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Kızılordu Besarabya ve ukovina'yı işgal etti 
ovyet kıtaatı Çernoviç, Kişinev 

ve Akkerman' a hadisesiz girdi 
Bulgaristan, Romanya
dan Dobrucayı istiyor ! 

Rom an ya meselesı-' 
ain bir saf hası harp-
siz hallediliyor 

F ell.at, ın••' ele bü•· 
biitün hallolunm•, ıle
fildir; Mac• r i • t enla 
Bul11•rİ•t•nın elec•lı· 
lorı 11ıı:ııiyet il• bu ilıi 

cie"letin talepleri lıer
ıı·sınııla, Almenya, /tel• 
ya 11c So11yet Ruayanın 

ıutacalclerı aiy•••I n• 
olacalıtır ? 

=""=====~=====--= 

Yar.an: ABID!N DA VER 

S ovyet Rusy anın Besa
rab~·a ve Bıiko• ina yı 
İitemesi üzerine, Ro-

manya, dıiıı tahmin ettiğimız ei
bi, mota\·aat \'e müzakere yol\ 
llU kabul etti. Böylece, Balkan
lar üzerinde, birdenbire beliren 
k. p toı.!i!:~~ i, !ı.~ lırhaZ .. 1 !i rk 
ve şimal ufuklarından zail oldu. 

Romanya, 1''in1audiya &ibi ya
pamazdı; buna, her ,eyden ev • 
nl, Finlandiya misali manidi. 
Bu küçük devlet, silaha •arıldı -
iı zaman, Milletler Cemiyetia
den, İngiltere ve Fransadan, h
veç ve Norveçten, Anıerikadan 
müessir yardımlar ümit etmişti. 
Finlandiya kahramanca dögu -
ıürken bu yardımlar ya hiç ta· 
lı.akkuk etmedi; yahut da, }<'in· 
landiyayı kurtaracak bir ~ekil 
almadı. Finlandiya, nihayet, Sov. 
yellerin müzakere yoluyla iste
diklerinden biraz daha fazlasını 
verıniye mecbur oldu; üstelik 
dökülen Fin kanları, yakılan Fin 
mamureleri, bu küçük milletin, 
yalnız şerefini kurtardı ve kahra
manlığını isbat ettL 

Bu&ün, RomaDya, Fin misali. 
ai &')zönünde tutmıya mecbur ol
makla beraber, siyasi şartlar iti
barile Finlandiyadan daba fena 
bir vaziyette bulunuyor. Fin • 
Sovyet harbinde, hiç olmazsa, ma
nevi bir yardım yapını, olan Mil
letler Cemiyeti, •imdi bayatta 
değildir ki, o kadarını dahi ya
pabil•in. Ro.ma.nyaya, &aranti 
vermiş olan lngıltere ile Fran -
aadan, Frans~ çölinıüştur; yalnız 
kalmış olan lngiltere, Romanya
ya yardım edecek, se\'kulccnl 
vazhette değildir, 
B~lkan ittifakına gelince dün 

de aıılattığınuz gibi, Balkan' pak
tı de\•lctleri, Besaı·abya ve Büko. 
vina için Romanya ile beraber 
harbe girmeyi taahhüt etmiş de
i;ildirler. Balkan İttifakının ha
rekete gelmesi için, Balkan dev
letlerinden birine, Bulgariotaııın 
dii;er bir devletle müştereken 
taarruz etmesi lilztrndır. Bu va· 
ziyette dahi. Tü~kiye, So•·yet 
Ru.syaya li.ar.şt hır kaldı ihfirazi 
koymuşiur; onunla müscllô.b ih
tilafa sebebi~ et \•erecek bir ha
rekete iştirak etmiyecektir. Yu. 
goslav~· a ı>e, İtalyadan bir taar
ruza uğramak endişesile bütıin 
dikkatini o tarafa il \'cih el !iği 
ıibi, bö}·le bir tecavuze uğruJı
iı takdirde, en ziyade So\'yet 
Rus~ aya gli' euıuektcdir. E~asen, 
Bulgaristan da, böyle bir mıida
halcYi dcrpi!j ettire<ek bir hare
keti~ bul1111mamıştı.r. 

Scn·et Rusya ile müselliih bir 
ihtilafa girdiği zaman, ne kendi
sine garanti \·ermiş olan İngiltc
reden, ne de Balkan ittifakından 
yardını göreıuiyeceğini daha ev. 
vel anlamı~ olan Romanya, Al
manya ve Ital:vadan da müzahe
ret beklememek lılzımgeldiı(ini, 
ıimdiye kadar, anlıyamamışsa, 

Kral Parlamentoyu içlimaa çağıru 
Romanya umumi 
seferberlik yaptı 
Kabinede tadilat yapıldı 
Romanyada sinema ve tiyatrolar tatil edil

di, ıenlik yapılması da menedildi 

Romarı.ı.u.;ı: S.• eclere ı 'Tket .yi c a,-i, Bulgar "t:e Jfacarla
Tın istediği ~ıcrıer ... 

