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13 TEMMUZ 1940 idare Yari -
1: ... c~~!~tesi 1 

cfçiincü Yıl - No. 790 

Nuruosmaniye, No. 84 lstııııbul 

Telgraf: YENİ SABAH İstanbul 

TELEFON: 20795 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 1 Aer Yerde 5 Kuruş 

eclisinde heyecanlı bir gün Sovyetlerin 
tekzibi 

-JHIC-

il Dr. Refik Saydam son harici tahrikler 
karşısında Türkiyenin değişmez vaziyetini bütün 
berraklığı ile izah etti ve şiddetle alkışlandı 

oskovanın arazi ter
ki talehile Türkiyeye 
bir ültimatom vermiş 

olduğu haberi 
yalandır 

Moskova, 12 (a.a.) - Tass 
ajansı bildiriyor: 
Yabancı matbuat, son gün

ler zarfında, Sovyetler Birli
ğinin Türkiyeye, arazi terki 
talebinde bulunan bir ultima
tom gönderdiğine dair kesif 
neşriyat yapmaktadır. Tass a
jansı, bütün bu şayiaların uy
durma olduğıınu ve hakika-ükümet Meclisten Me cl is l n de ~e~ı~~ :::~: !::!~:.t-

Büyük Millet 

mad reyi aldı 
==-=~---

' I 
Bir çok mebuslar 

• 

Ha ikat 
GUtılük akfafu gazetesi 

-----0---

Bıı.şı®harriri ~ 
Necib Ali KOçüka 

~oğru v: s~n haberler 
eçıne yazılar 

Zengin münderecat 
- =;;: . .. () 

19 Tem muz cuma 
_ günü çıkacak 

Refik Saydam dedi ki: 
"istiklalimize ve topraklarımızın bU
tünlüğüne zarar verecek herhangi bir 

harekete karşı vereceğimiz cevab 
silaha sarılmak olacaktır" 

Ankara, 12 (a.a.) - Başvekil 
Doktor Refik Saydam, diin Cüm 
huriyet Halk Partisi Meclis gru
punda harici siyaset hakkında 
verdikleri izahattan sonra bu
gün de Büyük Millet Meclisi 
kürsüsünde ayni esaslar dahilin
de aşağıdaki beyanatla bulun
muşlardır: 

- Sayın arkadaşlanm, 

A vru panın içinde bıılunduğıı 
vaziyet ve buna karşı Türkiye 
Cümhuriyetinin aldığı siyasi 
tedbirler hakkında vakit vakit 
yüksek huzurunuzda ve bazen 
de radyo ile beyanat yaparak 
Türk milletini tenvir etmek 

Sonu 5 inci aayfada) 

İngilizler Türk dost
lıığunu öğüyorlar 

Lord Hali/aksın beyanatı: 
"İngiliz efkarı umumiyesi Türk müttefiklerimizin 

kat'i ve dilrUst siyasetini tam kıymeti 
ile takdir etmektedir 

coşkun ve hararetli 
nutuklar irad ettiler 

Cevdet Kerim incedayı dediki : 
''Türk - Rus dostluğu,1u Ata
türkle Lenin kurdu. Bunun, 
halefleri olan İsmet İnönü ve 
Stalin devrinde de devam et-

mesine emniyet etmek istiyoruz,, 
Ankara, 12 (a.a.) - Büyük ' 

Millet Meclisi bugün Şemseddin 
Günaltay'ın başkanlığında top -
lanmış ve Başvekil Doktor Re
fik Saydamın siyasi vaziyet et
rafındaki izahatini cliııleırllştir. 

Muzaffer Göker'in Sözleri 
Meclis heyeti umumiycsinin 

milletinin yüksek haklar.nı ko
rumak ve yurdun bütünlüğünü 
muhafaza elmek için icab eden 
tedbirleri alnıı~ olması kadar 
tabii bir şey olamıyacağını işa
ret ederek demiştir ki: 

- Milletin yük~ck menfaatle-
(Sonu 3 üncil aayfada) 

sık sık sürekli ve devamlı al • -:;;:==========~ 
kışları ve bravo seslerile kar- K b • • • • ? 
şılanan ve izahati müteakib bir a ıne s~y!'-s~ti mı 
ç_ok hatibler s~z almışlardır. A-/ Hayır mıllı sıyaset 
lı Muzaffer Göker, A ".:'1pa~a , Aziz Başve-
harbin başlamasını muteakıb kilimiz Refik 

Londra, 12 (a.a.) - Rcuter: i zuu eden bir makalesinde diyor milletlerin harbi kendi toprak-! Saydamın ber- (,,, 
Times gazetesi, Lord Hali- ki : !arma sirayet ettirmemek için 1 rak, vazıh ~e ı 

fax'ın dün Akdenizdeki vaziyet Akdenizde İngiliz deniz kuv- zaruri gördükleri tedbirleri a-
1 

lıi~bir teredda-

hM~··:::•Ş•• :ı mp eta i~"-dii~ta tÖr oid ~-"'"~;:AHTAN SAB~:, .,, __ m 

00 

~·' ~f ,~;:~?,~ , ~ 
A a b I u k ada k;ıfı derecede 

Fransız reisicumhuru salahiyetlerini Ma- vrupa ~:',~~::~!r~~ 
kiyednde bir ka 

reşala devretti. Pelain bir nutuk söyledi Fransız sahilleri de abluka altına alınınca bine politikası l 
Avrupa deniz nakliyatı olmadan yoktur, her ka- t 

metnij 

-
Denizlerimizdeki bazı tehlikeli mıntaka 
lar ve vukua galan kazaların sebebleri 

' \ 
: '• •• . ' 

(Yuıaı 2 inci uyfada)" 

Biz Fransa Mareşali Phili ppe 
Petain 10 temuz tarihli kanu
nu esasiye uygun olarak Fran
sız devlet reisi vazifesini deruh-
te ediyoruz. 

Buna binaen şu hususu karar 
altına alıyoruz: 

Madde 2: 25 Şubat 1875 ta
rihli kanunu esasi mülgadır. 

Vichy, 11 Temmuz 1940 
İmza: Ph. Petain 

Fransız devlet reisinin sala • 
hiyetini tesbit eden 2 numaralı 
kanun: 

11 Temmuz 1940 tarihli kan u-
nu esasiye uygun olarak aşağı
daki hususları karar altına alı-
yoruz: 

Sonu 5 inci sayfada) ......... , ... ____________ ....,. 

Bulgaristan 1 
Hatıralarım ı 

Avukat Etem Ruhi Balka.ıı'm 
Bulga.rist.ana dair siyasi ha
tı.nı.la;rını neşre bir iiıl güne 
kadar ba,şlıyorm. 

bine in takib ••""-''"~ 
harbe dayanabilir mi ? ettiği ve edeceği bir milli si

•'. • 
Dir köşesi.IJ!!en '• vropanm bütün sahillerini kontrolu :ı!'"'~:ı nlan, 

itlı:ıl:1~ ıe funı.caUn:ı. maw olan İngiltere; Alına..'1 t1c::ırct 
filosunu da mu:ı.~l bırakmıştır 

cm bir kararla İngilte-J 
re Fransayı, Cezairi, 

Fas ve Sı"iyeY! Je abluka altı.-

na almıştır. Bu curelle Avrupa 
kıtası içinde lbp'lı.ya ile Pll~-

Sonu 6 inci e\l)lfod!I) 

yaset mevcuddur. 
Sevgili Milli Şefo:in ctra

fıuua granitleşcn 18 ırlllyon
luk Türk camiası dün hüku
met reisinin r..ğzile kcmı5tu ve 
anlatLı ki Curıhuriyet Türkı
ycsinue kabıne l<·beddülile ck
ğio~bilecek bir "'Yaset istıka
mcti yoktur ve olamaz. 

Türl.un ını.li politikasını 
şahsi tcmay' ·ll~rin hercailik
lerimle ara;,~p bulmıya çalı
şanlar Cull"lıuıiytt Tilrkiyesi 
ııin ç;ı.ma~ır dc~i 0 Lirfr gibi si
yaset değişt'rnıek itiyadında 
olmatlıgı hakikatine acaba 
crclııldilcr mı? 

Belki aı'lık yalnız Türk va
tanında esebilen açık sami
miyet, temiz nıerdlik ve gıl
lügı~sız sulhpcrvcrlik lıava
suıı ifsada teşebbüsiin beyhu
dclıği de ayni vcai:e ile an
la~ılmış olur-a kaıqnçları iki 
misli olur. Türl;Un me~hur 
hir sözü vardır: Her kuşun 
eli yennıe:ı. 

A . CEMALEDD IN SAR""'OÔLU 
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• ehi hidiseSİ (~ ....... $.._e_h_ir_v_e_M_e_m_....l_ek_e_t _H_a_b_er_le_r_i · __,)
1
_ .................. _... 

Yolcu salonunda bir telsiz Verem mücadele 
cemiyeti f aaliye
linf geni.iletiyor 

'1 BtzlYl!f C' F r; tı > '• pav-
.. i d •• - ·· ı k yontar lnta edilecek 
ISQsyQA GJa ~fl,.llŞll ece Verem mücadele cemiyeti 

Yeni yapılan yolcu salonunun 1 Badan başka arza. edenle• 
kulesinr llRrteltiS..iatasyo;;1 ~y'liiut..We bu t · 
pılmas,...ll'd& Vek" · ~tı 7e ~eıı!lebileeek 
kararlaştırılmış, bu hususda ,·e- tir. 
kilet tarafından P. T. T. i~ DevleaDenizyollan Biaresinin 
-..ica9'aien-di ''Weır 'Ib#*ıaliıllite~fa-
nıii olduğ:ılaıiam.~ aıtixeM..:aJ•dığ.ıa · 
~anmış ve bazı tecrübeler )1'8pıl- \JIZiyeti hakkında bu teisir4en 
~tur; Bu.. telsiz ista$} onunun istifada. edeceklerdir. 
plıımla, f&al,l):ete geçe~ Bu~ hlılJm-xalcu sa1itmı-r 

bir! hllle:- ptilflioesi için. ~ nun k\llerliieİatallbul muı.f 
maktadır. Bt.:;.telsiz vasıtasile , teşkilitı ta.nfından büyük bir 

1 

seferde bwlwıan vapurların va- ışaldak konulacaktır. Gayet 
ziıeeti li)rıkile lroı!ııtrol edilebıle- vetli olacak bu ışıldılk ile lima 
cıetc hangi limaDiarda olduğu, nın emumk ~llıil8!g-t'ile 
ne vakit gelecekleri' l"Eaire yol- bilecellr.~ p 'z Jtı 
cu salonunda..a.çılacM5büyük lev lecek pm&r Dlidi~ 
halarhr Bıd1iıa ~tir. tarafından kontrol edilecektir. 

İsiaıllbul ~ evvelce buil8n~ 
dula Kw'• ı.iıında.n. ,mi . 
IB ..._ V.tJeJuuııu t111mm.-t 
tır. Verem mücadele cemiyeti, 
son mm&Dlarda h.-..miJıdan 

arttığJndanı faalipt:lııi mtırmak 

ltmıwm•. iti ........... ilk ol 
rak aftw;ak tedl'Jfr, JlfenköY 

zımnında zaman zaman gır 
bııiıılat aıı.ııeainden birıdlr. 

sanatoryomuna yeniden modern haaa Avrupanın buyuk bir kısmı
bir paıı;yon ilft.ve etmellrolacak • nıa. mlhv• de.....tttlert manzumesh•I .. 

tm Btı:itibarl~,... ıoo yatak ,..... 111tı• ~..,__,,.., 11"Bll'llllfl
b._ ~I~ ı1'd J!\11 k•a~Wüll 

Ji o.im.: sanatoı")lln, 150 yatağa f IİİırOkleftınekten kurtıılmu1 Bal• 
ibl&ğ olacaktır. Müstakbel pav- kulan ve .xakın prka çevrllmlı bu• 
yonun yatai iniitaiı cemiyetin ıunmllktadır. 

Van. dat1 ile ,...__ ...aı.o.li.."' tesbit 
~ ~ IJnull Avrupıuıın v• tJrlttn 11ıııJ 

8dfteıvılitfr; ~etimva.n'm.ılilDlilr •wırW-t•llli ..u,,.._.. lilit tlık 
aırtımıai icinı YEl!ll!lll mililadıale ... , ...... , Wt'b ~ .,.. ..... 

cemiyetine ait yeni pullar bas - ""' ortayr ~il ha"9rftır, tiu,... 

tırılma8l düşünülmektedir. 

aJll •nd 
ahıan tedbirler 

S1itileci dUkılln111dan 
yanıgpa çaktlı 

Alemdarda IDllli Ahmer 
desinde: 18 numaralı Basli:ne. 
Biriieei dükJıtiimı~ JIUllJ!ll 
mtt. derhal ~etiıten itfaiye ta
rafından etrafa 'Sirayetine mey 
damWÖ'R ... lliiBdiriUm~ 

K.Dreknl pralandı 
Cibalicle Imçük, M'.:WdlılılaJilfllil~ 

da ~ maltteb paimda;.~ mı 
marada oturan Hüaeyüıle mav
nacı Metimed arasın~ kavga 
çıkmış, Mehmed, Hüseyini, kil· 
l'lllıila lfl 11mllm yandamıa )llUW· 
btmı ...... ,..ınq 1Nknelı!' 

~ 
Su dtdduruNuln 

Bu cevablardan en bir 
k"9nln aeııelerden 

d~ lıe her türlü 
llllal!t fikrinden ha 
faali-~ Pt*at 
umhnl alyuetln ya 
vaallallarfa ~ 
fetlerf• ıwOMwflrftri. 

nı ..... ....nı.: ... ~ zu ......... 
lanmızta lstitU,,.. ~ eftlAtt :l'IQr 

ld,..ni. diril* hareketini -
..tlal bir. kere daha aırlatıaı•tr.. .............................. 
Tlfrlctyenln, bugilnkü A~upa camla 
aaıftda, kendlalne ı;.. olp ~-..~!ifil 
ttnl ve vul'tm ctlr lzlıtf fthlfftlt. 
....,, ~ ... 11e11n1n ......, ~fit. 
daklr, lill..,.. .. .., • Uiııılc ~ JWJloo 

resine Mat. • ._ lftr Mu• iti~....,., 
lı yetw.licU.b.lr ~QllllMlllır. TIW-
klye, hfvelclilnü~n dedlAi vew.ue= 
cölm .. ve gjirUmü• OSmanll lftTPll• 
l'lltorlilta' ctefJJdlr. MIRK fefhY' ~ 
fhlda-... yekt..tliı ı 6 1ılP NltlWll\. 

TDr.l(fyefıhl- ı.tf.dill 1evfnw "1• 
latlkllttnhr• v• ..,........ t....,.., ...... 
h0fl'ly9': V• ,,.....MlhUİ5 "nlltll: ... il. 
ti, bu no~ it~ kalwte. ..._.. .. 
kuk tltlrme,yl ~ -~ 

tpı. a..,.ewtt..ı.•a now:•ı• 

bar11zı ettırm•teditl.~cJ~lll! 

