •• 
ıemi bilflll Fransız ltllennda bulu. işte biz, fırydası oldııtunu ilbat 
nuyordu. Bu hususta Pranu bllka. cdecektık. Elektrik lAmbamın yar. 
metJ larafındn kati teşebbllsata gl. dımı Jle Stefan'a lngiJiz suetesini 
ri•llıaJfür. Aynı lflnde dört remi okudum ,.e ikimiz de Manıtan JUk•· 
daha tahrip edtımı,ur. tçert ıeı- rıya artrk pek az gemi 8elecellne 
melde olan yü.klU ıemller, telsizle mutmain olduk. Ticareti daha emin 
Yanşa llnnekten menedilmiıtlr. Fa- yollara sevkettiklerine taall6t eden 
kat maatteessüf sarpta da lkl düt. cümleler, bundan sonra gemilerin, 
man labtelbahirinin bulunduluna lrJandanın timalinden dolat•P Glas
d.ır alAmetıer meTcuthtT. Dub. koY'da )'ilJderinJ çlltarabileceklerJne 
lea'den LiTerpuple ıelmekte olan del81et edebilrdi. Ah, iki tahtelba_ 
baJ'Yan :rQklO d6rt semi dOn akp.m bircik daha, bu methali de kapa. 
babrıldı. Gene Brlıtol'e hareket et. mak için .. Bfı, lngiıtereyt tamamen 
mit olan .zı HUda, Merlrt\r, Mal')·a tahrip için dört yerine aacat altı 
Tereıa ismindeki ilç ıeml Lıındi 8 • tahtelbahire ihtiyaç hlssedlyoruı. 
dası cfnnnda hanya uçuruldu. Ti- Yarabbi, otuz kırk tabtelbahire ma. 
caret mOmktın olduiu kada,. emin lilc biT dQşmana kartı İqiltere ne 
roıı.ra snkeclllmlttir. J&uhaa, bu yapacak1 Bir fok mflzakereden aon
•ablar ne kadar tahrik edici Te ra, dört tane ikinci sınıf tahlelbahi
Lold kumpanyasına ne derece u rin İrlanda timalinde ve bkoera 
rarlı oluna olsun techiıaUarını ta: yakınında dolaflDRla bqlamalan 
me••••adıtn bir tahte~irin on için bir Framız limanından tlfreJi 
lflnden fula denizde kalamıyacatı tel«raf cekmele karar verdHr. Bunu 
"e hareket assa 1ae ellmlade buhan. yaptıktan sonra Stefan'la beraber 
dıalundan yaptaldlln suulann pek Manttan 8'atı inip oralarda dola. 
>Wtıoda nihayet bulacaiını dilfllne- tac:akbk. 
rek felelll bulabWıiı:.,, Bu esnada diler ild gemimiz, lr. 

Kariyer'ln icraatımız hnkkındaki landa denizlerinde' \'uilelerlne de
hiklyeıi itte bunun ibareli Fabt vam edeblllrlerdi. PIAnı böylece 
diler kOçOlc bir fıkra bun• nisbeUe kararlattırdlktan sonra aabahl.,tn 
be kadar belli idi: erkence Mantı ıeeınele betladıt. 

11Buldayın fiyab harp ilAnındao Brllenl'dekI Etreta kui1tllııe 
bir hafta enel 25 tilin iken dün ıeldik. Teı.tarmu oradan çektikten 
Baltık butdayı 52 •Wn idi. Mıaar 21 sonra Palmu.s"a yol verdim. Gider. 
den 37 ye, arpa ı 1 dan Si e, ,eker iten llrl İqilJa lıınulrilnlin OIDUI'• 

a,ı 1 den 11,6 )'a fırJmıııtbr.., ıalln albndan pçtim, ki ı.maı.r, 
Bu havadisi okunaca, tayfama: blllm orada oldulmnun telllde ha-
- Ah, ne iyi (ocaklar, dedJm. her ahaıflerch. Man"8a qalı lur. 