Moskova, 28 (A.A.) - Bıitün 
Sovyet radyoları Besarabya me
aelesi hakkılt a şu ne riyatı yap
mışlardır: 

Son ııiinJn .arııııda Sov yH ve 
Romanya hükumetleri &rasında 
Besarabya 'e şimali Büko,·ina 
hakkmd. hl i:ıtilılfın sulh ~·oluy
la halli inık&nı hasıl olmuştur. 

2.G haziranda hiikiiın9t reisi n 
Hariciye Komıs<ri B. Molotof 
Romanyarun :Uus O\ a elçisi Da
videsko'ya bir ntı a nrnııştir. Sov 
yet hükiımeti bu notQda Hesarab
yarun tarih bakımında11 Ru•ya; a 
ait olduğu ve 1918 d, Romanya 
taralından işgal edilıni~ bulun
duğu hususuna dikkati çekmiştir. 
Notada Besarabya meselesinin a-

lığine terke amade olup olma
lıaılıııi teklif etmektedir: 

1 - Besarabya derhal Sov
yttler Bırligıne iade edilme
lidir. 

2 - Bükovina'nın şimal kıs
mı Sovydler Birliğine terke -
dilrnelidir. (Hudutlar notaya 
bağlı bir haritada ııösterilmiş
ir) 

So\ yet hükumeti bu notada Ro
manya bükiımetinin bu teklifle
rini lrnhul ederek iki memleket 
ara mdaki ihtilafın sulhan halle
dileceği ümidinde bulunduğunu 
bildirmiş Ye 27 haziran gunü zar
fında Rumen bükfunetinin ceva
bına intizar ettiğini ilave eylemiı
tir. 

27 ı.aziranda Romanyanın Mos
ko\'a elçisi tarafından Sovyet 
hiikiımetine verilen cevapta Ru
men bükdmetinin Sovyet nota
sıııda mevzuu bahsedilen mese • 
leleri sulhan bal huımsnnda mu-

( Aı-kası 3 iincii sayfada) 

Japonya Uzak Şark'a yeni 
bir nizam vermiye çalışıyor 
Japonya, Çin'e yapılan 
yardımı durdurdu 
Japon Hariciye Naz111 bugün Avrupa harbi 
karşısında Japon siyasetini izah edecek 

Japonyada blltün partiler feshediliyor 
TckyO, 28 (A A.l - Japon kı

taatı şu anda. J-long-Kong hudu
du boyunca hemen bıltıin mev
kilere yerleşmis bulunuyor. Çan
kay Şek'e eiden malzemenin rnıi-

him 'bir deposu telakki edilen 
Shayuyune'da bu mevkiler ara
sındadır. Fransız Hindicinisının 
oark hududunun Japonlar tara -

(Arkası 3 füırii sayfada) 

...:: Yeni Rom•nımız ~ 

DEMEK BENİ il 
===:=SEVİYOR! 

=•= YAZAN: Tt.IRKÇESİ: 
Ol dö Mo-n l!<oli.ml i Sed .. 

Amerika korkunç bir 
şekilde silahlanıyor ı 
Yeniden 
teslihat 

bir kaç milyarlık 
planı lastik edildi 

1 
~ --~ 

ŞEI<ERPARE 
=--~SULTAN 

r Hariciye Nazırı Alman 
lyan elçileriyle göriiştO 

Macar Nazırlarının mühim içtimaı 

T ransilvanyanın iade
si için gayretler arttı 

Bulgar Hariciye Nazırı Popof Macar baıtıekili Kont Teleki 

Türk- Irak Dostluğu --
Irak Vezirlerinin zi_qareti mÜ
nasebetile tebliğ neşredildi 
Ankarada yapılan son temaslarda, iki kom• 
ıu memleket arasındaki sıkı dostluk bir ke· 

re daha memnuniyetle müşahede edildi 

Sofya, 28 (A.A.) - Stefani; 
Bıüı;aristan Hıırıcive nazır_ İtal· 
ya ve Almanya sefiı;lerile &.v
yetler Birli,i?inin Romanyaya 
karşı hareketi hakkında uzun bir 
r .ülô:katta bulun.muştur. 

Eu s~ba'ı , ;.c' demiş e<Llen 
nıızırlar meclisi, bu aktam veya 
\ar '1 tcpl~r;~, ktır. İçtimada bil· 
hassa Bulgarıstanın menfaatleri 
baklilllından Tuna ve Balkanlar
<.~ husule gelen yeni vazıyet 

t '!kik edilecektir. 
Bulgar siyasi mahfillerinde, 

Bulgar talepleri meselesi. Sov -
:vetler Blrli.ğinin Romanyaya 
karşı aksiyonu netice>inde husu
le gelen vaziyetin çer.;:evesi için
de mütalea edilmektedir. 