._,_de, TUl'klye- h'UkCUnetlnlft ... 
Jfl• Bqvekill, ~ ....._ -.ctı
abMlekl clilaH IUl._le, .............. 
............ Çlit...,,. ..,,..,, lh• • 
-dııllan k•l'f•atnda TUl'tl A)'Uetl· 
ıriaı ................ ~~ 
...aaııttten uüıcta. ""2lu1tdujıın11 
..utıe anlatmıttı~ 

Qr. RlifıA4 V 8 W-
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M RLER 
İngilizler Türk 

dostluğunu öğUyor 
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husraııa nıu tehi btr tat-z ol
ığunu kendisine has s ıf 'e ba
~ dilile ne güzel ız lı cdı>r ! 
Politikad~ hu hard·d tnrzlan 

':c daha ncıJ lı neticelet 'erebi
.. Fransız nrntbuatmıu on ay
, her gün ıtllı rnuahE'desinde 
·r halde Alınan}ayı par ala
''llı, \'er ay mi.isa lahasını 
ıstermcmcli, (.Rhinı hududu-
. behemehal müttefıklt>rimiz 

gilizlere de şimdiden kab ıl et-
• mclcri teıaneleıi yine Yer -
yda fakat bu defa t mamen 
aKiıs bir şekilde imzalanan 
jtarckc ile elim bit nıuk bele 
istihzaya maruz kaldı. 
Çarlık Rusy,lsmın il ' defa 
mak üzere "Hast.ı adım,. diye 
•'sif ctti6ri 'e miı a m bol 
sedcn do t \'e ahbab c1 'let

.. le tarzı taksimi yüz seneden 
ıladır muhte i f Avrupa ka -
.ıelerı antSJada müzakent ze
. ni teşkil eder. 
Türkiye bugün her zam•ııdan 
ha ziyade, canlı, dmamik ve 
:mu Avrnpn ve Asyamn bir -
.tiği toprak \C boğazlard...ı dim 
I{ durmaktadır. Halbukı keıı

ıerini tabii mirascı add den 
rlardan bugün nam 'e n şan 
•e kalmanu. tır. Son çarın ke
ıkleri 'e mezarı bile yoktuı·. 
ıasi vaziyetlerin inld!'!afları

, askeri durumlnı ın girlı \ e 
·ıhfi tarzına bağlı olar o.k mem
~tlcr mukaddeı atı t ı:ıyyun \'e 
~arrür eder. Yoksa kd asında 
- fikri sabit ile hareket cd ı ek 
'llisata gözlerini kapıyan kt 
:darmı tıkıynn hir kim 'Hin 
..yalhancsindc\i • tc ·hl ~ nat 
' 0 bi, felsefı, bedii, ahtaki hası
oe kadar ulvi 'e fikri 1) ı y-

var ise o olabilir Fak t si
si değıJdir. Hakikatlere uy • 
•n değildir. Politik · ·n de 
·ndan daha tPhl ~eh bir n -

yoktur. 
Bugiinlcrd P . k 
'tu k ve ifad 1 ri Ye 
rcyan ed n uc b .... ıı m ltale 
leı bizde bu his ve d'ı l nee-

Büyük Millet Meclisinde birçok meb'us
lar hararetli nutuklar irad ettiler 
(Baş tarafı 1 lncı u 'acl3) 

ri ile alakadar olan karnrmr ve 
tedbiı leri hidL.atın seyrine bı
rakmak bir an icin bile tnsa\ -
vur edilemezdi. Sahası her gün 
biraz daha geni~lemek istidadı-/ 
m gösteren büyük buhran kar - ı 

şısında siyasetimiz ve te-ıbirlc-

rimiz ne olabilirdi? Bu ka far 
biiyük millet Ye 'atan menfaat
lerinin icabettirdiği tedbirlerin 1 
hcı şeyden evvel milletin d ı.in

ccsin<'. duygusuna uygun olrna
sı lazımdı. Türk si:vasetinin ic b 

• 1 

larını Türkün uzak ve yakın 
tarihinde aramak Milli Şefm et
rafında bir kaya gibi birleşmi • 
olan milletin iradesine mutabık 
olarak tavin etmek kadar tabii 
bir ŞPy o"1ınazdı. Hükümetımiz 1 
ancak böyle bir yol tutabilir ve 
vüksek rnc<'lisimiz ano.:ak bu 
~ahivette olan kararlan ta ib 
t:>debiİirdi. 1 

Hatib sözlerine devam ederek 
Türle milletinin her Reyden önce 
ve her şeye rağmen milli hak
larının mahfuzi~ eline asık ol
duğunu hiç kimse için bır sır 
olmadığını Türk milletinin ~ulh 
icinde, refahını milli inki..ıafını 

temin etmekten başka bir arzu
su bulunmadığını \'e ınacet'a 

arkasında koı:;madığının da bi
lindiğini bilhassa kaydederek 
demiştir ki: 

-- Vatam heı hangi bir tanr
ı Uzdan korumak icin icab eden 
bütün müdafaa ve emnivct tc l-1 
birlerini almak ve yurdu eklen 
geldiği kadar harbin dışında 
bırakmağa r.alışmak, iste Tür
kiye Cumhuriyeti lıükümetinin 
tahakkuk ettirmek mecbm iye
tinde bulunduğu siyaRi heıLfl~r 
bunlardır. 

... Arkad&J1lar, hükiımetimizin 

siyaseti tamamen bu hedeflere 1 
mUteveccihtir. Zaten Türkı.) c 
Cumhuriyeti dış siyasetinin 
nelerdenberi takıb ettiği yol d 
budur. Bu siyaset tamamen te
dafüi bir siyasettir. Hicbır veç
hile hiç kimsenin aleyhine mü
teveccih değildir. Ve ahdi m•j-

rnek ~erefi ve me ulıJ etin: de -
ruhte ebniş bulunan icra ve -
killeı i, tek bir itimad. tek bir 
telecciih ararlar: Türk milleti
nin ve onun salahiyetli \'ekille
rının ilimadı ve teveccühü. 
"Bra\'O sesleri., hükümetimiz 
bugün bunun teyidini arzu edi
yor. Refik Saydam hükiimetinin 
içinde yasadığımız \ahim şart
ların istilzam ettıği basiret. me 
tanet ''e isabetle yurdun seli • 
mcti için çalışmakta devam e
deceğine grupumuzun itimadını 
beyan ederim. "Bravo se.sleri11 

\'e daima hayırlı muvaffakiyet
Ier dilerim. "Şiddetli alkışlar . ., 

,liimta.z Ökmen'in Sözleri 
Ankara mebusu Mümtaz Ök

men de Başvekilin her zaman 
olduğu gibi bugün de Cunıhuri- ı 
yet hükfımetinin dış siya::;etiui 
adetlcı i veçhile dürüsti ile hu-1 
lUs ile izah etmiş bulunduğunu 
işaret ederek arkadaşlar de -
mi.qtir, biliyClrsunus ki, Avrupa· 
da ltarb baf}ladığı zaman. düa
ya vaziyetini, bu vaziyet kar -
şu~anda Türkiyenin almağa mec 
bur olduğu emniyet ve korun
ma tedbirleı·ini hüki'ımet, Parti 
'e Meclis hep beraber mütalea 
ettik. Şimdi Başvekilimizin ana· 
hatlarını tebarüz ettirdiği isti
kamete gireı·ken daha tedkik 
safhasında temayül safhasında, 
müzakere safhasında hükii.met -
le elbiı liği yaparak ve nihayet 
deı in bir inşirah ile, haklı bir 
vicdan huzuru ile bu kararı lıeıl i 
beraber aldık. Bu karar, hür 
Türk milletinin, hür efkirıumu
miyesinde, hür matbuatında mü 
uakasa edıldi. Hüküınetin tuttu
ğu yolun, milli menfaatin. mil
li bekamn kat'i zaruret ve ica
bı olduğunda teı'eddüdü olan' 
tek ·\'atandaş çıkmadı. Bu siya
set, hilkUınetçe, ı>artice, Büyük 
Millet Meclisince ve nihayet 
Tüı k milletinin bü) ük şuun.ınca 
umumi bir tasvibe mazhar ol· 
du \'e bu sebeble bu siyaset ke
limenin tam ''e şamil manasile 
Türk milletinin "milli siyaseti,, 
oldu. Çünkü bu siyasetin tek i -

tınad noktası nıü.stakil Türkiye 
ve hür Türk milleti davası idi. 
"alkışlar,, Dün bu kararı bir 
vıcdan huzuru ile almıştık, bu -
gi.ın hadiselerm her <;e id inki
şaflarını bir defa daha tedkik 
ettikten sonra millete ve tarihe 
karşı mesut adamlar sıfatile ve 
ayni \•icdan huzuru ile bu isa -
betli yolda devama karar ve
riy ruz. Ark daşlar, do;;t dus -
nıan herkesin bılmesi lazımgelen 
bılmelerind~ fayda olan bır ha
kıkati yüksek huzurunuzda te
baı uz ettirmeğe müsaadenizi di
lerım. 

l\lumtaz Ökmen ı;özlerine de
vam ederek Turk milletı ıcin 
üzerınde yaMdığı topraklar ka 
dar, bu topraklar üzerinde ya
şattığı ulvi prensipler de mu -
kadde~tir. Bu değianıcz hayati 
preııı:.iplN in başında Türk :mil
letinin asla tesir 'e müdahale 
kabul etouyen irade ve hakuni
yeti .gelir, demii ve ilive eyle
mtşür: Bu 'rade hikimiyetia 
tek ınüme5Sfh T. B. M. Meclisi
dır. Millet V e.'<illeriııı. Mtltet 
Vekilleri, icra arkadaslannı mil
let m menfaatlerine uyarak aa
cak kendileri seçerler, kendıleri 
değiştirirler . Bu irade ve bu 
hakimiyete velev ima tarikile 
de olsa herhangi bir taraftan 
vaki olacak tesir ve müdahale 
teşebbüslerini en aziz ve mu -
kaddes lıaklarımtza yapılmı~ 
bu tecavüz telakki eder, ve bu
nu nefretle karşılarız "nlkıı:ılar,, 

Biz Refik Saydam hükumetini 
Tfük milletınin Büyük Mıllet 
Meclisinin muhabbet V\! 'tım:ı.

dırn haiz olduğu için ısbasında 
tutuyoruz. Ve tutacağız. Vasıf 
ları sadece yabancılara müla -
yim gden adamları - ki bu menı 
l ... Kette değıl böyle bır pol:tıka 
adamı tek bir vatanda.q dahi 
yoktur. "bravo sesleri. alkı lar,,
İş baAına getirmek degil on aı a 
bu azız yurdun ha,·asını bıle te
neffüs ettıremeyiz "B vo ses
leı.i nlkıRlar,.. 

Şimdi arka icıfildnm v zı} tm 
kısa ıulıi a ·ı udur· 

- Türk nıılleti, hiiklımeti, 
meclı::>i, ordusu ile ve bütün 
maddi ve manevi varlığı ile 
mılletin büyük güveni, büyiık ü
mıdi büyük bir bas olduğu ka
dar mföıtesna bu kumandan o
lan Milli Şefin etrafında birles
nus hir hakikat kayası gibi du
ruyor. "Bravo sec;leri şiddetli 

alkı!'!lar.. emeli ve ümidi, ne 
k1mseye bir karış toprak ' er -
nıek ne kimseden bit· karış yer 
istemek, sadece yurtta ve cihan 
da sulhün t s s ve temadisine 
çalısmak. ' Bravo !:lC teri. al • 
kışlar.,, 

Ye-rlı, yabancı her vicdanının, 
her şuurunun hürmet ve tak • 
d1r ile anılması lıizımgelen bu a
çık ve diırüst vaziyetimize rağ
men lıi.la makus bir dil!=ıüncede 
bulunanlar varsa, hala Türkiye 
denilen hu hakikat kayasına a
lınlarını çarpmak istiyenler var 
sa on1ar da tecrübei talilıden 
menmu değildirler. "Bravo ses
leri sürekli alkışlar.,, 

Fericlu. Fikriain Nutku 
Bingöl mebusu Feridun Fıkri 

de Başvekil doktor Refik Say
damın yapn~f; olduğu beya.mt 
ile millet meclisinin hissiyatını 
ve memleket sıyascti hakkında
ki diısüncelerini ifade eylediğini 
isaretle demiştir ki: 

- Çünkü kendisinin derme -
yan ettikleı·i es:ıslar. daima bi
zim fikrimizde, gönlünf'zde bü
yük Mtllet Meclisinin kalbinde 
ve uunmda hakim olun cuaslar
dır Tiirki~ e Bi.ıyilk Millet Moo
lisı her F.eyclen evvel, sulhten 
evvel, her turliı medeniyet va· 
sıtalarınfö.n, tem •kıl ·riııden ev 
vel hır büyük ıseyc <:hcmmı)et 
yenr, o da Turk ı tildalinin her 
tiırfü madcli ve mane\ i uz tktan, 
yakından her tiırlti tr:sırattan 

ta '\amile ma un olması keyfı
Y tidır. "Bravo se leri, alkııdar . ! 

Türk :milleti · tıkhil savasına 
girmış ve bu i~tiklal savaşını şa 
ıu ıle, şerefi ile bütiin imkansız
lıklara rağ en başarmış ve mu
vaffak ol ı:ıtur. lstlklfı.I omm 1 
kalbuıde ebedi \'C e-zcli bir um-! 

de, b1r anane \e \e hır hakikati 
mutlaka olarak yaşamaktadır. 

Feridun Fikri "Bingöl,, Tür
kiye hi.ıkumetmin herhangi bir 
surette te:.ek ~ülıine meveuriye
tine, uzaktan ) akından tesir 
yapnıağa temayül etmenin onun 
istiklahne, herhangi bir veçhile 
Ru veya bu sut·etle müdahale e
debilmeyi tasavvur 'e tahayyül 
etmek demek olduğunu soylemiş 
ve ilfıve eylemi tir. Bu i e Türk 

nıilletınin istiklal sa va~ıııda \'er 
miş olduğu~ehidlerın kanlarile 
mılletine temin ettıği ahdi pey
man ile ebedı) n ya atacağı ve 
Türk milletinin daima '\C daima 
mevcudiyetinin esac:ıım t~kil 

eden istiklalini ortadan kaldır
maktır. Halbuki Tuı k, istikla
linı her şeyden azız ,.e mukad
des bihr. Bunun içindir ki B. M. 
Meclisi muhası:;alası olan hüku
met ve o hükumeti !:le\ k ve ted
vir eden, yüksek Milli Şefin ,.e 
Büyük Reisicumhurumuzun itı
madına mazhar olduğu Büyil.k 
Millet Mecl sinin de tam itima
dına mazhaı olan Reı ik Say -
dam hükfım~tinin sıyascti doğ
rudan dogruyu Türkı~t- Büylik 
Millet Mcclıf;'nin kendi siyruıe-

tidir. 1 
Arkadaşlar, bazı a3an laı· kıy 

ıneth arkadasımıı Sarac 'fanun 
sahsına izafe edeı mahiyette 
bır takım ne:ıriyat yapn t lurdır. 
Biz bunları nefretle e • ·ki ede 
ı iz. Ve huzuı un zda nefretle 
telakki ediyoruz. Sar ğlunun 1 
~ahsına kıu ı heınm ı 'ıksek 

itinıad ve se\ gi~i vardu. Çünkü 
bu arkada bızim naz ııınızda 
ıııha)et bır sahıs değil doğru -

1 

dan doğruya Turk ya.:.etinı 

yapan bir Tiırk e\ id dır. Halis 
Türk oğlud ır. Sın dı}e kadar 
kendısini tak lır ed rek e\ diğı
mız. ~ihi sım::lıdcn m a u,ı da
ha büyük tak hrte se egımlZl' 

lııç i.iphe JOktur. Bm Pnnle.}h 
hUlasai mar ı atım Ba vekili -

1 mıze tam bıı 'tim dla mü eh -
hez olduğumu'l:dnn k ndılerine 
muv ffaki et tcmc-nm ederiz. 
Aziz Milli ~ı:f mı in etrafında 

kellefiyetlerimizin bütün irn b- :;;;;;;;;;;;;;;;--------------.-----------iiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;iiiiii-;;;;;;;;iiiii ______ iiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
laı ına uygundur. Türk dostl -
ğuna güvenmiş olanların ,.c bu-

nu temin etmek istiyenleri 1 1 -

ki kati bö) le bilmesi lazı 1 " 

Arkadaşlar, sizin de ta ib 
tiğiniz siya 0 t budur. Dün o -
ğu kadnr bugi.in de doğı u ıl
duğumuz siya. et budur 

ssir. 
d&4 

y rıne 
uçk, muttefıklerine mtza... 

t etmek \ e kuV\·etle nı tam 
bır surette mul af aza e.} l me'k 
azim ve irade inden yak l şa"" 
kı mutmam etmiştir. Bunun i .. 
cınd r ki, A a ı a:ansl rıum ve 
Alman mdyo~unun yaydığı ena 
nıyetlı say'al ra rağmen tal -
yanın h be gir' indi nbe-r tn
gılte-r nin Tilrki)e ile, Mı ı ile 
ve A ıb cl!myac:ıı ile do tluğu 
daha ku\'\etlı ve dah ı !'ldlı 
bir hale ge mı tir. Turkı e '\e 
olan muahed nız me ·'i o tak
ta detıım edt\ ı.1ng·lız • ·n
umumiye i T ı·k mutte(ıkl ri -
mizın kati \ e dliri.ıst s y tıni 
tam k vmetı le takdır et ı cte
dır 'e fngil z efkürıumumıyesi
nın Turkıyen·n gayrimt anb 
ha ı luırek ı ittihazında ci se-
bebl t hakkı da ıieri süı 'ı ece-t 
h bır ·ı r.ı knydı ~ okl r B. 
Butl "\ dtin BakuJ. a bır tngi
lız hiı•~umu l akkmdaki h yaH 
iddialardan bahaooerken, lngi. -
l'z lıukumef nın 1nı::r ltere ile 
So 

mızı 

t ktea 
\kıs-

d~'' dt>t Kf'rinıia Sözl •ri 
· n h n ebt Cevdet Kerdll 

a ı d denu tir ki 

nn 
:ı neti csinı ık rronk bir z 
"le olur. Fılhakika Runıan~ n 
11ameıı Berl n ve Romnya mli 

. eceih bir politika takılıine 

\o leri. alla ar . 
l\histnldl Grup Reisi Kiır .. ud • 
Hariciye Encümeni · n 

takiben kürsiyc gelen m" takil 
grub reisi Ali Rana Tarha 1 drı 

Balkanlar 
Ve ltalya 

Rumanya hariciye nazırı I' 
lamı§br. Son had· elcrın B k 
de bırakb0ı n ı tecs ·ır bu 

·mlcket hliki.i :ndaı \ zırnJlll

.'larını Mill tleı c .111) ctınJen 
garbin en biıy'ık d mokrn ı

•den art1k yüz e · me -~ 1
: 

i. Fakat Berline doni. \ e ıl
..ı nihayet b ı k ı kiıkl ııı 
izam edcb lı . E hu U!:l ki 
ımanya elinde Macar sa\ letı-ı 
hala dayan bılecek bir n k • ri 
kanizma da. vardw. Dı -er 

su beyanatta bulunmuştur: · 
- Muhterem aı kadaslat Tir 

kiye Cumh;riyeti siyasctinın -
sa"' vasıflarından biri de a ı · 0 1-
ınıı ıdır. Mu:ltcrenı Başv 1 ı -
ınızin daima alfık:ı ile lX!k 11 n 
ve idmad!n dinlcnC'n beyan l rı 

son ı · diseler Uzerine efkfıı ı mm 
miv ) i tem ir etmiş bulun ıy ı. 
C ınhurıyet l tlk ıınetinin L1k'b 
ett g· siyaset. Tüı kiye Eli: "k 
'Millet McclUnin !r urdun m nfa
atiııc u)gun olarak teshil e~li~i 
veya edeceği siyaset ol •. bilir.! 
Yüksek kararlarınızı tatb!' et-

•ikan devletlennin hudud \ e 
.,kaddcrau hakkındaki tasw

lar da niha;>et bir t kım talı
~ler, temennileı ıe arzu r 
çevesini p k de a :am~. . de\•amlı bir Avrupa barit ı .i· 

.Btlbassa B rl ıı 'e r..om dakı 1 zilebilseydi Almany~ su da cı -
· ~f tam"men reali t ıüe!ola- ka l..ch, Ç..ek, Slovak çemeer'nin 

Hakiki kudrete i tın d <>t- iç'ııde çoktan boğulmuş oluı du. 
•yen vehimlere kulak • smaz- ltalya <okdan Yugosla\' çizmesi 
.. Alakadarlaıın rey \e n.ma altında inlemil) bulunurdu. Auu 
:.ati almmaksızın s ıf cebre panu1 ve h:ıtta biitüu dilnyrmn 
yanarak yapılan taditat ,.~ yaşamakta olduğunu bu en na· 
shihatın ergeç nasıl bozula - tik ve buhranlı anlarda (L~
leceğinin en canlı mf.salleri fontcn) iıı hikı'tyesini biitün i}J· 

b •· lde tı'dailig'Hlc hatırda tutmak hiç za 
.;;.zat k. endıle~n;n . u. gun e 1 
tı'dcrı nctıcelerdıı. !faya- r.\r!ı değildir. Ül<li.irülmiyeıı ayı-
hududı:ır, dıruırıdan doldur- nın posıunu satılığa çıkarma • 

!1 kuvvetlerle ayakta tutuna- malıdır. Yoksa hem alıcı hem 
.en milleUer, şişirilerek ken - satıcı btiyük husranlara uğrar
.Jisıt öküz zannedecek dereceye nedametlere maruz kalır. 
lea kurbağalarla ha.kiki ve HWMlyin jiikrii Baban 

---o----. 