"- fataat itleri hıJı:kmda v. 
killer Heyetinin ittihu ettiii ka
rar teblil edilc:1L Bmcn teblicat 
yaprlamwı eneı de, inpat itle
ri, '""'seme flkıdanı doJaJlllyle 
durmut glblydt Mecidiye k&yfin
de yapılacak hastahane plinlannı 
hanrlatmq: fakat mBnakaslJ'_ 
çıkaranwmftık. Tepeıbaır ti· 
yatroeu ve Belediye aaraymm 
plAnlanıu ile henil.s buırbyorw:. 
Yalnız Dolmabüçe atadyomu
nun inpatı bildiiimiz veçhile i
hale ve 1Uzumlu olan demiri te
min etmiftik, fakat bunlar da
ha lil.zumlu itlere aarfolunduğun
dan ıtadyom inpatı fimdilik bi
naların yrJnlmaaı ve etrafı duvar
larla çevrilmeli teklinde devam 
edecektir. Yol inpatı esasen her 
l>Umıdan lüzum!udur. Bu itibar
la bu inpatm devam edeceği ka
naatindeyim. Tanzifat hayvanla. 
niçin binalar inp ettirecektik. 
Bunlar pmdllik kalacaktır. GarU
Hl:por ki malzeme fıkdanı e11&1en 
ba ılbi iıterin yapılmıaına mani 
olmakta ldl HfikOmetin 'karariy-

riçtir. Bu arada ann1r Ye bo
zuk yolların mahim blr 1r:ı9mı da 
tamir edilmiftir. Benzin urfiya
tuun tahdidi haldnndıki karar 
benk bize bUdlrilmmdttirt" 

Sw temin ederim ki ıu üt satırcık, ken, elektrik maldnlllerlnalacle bir 
Blell8MDherı'Jn sukutuna alt tafıl- kıu defte mtlşldlllb aubar etti. 
IAt lle dolu olan tebıil ıahlfeler. Kemşaft'lardan birini dellftl,... '-----------.-ı ı den daha rnanaJıdır. JIQdl kanal. ve pa)Jardan bnılannı Jenile1el'Ü 
dtn 8flllı inelim ve ıu fiyatları bi- deniz Yilzflnde litmete mecbur oL 
na daha l'ftbellelim. duk. Bu ıaman pek nulktL Bir tor. 

Maarif veklH Ankaradan geldi 
-~-1-____ ...... __ 

Üğleden 
ihtiyari 

sonraki mütaleaların 
olması düşünülüyor 

Maarif Vekili Huan AH Yücel 
dün ublh Ankaradan tekrar ıeh· 
rimbe plmlftir. Bay Vekil lıtan. 
bulda Ud cOn blanlr: Ankaraya 
d&ıec:ektir. 

Maarif Vekili seçen elen yılı 
bapndlıı itibaren tatbik mevtdl
ne koydufu yeni tedris rejiminin 
bir yıllık ver.mi etraf.ada gerek 
mlfettifJerin, ıerebe okul di
rekt8rlerinin verdikleri rıporlan 
tetkike 1Mılamı1tır. 

Bu raporuarda tedrisattan nor
mal randrnan ıJı:ıdıiı kaydedil
mekte ft aatlmllzdeki yıllarda 
daha muvaffakıyetli neticelerin 
alınmur için ban yeniliklere ihti
yaç olduğu blldlrihnektedir. 

Bu arada en ful& lateaen ICY 
ölleden eonra yapılan mUtaleaı. 
rm ihtiyari olmalldır. öiledea 

IODr'& evlerinde ~ isteyen 
talebelerin bu arzulanna imJrtn 
Terilmell bua111unda teddkler ya· 
pılmütı.dır. 

Evlennde çalıpnayan talebe
ler fçüı de, okulda açılacak ihti
yari mlltalea aalonunda denleri· 
ni bazırlamalarma imklD .. r11 .. 
c:ektir. 

thtinrl mlltalea IÜonlannda 
tala ile mqıul olmak lbere 
6fretmenlere mun&ftbe ile na. 
bet tatbik edilecektir. Bu n6bct 
için aynca kendilerine Ucret ve
rilmiyecektlr. 

Yu ve kıt menimlerine göre 
ders 1Utlerinde bazı değitmeler 
yapılmaıı da dU1Unillmektedlr. 
Yeni taaavvurlar yalanda lcatlyet 
kabederek bir eylUlde okallua 
lıOclirilecektir. 

Edlrnede kozae1hk kurslan 
bitti, tlyallar düşük. 