MACARLARIN METALİBİ 
Budıu>es'e.16 <A.A.\ - !far -

cı\'e nazırı Kont Csaky ıle Baş

vekil Kont Teleki, dün akşam 
Molotoıf tarafından Moskovadah ı 
Romanya sefirine verilmiş ola 
nota üzerine Tuna - Balkan mın
takasında tahaddüs etmiş bulu
:v..an ve Alınan sefirlerile göri\ş
müsler<lir. 

Budapeste, 28 fA.A.) - Reuter 
bildiriyor: 

Romanyaya verilen ültimatum 
İtalya harbinden:beri böyle bir 
hareketten çekinmekte olan Ma

( Arkası 3 iincil sayfada) 
...,.-.:ı~~l<Aııl~tyı-

--- Reisicumhur -· --- -~--·-----
Yeni Rumen Sefirini 

k•bul buyurdular 
Ankara, 28 (A.A.) - Ro • 

manyanın yeni Ankara büyük 
elçisi Radu Crusescu bugün sa
at 17 de Çankaya köşkünde 

Ankara, 28 (A.A.) - Irak Ha
ricive ve Adliye vezirlerinin An
karayı ziyaretleri münasebetile 
aşagıdaki tebliğ nesredilrniştir: 

Nuri Sait refakatinde Adliye ve- Reisicumhur hmet İnönü tara-

Cumhuriyet Hüklli'Yletini ziya
ret etmek üzere Ankaraya l(el
mjş olan Irak Hariciye Veziri 

ziri Naci Şevket olduğu halde fından kabul buyrulmuş ve iti-
Reisicumhur İsmet İnönü tarafın- matnarnesini takdim eylemiş-
dan kabul buyrulmuşlardır. 

1 

tir. Kabul esnasında Harici~e 
Nuri Sait ve Nacı Şevket baş- Vekili Şükrü Saraçoğlu da 

vekil Dr. Refik Savciam ve Hari- hazır bulunmuştur. 
(Arkası 3 ii11cil sayfada) • ıı:ı 

TATiL EDiLDi 
Cenubi Afrika Fransızları harbe devam ede
cek, Pelen Kabinesinde geni tayinler yapıldı 

kuvvetleri muŞimali Afrika 
kavemet ha zır lığını b iti r d i 

Kudüs, 28 (A.A.) - Reuteı: 1 Londra, 28 - Şimali Afrika· 
General Mittelhauser, Suriyede dan alınan h"berlere ıı:öre. Fran-
muhasamatın tatil edildıgini bil- 1 sız kuvvetlerınin Müdafaa ha-
diıımiştir. General Fransız bay- zırlıkları ikmal edilmıstıı. Fas. 
rai'!ının Suriyede dalgalanmakta Tunus ve Cezayirdeki km'\·et -
devam edecei'ini ilave etmiştir. ler Avrunadan qelen Fransız 

Yohanne,bercr 28 (A.A.) - 'ikıtaatının iştirakile takviye edil-
Rcc.ler Ajansı bildirivor: miştir. Birook harp ııem leri 

Arka~aşımıı M. Sami Karayelin Cenubi Afrika r'ransızları ıı,e- şimal Afrika limanlarınoa bu-
lJmumivetle ivi ma :nat alan Kon~renin bu .son celseoi, sim- bir davet Ü•crine ani olarak neral de Gaulle'e bir mesai ııön- lunmaktadırlar. 

'a,· ' n 28 A.A.) - Associ- 1 teslihat pJanını tasdık ettikleri-
a• d Press A iansı bil dır yor: 1 ni bı!diomektedir. 

maha ·ıı. re ıs Ru velt il milli mü- div<' kadar milli müdafaa için beş şehrimizden a)·rılınası yiizün· dererek Fransız milli kO'IT'. lesinin Bordo, 28 (A.A.) - Havas bil-
dafaa istl<ari komıtesiı in askeri milvar dolarlık bir tahsisat ver- den bir müddettenberi neşre _ nihai zafere kadar müoa .eleye diriyor: 
ta,·•·are. tank ,.e sair e.lıha ima- mi<tir. ıltnıf'diğimiz •ŞEKERPARE 1 den.m kararını tas\'İP ettikl 0 r'- Wintsor Çörçil salı ııünii ve-
li, ve mühimmat fabrikaları in- Nevyork. 28 (A.A.) · - Nn·York Sl LTA1'> adlı tefrikamıza bu- ' ni ve mezkur kGrn.'rnm emrine ni be\8natta bulunmuştur. Fakat 