Roma Balkanlardaki 
eski sulh muahedele-

rinin tadilini istiyor 
__,., 

Rom , 12 (a.a.) - Stefanı 

· n ın n diplomatik muhaınri 

Rom ıl~ Berlin'in Avrupanuı 
c nubu şaı kısınde idame ettir
mek istedikleri sulh hakkında 
ecnebi matbuatının bir kısmı 
tefsirde bulunmayı lüzumlu ad -
dederek mihn·r devlctlennin bu, 
m ksadının bu devletlerin şimdi 
İngiltere ile mücadele halinde 
bulunmasından ilen geldiğini, 
fa1mt bundan sonra ihtilafın 

Awupanın mezkur kısmına p
vılabilcceğini yazmaktadır. Hat 
ta bu hususta Rusyaya da tel
ıuih edilmektedir. 

Salahiyettar Roma mahfille
rinde bu tefsirin tamamile yan
lış olduğu, Roma ile BerJini 
§imdi olduğu gibi ilerde de Bal
kanlarda sulhun idamesini ist~
dikleri ve mihver devletlerinin 
hiçbir Balkan veya Balkan ha
rici devleti tehdid etmedikleri 
beyan edtl~ktedir. 

Berline gidiyor 
Almanyanın ingiltereye karşı askeri hareketi tehir ederek 

mukabil bir iktısadi abluka maksadile Balkanları 
organıze etmesi ihtimalinden bahsediliyor 

Bükre , 12 (:ı.:ı.) - R t ı 

a3an..,ının zannet ı -ın nazar cm 
Rumınya H 1 ı'\) N ır B. 
:Manoilesco, y pıl n d:wet uzc
rme Itlnihe ıd k ir. R v•:ı 

arazisinin lıi hır zaman Ru ya
ya aid olmıl mı olan .ıı:rımnın 

Rumanyaya iade edilm ı · n 
Almanya hükum tinın Ru va 
nezdinde t*bbüsatta Jtulunma
sını tal b eder•"ğı tnh u:ı hl -
mektedir. 
Mulıa .. amatın Balkanlarda da 

patlamasına mani olmak için 
Almanyamn elinden gelen her 
şeyi yapmakta olduğunu ahvaet 
göstennektedır. A\Tup.mın bu 

Bıttabi mıhver devletlerının 

Balkan mmtakasında idame et
tımıek istedıği sulh adili.ne bır 
sulhtur. Bu itibarla eski mua
hedelerin tadıli lizım gelmek -
tedtr 

Her t:ıra tan b klenilmiyen hfı
di lerın zuhur etmesi muhte -
mel bulundukl'a, Almanya Bal -
kan memleketler·nden ordulnn
nı terhis etmelerini tal "b ede -
me 

lm:ır;laı tarafından mülhem 
olup Bcrhndeki ecnebi muhabır
ler taraf ındnn gönderilen haber 
ler tugiltereye karsı acil bir ta
arruz ihtimallerinin ikinci pla
na bırakılnıı~ gibi olduğunu gös 
termektedtr. Mukabil ekonomik 
blokWı ihtimallerine kartı, Al -

R ın M ri 
miuıa ~batı ınes0l1.sı, günün mc 
elesini tc> ~ı.ıı ctın kte ise de 

1 

Münihlekı B. Hitler. kont Ciano 
w Macar ı az:rla11nın kC'nf ranJ 
sından sonra. Ma arlaı tarafın-l 
dan müsh.,.t hicbir t lcbın vaki 
olman.uısı, Rum t) a i. 'n iye _ 
tin birnz 0 'S< 1e ine sebebiyet 
''ermiştir. B. Hi•lcrin Ruma.nya 
ya biı-az zaman ge~ırmelerini 
tnvsıye ettiğine mütedair şayia
lar. ve General Antone.sco'nun 
serbest lJu akılmış olması, ha • 
vayı daba sakın ktlmaea hltıınet 
etnıiırtlr. 

ıo3u lllil 1 ..ıhafıu:ası 

:urnn dttıı\ Lnın 
n:ıtı bu ehem uy t ve 

\:bt liızınıdıı 't)td
. w ~k lı lkışlaı 

Ar .a.da a , hlZllll y nı Turk 
d· · ı .ıı kuı ulduğu ılk gun • 
d 1 Jerı ıc ve dı~ pohtıkanıız 
ıı~u aka ve ya nız 'I ırkiye Bu
~ tik Mıllct Mec lıım polıtıkası
d lk •.• 1 " t \Ü clı ll'>lıtı • 
kurnn ı;.tta \ c ,. hını ı J. eı.;une 
m ;:ıulu füunhasıı n Ti.trkıye 
Bü.t ük M11let lıecl.sı<lir , 
Bu~unlerde di.ınya sıyasetllli, 

ahvalınt bozucu bir takun ha
berler ıçlnde iki komşu nıernı _ 
ketın Türk . Sovyet dostluğu e. 
nu bozmaya matuf bazı şe 1 aezmckteyi!; v c 
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ayde medi'"'. 
giEtere fle 

taraf pl·b 
__ , • ..,,r-vma • B~ } ffi< lbLl<l.U 00-

Jnmuugu 1111; rd~. Fıan 

sanın }. , l • E>ahi l<.ı ) r alan 
Alman ord'lsumm !ngı tc.eye 
~ı •• r son taarruzn} pm ga ll'a· ı 
zır olduğu a.nl:\ı:t!l . S"u ohe"'iz, 

1 gaz<'tcler, bu rnuaz .. m teşebbu

:>Ün ıh zarı halrran fa hiçbir tuf ·ı 
siliıt nctrctmi) oı lar; Eln ufak 
bir rnalumat dti:-;mana fa}dalı o
labilir. Fakat taarruz herhalJc 
geni[) mik'yasta karad havada, 
uenizt!e ve denizin altında cere
yan cdccektiı. ':\Iü<l fa uJ. ayni 
ıjckilclc olacaktır. Butrn ilfılıl<4r 

her iki taıafta d.ı o. t, :> a kon'.l-1 
ca.kt1r. Bu hueu~ t. gb e\ ilccck 
faaliyet ve israrın ben .. ~ri bu -
lumnıy::ıcaktır. İngiliz impara -
torlnğunun ist.iV'ouli, A"ı nıpanı:ı 
istikb1li mevzuu bahistiı. Bu, 

1 bir devler müca<lc1C:si oJacal\'t.ır. 
Ahn:ıo •e fngil.iı gend kuımay-1 
ları hesa.bsız m\isMillcr önünd·~ 1 
bulummılctndır: Almanlar iç;n i 
en bilyük mfü;kul, d~nizi get:: • 
nıek, tiıgiliz için de, biı ihraç j 
ameliycı:ıine mani olmaJfür. Al -
nıan-~~. Manş clenııini g m ek 

1 
i<:in, birçok va~talaı-a. malik: -
tir. f ngilterede-. topt'n{,Tım.n ilılii.:
line knr~ı ko-ym:ık bir o kadar 
vasıtalaı-a sahlbd.i.ı' Müşkiilil 

1\.al'şthklı olarak.- d~ihlımsttr. . . . ı 
Alr>uwlıır t:ı.ro.fmda.u. eşsiz 

bir itNıtnan gortlnmckt.Mir. Prt.):;' 
tl)f)ya ı :mağl&ti '".°e NOll\ ı,i işg--.U 

ettikten~ HölindA ve: Belı;ik'ayı 
e-zdikte.n Rfan:aay yeı.~ sP.ı'dik'· 
te11 oom-a .A1Alal ya, Jngiltere 
harb;nin ncliCt"Siı)den ~übhe et
m~m ı.l·ti?tii:r. Daht şi~ndiden ta
an,uz t rtiM.tt ta•n!lmlanrn»>t'lr. 
Bıma bir ı :mlrı-li emeıt kH cd• 
cek h:trl",kd de. yapıl ır. Ga
malı :haçı :ırnnş denizindeki Jer· 
sey ,<::ııernesey adalarında dal
galanmaktarl r. 

BnııJan başka lfo1 ıin bom -
liardıına.n tayy;tı•t:k:ri İngiltere • 
nin garb sahili üzerinde uçmak· 
la iktifa etmiyorlar. F-aaliyctleri 
şaı·k sahilinin limanlarına kadar 
uzanmaktadır. Nihayet simal ve 
}ıfan~ denizlerinde kara üsleri· 
ne sahih olarak U-Bcot'lar. İn· 
gfü;; aualaıının etrafında CC· 

hennemi cevelanhmna başlamı!1-
lardır. Bu vaziyette. Almanya 
muvn.f fakiyetine. crim ... wğine ka
nidir. 

Alman g-a1..etelcıi, "lngfüere 
sıkışıkt vaziyettt.'dir ,, diye yaz
maktaclırlar. Ve eneli lngilt'!
re yaJnl.Zdirı Frruısa.dona.nm.asi
lc mUstemlckelcıi hakkmdaki 
son ün:d.dlel"i de clağıh'11 şlır. o. 
ablukıı altındaıJu, buncbn !-50nra 
ne Rumen petToliW.i, ne P..us 
maııgaııezini, ne 1Wyan d' ası· 
nı. ne: Yugoslav balmım. n İi
kaudinnv lreresteı ve selül8iunu 
ve ııe de bütün A \-:rtıpruıın gıda 
ma·~oolerini ala.nn.yacaktir. Av
rupa kıtnsını abluka eden lngıl
tcrc dC'·~il, bilakıs İngiltereyi 
ab1ul~a :ılhna koyan Avrupad1ı-. 
Cermen Napôlyonunu yl'.nmeğı> 
mukt~lit hi<ı bir \\ ellington or· 
tadn gi'timmeyo· . Her-hangi bir 
Wct"rlGo'd:ı. ufukta kendisi t>ös- ı 

tcrmiyor. tngilterenin vaziyeti 1 
dramrıfiktiı. Alman gazeteleri 1 

her §1:yıı ~luuin \'e tasan·uı· 

edildiğmi r tn ';de tcdkiktcn 
,.,.1::1 ığlı: y.ı.zı. oılr.r. Alman ge
nel km ın .. jınıu hususi bürC1laı ı, I 
üu ı.::. ı..bbi lı en u!.:ık tefcrnıa.· ı 
t.1,cı. kadar hazırlamı~ları\ır. Bu
rıu her ti.ıı fü :oaı'ah'cıtmda tedkik 
et.misler ve bunda muvaffak ola
bilmek kin mukcı..' emct edilm.:;
sine iml: · i olnııyan maddi va
sıta:Iru: top .~m:ığ'-<L muvaffak ol
muşlurcıı . 

Akdenizdti' tulmağa mecbur 
olduğu bıleüml.e harb g.Ulıır in
den mal rum ı0lan İngiliz donan
ması Alın~ h ttı harb gemileri
nin muhtenel bir taaınızuua: 

kar~ı her isıikaılli!tte. ua:ğı,lma
ğa m"cm. • tlut. 

Ttln·:ff ye 0 füıoo, o, Fı ansa 
muharebe ı ıde olduğa giDi öi • 
rinci planda biF rol oynıyucak
tır. Londt. f Aiman tayyar& üs
locint'len oı: bt>s dakıkahk bir u
çu~ nıesaf ·ı~nyrılmı.sttr. Havr 
Pôrtsnıouth \e- Soutlianipton gi~ 
bi bayati me!leezlerden 160 gi -
lonıetr.e mesafo:1~rr. Airrıaıı 

tayyareleri kcmmiyet ve keyfi. 
yet itibarile" İngiliz tayyareJe -
rine faikth. Bu keyff yct mu ha· 
rebcnin umumi neticesi üzerin · 
de kat'i bir tesir icra edecektir. 
~übhcsiz, İngiliz ~ahfüniu her -
hangi hır 11nkıtas111da;. nctice~i is 
tihsa.l eylıy~ck olaı:ı mottlrlü 
kolların ıhrnı!In:ı; imkin lrazıdı .. 
yacak'tir ... 

• • • 
İngilizlt:-ı, ''A)nfü.nya, ayıyı öl

dürmeden ıx-mtımu ı:ıatıyor,, diye 
cevab Yc1·iy01:lar. Şübhesiz, 

Fransanm istilA.8ındanberi 1n • 
giltere yalnızroır, fakat ayni za
manda müttefiklik' vazifelerin -
den h--ıırtu:muştur. Onun kendi 
topı ağma (!eldhp yekvüc\ld ol -
ma.sı imkiını vardır. Harb ku • 
mandası bundan sonra tekdir. 
Siyasi ve sevkufoeyşi vaziyeti 
salü.h bulmustur. Techizat ve 
beslenmesi keyfiyeti ihtiyaçlari 
le mütenaz;fü olmaktan geri Kal
nuyacaktır. Zira hem bitip tli
kenmiyecek membalara ve dün 
yanın en büyfiic deniz kuwefüıe 
maliktir. Alnmnya, İngilterenin 
duvaı·a omuzlarını dayamış bit
kin bir halde bulun.ıioğunu sam 
yor. O, bunda aldaıuyor. 1ngil~ 
tere silah altına+ milyonlarla in
sanı çağ1rruışt1r. SiJahkinmasını 

teksif ediyoı. Da.ha muazzam 
bir ordu, donanma ve hava kuv 
vetlerine malıkt bulunuyor. İn
giliz galibiyeti, bu üç stok Ü7..C· 

rine istinad edecektir: Şübhesiz, 
Alman taarruzu kuvvetli olacak 
tır. Fakat Hitler askerlerinin 
elindeki bilcümle vasıtaları ar -
tık bilen İngiliz müdafaası da~ 
ha şiddetli ve azimkılr olacak
tır. Her İngiliz bir gönüllü as
kerdir ''Nidıolson'un beyanatı,, 
Eğer Almanlar karaya ayak ba
sarlarsa, hed.es, erkekler ve ka~ 
dınlar müste' hler üzerine ateş 
edeceklerdir. Her ev bir istin -
kam haline gelecektir. Bütün 
lngiltere mfüıtahkem bir mevki 
olacaktır. 

Zaten lıaı b oitmiş olmakt'an 
uzaktır. Rusyanın tavrı esra -
rengiz kalmaktadır. Birleşik A-

l.'ENİ SABJ\ll 

Mahkeme koridorlarında ... 

şiddeti 
anyada 

elecek? 

apka ve hah. hırsızı 
( ... ) anla ıyo 

Seccadey~ l<apınca •. hemen b~r tramva
u .. •ya, oradan Beyoğluna, bir daki ada merikanıu bir glin, bıi~ ük ı 

ı~c-leye iştiı aki imk.-:.nsız de
ğildir. Almanyanın kuv\etleri 
bitip tükenmez dcf;ilili ·. Alman
yunın namağlüb ohu;wı biı ef
ıaaneden başka bir ::;ey o1rırnaz. 