Piyasa vaziyeti 
Arpa fiyatluı yükseldi, 

deri piyaauı durgun 
Ziraat Bankumm her taraf ta 

arpa mübıyaaama geçmesi plya
uyı 41üseltmi'f .. ·&,atm da ,... 
admeye blıtJannıtır. Jlt1*ttit"•.t0' 
paradan 4.20 pmraya pkn111tır. 
Pirinç piyuaı clurpndar. Mı
ul fiyatları ise fula mal pıme.ı 
yüzUndeu bir karut dllfmllftlr. 

Deri piyuuı çok durpndur. 
Şimdiye kadar drllmemit dere
cede fiyatlarda -.... nrdır. 
Bilhaua koyun derileri p 40t
mektedir. Tiftik \'e yapalı plya
um Romanya,. Utllmı maDlda 
iyi ftdyettedlr. 

Şoförlere ders 
olsun 

Bir araba bir ~idin 
duvanm ,..ktı 

29 No. h olomobJI §Of6rll Ali, ev 
nlkl atla 6jle lzert d6rt )"Olca aL 
mıı. Jtmltopraktan Fenerbahceye 
dolnı llerlemele .. llUDışhr. 

Otomoblldekl )"Olcular nb içtik· 
Jerinden tof6r Ali)'( de elletıcale • 
riDe katmqlar Te bepal kendileri• 
nl bllemlyecek kadar aaıilof olmQf. 
!ardır. Bu sırada Ali otomoblline 
son ıll'ali vermlt \'e bir virajı dG. 
nerken. arabaya ldmnıer Aliye alt 
116 numarala kcs,k duvanna çarp. 
tırmıftır. Otomobil duven delerek 
bir metre kadar içeri ıtrmittlr. 

Kaza, tesadüf eseri olarat halli 
ıeçmlf ve )'alnıı tomr Ali ellerin. 
deu hafifçe yanlanmtıtır. Otomo. 
bilin &ıı kısmı Te camlan parça
lanmıı, tahkikata bqlanmı,tır. 

Bir kadın balıktan 
zehirlendi 

Tophanede Cami .. rlf sokatı.nda 
oturan Halidin kııı Nedlme, E::vtlP• 
sultanda miultrllle ıttllll bir yer
den d&nerken, tanıdılt bir kadınua 
ikram ettfll balıktan yemltUr. 

FJ~ Ko:a kanuna 'deoom 

Bdlrnt, (HuaaıfJ - Edh'_'!~ .. k;, • 
aacılık kuntı 1k1 bucuk a,... r 

Nedime blru sonra eve d6nmilf. 
fak.at fiddeW bir mide aancıaı ile 

etlen gene ltrılar reden aerilenk kıwanmata bat • 
Bursaya 16re çok dllfilktür. laJlllftır, Zehirlendlll anlafl)an b-

b dan sonra sona erdi. 
ça :n yıllırdın 'daha praUk ola. 
rak yetitllrilen amat6r ıenclerln 
bilhassa ,ehTin buaust dutlulrlann
da çabşlırılmaları tok faydalı 01 • 

mUJtur. ski 1 Dutçuluk ve kozacılık e yı • 
1 rdan çok farklı olarak ilerlemek.. 
ı: ve i!ltilualat her yıl biraı daha 
artnıaktadır. Fakat bu sene . koza 

Edirne ,.c havahslnde fiyatları 

Edinıe, Merie n Uaank6prll ko- dın bemen butanen bldınlmıı • 
ıalan to kunıt dıba aşalı sahi. tır. 
maktadır. 

Halk bunu blliJ'Or; vı buıd:ablr 
blle oldalunu da anlamlf u • 
yorl Onun Jçln. JaPılan flklntler 
allblı makamlann naun dikkati. 
nl celbetmlt Te mıntöa U~ret 
mtldl\ıil de Uzunk&prll ve Edirne 
piyasalannda bu lf)erle metıul ol
maya başlamı,tır. 

Dün geceki Kızılay 
kermesi 

Türkiye Kı.ıılay Cemiyeti Şitll 
ıubeai diln ıece amelik bUyük 
kermealni fevkallde bir proeı:mn 
ile Tepebap Belediye bahçesinde 
yapmııtır. Kermea çok ralbet 
c&m&t ve eilenceli o1muftur. 