- ....................... u.ı."""ı.u...ı...wıcıı..~ı.ııı;r.ıı.ıı.ı........ı .... .,..~·~· de;ı:ı:ıi's..ı::t.:ı:.ek.lı:.."2.i.ıı.tı..lıi.ı:':kıı.ı;.J.J;~e~le~dliix·~e_r~etli~si'-1L~e~h~m~a~nı...Aa~sl~k~e~riL.J __ JJ!~i~i1~1d~e~ı~ılit~i~ba!r~c~·n~4-ı!·iı~ıc~ü~·2s:a~y~fa~-J_~arn~,a~d~e:_!;b~u~lu~n~d~u~k~l!a~rı~n~ı-t~i~ld~i~r~m~i~ş-l_~b~u~b:e:\~a~n~a~t~ı~il~e~e~l!e;a~ld~ı~ğ~ı~e~sk~i~te~·--.::::~~~~~ 
I>lJGL'J; 
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1
... . . d d. tı ar evame ıyor 

=e==s====ı==p==anın peşın e ır Konan azami fiatları kontrol için 
Japonya "Asya Asyalılarındır,, 
düsturunu tatbik edebilecek mi? 

on hi isenin içyOzD 
İngiltere ve Fransa hükfımet- rilmiştir. Bu yoldaki bir ~ 

leri A vrupada Alınanya ile harp marun mahiyeti, hedefi nedir? 
yapını.) a başlamadan evvel Uzak TafsiUtma da henüz vlkıf de
Şarl': meselelerini, ihtilaflarmı ne ~liz. Bordo bü.kıimetinin LTa
tarzda bir tetkike tabi tutmuşlar, ı ponya ~aline karşı mukavemet 
ne yolda hesaplar yapmışlardı? emri vermemesi.le, Japonya de-v-
Açık tarzda ve Yoaan • !etinin ileride 
resmi kayıtlara • ou müstemle'ke-
istinat eden te- H i m i t N u r i de Fransa kin 
ferruatile bil - oazı hakları sim-
memekteyiz. Fa- diden tanım.ıs, 
kat, ı.Japonya • kabul etnıis ol-
dev le tinin sene- 1 durunu istidlal 
lerce evvel baş- edebiliriz. 
ladığı Çin isti- Ancak. ayni 
1" ına karşı, Bir lamanda İn1?il-
I Amerika terenin Ho~ -
hiıkOmetinin Ya K'Ont!'daki im-
kın ve hayati a- tiyazlı mıntcrka-
l l ı he - sına veya miıs-
sapladıklarına, temleke arazısi-
İngıltere, Fran- ne karsı da, 
sa, Birleşik A- Cankay Şek kuv 
menka deniz, - \•etlerine yar-
kara, hava kuv- dım merkezi cl-
vetlerinin, Ja- dui?u b hanesile 
ponya ile Asya- m · la l de bu-
daki resapları- lunan Jaµonya-
nı Avrupadaki nın, .., arJ1 'eya 
harbin zaferle va ın za.~anda 
bitmesinden son Hındi tana dahi 
ra yapacakları- şark hudutların-

na kail oldukla- Japon kıtaatını.n faaliyette bu- dan müdaha-
rına kani bulun- luncluğu Fransız Hincliçinisi lede bulu~unıya 
maktayız. başlıyacagı an-

Eski bir darbı meselimiz vardır: l !aşılıyor. 400 milyon nufusu muh
cEvaeki pazar, çarşıya uymaz.• tevi Çin, 30 milyon insanı ibarın
İngiltere ve Fransa ıh\.ikCımetieri, dıran Hindiçinirlen sonra, 350 
~aııbi A vrupadaki tı~bi, çok iyi milyon insanın meskun oldu,i?u 
~örüşlü ncticelerile hesaplamış- Hindistan müstemlekesini dahi 
lar, bu husu.:.-ta yanılmışlardır. Japonyanın ~ale basladı,i?ına ait 
HOO.iseler bunu isbat eylemekte- haberleri de ı;lrürsek, hayrette 
dir. kahnamalıyız. Uzak Şarkta}ti 