En nihayet, haddindı:.>n fazla 
devamlı gayretler, ef d..i.kaı·Iık.lar 
milletleri yorarlar.. Galib- olan 
kimse, bir çeyrek daha fazı 
dayanandır. İn6iltereı: nihayetı:
ka<lar devuma azmetmiştir. İn
giliz milletinin guınmı., ıııuha, . 
fazai nefis kaygu.ı:>u sou sözleri
ni söylcmemişlenlir. Taı·ih, ten
like zamanında İngilizlerin nev. 
midane. bir---ınctanet ve. ısrarı ... 
mukavemet cttiklerin.i. gösteı> • 
meltte<lir. 

yetmiş beş liraya sattım. 
~~~~-'----~~~ 

vAzAN: J.AcAT s&MER 

Bunun içindir ki efkiırıumu • 
mimiye. istikoo.m İngillilere:lias 
bir sükfuı v~ soğn]d:aı-ılrlıkia 
bekleıtıektedir. 

• • • 
Her iki hasmın da.- hil.:!ti rnm 

yesi, hisleri bu ~ekilde görün -
mektcdir. Her iki taraf da 
Homere'in kahramanlarına la -
yik lakırdılarla karşıla.c;nıa.1.'1?

d•r. Hc-rhald~ harb Manş deni
zini ge<lecektir. Tarih! Alman -
İngiliz ihtilafi silahla. haUedi'le
cektir. Almanya da. İngiltere 
de saha hazırlamak"tadir. Dou~

res ile Calais arasındaki süku
net, fırtınalarla dolııd.dr. 

"Gazette de La.usaimef, 

Tınaıat Vekili 
rlanisada, 

Manisa, 12 (a..a.) - Ticaret 
Vekili Naııni Topçuoğ,iw şerefi
ne dün gece: verilen- ziyaiet 
vali Faik Türel, gcMl'al.Tevfi 
Oge, parti müfettişi Galib Bah
tiyar, Gökser ve bir çok davet· 
li hazır buluıım.uı}1 ziyµette 
müstahsillerin dileklerile aıa.,, 

kalarından ötürü. düyulımı mem
nuniyet ifade edilmiş ve istih • 
sal maddelerinin. sat15 fiyatlar.ı
nın malın piyasaya arzından ev
vel tesbit edilmiş buluD.D:JaSı te,, 
mennisi izhar edilmif11ir. 

\ekil M&nisadu ~Trktr. 
Manisa, 12 (a.a.) - Şehri -

mizde buhınmakta olanı Ticarc 
Vekili bugün Bandırma ekspre.
sile hareket etmiş ve istasyon.'
da te17yi edilmiştir. 

Hayatımda yaptığım her 
hn·rozlıktan bir nedamet duy -
madığımı söyliyemem. :Meseli 
kısın heri!iıı şapkasını a.ııırmt· 

şm • kar altında. başını a~ık bı • 
raltınıqım .... 

Bu bende muhakkak bir ıstı
rab husule getirmitir. Veyahıırl 
da paltosunu omuzlamışım! Za.· 
"1;alli soğuktan tirtir titreyor!. 
Her'kesten ziyade ona acıyan 
yine beııiındir .. 

- Aman K. .• neler diyorsun'? 
- Bilim değilsin ki karşın. 

c.1a ya.lan söyliyeyim ! lc:im ne isrl 
dıı:ıım da. o ... 

- Demek sen de bi vicdan 
az:ı.bı hissediyorsun? 

- Aşk.olsun sana be ... Bende 
';('.dan yok mu zannediyorsun! 
.it(·a:ba benim kadar bir fukara.
nın açlığına ağlıyan bir insan 
m:.an var mıdır? 

- Doğru .. 
lİuna: beır de şahid o1~uğum 

için tasdi.kı ~~tim 
- Peki bun\-.ı n söylP.mekten 

maksadın ne?. 
- Maksadım şu . Öml"Üı..•1rle 

iik defa. bir kabnna.ti istiye is
tiyC\ seve: seve yaptım! 

- TaUı bir hikaye olacak?. 
-Olaukça .. 
- O halde anlat ... 
- Bir gün fena..:-halde sıkı~-

mıştım. İki liraya ihtiyacım var 
oı. Çarşıda bbk'ı bana benziyen 
gözlüklü zengin bir Ermeni tüc
car vardtr. Halıcıların içinde 
çalışı~. 

ünaJ gittim. 
- Parilos Boğas ağa .. dedim, 

Bize bugün iki lira lazım oldu. 
Ş-unu borç ver de yarın bir işini 
görür öderim. 
Bôğas ağa sw-atı astı. Kaşla

rını çattı. Bir hayli düşündü. 

Anla.dıin ki mıh... Heriften bir 
şey çık.mıyacak. 

- Sabah sabah sefteh etme-' 
mişiın para nerede ki... Hele 
akşama do~ geç de bir yolu
nu: öulur isek veririz .. dedi. 

İçim. sızhya sızlıya yanından 
aynldım. İçim yana yana dua 
ettim: 

- Allah; dedim. Bir yolunu 
gfü,ter de şu ihtiyara bir oyun 

1 ı ı Y 1 
oynıyayım.;. 

ta yan ar ugos av- Kaışısında Acem Abbas efen 

yamoı dahili işlerine clinw dükkanı vardı: Tam kö· 
şcsini dönerek şöyle bir 'baktım. 

karışıyorlar Bir de ne göreyim. Bir bey bir 

1 
Roma, 12 (a.a.) - Giornale lialı il~bir kilim alıyor. Halı 

d•ltalia gazetesinin yazdığına ==============-=-=-=-::.:=========-= 
göre. mihver dcYkt:eri Yugos-
lavyanın ~iyasi hareketlerini ve 
Avrupa hf!d!selerile alakadar bu 
lunan idari mekanizmasındaki' 

dcği~iklikleri alaka ile takibet~ 
mektedirler. Yugoslavya mat -
buatının, şimiliye kadaF İngiliz· 
Icrin yalancı propagandalarına 

az çok tabi olan malumatın, da
ha iyi kontrol edilmesi hakkın
da vermiş olduğu_ karar kayde
dilmektedir. 

Fakat Gioıııalc.: d'İtalia gaze-

tesi, Yugoslavya devlet radyosu 
müdürlüğünün niçin 1934 ey -
liılün.de İtalyaya karşı ~iddetli 
bir kampanya yapmış olan Vre 
me gazetesi müı.lürü B. Stanis
las K-rakov'a verilmiş olduğunu 
sormaktadır. Gazete bu hususta 
bir tavzihin faydasız olmıyaca
ğını ilave ederek, nazır Koro
sec'in İtalya ile dostluk yapmak 
teşebbüsleri esnasında bu tavzi
hin lüzumunu tebarüz ettirmiş
tir. 

128 lira kıymetinde, kilimi bil
miyorum. Kıilağımı kabarttım. 

Kendisi götürmiyccek, dükka -
nın uşağı evine götürecek. Ad
resini verdi. Sultanahmcdde ... 
sokağında Bay nefiğin hanesi.. 

Abbas efendi: 

- Baı:ıüstüne! eleyip halı ile 
kilimi bir paket yaptı, paketle
re dikkat ettim. Seccade kü • 
çük, öteki büyük. 

Çocuğa Yetip gönderdi. 

Çocuk önde ben de- onu ta -
kib ederek yürümeğe başladık. 

Çocuk sora; sora evi bUldu. 
K-apıyı çaldı. İçeriye girdi. Pa· 
ketleri bıraktı. Biraz sont'a çık
tı, gitti. 
Beş dakika sonra, t.ıbkı Bo

ğos ağa gibi gözümde siyah göz 
Jük kapıyı çaldım. 

Bir hizmetçi çıktı. 

- Aman efendim, dedim. Bi~ 
zim. alık çocuk yanlış halı g~ 

tirmiş, o değildir. KOı)a. . kcşa. 

kan ter içinde- kaldım. 

Hizmetçi hanımı ç~rdı. ifa· 
mm biraz mütereddid gfüi du-r
du. Kalıbıma kıyafetime baktı. 
Ya.~ını başını almış, bir adam.. 
ben: 

- Hanım.efendi, declim. Ne.l 
ye tereddü.d ediyorsun? Paketle: 
ri saran bile: bcnia! İştb' şu pa· 
ket seecade; öteki killmdiorl Re-' 
fik bay d&: orada. bekliyw. Al• 
dığı seccadeyi de bcğcnmedL 

Başka: bir ta.ne~n.tihab ediY'>r. 
- Al götür, dedi. 

Seccadeyi kapınca .. hemen bir 
tramvaya, oradan Beyoğlunda 
bir dakikada yetmiş beş liraya 
sattım. 

Akşam olunca Boğos ağaJıın 
dükkaruna geldim. İki lira için 
bana akşam demişti ya .. 

Baktım çocuk orada. 

- ~s ağa; nerede? dedim. 

UŞa.k ihtiyar bir kadım ça-
ğırdı. Meğer karısı imi11. Kadın: 

- Haberin yok mu? .. dedi. 
- Ne oldu? 

- Acem iftira etlise, zavallı 
kocamı hırsız diye karakola gö
türdüler .. 

- Ne .. ne dersin? .. 

Kadın makaraları çözüverdi .. 
başladı ağlamağa. 

- Ahbar hi~ olur? Boğus a
ğa <;alar? .. Bu ne kepazelik iş
tir! .. 

Kahkaha ile gülmeğc başla • 
dım. 

- Olağan işlerdir, dedim. 
Ve sustum, ayrıldım. Yüzüme 

baktı. 

- Bunu anlatmaktaki mak
sadun ne? Biliyor musun? dedi. 

- Nedir? 

- Evveıa her ev herkese iti-
macl etmesin .. saniyen bu kadar 
hasi:sliğinısonu da budur. 

Yine yüzüme baktı. 
- Nas1l, de<lı. Hükilln ver -

miş miyim? 
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KEL Ali ÇPNUN ~ 
SON GuREŞLERi ~ 

Yıusuf, Amerikan sporculuğu
na rehber ve nümune olmm;tur. 
Yusufu bilmeyen Amerikalı yok
tur. 

Yusufun, elyevm r·eBiml~'ı'i A· 
mcıika!ılıl<lrın klüblerini, odala
rını tezyin eder. 

Yusuf, Ameı ikada.. Efsane
den bir Hergül gibi değil. Hakiki 
bir TUrk Hergfilü gibi ya~nr ... 

Yusuf, Türk' namını, TUrk 
kuvveti ve kudretini, Tlirk ah
lak ve ada.tını. Türk irade ve 
selabetin.i Avrupo. ve A'meıika· 
ya tanıtmıştıı-. 

Yusufun, Avrupa, Ameı·ika, 

İiıgilteredG yaptığını J{oca; Os
manlı imparatorluğu yapama· 
mıştır. 

Yu.sufun, diya.n ecncbıdd heı· 
hareketi bin sahifelik, on sene
lik, milyon: liralık propaganda
lara bedcl oln1Uştu. 

İşin garibi, Osmanlı impıı.ra -
torluğu uyuyordu. Ne Yusuftan, 
ne Yusufun güreşinden1 ne neı 
Yusufun yaptıklarından haberi 
vardı. 

Sefirlerimiz, konsoloslam.mz 
şehbendcrlerimiz .. Yusufun gelip 
geçen Avrupa ve Amerika ha
yatına uza~tan seyjrci kalıhış

lardı. 

Ben, kemali cesaretle diyebi
lirim ki, o vakitki Avruı>a.daki 
siyasi ricalimiz mensub olduk -
ları hariciye nezaretine tek bir 
satır bile yazmamr,ılardır •. 

Yusuf öleli l&k seıre oldu. Ben 
ve benim gibiler yazmasa; Yusu
fu tanımı~"aca.h.~ık .. 

Fakat, Tili-k' milleti Yusufu 
tanıyor .. Onun namı Ağızdan a
ğıza bir efsa.net.gibi dolaşlyor ve 
yaşıyor .. 
Frıuıkc~ mağıliıbiyeti Koca 

Yusufuı AmeıilU.ı.hlar nezdlıı 

iyiden iyiyu tanıtmıştı. 
Amerika:lilar, Yusufu çoltı sev 

mişlcnli. 

Türk pehlivanmı.n ağır başlılı
ğı babay,iğt.t oluş\l.. Tdm bir ı 
sportmenc hlyılr harcı~eti, . her. 
tüıfü ı::ui istimaldeıı imsaki Yu~ i 
sufu ilihi bk Epor ş::ıfu;iycl\ 

mertebesine;o yükseltmişti. 

Amerikalılar, düny~ serbest" 
şampiyonu olau. Amerikalı Jorj 
Botneri g:ı:.:etelerle ilan e<llyor, 
Yusutla aralarıııda. mukayesele~ J 

yopıyorl:ı.rd1. 
Amerikalı Jorj Botner cid • 

den mükemmcl bir pehlivandı. 
Geuç, diri. ada!c.li çetin bir a
damdı. 

T'~ tner, bütün dünyr..c:'l. hının
mı~ bir ~:ıhsiyetti. P.ehlivW"dığı,: 
ustalı~, bilhassa gaddar oluf!u ~ 
şöhretine bir kat daha.. ~öhret 1 

katıyordu. ı· 
Amerikalılar, Botnct"den e-

min idiler.. Çünkü, Botner ol 
vakitler Frangoçtan da iistün~ 

dil. 

Fakat, Aınecikah~arı şüpheye 1 

düı;;ül'en bir çok şeyler vardı: O~ 
da, Türk pehlh·anıwn tatbik et
mekte olduğu, yabancı oyunlar
dı. 

Türk pehlivanı. öyle oyunlar 
yapıyordu ki, bunları tatbik 
değil, anlamak dahi mümkün 
değildi. 

Frangonun gUreşinde Ameri· 
kalı mütehassLslar Türk pehli • 
vanının tatbik ettiği oyunları 

yakından tetkike memur olmuş 
lardı. Fakat, epeyce uzun AÜ • 

ren bu, güre.c:: esnasıuıla Koca 
Yusufun yaptığı oyunlard:ı.n 
hir; bır şey ~nlıyanıamışlard1. 

Elense .. bu, görünili.te F3de 
bir oyundu. ı~akat, tatbil·i ga
yet mii~kül ve anl~ılmaı bir 
muamı-M halinde kaiıym cltı. 

Yan baı:ı oyunu, acib lıh ~ey. 
dı. Bu, oyı.ın tla göı iinii .el· ba
sitti. L:1k4n, tn tbikatında mü • 
kenımel ve; kabiliyeti hıuel'-i -
ye8i olan ve netice alan hir o
yundu. 

Hülilsa, lımt .. rifrn.lı ı .ıüttlıas

sıslar Koca Yusufuıı ikinci gü· 
rcşinde gözlerini dört açtıkları 
halde bir lürlü bir ~ey ehle ct
meğe muvaffal: olam:mu JarclL 

Ame?l'ikalıla.r, Koca Yusufun 
fevkaibc~er bir kUV"l.'ete mal"k 
oldulrlal:'ını anlarn:~l<ı ı·dı. 

Hele, Fruııgoçu taktığı ç' lt 
kile oyıınile Ylı!;ufun ne deıcce 
de kuvvetli \•c zorbaz olduğunu 
anlamışlardı. 

Yusuf, lıakil~nten at:ı hiı kuv
vete m~likti. Kollatınrn ha.<l<lin
dcrl' fazla: uzun olma::;ı da kcn~ 
dine yardım ediyordu. 

Yll'JUf, uzun kollarHeı lımmnnı 
istetliği yerden tutmağ:ı ve- J av
rama.ğ2 kailirdi. 

Ynsufun uzu'n koll:an ~apra
za gcliyordı . Hasmına; capr:.ız 

taktığı: ~matr:bit' hal1 n h'c>it! 
çası gibi avueum.m içine: a.lı)roc .. 
du. Rahat, rahat istediği §IJKfü 
hasmına; veı·cbitiyordu. 

Y:usufunı, .h-ol uzunluğu: ve b\ı_. 
na inzimam edeu acw ~eti 
bu.tün pehliYanlfu: n iflahml ke~ 
siyordu. 

Ha.tüi. Tlitk ı.'leh~'ı n W. 
Yusufun kollwnnm u2ınm11ğtın
dan müşteki ic:lil~r: .. 

Yusuf, kollarının uzunlliğlt sa. 
yesinde> da.ima; has.mıla.rına; ağ1r: 
basmış ve h.ısımJar.ım ayak-ta. 
ezmiştir. 

Yusufun Türk pehlivanUm 
içinde yegane bildiği adam ci -
han pehlivanı Karn.ı Alimedm 
ustası me(1huı· Hergeleci ibvn
him pehlivantlı. 

Çünkü, Hergelecinin de k()I • 

lan ı uzundu. Yusuf, aık-'u<laşla; 

rınaı şöyle dermiş: 

- Hergeleci ile ancak rı;ya.ltta 
güreş tutulur.. o, alta. düştüğii 
zaman üstüne g;tınek ?vanuk• 
lıktır. 

Hergeleci, Yusufla güre!?" 
tiği zaman __sıra "ına getirip alta 
düşermiş. İştif, o vak'it Yusuf 
lıasnımm üst~ gitmez r.yağilet 
d{)ktınarak ~unları söylermi~: 

- A'.yağa kalk!. 

Hergeleci, müthiş bir alt r..elı
liı.-aııı imiş.. kolları da..: uzun ol
duğnnd:m daima hasımlarıuı 

aldatır mrığlub edermiş .. 
Yusuf, Heı·gelecuvn kol uzun 

luğtmuan ve f ev kala.de- üstadb· 
ğınckln kurtulmak için- onunla 
daima ayakta giirı:-şmc{;i tercih 