Londra ticaret nallllÜMltı dur- pldo flstOmOze ıelmlt olaydı dalı· 
muştu. Kllçllclllr Yuta için fena bir mı:vacatbk. 
ff delil. Dances ile Vayt aduı ara- Müstakbel t9blelbabJ.ıivde .bil •i· 
ıında lorpldolanmaıa llyık bir ae. bi ..-azalara •utı fa.p .... ted. 
mi görmedik. Burada telsizle Ste. birler bulunacaktır. Makinist Moro 
fan'i cağırdım. Saat yedide Henı nun mahareti sayesinde iıtmizl l'O
Brihed'in yıldız karqel clbe~n luna koyd~ Deniz ütllade bulun. 
bet Mil m...ıeshtde, ate dentsfn t!ı. dalaıaus 1110ddetçe, ldlbnJe t~ -.ut•• yan111na yabJOrdtık. Hı lah!Uerl aramda bir d•lz 

iki lekDenin efradı IGnrteye tanareıtnin yüzmekte oldalanu 
toplanarak bir kere daha dolt 70&0 sördllm. 
İlfdOkleriDden dolaJ'J btribirlerln i Bit' ot kiimeai istiinde d..._ ve 
alkafladılar. Stefan, vaaifesinl fn. luıva«ıa bir atmaca uçtulunıı tiren 
blNt bir surette >'8Pllltfh. Londra bir farenin ne hhsettJliıal timdi 
.....-ade lalı lilnl batırdalı d6rt ben aula)'abllirim. Ne ise, her.-, 
temlyl o'kumnıtum. Fakat 0 saman. )"olunda llttl: fare. su faresine ta. 
daabed batırdılt atmUerin •JHı lıantll etti ve &ATallı kedl;ye. lhU
redlden az delildi. CGnlrtı bu •e- :ı·ar atın.can naaatebzfyane lr11)'
mllerin bil' ootu Taymfse ıeıecet rutuna alladı. Sonra, ıevtmU, e· 
rtrde Sutampton'a ldrmeie ça}ıf· mln ve ye,u Aleme daldı, ki !Mı 1. 
Dllf)ardı. Yedi «enıiden biri Ameri- lemde onu raralaneat hlo blrteJ 
bdan telmekte olan buidq )'tllrl8 yoktu ... 
bir nıul ve ikisl cenabl Amerika. Yutanın, .Etratara ıeçmeai çar. 
dan ıeJeıı hii7tlk posta vapurları ~· ıeceal vatı oımatta. cama 
lmlfo Stefan'ı PU"ı.t nauvallakıye. ırünlinfln ~eai ıeçmlftl. ki bls be
tin.den dolayı tebrik ettim. Bu es- nOa sahaıpıaa seleblldUr. Yelda 
Dada allratle 111klapıakta olu bk vaJnıı bil- bOJ'Ot temi slrdllm. 
llnlhflp 8Öid6ilinıibden hemea da· SaJdılunaa debpt Manp ....Uw
larak Nidle~ açıklarında 19krar den teınblemfıti. 
entılr. Ba bOytlk teminin pet letl ltlr 

Burada Beee)i birlikte ıeçlrdlk. kaptanı vardı. Pevbllcle -ım... 
PiWcanuz ohnadıtından blriblrlml- ne manevralarla ..,..ıaını kmtar
ll ılnret edemiJ'Orduk. Fakat o b. dı, Ylnai bet milden afalı olını
dar 7akın ~attık ki, Stefan lle kapı. yan bir ıllratle Manıı ziblk ola
dan kapın ı6ril,erek pllnlanmm rak çıkırordu. 
tanzime manlf ilk olduk Hiç umulmıyacat cihetlere rota. 

Stefan torpldolannın 7andıln sı. sıııa dellştiri)'Ol'du. Seyrini keae-
1adeainl &arfetnalftl. Ben de 6yle cek bir hesap yapamıyorduk. Ta -
idim. Fakat Y•lımız bulundukca bil o bizi tönnemltti. Fakat bu. 
hareket llslerimlae d6nmele Hlaum lunmamıı ihtimaline kartı 7apıJa.. 
l6rın01orduk, Ona, Boıton npunı· cak mane1'ranın bundan ibaret oJ
aa kal'fı :yaptıAun bombardımanı < Llllf en Mll/ft111ı eeotrlııl~J 

8 C'tmLAlıır ı ı.ı ı "'"' llnr 

tıuır 70 111.•ı 'ı 

• 
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