Japonya devleti Çin istila bar- deniz ve kara sahnesinde Ja-
bine başlamadan evvelki yıllar- ponyaya mukavemet edecek, 
da aşağı ;perdeden tekrarladığı, mümaneatta bulunabile<:ek yal-
•Asya Asyalılanndır> ı>rensıbi- nıı;ca iki büyük devlet vardır: 
ni, geÇen scnedenberi yüksek Birleşik Amerika ve İnJ?iltere ... 
sesle ve kuvvetle haykımuya Çünkü Fransa, Almanvnya karşı 
başlamıştı. 939 eylUlundan, ımağ'lUbiyetini, yaptı~ı mülarC'ke 
şımdıki haI'bin başlamasından ev- ile ıbu~n için Uzak Şarkta J a
vel İngiltere, Fransa ve Birleşik ponya aleyhine harekette bulu -
Amerikanın Cin üHtesinin muh- nacak, diğer iki büyük devletin 
telif sahillerinde ve •bilhassa harekatına iştirak edecek mevki-
Tien~in'<le bulunan imtiyazlı a- de, vaziyette bulunmamaktadır. 
ra-zi mıntakalarına JaPOnva mü- cAsya Asyalılarındır. düsluru-
dahalesi haşlamış, mezkur lbüyük nu filen tatbikle me.wul olan Ja-
devletlerm emrivakileri kabul :ponya devleti, 70 milyon kadar 
mecburiyetinde kaldıkları anla- nüfusu, ~a.şitli ta.bıi servetleri 
SJlmıştı. Amerika, İ!lKiltere ve ihtiva eden Uzak Şarktaki I-'e-
Fransanın, Tiy('nçin vasıtasil\? lemenk Hındistanma, mustemle-
Çın milli kuvveıle:ıne yaptıkla- kelerine filen ~.ııal hareketıne 
rı yardımdan başka, Hmdıdn.i ~ecmcmiştir. Birlesik Amerıka 
Hon_g-Kong, Orta Hindistan ta- ile de bozu.şına1c arz.usunda bu-
rikıle dahi sevkiyat yapılıyor, ıunanamıştır. Fakat Çin, Hin-
Çın mılli istiklal mücadelec;irıia dicini, Hmdistan işgalınden son-
lıd ri ve başkumandanı Çan ... ay ra J aponyanın i.ın!ale teşet:ııbüs 
$eke silah, mühımmat, tayyare, edeceği yerler, şüphe edılemez ki, 
top .:ıcvkiyatı yapılıyor, Japonya Felemenk müslemleklı?ri olacak-
istil.ısına karşı mücadele,re de- tır. Su suretle Jaoonvn. A\TU-

vamının teminine -çalışılıyordu. pada İngilteernin ve Frans<ının 
Hindiçini müstemlekesine, de- yaptığı harote biric;min muşkü-

nizdeki başlıca limanlarına do- latmdan. dığerinin muvaffakı et-
nanma göndermiye, Çin ile mev- sizliğinden sonra, Uzak Şarkta, 
cut kara hududu yolilc askeri sev- senelerdenberi takip cylediqi, 
-kh ata, işgallere baslıvan .Japon- dünyanın bu mıntakasını kendi 
ya, anlaşılıyor ki, Fransada ıbu- nüfuruna tabi tutmak. müstc:m-
$inkıü hfrkCımetle mutabık kal- lekeci di~er büvuk de\rlctleri 
anış, 30 milyon tadar nüfusu bu- kovmak siyasetini, kuvvet isti-
lunan bu müstemlekedeki 5 fır- mali suretile tı:ıtbike baslamı.>, 
ikava yakın askeri kuvvetlerine, filivata geçmiştir. $1phe edıle-
Japonva işgaline mukavemet ızös- mcı ki, Ahnanva ve İtalva ile 
tcnlmemesi emirleri belki de ve- (Arkası 4 üncü ~atıfadQ) 

Hiç merak etme, Raif ) 
bernct edecektir ... Asabımı hakim 
olmıs a bak kızım. Sinirlenme. j 
Kendine iyi bak. Bugiin hasta 
g"bi in, ynrın biıtün biitün bns- J 
tal. nır ın. Yarııı sana cok ağır 
gclccel ... 

Pen•iıı içini çekti: 
- Evet. 
- Ben de ne yazık ki, seninle 

beraber gclemiyecci:-im. Roma. 
tizmadtuı dizlerim tutmuyor. Ba
samıyorum. 

Penin buna memnundu. Yal
nız gitmek isti) ordu. Hatta te-y
zec:ıni bile beraber almn acaktı .. 

- i ter beraet etsin i~tcr map
kuın olsun, şüpheden kurtula -
mı) acak. 

- Adam sende •.. Bir müddet 
A\'rupava giderler, sonra her ıey 
unutulur ..• Unutulmıyaa hiçbir 

şey yoktur. 
Pcn in gitmek ii e 1,nlktı: 
- Teekl 1ır ederim Pa anı. Ba

mı ı;-ok büyük i:ı irk )aptmız. bu
nu önıriiın oldukça ııııutmı.} a<:a
ğım. 

lhtivar adan o·r miiddet genç 
kızıu elini ol. ndı: 

- l\1ctm ol dedi, metin ol 
Dışarıya çıkmca soi:.'lıkhın iişii

dii.0Tıtrl'ıni~ c başlndı. Ya~ a gel
diğine pişman oldu ... Hn talan
mnktan korl~uyordu 
Adımlarını sıklastırdı. vucüdü 

üşüyor, fakat beyni yanıl ordu. 
Raifi kurtarmak için ~'apacağı, 
yapması zaruri olan fedakiırlıiı 
düşündükçe be;\ ııi alevleniyordu. 
Hayır, son dakikada bir şey ola
cak, bir mucize olacak \'e onun 
bu fedakarlığına hacet kalmıya
caktı. Onu.o uvallı aşkı. o ken-

geniş teşkilat kurulması lazım 

T iearet Velileti kon.trol teşkilatı 6 limon tüecarım fn1a 
fi.atla mal satarken cürmümeşhut halinde yakalamış ve 

müddeimmmılliğe teslim etmiştir. Limon buhl'anma meydan ver
memek üzere İtalyaya mühim miktarda sipariş verilmiştir. Bu mal
lar tt'8Dle gelecektir. 