edeımiş .. 

Koca Ytı.~tıi'tın, kol uzunluğu 
Ainedku<.la. da nazMı dikkati ccl 
bı:rt.misti. Aksine oluak YusUıfla. 
güre~en pc:h1i••anların hqlfiittil·ı 
kolları kısa idi. Botnerh.ı kolları 
da kısa idi. 

Jorj Botner, adaleli, fovkali.i' 
de kuru çetin ve c.:CS\m bit pclı~ 
livandı. Ayni zaına.rr.d~ rarbest 
güreşin i.istadı idi. 

Botner, Yusufu btr ~:(ıra or
ganizatör.üı:; yazıhan(~sh:rde ~~ör~ 
miiştü. Yusuf o vnkit .\r#crilm· 
ya yeni gelmişti. 

Tüıık pehlivanı, EAfncı i hi~ 

görmemişti. Ne :<ekıld~ bir a~ 

dam olduğlınıı biimi:roruu. 

.:atrnı ı a sa 5WC fBM)Q fAPWL , ••• WWW IWJ 
jSoı\u varı 

ı &Dilli ama tZtt& 
Dol< or, h:ısta.yu. iğne y ptı. Kan 

dinrli. Fakat, gid rk._n, :ı.fohmed e
fendi c, hastan1. a dk b'i.rkaç saat
lik ömrii k:ı.ldı-J1r..ı . öy ooi. 

MC'lırned c:font1i: 
- füıdınc~ffeiz k•ı.. t~ılur ! 

Vedi fakat telfı'? c:tıııeain er diye 
karısına bir şey söylemedi. 

Dilara, o geceyi hep can üstü ge· 
çirdi. s~baha kadar evde lambalar 
yandı. Ve kimse yatağa yatmadı. 

Dilfı.rn o kadaı> z yıflamıstı ki, ya~ 
takla yok:ı gibi idi. Güı liikile ve sı

kıntı ile nefes alabı · .• ü Pcykeı1 

arkasıua ynstlklar dayadl'. Ba~mı 

yükseltti. Her nefes alışında omuz- ı· 
lal'ı gidip geliyGrdu. 

Artık yapacak bir şey kalmamıştı. 1 

EJmı i lıak beklenecekti. 
İrn;anın kudret izli 'i ölüımin ı .. ar

şısındn snlaşılıy' ! 
D•. a.rda kıyamet kopuyor, rüzgflr 

ağaı,;ları .-.:oküJ or. gibi kudurmuş bit I 
~iJd,.tll" esiyor, uğ_tılduyat·ak, ta.htG • 
evin a ı .ılıklarından iMri giriyordu. 1 

Ö)le~c sabah o!d•ı. 

Gök yüzü simsiyahtı. 

DiHi.ra artık konu:--ma.yordu. Eı.t 
:ıyo.ğı soğunrn:-,fu; nnbzı euyulmayor 
du, fakat, gözleri insan.t canh canlı 
bakıyordu. 1 

' Ar:ıda bir ka.<ııkJa .ığwıa su akıt~· 1 

yorlartlı. Dil~ra, 11\·eı'rrwyin,, cliyo 
işarot etti. 

Do!üor yine geldi. Ve tekrar iğrıo 

yaptı: 

-24---

_:__ Eğer oksijen ol~aydı sıkmtıs\nl 
gitleı irrli.. .Fakat, buralaı rln. buluıı

m:ıyor ki... 
Do',lor, iğneleri yaptıktan sonr!P.1 

<'o:- durmadı. Gitti. 
DW'.lranın yüzüne, yavaş yavaş, ö

lüm hn.Ii gelmi<?ti. Fakat, gözleri bir 
lüı Hl ölmek istemiyordu: Etrafın -
dakilere bakıyor, bırakıp girlecc~! 

her şeyin üzerinde ayrı ayn dolaşı

yordu. 

Bö.ı lece öğle oldu, geçti. İkindi ol
du, g~~ti ..• 

Dilal'a, yağı tUkımm·~ bir kaıı•lil 

gihi sönüyordu. 

Pcykt'r. dolabdan Ru~enin kırnva
tını al<lı. Usulcacık Dilir.anın yastı

ğının altına kodu. 
O n.ııcla Dilfı.r .. ım: g·Jzkrı k, pruı<lı 

' c nefes alması "' yrekl ştı. 

Otlarla bıılüııan k hnlar y::ıu g-ııl 
et rafmda toplandı1:iı. 

Pe~·kcr gi5l yn ·Iarmı tut::ımıy} ; . 
ağlıyor Vl: 

- A Dil~ı.r~" ğnn ... l{cırclcsçigıın. 

Diye için i('.in hıçkırıyonln. 

Biri yavaşça.: 

- Peyker hanım, dedi, kula'ğı. a 
"Allah,, desenize ... 

P~ykcr, yine kondini zubtetti, Di
laranın ku1ag:na ı::ğildi, yavaş RPsle~ 1 

-·Allah .. AHal1 .. Allah .. Allah!. 

DedL 

Dilarn, büyük sıkıntı içinde imiş 
gibi ahımı buruşturdu. Bir, iki defa, 
üstüste nefes aldı. Ve bircl' nbire 
gözJcrini açlı, Pcykere baktı; bir 
fie.Y söyliyecekti. Peyker, Dilaraya 
doğru eğildi. Ve .. Dilfı.ranın bn: nefes 
içimJ~ "Rm:;cn !,, dediğini duyc.lu. 

Soııra., gözlerini büyük büyük aç
tı. Ve dehşetle odanın bir köşesine 
<Jıkti. Acaba, orada ne görüyordu? .. 

Bir lahza öyle kaldı. Sonra, o ca. 
nım bas yana ucvriJdi. 

Dilfı.ra öhnüşt ü-. 

Arkasında11 hemen y&f'.tik1an aldı
} ar. Komştmun biri. gö~!erini knpcıd1. 

Üzerine bir çarşaf çeluncd~ı1 ev -
vel, Peyker1 Diliiranın;..saçlarını ar -
ı·asından kurtardı, örgüled iki tara
fa uzattı, uçlarını eline tutturdu. 

Dilara, Ruşenin sevdıği saçları tu
tarak: sabaha.. kadar öyle yatt1. 

Ccna zcye koram gelmedi 

Komşular nar,ıa.zını kıluılar \'O 

Kartalın mezarlığına. götill'düler. 
Tabutun iıstüne lapa; lapa; k~.r. yaoı 

ğıyordu ... 
-8 o ']ı,'r_ 
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da 'Nrki.)'!elıin \«amyeti ne ola -1 · ak._ · inenlere c:eva:b ve-

Millet Meclisinde Sulh içinde 
~-

Turkı.):c, tlostlll.klanna sadık. 

ken1i istiklil \ hürriyetini mü 
da:W.ya kanır ı; ermiş tek bir 
vücud halinde vukuata ıntiz:ı.r 

etmektedir. 

(Blıt tanlı 3 ünca U)'fllda) ı 

1'. -kad:aşlar. ti 1919 - 20 sene
lerinder:ııberi bb dwıya blltiume-1 
Li ic.;inJc tek başlmıza kaldığı -
mız, gunde. iıılalibına yeni baş
lamıs olan S6vyet Rusya da 
cihan yüzünde ayni suretle tek 
başma kalın$. Şimdi bizim 

sn.t arzetnıC<~yC değer Biz lıKı bir zaman ııe tahd., dex:;thığumuz o kötü günden 
er hangı· bi ~.ı;~ k' ' 
oı.tu .. r ~a~ ve va a. ne de konışularımıza ta<ırı ıız ~nurla başlamıştı. Ve bugüne ka 

iın,., r. ~:k mıllcti, '\~kur, sa- düşüııüyoı uz. Koın brımız.ıı r!·. d. t un. ıl<i memlekete de mütc -
ta g~ e~k 13'~ ~ak aynı hissiyatta oluu.klarııım b ı · mad:iyeıı tytlik, ilerilik' temin et
~ ; illi Şefin etrafında tek riı dclihcrini mernn niyetle grr miRtir. 'Bravo sesleri,, 

• :ıra~ Sllmlln durmakta mekteyiz.. Yt.:g .. nc gııyl-mi~. -.ıoı.- O•: lkilılıc ki bütün dünyaSov-
um 1ur y t · · Yü e e en taıımuzm mafıfüzi) Lı ve m1tJc- yet Rusyaya karşı husumet için 
eft hma~ "'-r , .. h_,_c . . .1· ı· J d bt r d • d b .. c:fı ti le wn.u. uc .w.ı..ı-ı::A' - tintim s :ıame ı ve ıarar un \··-. e ı nn uga ;ram.an an ·>:>" -

t:<l.ir e çalışma.iie - ermek - kayesidir. Tü.Fkı~ Cümhuriyctı yan bu dostluk geçen seneye 

--~ .. , ....... "'' 

hüRumet;ı, oiiyüK medist.~n al iı· kadar tek olarak mü:mtaz vasfi
ğı direktif dairesind'c c_:al :::.m:ık - le devam etmiş ve her zaman 
ta, arzettigim esaslar i.ız;;ı1rı"1e her yerde Sevyet menfaatlerini 
son dereced hassas bult'-ıll.ıal - kenı.ii menfaatJerimizl beraber 
ta ve ~ün ica.bl:arına.göre tCil- takib etmişizdir. Biz iki mmetin 
birlerin.i almxktadıı. lfükümeti- tarihi boyunca istikbaline hiz -
niz o kanaattedır ki, şimdıyc ka- , met edeceği mantıkile bu yüz
da.r aldığı te<lb.rlerle, bir çok den her husumete rağmen dost 
v:ıkn.W'ıu tah:J: düsunc tekad - kalmışı2dır. Keza bugüne kadarı 
dilin etmiş ve mcınh::ketin varlı- da Sovyet Rusya Türkiyenin bu 
ğım miidafaadan ib:ırct oıaıAı c:u:ıdım ve gönülden şuurlu dost 
y-0lda yıirümek.Le katiyetie mu- luğumı daima dostlukla mub -
sır bulumn~ur. bele etmiştir. Arkadaşlar bu ild 
Dünyanın bu kararsız vaziye - memleketin bu büyüK dosthı-

tine rağmen, memleketimiz ya- ğu en- kötü günlerde dünyaımı 
kın bir tehlikeye maruz görün- en büyük iki lideri olan Atatürk 
memektc ve bürün devletlerle ve ve Lenin tarafından kurulmuş. 
alelhusus komşularile iyi mü - tur. "Bravo sesleri,, 
nasebcl:feri idmne hususnndakı Cevdet Kerim. İncedayı ba 
azminde berrlcvam bulummıl<ta- dostluklann bugüne l<adar mi 1-
dır. Ttirkiye Cümhuriyefüı.in is-ı letlerimizin şuuruna mal oldu -
tikTihne ve Tiir1: vatanının bü - gunu işaretle beyanatına şu su-

n UÇtmcii tünli.Jgüne zarar verecek her retle devam eylemiştir: 
m ecn bı gm~etıel hangi bir harekete karsı Türk - Eğer bunUll bugüne kadar 

nyatile b rn. bu milletinin vereceği yegane cc - tecrübe ediJ.miş feyzinden daima 
a dayanan yaz;~ r ya- vab silaha sarılmn k ve sonuna iki taraf istifade etmek istiyor-

propagand Iar ya - kadar vatanı müdafaa etmek. sa, bu dostluğu böylece yürü -
::ı ' r. Vesikal nn dOı:ı'TU olacaktır. tür, -ve utmyanın yann karar • 

n ' Tür mille - Bunu, bu şekilde tebariiz et~ tu;ımn nereye varacağı belli ol-
ümetinı lı"ç bir veç - tirdıkten sonra, yakın şarkfaı mayan zulmetine doğru bu dOst.
e d ür k mahi - sulhün bozulma.,ına ve harb fc- luk mesalesile yür.ümüş olurus. 

dir Bıikümetinız, çok Iaketinin buraJara lcadJ.r yayıl - "Bravo ~sleri,, 
yor ki bu \esika.lar masma hiç bir zaman taraftar J3i% .Atatürk, Leninlıı biiyüt 

ratnadan n rcdilsin. olmadığımızı ve bugüne kadar halefleri olan İsmet lnönii w 
üst ve açık ·:ı ascti - da bu .maksadh çalıştığımızı biF Staan devresinde de bu dmt -

n c ın olduğumuz ·çm, kere daha tekrar etmek isterim. Iuklann bu şekilde samimiyetle 
k bu ~ hcc han i bır -..:esi- Sayın ark:ı.drslarım, hı<: bir şeyle bozulmıyacak şe ... 
liller : 1 st sıyase e yeni de- Öyle zannediyorum ki, hiikfı - kilde devam etmesine emniyet 
ver 

1 
ve ınden baı a netice metinizin takib ettiği siyaset, etmek istiyoruz. Bu Sovyet ve ez. 

F'ı:ık sizin kendisine ver<liğiniz direk- Türk ricaline, emanet bir peli-
derek at,_ bu ve ikalar istinade- tife mutabıktır. Bunun öyle o- tikadır. Bu karşılıklıdır. ••Bra
lilt ~urkiyeye samimiyctaiz- Iup olmadığını reylerinizle izhar vo sesteri, alkışlar,,. 
hiç b' edenlere c bu arada buyurmanızı rica ediyorum. Yıne son zamanlarda ajans -, 
eli ır 2 nıan maksadı rına ha- Hükıimetinize, itimad göstere larcla ve bazı radyo havadisle
~k o~ıyacağını bildirdikleri cek olursanız, o, çok ağır olan rinde Türk milletinin emni,ci 
Şa 1 rıcalini zedelemeye uğra - iş!erillde daha neş'e ile ~alışmak mahfuziyctini şurada, burada 

nara v ·ı 
"arw . en ecek bir tek cevab kuvvet ve kudretini bulacaktır. gösterenler ve Türk çocuğunun 

r · Nefretle baş çevirmek. ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!'!!!!!!~~!'!!'!!!~!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
~ arkadaşlanm, SABAHTAN SABAHA 

tak t .yeye İ8nad:lartla buluna
Unu~ Ya~ istiyenlcrin 
günk.. ~ ~ci nokta, bu-

u Türki"VAhan "l .. 
Çtirüın·· ~ -.uı o muş ve 

Avrupa ablukada 
olrnsı~.:ı__ b im. paratorluğu. 
bi ~ıwr. devirlerde bu gı- (Bat t;ırafı 1 inci sayfad;ı) 

er mnı. .. _,._. . . f .d tekizden başka gemisi işliyen, 
Verirdi. F ka--aJUerme aı e 
Ye, nn.1.._ a t, ~ki.i Türki- deniz aşın nakliyat yapabilen 

-·---u Çok 1Jaak kalmamıştır. Portekiz .İngiltere-
Yd? doğru Yol sl-- v.b~ çak ileri- nin müttefikidir. İspanyol ge-I 

.ı_ye .. ttir. Pek ~- . ır_ m. evc.u -
-v • bilirs milerinin de Akdeniz d tla butun bir h uıız ki, adı~ 

k usuınet cib h ~ iş yapmaları imkanı kalın gı-
öhne iınP&raton..c anı, atta na ve bu mümkün olsa bile de- ı 

da i tirakilc ~aşlannın vede kulak kabilinden olaea.ğma 
kl 
0~nk istediler· ve Tü~ kkmil~ go"re ko. \vrupa kıt:ısı Rimdi 1 
etıne " l , r -

t l ya nız onu bırakırs k 3.ŞB.ğı yukarı kendı kabuğunda 
lt acagıru, .. . a ur 

'l'. ' 80ylediıc F k t mahsur demelrtir. tirk rnill t· r,. a a 
e ı onu tuttu Öyle zannedenler \ar ki, bu 

rafını tutt .. , onun ta- a· 
ti. Net· ~ ve otekiJeri reddet- koca kıta uzun zaman ken ı ya-
lığı ileıc.;:.. e ınal~ Bütün var ğile kavrulabilir, buğdayını, pa-

. ur ve JDöstakil Türk tatesini temin eder. senelerce 
llıılleti, bugün bu. .. .. 
arzusunu .. l' _lhirsuden her dayanır. Üç 
Cade1 .... · soy ıyebiliyorsa, o mü Hakikat öyle değiHlır. 

.. ....ın eseridir. Binaenaıe yuz" milyon nüfusun dayanması 
'l'urkiye Ci>-Lun·~ . _Y~ ı~f· 
kalması .;;;u. ,,. ...... ncalinin için yalnız aç k ması n.

4 1 

.... gı em; GtunnA.c:• kalk ......ı ..... bile ö-..·ıe değildir._ Avrupa 
·••ası ancak Ti6rki -... 6"'..._ J. 

let Meclisin· k ~Büyük Mil sapasağlam iken, mahs~ bu s: 
ın al'lıriJe olur An,. -•-: gı·bi bozuk ohnadıgı, teski-

caıı: onun tas ·ba- · ~ 
der vı ~tekemmül e- ıatı lıarb yüzünden karma ka:ı-

İk · §ık bir hale gelmediği bir devır-
Tür~n~ı ~o~ta da, bugünkü de bile ceoubi Amerikanın. buğda 
kında sıyası rıcalinin vasfı hak- yma muhtaçtı. Kaldı ki is yal
tnakt Yanlış .~~?znat sahibi ol- rm buğf:lay ile ve pirinçle, kahve 
ricali ır. Bugtinku Tür.k siya.si 1: çayla bitmez. Bitip tüken -

şu veya bu devlet politik ·_.,h.ı-ı· madde cnn denız a-
sını tak'b a- mez ı,-wı • 
cin t 1

• eden ve onunla övünen şın memleke lerdcn Avrupaya. 
k s ~n. ınsaniar değildir, Tür - idhali lizımdır. Bunlarm ba-
ıyeJ.ı ıdare edeni . -ı:-

resin erın veya ida- şıada petrol gClll. 
vasf e ~ac.~anların. yalnız b.ir Avmpada ve he!e ~an~ 
lic . e hır prograını vardır. milyonlarca insan, binlerce faa-

1 1 de evveıa rı-:,_ ek • · bulsa ti, Tür . • .. ... W-kün menfaa- rikada çatışmazsa megı 
faat kı~e Cüınburiyetinin se- bile alacak parayı bulamazlar. 
dosu: selamete uygun gelen Bu fabrikalar petrol ile işliyor, 

t ar. bu toprak.lal· petrol ile i~niyor. 
tün ~e, sayın. arkadaşlarım, bü _ Biltüıı. AJıwı ve İtalyan lıaıb 1 

düş" ':Propagandalarda eksilt maJrinesi petrole muhtaçtır · 
~u~en bunlardır. Şimdiye kadar İtalya sağdan 

de ~di, bugün AVl'Upaııın için· soİdan petrol getirtiyor.du; bir 
'1Va.rlandığı bu hal karşısın- mikdar stok etmiştir. Ya. bun-

dan sonrn.? 
Avru panın denizaş.Jrı mem1e -

ketierden sulh zamanında idhal 
ettiği petrol mikdl.rı (939 sene
sinde) 36 milyon ton idi. Bu 31 
milyon tOl'lun 13 - 14 milyon to
nu A\•rupanın içinden ve kena
rından temin olunabilir. Geriye 
22 mı1yon ton kalır. Yani lN 
kadar petrol açıktır. Nerede! 
gclceek? Hiç bir yeı den ... 

Halbuki bu gösterdiğimiz ra
kanılar sulh zam:ınma aiddir. 
Harb hahndeki İtalya ve Alınan 
yanın petrol ihtiyacı hiç Ôlmaz
sa iki misline çıkmıştır. 1ki 
müttefikin petrol stoku ne ka· 
dar iıüyük olursa olsun seııeJere 
dayanamaz. 

Mesele yaliıız bundan ibanıt 
değildir. Bu iki büyük sanayi 
meml~tinin r:ıazan da yine 
A vrupamn içindeki pazarJar.a 
munhasır kalmıştır ki onların 
da coğu sanayi memleketi oldu
ğundan ihracat mallarına. pek 
muhtaç olmuyorlar. 

Almanyanın idhalitınm yüz -
de elli iiçü deniz len ve yüme 
kırk Y" · i karadan idi. Karadan 
y ptığı i lhalat ve ihracatı u -
mum idh::ııat ve ihracatmm 
yarı!.·ı farzetsek diğer yansı 

kaybedilmiı;:tiJ'. Harbdeıı evvel 
4 milyon ton hacminde olan Al
man ti aret gemilerinin dörtte 
ücii Alman limanlarında dörtte 
biri eenebi limanlarda mahbas 
knlmıştır. Bu halde büyük bir 
meml.e et mukavemetinin .ne 
kadar sürebileeeğini hasabb -
yan 1ngiilz1cr harbin sommduı 
emindirler ve bu emniyetle da
ya.ınyorlar. 

hayattın şuntt.1t, bunun tesiri 
altı.ada korunmaktan olduğunu 
bildirenler vardır. Türk çocu -
ğuııun h&yatının ne zaman e • 
sirg'eneeeğini, Türk çocuğunun 
kanının ne zaman döküleceğini 

canuıın ne zaman feda ettirilece
ğıni sadece onun adına hikimi
)'ette bulunan Türkiye Büyük 
Mıllet Meclisi tayin eder. "Şid
de+ alkışlar, bravo sesleri.,, 

Arkadaşlar, saym Başvekili

mizin kıymetli bey&natında e-: 
hemmiyetle ve bir tarih sözü 
olarak işaret buyurdukları üze
re nasıl ki İstiklal mücadelesi
nin ba.."?ında bu milleti Atntürkiln 
etrafından hiç kimse ayırama -
.sa bugün ve bundan sonra da 
milleti onun layık ve şerefli ba- . 
leli olan 1nönünün etrafmd:m 
hiG kimse ayıramaz. "Sürekli 
ve şiddetli alkışlar, bravo seale
ri.,. 

Btl mukaddes kürsüden hir 
vesile ile, bir defa daha ar.,et - 1 
miştim. Arkadaşlar, büttin bu 
sulperverliğimize rağmen bizi, 
şu kadar mesahai sathiye tize -
rinde 18 milyonluk bir millet. 
tankı bu kadar, tayyaresi şu ka
dar donanma.c;ı bu kadar gibi, 1 

amali erbaa düsturlarını tat -
!er tarih boyunca daima aldan
elr tarih boyımca daima aldan
mışlardır. "Bravo ve cok gilzel 
sesleri, alkışlar,,. Biz hesaba 
gelmi) n müstesna bir mille -
tiz. 1.stiyenler her vakit tecrübe 
edebilirler. "Sürekli alkışlar,.. 

Hükfımctin beyanatı Türk 
milletının p tikasımn bır ayna
sıüır. O bizını beyanatımız, bi -
zım politikamızdır. Hükiımet 

sadece muhterem Başı ek~ bu 
yurtlukları vcçhılc nef,le içinde 
gurur \"C füınadla yazif esinde 
d~\·am temenni ederiz. Büyük 
Milli Ş fimize afiy~t ve başı • ı 
mızclan bir an eksik olmamasını 
clilcr:ız. Bız \atan bekçiiiğini en 
kutsal ödev bilen, te<:aYüz de -
ğil yan bakılmasına bıJe milim· 
maha etmiyecek bir milletiz 
"Şidd tli alkışlar.,, 

Bu beyanatları takiben mü . 
zakerenin kıfayetine ve itimad 
reyine müracaat olunmasına tla.
ir verılen bir takrir üzerine r<!

ye müracaat olunmuş Ye rjya -
set tasnifıira neLlcesi hükfuoe
te 375 r.ey ve mevcudun ittifa -
kıyle ilimad göeterilmiş olduğıı
n u bildirmesi üzerine tekrar 
kürsüye gelen Başvekil Doktor 
Refik Saydam, arkadaslar de -
miştir: 

- Bi1.im yegane vazifemiz 
sizden aldlğmıız direktif daire
sinde çalışmaktır. Sizden istedi
ğimiz maddi ve manevi err bü
yük kuvvet budur, bize göster
diğiniz. itimaddır. Buna ı·yık 
olmak için gerek' arkadaşlarım 
''e gerek ben yine çalışacağız. 
Yüksek itimadınıza teşekkiir e
denm. ' Şiddetli ve sili-ekli al ... 
kı~lar. bı:avo ses.leci,.. 

Meclis- bundan snnr.a ruma -
medeki maddelerin müzakeresi
ne geçerek 1940 yılı müvazenei 
umumiye kanununa ek kanun 
layihası ile bir kısım 1stiklfil 
Harbi malüllerine Yerilecek pa
ra mükafatına aıd lr.yihayı ka
bul etmiş. Orman Umum Mü -
dürlüğünün teşk.ilil.t kanununa 
ek kanun layihasile devlet nıe -
murhın maaşatının te' hidi ve 
teadülüne mütedair kanuna bağ 
lı nurnarah cedvelin Maarif Ve
kaletine aid kısmında değişiklik 
yapılmasına aid kanun layiha -
sının birinci müzak elerini yap
mıştır. 

:Meclis gelecek içtimaını 24. 
temmuz çarsamba günü yapa -
caktır. 

Ankara 12 (Hususi Muhabiri
mizden) - B. M. Meclisi, bu
gün yine tarihi bir gün yaşa -
mısbr. Yalnız bu müzakere esna 
sınd:ı kiicük bir hadise olmuş

tur: Bas\·ek.il nutkunu söyler -
ken pencerelerden biıınde bulu -
nan bir priz kontal:: yaparak 
pencere perdesi yanmağa baş -
Iamı§tlr. Hemen perde kopa -
nlarak ateş söndürülmüs ve bir 
dakika sonra meclis müzakera
tına devam etmiştir. 

B. M. Meclisi dün, 15 gün ta
til karan vermiştir. Bu münase
betle mebusların bir çoğu !stan
ı.ıa h!u-eket etmişlerdir. 

Bir zafer 
{Bqlaakllied.en devam] 

luklarına ve taahhildlcrine dai-
ma sadık kalacağı tarzındaki 

beyanatı ve bu azimli, şuurlu, 

metin sözlerin alkış tufanl<.rile 1 

karşılanması milşter.•k düşmar.-ı 

la.rı ciddi bir surette diı~atir-, 
mek icab eder. 

Fra.nsanın kolayca inhilalin
den ~k büyük ümirllcrc duşen 
galibler, Avrupanın ayakta kal
mış mfü,1.:akH küçiik <.le\ Jetleri 
arasmda tevellüd eden panikden 
mahirane istifadeye kalktılar. 

Kendilerine kolay bir muvaffa
kiyet yolu açıldığı, bu yolun un
lan Türkiye hakimiyetine de 
sevkedeoileceğini zannett.Ier. 

Bir müddettenbcri bu ır....ak· ad 
la yapılan hazırlıklar, pclr bc.riz 
surette göze çarpıyordu. Gizli 
membalardan çıkarılan ctirlü 
türlü dedikodular hepimizin ku
lağına geldiği için. bunlar.dan 
uzun uzun bahsctmcğe lü..."'Um 
görmüyoruz. Memleketimizin i
çinde resmi Alman telgraf accn 
tesi YC saire tarafından devam· 
lı surette yapılan tez,riı: ve if · 
sadları hariçteki manevralarla 
da takviye etmek ve a.rtik k:.t'i' 
darbeyi jndirmek istediler. Or
ta.ya harab bir vagonda bulun
muş vesikalar neşriyatı çıktl. 

Bununla takib edilen hedef a
çıkça anlaşılıyor. Türkiy..;-yi bu 
n~yatın Rusya üzerınde }m
sule getirebileceği fona tesirle 
korkutmak ve Rusya ılc silahlı 

bir ihtilil ihtimali karsısında 

bırakmak. Diğer tarafaan da 
Tiirkiyenin dostu ve hami · gi· 
bi bir vaziyet takınarak el altın
dan telkinlere, tavsiyelere. intar 
\'e tebdidlere kalkmak. Fakat 1 
dedikodular bu Alman himaye
sinin ne gibi şartlarla elde edi
lebileceğini anlatıyorfarih. Me
sela Alman radyosn H::rriciye 
Vclo1imizin bqmı llıJtiyorcfu. 

Tabiidir ki İngiltere i!c muahede 
~·apmıs bir kabinenin de artık 

iş başında kalamıyacağı üırud c
ilıliyordu. Anlaşıhyordu ki mak
sad Rumanyada old:uğu gibi en I 
büyük meziyeti Von R.ibbentro
pun hususi dmt!armdan bulun
maktan ibaret bir zatın iktidar 
mevkiine gelmesini, Türlci) enin 
lngiltere ile ittifaktan ayrılarak 
faşizm bendeleri arasına gir
mesini teminden ibarettir. ı 

Almanlaml a. arzularını icra 
ctmeğe maattem:ıif imkan bula ı 
matlık! Ne yapalim !' Damad Fe 
rid paşayı diriltip mıa bir ltabine 
kw·durmak kabil değildi. O tıy
nette bir adam için de bııgiin 

Türk Cümhuri~tinde hayat 
hakkı yoktur. Tilrki&ıeyi- iyi bil-ı 
meleri icab eden Almanların 
Türkiyede btl kaGu mnkave -
met ve nefret~ak oyun 
lara kalkmaları ancak mnvaffa- ı 
kiyetin verdiği su:fio1'1f'akfiı ir.ıh 

edilebilir. ı 
Dahilde T""urkiyeyi nifak kin

de bırakmak yolundaki teşebbüs 
ne kadar aksi netice ver.mis ise 
Türkiye ·•e Rus}.'!lmlll arasını :ıç
mak yolundaki gayretin de aklın 
kalmış olduğunu görmek lıizi 

bilhassa memnun etmiştir. Ar
manlar da 12 temmuz gününün 
Sovyetler birliği tarafından Tür
kiyeye verileeek titr fütimatom 
günü olacağı sayiasını neşrcdi 

yorlardı. 

Halbuki 12 temmuz Tass a · 
jansmın bu bedhah şayia.lan 
tekzib ettiği bir gün oldu. Şu 

dakika diplomasi sanatında pek 
mahir bir artist olan Sovyct 
diplomatlarının BEırJ:in ve R m -
da hazırlanmış kaba tuzağa düş
meleri pek hayret. edilecek bir 
hadise teşki! ederdi. Almanların 
Türkiyedeki t.edafüi harb dü 
şüncelcrini tecavüzi bir hurb ! 
~eklinde göstennek gibi tahrif-! 
ler yapmalarına rağmen Mos -
kova bu neşriyatın hedef ve 
gayesini anlamakta gecikmedi. 

Alman propaga."Jduının aün 
Ankarada uğradığı hezimetin 
ehemıniyt'ti çok biiyüJı: olduğu 

kımıatindeyiz. Btmun da.t-ili ve 
harici tesirlcrimn TiMciyeye pek 
faydalı olacağım muhakkak ad
dediyonız. Türklerle Rusların 

!l.rasını arrruık istiyeır Ahmın -
lf".r Türlderle- llmdarm bir kat 

Amerikada mec
buri askerk\ 

lehinde kararlar 
Va.sington, 12 (a.a.) - O rdu 

genel kurmay reisi general ~
orge Marshall, bugün, Senato 
askeri komisyonunda yaptığı 

beyanatta., Amerikanın munta
zam ordu ile milli muhaiaza kı
t:ılarının tam mevcı.dlu olması 
jcab etti~ı takdird~ "mecburi 
askerlik t~mi,, nin derhal tat
biki !azını olc:.cağını bildirmiş - ı1 
tir. 

General, seçme esesı üzerine 
mecburi askerlik talimleri usu
l.ünü ıhdas eden Burke Wads -
worl.h kanun layihasının har -
biye: nezaretinin fikrine göre, 
kU~ük bazı tad;litla kabulu icab 
eder. Gönüllü usulü (lrdu mev
cudunun tam kadroya. ibliğı 

kin l'Ok uzun zamanı istılzam 

edecektir. 
Geı-ıeral ::Marshall, milli muha

faza kıtalarının talim içın "der
hal,, seferber edilmelerı lehinde 
bulunmuştur. 

Diğer tarafdan Reisicümhur 
Roo elt~ mutad matbuat kon
fı::.ramant1a milli muhafaza kı ~ 

ta arının seferberliği hakkında 

akşam iizeri l nrbiye nazırı Stim 
n ile gürü. eceğini bildirmiş -

tir. 

Akdenizdeki son 
çarpışn1a hakkında 

Yaşıngton, 12 (a.a.) - İtal
yan filo!-Juna k ı·sı yapılan mu• 
lı:ı.rcbe A.'lleril:a efk:irıumumı· 

yesin le alaka ile karsılanmış

mıBt . Anı rilm ga.zetelerı, !tal 
) an tcblığine rağmen, İngiltere 
bahrıye n"zarctı ta.rnfından ve
rilen tebliğin doğruluğunu k -
bulde tcre<ldüd etmemektedir. 

İtalyanlar, Cavour ve Ca.vour 
'\ e Ces:ırc gemilerinin Bra am 
tipınden bir İngiliz gemisını ba
tırdık..larmı ıddi:ı. ediyorlar. Böy
tasrih edilmektcdır. Zira mu -
le bir id:iaya iuanılımyacağı 

har"beyc istirak eden Braham 
sımfmd:ın Ü,Ç. "" mi İtalyan ge
milerin.in ateş kudretinin iki 
misli biır kudret nrzeder. 

Di ~er bir cihet de İİ:ı.giliZ hah 
riye nezaretinin tebliğlerinin 

şimdiye kadar asla aksi sabit 
olmamış buh.ı.nıw1.sı<hr. Bu.na mu 
bbıl meseli ltalyanlar İngiliz
lerin Hooc1 kruvazöriinün Oran 
muharebesinde hasara uğrıya • 
ı ak Cc:belüttankta. bulunduğu- ı 
lTtl bildirmi~. Halbuki Ce-' 
bclütta.:nk.taki en büyük dak bi
le Hood büyüklüğünde bir ge
miyi alnbilecek cesamette de • 
ğiklir. Buna.. b" :ı.eıı halyan ge
_milerinin bir <luman perdesi a.l
tına iltica. ettikleri ha.kkı.adaki. 
İngilın tehli~· hakikata u.ygmı 