Diğer taraftan fiat mtirabbe komisyonu tarafından sah$ fiatla
n tesbit ve ilin edilen maddelerin. fiatlannda bile ihtikiırın devam 
ettiii görülmektedir. Gıda mnddeleriııden olan pirinç fiatlan yük
sehniş, limon ve diğer birçok moddelerin fiatları tesbit edilen 
miktardan çok fazlaya satılmakta devam edilmiştir. Ynlnız fiatların 
tesbiti ile ihtikarın önüne geçmek kabil olmadıı:ı ve ilan edilen 
fiatlan her zaman kontrol edecek geniş katlrolu bir teşkilat kurul
madıkp çahşmalann ~tend.iği kadar müussir ıolamıyacağt anla. 
~ktadır. 

anifatuı"aya 
fiatlar kondu 

Her dükkand t rife 
nümune bulun cak 

Fiat mürakabc komis3'<mu 1 
Eylul 939 dan e\'vcl gelmiş bütün 
maııifııtura çeşitlerine nyrı ayrı 
satış fiatları tcsbit ctıuiştir. Bu 
fiatlan gösteren liste lıütiin ma
ğazalarda teşhir edilecektir. Ay
rıca her çe.şidin birer nümuııe
si haz.ırlanacnk \'e üzcrlcrine sa. 
tış fiatı konarak müşterilere gös
terilecclt:tir. Halk bununla ıılnc&
ğı malın fiatını ögrcnecckfrr. Bu 
satış f atlsrınn pcrakcndcdlerin 
semtme gore karlar iln\e edile· 
cekiir. M.c cl:i Bel oğlundaki lıir 
mağazaya İstanbuldakinded da
hıı fazla kar knbul edilecektir. 

Harp başladıktan sonra gel -
miş ' e gelecek mallar da dört sı
nıfa ayr.ılwış ve bunlara yüzde 
10, 15, 20 ve 25 kir kabul edil • 
m~tir. 

BELEDİYE 

Rumen vapu u 
dün gelmedi 

Köstenc . Is nbul 
seferleri t til edildi 

Dün Köstenccdeıı liınammıza 
gclme"i beklenen Romanys ban
dıralı Recel Karol yoku vapuru 
Romnuya hükUmcti tarafından 
hıırel etine müsando edilnıcme;,i 
üzerine gclmemişt;r. 

Sen siyo ı hn iseler üz rine 
Bomanyn vapur seferlerinin mu
vakkaten tntıl edıld"gı anhl.,ıl
mıştır. Dünkü ~apurln beklenen 
Roman} ada ki ticaret hc3' etınıiz 
ve memleketimizden mal mü -
bayaa edec()k R-0mnn)a fabrika
ları mümessilleri trenle gelecek.. 
lerdir. 1 ----..... - .... ---..... ı 

üçü r r 
• * Lô.hey ticaret ataşemiz Melih 
Gihıer ve Tefı'ldası dunku eks
presle Holandadcm gc?mi.şlerdir. 
Tıcaret heyetimizin azalan da 
bugiin beklenmektedir. * Dıin sabaJıki trenle A nıcaradan 

Kömür tevziatı işi şehrim.ize kırka yakın 1neb'us 

Könıürcüler dün belediye ik- gelmiştir. 
tısat müdürünün reisliğinde be- * Lehistanın Abruınya tarafın.-
lediyede top]anarak kömür sa- dan i~gal edilen kısmında bulu-
tı, ve tevzi işleri için :ılınmak- nan Polon~alı eski askcrLerden 
ta olan 7eni tedbirler etrafında · mürekkep 60 ki#lik bir ka.fıle 
görüşmüşlerdir. Şehrimlıı:le, İzmir dünkü konvansiyonel trenile Yu
ve Ankarada Etibank ve belediye Qoslavyadan şehrimize gelmiştir. 
tarafından müşteı·eken açılan ve Toros ekspresile Şarka gidecek-
peyderpey açılacak olan esas de- lerdir. 
polardan bnşka tfıli depolar da *Dün Yugoslavyadan 30 kişilik 
açılacaktır. bir mtıhacir kafilesi 9elmi.ştir. 

Şoförler yeniden zam ~anlar Üslcü.p Turklerirıden
dır. 

istiyor 
Benzin fiatıarının tekrar arttı

rılması dolayı ile şuförler dün 
de belediyeye miirac2at ederek 
zammın biran evvel kabul olun. 
masım istemişlerdir. Diğer tarnf
tan bunlar beledi3' eni•1 esas itiba
rile muvafık gömıüş olduiru yüz. 
de 20 zammın da kıı.fi ge!nı.iyc -
ceğini ''e dünkü zamdan sonra 
fiatlarm tekrar artbrılmasuu .is
temektedirler. 

---0---

İNHİSARLA R 

R•if K•radenizil' 
tetkikleri 

Gümrük ve inhisarlar vekili 
Raif Karadeniz dün öğleye ka
dar inhisarlar umum ınüdü.rlü .. 
ğünı1e meşgul olınuştur. 

Vekil Bomonti şirketinden. alı· 
nan f abrib ve müesseıı.cleri de 
tetkik etmektedir. 

dine bile itiraf etmekten sakın
dığı aşkı hiknye gibi gazete sü
tunlarına geçmi~·ecek, dillerde 
destan olnuyncakfı 

Kaç kere geceleri lı.alkmış, ha
tıra defterini alıp yakmak iste
misti. Bir kere dc.!tcrini ., aksa 
mesele knlmı;\':ıcnktı. Boyİe bir 
defterin me\ cudil etmden kinıse>
niıı haberi yoktu O .sndece o 
gün arka bahçede. kamer.\ ede 
Raifle beraber olduğunu soyli.. 
yecekti. Bu ~öz.üne ne kadar i -
nammı al:ır, her lı:ılclc ııdice üs
tünde tesiri olacaktı Defteri 
göstcrmiycrekti. 

Fakat bir turhi ~ al.amı) ordu, 
yakmamı~tı. 

- Pervin! .. 
Pervin dondü. Arkadan aınca 

geliyordu. Adamcağı:ı soluk so
luğa idi. 

- Amma hızlı yürü.) orsun kı-
zını Nefessiz kaldım Yarın 
mahkemeye gidiyor musua? 

- Gidiyorum amca. 
- Allah kolal·hk \·ersin kızım. 

Yalnız sana bir şey sormak isti
yorum. 

- Sorunm: amca. 
- Senin bir düşüncen var. Se.a 

* Dün gelen To'f'o.<ı ekbı>resi Geb
zede sellerin tren uoluna çamur 
ve toprak sürüklemesinden dcla
Yt tanfesinden iki saat 9ecıkmiş
tir. * Armatörler birliği detJlet Deniz 
Yollan ve Demir Yollan ida
relerinin bir senelik kömür nak
liyatını üzerine almıştır. * Son gü1 Zerde şehrimiz temiz
lik ıc .. ;kilatında amele ihti:ı;acı çok 
anmıştır. Mevsim münasebetile 
birçok çöpçüler memleketlerine 
gittıklerinden muhtelif semtler
deki temizlik. e1t{Pleri boşalmış
tır. * Sümerbank fabrikaları için 
iptidai madde mübayeasında bu
lunmak üzere Trakya havalisi
ne eksperler gönderilmiştir. Bun
lar ilk olarak kö11lüden 3000 bal.
ue yapağ almışlardır. Yapağ fi
atleri yilbelmektedir. * •Gazi Köprüsü- nün noksan-
larının ikmali ile veniden bo
uannıası içın iTışaatı yapan fir
ma dün faaliyete qeçm~tiT. 

bir şey düşünüyorsun ve bu dü
şünceni her kesten saklıyorsun. 
Bana söyJeme.z misin? 

- Yapmanı liızım gelen bir va. 
zif e var, fakat yapayım ını. yap
mıyayım mı diye düşünüyorum. 

Amca başını salladı: 
- Eğer yapılması 13zım geli

yorsa, muhakkak yaparsın Per
vin. Ben seni pek iyi tanırım. 

- Beni tanıyıp tanımadığını 
bilmiyorum amca, hattfı ben bile 
artık kendiıııı tanıyamıyorum. 
Her halde kötü ŞC) ler yapabile
ceğim gıbi geliyor artık 

- Hayır Pcn in, ben buna ih
timal \ eremem. Sen hiç bir fc
nahk ~ apma2sın, fonu olan bir 
şeyi yapmak senin elinden r:d. 
mez 

- İnşaallah aınca 
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dolu idi. 
Maznun yerinde Raif oturu

yordu. Çok sararmış, zayıflamış, 
gözlerinın altı adeta morarmıştı. 

Sorulan sualJerin hepsine ce
vap \erdi. Sesi tjtreıneden, te
reddütsiız konuşuyordu. Bu ilk 

150 kişilik bir 
sınıfta ancak 13 
ta le be geçebildi 

Üniversitede imtihanlar bu
gün bitmektedir. Yalllll iktı
sat Fakültesi 2nci sınıfının im
tihanları evvelki gün netice
lenmiş ve dün ndiceler tale.. 
belere tebliğ olunmuştuı·. 