olarak görülmektedir. 

Fener in 
Yıldönümü 

Mira aat ettikleri ecnebi ta
kmT'hrrd:ın şimdiye kadar fı.enuz 
muvafakat cevabı almamış olan 
Fen rbahçelUer, ecnebi takım 

getiremedikleri takdirde, ırnu 

bir temmuzu bir eğlence ile. 
sid etmeyi düşünmektedirler. 

Henüz bir tasavvur halınde 
olmakla beraber Fenerbahçel -
lerin 20 temmuz cu.m&.rt · ak
şamı bir mehtab eğlencesi ter
tib edeceiferi batier alımn r. 

dl.ha zözleri·ti acma:.ıttnı başk.:ıı 
bir neti~e elde cdeme.rnişl 

Bu hadise iki komşu memlekete 
biribirlerine. daha ziyade Yak-
lasmak lüzumunu kuvvetle "sbat 
eden bir i aret vücud gct.irm.iş

tir. Ayni zamn.nda muhtelif 
yollarda.o Londrada T:i.İı'Jderın 

1 
ter:eddüdlerine, lngiliz dostlu -
ğunrlan uzaklaşmak istedıkleıı.

nc. dair yaptıkları pr.opago.nda 
Buyiik Millet Meclisindeki teza
hürlerle bütün tesirini kay -
betmisür. 

Bilhassa T"ürkiyede hali vazı. 
yeti idrak edememis ve Alman 
propagandasının maksad ve m<ı
hiyctini anlıyamamış kımseler 
kalmışsa onlar üzerinde detin 
ve Yatanperverane bir aksüll>
mel yapacak ve mim vııhdetimi
zi bütün bütün ku\ıvetıendıre'.. 
cektir. 

Hiiseyba Cahid Y 4.1.ÇIN 

Mareşal Petain 
IHlttalör oklı 

(Bat taralı 1 lnd &aOJf~· 

Birinci madde: 1 - ~ 
devlet reisi hükumet salflhly• 
tinin tamamım haizdir. 

Devlet reisi yalnız kendisine 
karşı mesul olan Nazırlar ve 
de\ let sekr eterlerini t&yia ve 
azleder. 

2 - Teşrii sa.li.hiyet: 
a - Yeni meclis ve senato.. 

nun teşekkülüne kadar, 
b - Bu tcsekkülden soru:a. 

da harici gerginlik veyahu 00.. 
hili vahim buhran hali rinde 
yalnız kendi kararile ve- a ıi 
şekilde olarak, nazırlar meehsi 
ıle icra eder. 

Ayni ahval ve şerait dahilin
de büdçe ve vergıler bahsinde 
bütün. bUkii.mleri ltarar altına 
alabilir. 

3 - Kanunla ne:::ir ve bunl•
ruı tatbikini temin eder. 

4. - Kanunun ba.ş,kaca bir ta
yin şekli derpiş etmediği bütün 
sıvil ve askerleri, memurlan 
tayın eder. 

5 - SıJahlı kuvYetlerin baş
kumandanıdır. 

6 - Aff.::tm k \ mumi af i-
an tmek hakkını haizdir. 

7 - Yab n ı d l teri el
ileri d<n'l"t reisinin nezdinde 

a.k.reditedir. Muahe le.. müz -
kere ve tasdik eder. 

8 -Arazinin b'r va. b"rkaç 
kısnunda örfi idare ilan edebi
ir. 

n - Teşrii meclislerin evvel
den muvafakati olmadan harb 
ilan edemez. 

lkinci madde: 24.. uba.t 1875 
ve 16 tcınnıuz 187 
nmıu esası! bu katı a te
lıfine ımld:ı lmıyan bu.t'un ·1-
kümleri mül a:dır. 

Yirlıy, 11 Termnu"' 940 
lmz:ı: Mı. Petain 

Fran~.ız devlet rcL<;"ne müteal 
Iık 3 numaralı kanını: 

Btz F'ı-a.nsa M.areşa.li, Devlet 
reisi Philippe Petain, 12 tem
muz 19 () t r· lı kanunu esasi
ye uygun olarak <rıduki hu
susları karar altına alıyoruz: 

Bırinci m:ı.dde: Seıı.ato v me 
busan m li i !O t mmuz 1946 
tarihli kanunu esasinin derpiş 

<'tliği meclisler t ekkül edin
ciye kadar baki kalacaklardır. 

İkinci madde: Senato ve mo
busan meclisi yeni iş'ara kadar 
trıtil edilmislerdir. Ancak dev -
let r isinin daveti üzerine top
lanabilir. 

tJ'çüncii madde: 16 Temmuz 
197-5 tarihli ka.nunu esa.sinin 
bırinei madde.,ı mülgadır. 

Vay:, 11 Temmuz 9.JO 
İmza: Ph. Petaia 

MBresW. Petaiıı'ia Nutka 
Cenevre, 12 (a.a.) - Vichy

den bildırihyot: 
Mare!'; l Petain, dün akşam 

R.eiıaicuml'.iurfuk ve Hilkümet 
şefliği vazife&ine. başlamış "" 
bu sm:etle Ft"3.llSlZ" deviet reisli
gmı deruhde tmiştir. 

Mareşal ayni ?.amanda yeni 
kanunu esaside. derpi edilen.
sam bTcler teşekkül etmcdigi 
mıidd · r i saw hı~ eti de 
haiz bulunacaktır. Bu c...samble-

teş kkül ettıği zaman bile 
devlet isi lahili veya beynel
mılel g g.inlik vukuunda yahad 
a.ı. he!'lıaııgi 'nhim bir buhran 

sm i salaltıyetmı lml-
lıınacakttr. 

Şımdifti Reisicumhur Lebru -
nun bu hah istifa etrneısı bek 
lenmekt ılır. 

Radyoda ira.d eltigj bir hi -
tath..~e tam. yeni hükiımetin 
12 nazırdan murekkeb olacağını 
b. dimıı r. Bundan ada Fran 
sa l'.ıuyük eya ~tıerc ayrılacak 

ve yaf tlerm bru nda valıler btı 
hına ·a tı • 

M ırt:ı: Petalıı, y~ılmda \·er-
ailles':ı yerlı:smek \" N lan 

Ptı.rıst> g ndcnnck t.a.s:Lwurun-
cı... bulund ğunu beyan iştir_ 

FudbeJ hakem 
kursu 

Bir buçuk aydanbcri faaliyet
te bulunan fudbol h&.kem.i kur
swıun mesaisi dün ak§am bit
tni4tir. 
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Yılbaşı ıecesl ... 
Soba hanl harü 7anıyor. Karşı

Mlı ild minderde kankoca oturu -
7Qrlar •• 
Kadın elindeki işi ifliyor1 erkek 

pzeteslni okumakta .. 
Kadın elinden işi bırakarak esne-

ıll: 

- Ot .. Yoruldum artık 
Erkek birden sevinçle seslendi: 
- Yahu bak bak, tekaüd maa;:ıla-

Kadın cevab vermedi, pencereden 
dışarı bakıyordu. 

Birden kapı çalındı. Kadın bağır
dı •. 

- l§te geldiler. 
Kapıyı açtı, Uç k.I,,i içeri girdi. 

Siyah bıyıklısı: 
- Bayan Nimetin C\ ı 'burası mı 

diye sordu. 
- Evet .. Ne istiyorsunuz? 
Siyah bıyıklı devam etU: 

YEN1 SABAJI 

Kozanda şiddetli ~~f;fs~o;A~~ 
Yag"' mu rl ar lstreptokok, tstafilokok, pnömo-

.kok, koli, plyosiyaniklerin 7ap-
-o---- tı~ı çiban, yara, akıntı ve cnd 

hastalıklarına :tarsı çok tesirli 
Kozan, (Hwıusi Muhabiri - .. ___ taze a§ıdır. •••• 

mizden) - Kozanda günlerdir ~----------
fasıla ile devam eden yağmur 

BAK ER 
Büyük Mağazaları 

D artınlıyonnuş.. Vay canına .. 
Kadın homurdandc 

- Size büyük sevinçli bir haber 
müjdclemeğe geldik. Bu seneki yıl
başı piyangosunun büyük ikramiye

dün bütün şiddetini gösterdi. 
Cuma giinü saat 13 de bütün 
hızı ile yağmağa başlıyan bü
yük taneli yağmur fasılasız 3 
saat sürdü. Çay ve dere taştı. 
Etrafındaki bahçelerde zararlar 
husule getirdi. 

Sabırsızlıkla beklenen aşağıdaki 
malların geldiğini sayın müşte-

Alaturka lasm 1 : Al afranga kısmı : 
~ıGregorvearkada~• 
ve arkadaşları 

- Sen inanma &azetelere, hem 
stsa da ne olur, bir iki lira t.lr~ey .• 

Sonra ilAve etil: 
- Bize çok bir para ıelmcliki bir 

lllJe benzesin. mesel.4 tayyare plyan-
pu çıkmalı. 

si size çıktı. 
Bayan Nimet haykırarak ba~'ll'dı, 

bay ise şaşırmıştı, kekeliyordu: 
- 500000 lira mı? 
- Evet bayım cW bin lira ala-

Harmanların tamamı denecek 
derecede; ve bol mikdarda ıs -
!anması hasadcılanmızı endişe -
ile düaünnür;!.ür. 

rilerine bildirir. 

1940 modeli 

Zenith Radyoları 

YETE 
1 • BOyOk SAZ HEYETi 
2 • Yeni ve bUyUk VAR 
3 - NAŞiD ve arkadatle 
4 • SAFiYE ve arkad., " ları 

1 ·Caz kr 
2 - NAŞİD 
3 .. 
4 -

LEBiB E, MERi ve arkadatlan 
e bUyOk varyete Yeni v 

Erkek karısının Wını kesti: 
- Bırak şu boş IMlan. 

caksınız. 
--ıoııc- •COLDSPOT:t Mehtab w mtelı eğlenceleri -Yapur ve otobüs temin edilmiştir. 

- ~ .lit mı? Ne bW,.orsun. Bel-
Elli bin lira .. Rüyasında dahi görme 

<ligi buyuk bir para.. Adam şaşkın
hk tan ne diyeceğini bilmiyordu., Kozanda imar 

faaliyeti 
Buz dolablan 

DUHULiYE SERBESTTiR 
ldde çık.ar .. 

- Sanki bilet aldıkmı ki bu lfıt-
Jııın söylilyorsun. 

- Ben almıştım. 
Erkek 7eriııden kalktı: 

B;ıyan Nimeü ayılttılar., 
- Haydi bayan paraları almaya cWINCHARGER>RttZGARLA 

ŞARJ YAPAN PERVANELt 
DIKKA T ! DİKKAT! 

- Ben sana alma demem1şmiy -
411bı. 4te ııözümü dinlememenin cc
llMl bizim bet liranın tepesinde pat

gideceğiz. 

- Şimdi mi? 
- Evet.. Yalnız bileti getiriniz., 
- Peki .. 
Birden kocasına döndfi: 

Kozan. (Hususi Muhabiri • 
mizden) - Feke belediyesinin 
940 mali yılı büdcesi 1100 lira
dır. Böyle cüz'i bir büdee ile iş 
görmesine ve Feke kasabasının 
kuruluşu itibarile dağlık bir 
mevkide kurulma.sına rağmen 
temizlik ve ı,ık faaliyeti tak ~ 
dire değer bir durumdadır. 

• •• 
mcısı 

Dinamolar KÜÇÜKSU PLAJI Boğaziçinin 

Hasır Şapkalar Jıı7acak. 
Tekrar aazetesini okumaya başUı

... Uzaktan otomobil kornaları i;:ıiti

~u, birden kapı vuruldu, kadın 

- Artık her aeyi alacağız değil 
mi kocacıgım, hele şu kom;:ıu Fatma 
hanımı çatır çatır çatlatmak için 
bır de bin liralık kilrk alacaltz delil 

En son moda cPLAMBEACH> 

Bu sıcak günlerde: ağazın berrak seması altında, mavi denizi içinde ... _ 
Güzel manzaralar karponda IOÇ()KSU Pl8.jından denize girmek fırsatını kaçırmayınız. 

ı.tırarak kapıya koştu: 

- lş&e a6rdiln mü? Müjdeler gel
mi? 

& 

umaş ve kravatla 
Gayet güzel ve mütenevvi 

desenlerde 

Fiyatlar çok ucuzdur. 
Mtlkemmel sabah ve akşam yemekleri için (kombine) 

Kapı71 açınca kaim blr ses hay

Adam her &eye başını s;ıllıyordu. 
Kadın gitti, bileti getirdi, bayie u

zattı. 
Ancak imar faaliyeti Fekede 

hiç nisbetinde durgundur. Yerin 
de verilmiş bir karar neticesi ı 

mendille 
P1Aj iskelesine her Vapll" ıqlrar. Müşterilerin istirahatleri için hiç bir fedakarlıktan 

lmdı: çekinilmemiştir. 
- Şu Uç aylık borcu ne uıman ö-

6ı;receksciııiz bayan, sabrımız tüken

Bayi bilete bir baktı, şaşırdı yanın.. 
dakilere gosterdi, birşeyler konuştu
lar bayi bayi bileti bayana iade etti, 

Ve saire ... Ve saire 
Feke merkezinin A.smacaya na- Stok: tükenmezden evvel teda-

il••••••••- CumaWl ve pazar çalgı ve caz mevcuddur. •••••••••1111 
• artık .. 

kadın şaşırmıştı: - Merak etme Hüseyin efendi bi
nz bekle .. - Nereye bende gcliyorwn .. 
Kapı kapandı, kadın içeri girdi Bayi yutkundu: 

kil işi fiiliyat sahasına çıkarsa 
1 

rikte istical ediniz. 

pek yakın bir istikbalde Fekeyi 
modern bir kasaba görerek se-ı- Dr. IHSAN SAMI 
vinç duyacağımıza. §ilbhe yok- BAKTERiYOLOJi 

Tashih ilam 1 
ıı Temmuz 040 tıırihinde ~ inhisarlar U. Müdürlü" ünden: 

bcaaı alay etti: - Şey .. Şey ... Sizin bilet b;ı:ka .• mizin albncı snhiletinde Emniyet ._ __________________ m:ııı:...-----~ 

- .Miljdeciler ne dedi kancığım" 

YOz bin Ura mı çıJcmı, elli bin lira
-.ı.. 

Beş yüz bin lira buna çıkmadı ... 
Kııdın hiddcUe bağırdı: 
- Nasıl .. " Nasıl. .. 
Bayi mırıldandı: 

( Radyo Programı) Birinci ikramiye sizln eı.-in yanın-
- _ daki evde oturan Bayan Fatmaya 

IS/'7/19'0 ~l çıkmış, yanlışlıkla adresleri ters yaz-
mışız .. Yanlıslık .. 

T.30 Program ve meuıleltet saat Yanındaki gazetecilerden biri gil-

llJUI. 1erck ilave etti: 
1.35 .Milzik: Operetlerden seçme 

tm'çalar (Pl.) - Hayatta böyle yanlı§lıklar çok 
1.00 Ajans haberleri. olur .• 
1.10 Ev kadını _ Yemek listesi. Bayi devam ett.iıc 
1.20/8.30 Müzllc Hafil p.rkılar - Ufak bir yanlışlık yüzünden 

.(PL) sizi ~ece yarısı rahatsız ettik .. Gö-
13.30 Program ve memleket saat rüyorsunuz ya ufak bir yanlıt:lık .. 

ll!Pl'l· Diger iki adam bu aözU tasdik 
13.35 MQzik: Muhteru p.rkılar. ettiler .. 

tur. LABORA TUARI 
E. KurtA>ifu 

Sandıfı MüdQrlüğü ba~lığı altmda 
neşrettliimiz menkul teminnt borç-

--ıoııc--
Umuml kan tahllUtı, Frengi lularına ald ihbarname tebliği bak.-
noktai nazarından (Vesserman kındakl ilAmn 940/797 dosya ve 

Bir çocuk al}açtan ve K.ahn teamülleri> kan kcı- a8138 be1ab nwnaraıı sütununda 
dU tU reyvatı sayılması, tifo ve aıbna Servet lsl7m (Hilsnü kızına) Ut 

Ş hastalıkları teşhlsi, idrar, bal- adreste Falih Çarşamba Cami so -
Çemberlitaşta Vezir hanında gam cerahat, kazurat ve su tab- knk yan'facalı ,-erde sehven Sami 

9 numarada oturan 14 ya.sında matı, tntra mikroskop!, hususi sokak, Jine a:ynt ilAnın 940/914 doe--
İbrahim çıktığı ağaçtan düş _ aşılar isti.hz.arı, kanda üre, şeker, ya ve 82497 besab numaralı sQtua-

klorür, kollesterin mikdarlannın da Sadriye Çetinbaş yazılması lAmn 
müş, muhtelif yerlerinden yara- tayini. Divanyolu No. 113. gelirken llehven Sadriye Çetinkaya 

lanmış Cerrah paşa hasta.hane- ~~~~~T~el~: ~2~0~98~1~~~~~~y~az~ılmıştır~~~· ~Tmıbih~~·~~ol~u~n~u~r·======= 1 
sine kaldırılarak tedavi altına = 
alınmıştır. 

Tramvay basamal}ında 
dururken 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
Umum Müdürlüğünden : işletmeleri 

Malz:emenln ıdı Muvakkat tell\lnat JP!.) - Evet ufak bir yanlışlık., 
13.50 Ajans habeı'lerl. Birden bayi sordu: Tramvay kontrolörü 122 nu-

Zarf lan• 

tevdi gilnll 

15/7/llHO 14.05 Milzik: Muhteli1 prk.ılıır (Pl.) - Bayan Fatma acaba evde midir.. maralı Bahri Ortaköye gitmek- 1 - 175000 litre adi ve 
oktanlı benzin 

2000 litre 

H.20 Müı.ik: Riyasetidlmhur ban- Ne dersiniz.. te olan 169 numaralı tramvayın 
~ (Şef: Ihsan Kilnçer) Ve sonra kadımn terliklerinden b ~ d 2 - 400 kilo yassı elektrolitik bakır asamagın a dururken arka-

111.00115.30 Müzik: Cazband (Pl.) kurtulmak için kapıyı kapatıp sı- 20X6 m/m. 
18.00 Program ve memleket saat v.ıştı. dan gelen bir kamyonla tram- 200 kilo oluklu elektrolitik çubuk 

lllP"· Kadın dell gibi olmuştu. vay arasında sıkı31lllş, kalçasın 200 kilo tırnaklı bakır 
JB.05 Müzik: Suppe ve Lugini'nin Ne yapacağmı bilmiyordu. Beş da- dan yaralanmış, tedavisi yapıl- 3 _ Transformatör ve muhtelif ma .. 

3300 

200 22/7/llKO 

skest.ra eserlerinden (Pl.) kikalık sevinç onu sarhoıı etmiş iakat mıştır. kine yağları 400 24/7 /UHO 
Jl.30 Müz.ik: Radyo caz orkestrası o bu taUı rüyadan bir kAbusla u- of - 97 kalem pirinç malzeme 18'15 26/7/1940 

"Obrahim özgür idaresinde) yanmıştı. r---T~l·Y·A--TR--OL_A_R ___ , 1..:... Yukarıda yazılı dört kalem malzeme kapalı mektubla !iyat iste-
11.15 Müı.ik: Kocası gazetesini elino almıe, oku- ınek suretile satın alınacaktır. 
Çalanlar: Cevdet çaııa, Fahri Ko- maya başlanuştı, o böyle bir devlet 2 - Tekliflerin Levazımdan parasız tedarik edilecek sartnamcsindekl 

.-. Hasan Gür, Basri ttfier. kuşunu kendi başlarına konmayacağı Ratld Rıza Tiyatrosu tarifata uygun olarak ve yukardaki günlerde saat 1'1 ye kadar Metro ha-
~9';:;~a:~~~=: nı zaten biliyordu: Halide Pitkln beraber nının 4 üncü katındaki Levazım Müdürlüğüne imza mukabilinde veriline-

- Görüyorsun ya karıcıj!ım dedi 13 Temmuz Cwnartesl günü alqamı si lazımdır. (5949) 
19.45 Memleket saat ayarı ve ajans ufak bir yanlışlık olmuı, biz gene BeylerbeJi, iskele tiyatrosu 

)aberlerl. şu tekaudiyelerin artırılması havadi- Bahçesinde 
20.00 MUzilc Fasıl heyeti. sini okuyalım. OVE.V BABAM 
20.30 Konuşma (GUnün Meeelele- Sonra feldin çenberinden birçok Vodvll 3 perde 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
Umum Müdürlüğünden : lşletmeieri d) defa atlanuş bir adam v:ıkariyle gev- Heyet her Cumartesi a)qamı 

S0.50 Milzik: Saz eserleri. rek ge">Tek gi.ıldü.. Beylerbe71, taıı:ele tiyatrosu Muhammen bedeli 14750 olan 100000 aded gııuılt parke ve 10000 aded 
Okuyan: Mefharet Yıld.ınm. Oktay AKBAL Bahçesindedir. Nutis taşı 17/7/940 Ça~ba günü saat 11 de Metro Hanının 5 inci ka-

21.15 MUzik: Gitar Havalyen - Siret .--------------------~------. tında toplanacak' koml.~onda açık eksiltme ile aabn alın.acaktır. 
l'a,ytur tarafından. 1 • 1 Muvakkat teminat 1106.25 liradır. 

2UO Konuşma (Radyo gazetesi). Devlet Demı·ryolları Ila" nları Şartnameler Levazım Müdürlüğünden parasız olarak tedarik edilebilir. 
11.45 Mü1lk: Salon orkestrası (Vl- tsteklilerin kanuni vesikalarile komisonda bulunmaları. (5907) 

JVlonist Necib Aşkın idaresinde.) ... ------------------"!'il"-------. 

CiMi 

JClsör 
lhsannlf 
&l;rah kuroun kalem 
ltapye > > 
:a.ttaı çi7.glli kii. 
)[a]m makine > 
~ > > 
Tezkerelik kliğıd 
JmçQk karbon > 
Battal zarf 
Ho. 7 zarf 
Takrirlik zart 

Mlkdarı 

1000 aded 
10000 > 
20000 > 
20000 > 

100 lop 
2500 > 
3000 > 
2500 > 
1000 kutu 

30.000 oded 
80.000 > 
80.000 > 

llo. il mektubluk zad 200.000 > 
z.mt: 2000 ŞİSl 
lılbunpa 200 ~dcd 

Ekalltme gOnü 

30/Vll/940 
> 
> 
> 
> 

31/VIl/940 
> 
> 
> 
> 
> 

ljVlll/940 
> 

8ldm 4000 yuınıık 
> 

> 
> Tazı makine yağı 

Afaç kalem snpı 
San kalem ucu 

400 şışe 

500 adı!d 
1300 > 

2/Vlll/940 
> 

ltınnızı mürekkeb 200 şişe > 
Sabit toz > 200 p:ıkct > 
Küçük maşa raptiye l 000 kutu > 
~ maşa raptiye 500 > > 
Toplu iğne 2500 > '3/VITI/!).10 
80oler kıiğıdı l 0.000 ade<l :ı> 

Şekil 

Pazaılık 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> , 
, 
> 
» 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

14 
JUG 
15 
15.SC 
16 
16.3t 
H 
14.30 
15 
J5.3C 
16 
J6.3CI 
14 
ıucı 

15 
15.30 
16 
H 
l4.3Cl 
15 
l5.3C 
16 
16.3C 
l4 
14.30 

Yazı makine lAstiği 500 > > > 15 
I - Şartname ve nilmunderl mucibince yuk~mla cins ve mll<dıırlan 

7Klb kırtasiye levazunı pazarlıkla satın alınocaktır. 
Il - Pazarlık hizalarında yazılı ~Un ve s..,~ller<le Kobal;ışta Levazım 

.. Mübayııat şubesindeki alım komisyonunda ;:ı.-cıpılacaktır. 

III - Şartname ve nümunclf'r sözti geçen şubl'.'-de ~ırrillcbilir . 
IV - İsteklilerin paztırlık iç' n tayin olun:ın gıin ve smıtlcrde tf'kllf 

edecekleri fiyat i.izcrinden 7o 7.0J nu\'cnme p:ırııhrile hirlil.te mczkür ko. 
misyona müracaatları. (600G) 

Aydın vilayeti dainıi encümeninden: 
Aydın merrılc·ket hastahanc:.ı in labo ... ılU\ r "c lczah,ınesinde kulla

mlmak üzere 4600 lir:ı muhommC'ıı kınncllı ı rzay• tıb•iyenııı 1 steleri for
moli tstn.nbul \'C İzmir ve Aydın Sıhhat Mlıdtirluklffilc Aydın "ırnyet 
Dabn1 Encumcn kaleminde mcvcud olup ı· tıy{'Jlleı·in her gun bu m:ıkam
lllra mür:ıca2tla l![.tcleri gbrmclcri. 

Tnllb olnnlann % i5 temin lt okçeleriif' 25/7 /940 tarihli perşembe 
sfinü saat 16 da Aydın vllüyct daimi encilmeninc murac:ıatl:ırı füln olu-
mır. «J718> 

22.30 Memleket sant ayarı, Ajans Muhammen bedeli (1612) lira olan muhtelit cins, eb'ad ve mikdarda 1 t b ı B } d• • ı•}" ) 1 ~lerl; Ziraat, Esham - TahviMt, iç tapa, mamelon, T, Flanç, Dirsek, Redüksiyon gibi 30 kalem demir stan u e e ıyesı an arı SUmerbank Pamuk ipliği ve Dokuma 
Kambiyo - Nukut Borsası. (Fiyat. ve galvanize gaz borusu teferruatı (30/7/940) salı günü saat (10.45) on Fabri!--al•rı mu""essesg~ı·ndrı.n 

!2.50 Müzik: Radyo Salon orkestra- kırk beşte Hayd:ırpaşada Gar binası dahilindeki komi.9yon tarafından pa- 11 i:\. u - - ~ 
Otomobillerin radyatörleri üzerine garaj reklimı mahiyetinde rozet tıı

kılmaması hakkında Daimi EncUmcnce 21/Vl/1940 tarihinde ittihaz edilen 
tenbihi beledi aşağıya yazılını~. llAn olunur. 

• programının devamı (yalnız uzun zarlık usullle satın alınacaktır. 
..ıga postasile.) 

22.50 Konıışma (F.cnebl dillerde Bu işe girmek' istiycnlerin (241) lira (80) kuruşluk kat') teminat ve 
Yalnız kısa dalga Ue.) kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık günü saatine kadar komis-

13.10 Müzik.: Cazband (Pl.) 7ona müracaatları llzımdır. 
23.25/23.30 Yarınki program ve Bu işe ald prtnameler komb;yondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

bpan11. (6058) 

- He~ sen kimsin r 

Fabrikal:ırımızın gümrük tahmil, tnhliyc \'C nakliye işlerj kap:ılı 7A,rna 
1 1e11e için münakJ.saya komı1oc:ıktır. 

tstcklllcrin bu işe a!d şartnameyi, füılıçekapıda 1 ind vakıf h:ın l ınd 
T E N B 1 H 1 B E L E D 1 : kattaki miksscse ticaret :..ervl~inden alabUcc-ekleri ilan olunur. «5940• 
(Otomobillerin radyatörleri üzerine gııraj reJdAmı mahiyetinde bcynel- :=. - _, _ __ - - - __ - - -

blilel Turing klüblerin forsu haricinde madcnl ııekiller veya roz tler konul- Sahibi: Ahmed Cemaleddin SARACO~LU 
ması ya.saktır). (60 0) Neşriyat Müdürü: Macid ÇETiN B;ısıldığı yer (Veni Sabah 

mr 
Matbaası) I' 

Mm 

Arabacının yanına yakla.~tı

lllD sırada on, on beş adım ile
ride ayak sesine benzer bir şeY' 
lglttim. İçime bir korku geldi. 
Gece yansı bu hali ormanın içe
dsinde ifi bir adamın işi yok. 
Vakıa şimdilik biz de burada 

lııulunuyonız amma, ne benim 
• de araba yolcularının orman 
IM1amlan olmadıkları meydan
da. Vaktile rahibin zevcesinden 
Jıirçok hırsız hikayeleri işitir

dbn. Bu kadının anlattığı yalan 
J&hud doğru hikayeler derhal 
aklıma geldi. Bir korku hisset
tim. Bir adam daha atıp ara
lımcının yanına yakla.samıyor -

mm. Bağırmağa da cesaretim 
blmamıştı. Bu esnada arabanın 
tl ilerisinden gelen şiddetli bir 
abırık sesi bacaklarımın olan
ca kuwetini kesretmiş, ben de 
mtilstü yere yuvarlanmıştım. 

Kem.liml toplamağa vakit bul • 
.adın arabacı bağırdı: 

- Aman usta Morino benim. 
- Yerde ne yatıyorsun? A· 

rabadan mı düştün ? 
- Yok! Canım yok! Dur an .. 

la tayını. 
Herife beygirlerin durduğunu 

kendisini uyandırmak üzere a
rabadan indiğim sırada evvelce 
bir ayak sadası sonra kuvvetli 
bir aksırık işittiğimi söyledim. 
Arabacı bir korku eseri göster
medi. Bilakis kahkahaya baş • 
Jadı: 

BiA 'AL ICIN·I 
~,SEYAHAT 

başladı. Hdbul:i henüz ınevlciı
me çılona.mırtım. n - rclım: 

- Aman usta 1 foı ıno ! Den 
bUra<.la kaldım. 

- Zararı yok! B'rnz çokça 
koşarsan yarın s::ıbah arabaya 
yetişirsin. 

n•n tizcrindc biit.un gece otura 
otura rülubet kemiklerime ka-
dar i.:ledi, tn.zı gibi titriyorum. 
Şuracıkta barınmama mli"ande 
buyurulur mu? 

Madam Sarina ağzını :ıçmn;ra 
davrandığı. sırai.la Mikaclla sı;.. 

ze kanştı: 

- Arkadaş sen ne cesur a
dammışsın? Bir' beygirin aksı
rığı üzerine yere yuvarlanan 
bab,ayiğite bak! 

- Nasıl beygirin aksınğı? 
- Öyle ya. En ilerideki bey-

gir nezlelidir .. sık sık aksınr. 
- Ya o ayak &adası ne ola· 

cak? 
- Ne olursa olsun? Bizden 

ba.§ka yolcu geçmesin mi? Bi -

zim bu muhavereyi arabadaki
ler işitmiş olmalı ki hemen Mad
mazel Mikaella pencereden başı
nı uzatarak sordu: 

- Ne oldunuz Mösyö Alfred 
Mililer? 

Arabacı bana meydan bı .. 
rakmadan lakırdıya kanştı: 

- Madmazel, bizim cesur 
Mösyö Alfred MWler al beygi
rin aksınğlndan ürkerek ara -
badan aşağı yuvarlanmış. 

Arabncının bu istihzası o ka
dar canımı sıktı ki tarif ede
mem. Matma7.el lııfikaellaya kar
gı beni tavuk kadar korkak gös
termek istiyen Morinoya bir iki 

-7-
tok&.t yerleştirmek i§den bile de
ğil ! Fakat sonrası var. Ah şu 

arabacı yarın gece vnsıl olaca
ğımız şatoda elime gcçmiyccck 
mi? Arabacının son sözü üzeri
ne Mikaella tcbessilm etti ve 

- Zararı yok! Möayö Alfred 
Mililer insan uyku halinde böy
le tenha bir mahalde elbette kor 
kar. 
dedi: 

- Hayır ma.tm:ızcl, ben kor
ku nedir bilm m. Arabacı Mo
rino sizin ye. ı .ı.Ja kudrim.1 
tenzil ebnPk mal s an" bu y .. -

laru irtikab ediyor. 
Arabacı, zahir gayet do:i-ru 

sözlü bir adam olın:ılı ki. ynhn 
kelimesine pek çok hiddet etti. 
It;lindeki kamçıyı bavndn -;ak 
lıı.tmağa başladı. Zımnen bir 
gün de surahma indıreceğini an 
!atıyordu. Mikaelln hnkikntcn 
bir ayak sadası işitip işilıncdiği
mi sordu. Evet cevabını ve. elik-
ten sonra Morinoya dedi ki: 

- Beygirleri birıız hı1Jıca 

sür. Sabah olmadan şu or 
\'!an çıkalım. 

- P~ki Sinyorina, zaten 
bah olmak üzeredir. 

Arabacı beygirleri ı:;ı 

Hay Allah cezasını v0r~~i he
rif! Mümkiin değil §U k 'jtü Mo~ 
rino ile nramızda imtiz ç husu
le gclmiyccck ! Araba dört beş 
adım ilcrilcmişti. Bir sıçrayışta 
araba kapısına yetiştim. 

- Aman matmazel! Mormo 
brni burada bıraktı. 

Ma<lam Sa.rina ccvab vereli: 

- Zararı yok yanlı.']~ık olmuş 
tur. Yerinize çıkını:::. 

Artık ne olursa olsun araba~ 
nın uşı.ı.k mevkiine çıkmamağa 
karar verelim. Madam Sarmaya 
·c11da bulunnı3k beyhıı<le. Yine 

.nerhametli, güzel MikaeJlaya 
~J•-acnat etmeli. 

man matınazelim araba-

- Pekala Mösyö Alfrod Mül
lcr ! Çubuk filan içmiyeceksinis 
yn? 

- Hayır hayır, artık hiç iç
mesem de olur. Mademki, siı 
rahatsız oluyorsunuz, istı>nıcais 
tütünden bütün bütün v~ ge
çeyim? 

- Hacet yok Mösyö A lfred 
Mililer. Biitün hayatımız araba 
yolculuğu ile geçecek değil ya? 

- Yn ! Evet pek doğru. Şa
toda ayn dairelerde mi oturam
b'lZ? 

Madam Sruina artık sabrede 
mcdi: 

(lonıa varJ 

j 