Bu tebliğe göre, 150 tale -
beden ancak 13 t&lebe sınıf 
gcçe.bilmi~tir. 

Yüs elli beş sene kadar evvel j 
Almanyadan bahseden Mirabeau 
cllarp Prusyanın milli sanayii
clir> demiş. Bu söz bana sayııı 
bay Hitleriıı meşhur cKavgam> 
eserindeki -cHarp beşerin tabii ha
lidir. sözünü hatırlattı. Bu sö~ 
bütün dünyada, sanki yep yeni 
bir vecize imiş gibi bomba tesiri 
yapfJWitı. Halbuki bu. sö:ı hiç te 
yeni değildir, eski, hem de pek 
eskidir. Bay Bitler birden bire 
~ bulunan dünyaya Darwin'i 
unutturdu. Onun cStrugeie for 
ı:fe•: Hayat için harp! sözü diL 
lerde destan olmuo:tu. Ancak u. 
autmamak laz;mdır ki, Darwin 
de yeni bir şey söylemiş değildi. 
Ondan çok önce Voltaire •Fel
sefi lügatt mda harpten şöyle 
bahsetmişti: cBütün hayvanlar 
miitenıadiyen harp halindedir
ler. Her cins ba!'lka bir cinsi ye-

Umumi imtihan neticele -
rinin üniversitenin ekser fa
külte ve suu!larında da şaya
nı memnu.ni~ et olııındıi.'1 'e 
yüzleı:ce talebenin e) Iıü dev
resine kald:ğı kuv'\etle tnlı -
ınin olunmaktadır. 

1 mek için yaratılmıştır. Hava, 
toprn~ su tahrip fınıilleridir.> 

Çukur yer 1 r i ve b ... zı 
evleri sular lfastt. bir 
adam du ar altında ö'dU 

E\velki gece hn lı3' n yağmur 
diiıı akş .. ma kadar ı .. ılnlnr!a de
vam etmiş 'e ara, sıra şiddetli 
ol .n yagışl:ırdaıı şehrin Aksa -
ra~, Limon iskelesi, Y cnıbnhçe 
gibi çukur senıtierini sular ıstıla 
etmiştir. 

Ş\.'hrcmini Saray meydanında 
2, Karabaş nınhallcsintlc . 'la.lak 
sokağıuda 29 \ 'C Çapaı.la l\lıllct 
cndJe:.inde 2Ci9 numaralı evlerin 
bodı uııılurını sulı.:ır ba~ınış ve ye
tişen itfaiye tarafoıdau ho~alhl
mışnr. 

Sellerin getirdiği çamurlardan 
Ak.<ıarayda tramvay makasları 
tıkanmı~ \'e bir saat mü:ıaknliıt 
durmuştur. Temizlik amelesi yo
lu acnıı~hr. 
Yağmur bir de ölüme sebebiyet 

vermiştir: 
Büyük.adada Alnaslan soknğın. 

da 52 numa:alı sebze bahçesi i
çinde 5 numaralı kulübede otu
ran GO yaşlarında Ligor oğlu b
tamat dün sah h saat altıda iiç 
metre irti.fawdaki duvara bitişik 
olan apde~hanede bulunurken 
yağmurların tesirile gev:1 i~ eıı du
var birdenbire cökıııiiş ve ista -
mat tı:ıs y1ğınları nllmda kala.. 
rak ölmüşti.ir. 

DENİZ 

Sakarya vapuru İzmire 
gelai 

Bundan bir rnç ay C\'\'Cl Ro -
manyadaıı Filistiııe gotürnıek ü
zere :) ükledi3i IEOO kacıur. mu e
vi mulıacirle Akdenizde Jngiliz 
donanması tarafından tevkif edi
lerek Hayfaya götürülen Sadık 
oğlu A:.lanın Sakarya vapuru hü
kumetimizin teşebbüsleri ile :.er. 
best bırakılmış \'e İzmire gel -
mişiir. 

Türk çocuğu, 
Her işde olduı:'ll pbi, hava

cılıkta da, en yüksek düzeyde 
gökte. seni bckliyen yeruıı, 
u zıımanda, dolduracaksın. 

1935 
K. ATATÜRK 

sorgu ortaya yeni bir şey çıkar
~ olmadı. Cinayetin < ,.!esi gü
nü söylediklerini tekrar etmişti. 

Reis 29 Temmuz giinü ne yap
tı&'ını sorduğu zaman biraz te.. 
reddüt ettiğini \'e müte.reddit 
ceyap •·erdiğini her kes farketti. 

- Canını sıkılıyordu dedi, gez-
meğe çıktım. 

- Nereye gittiniz! 
- BostanCJya doğru. 
- Sizi gören oldu mu? 
- Zannetmem. 
- Evinizden çıkarken de gör-

mediler mi? 
- Z:mnetnıcın. Tevkif ediJdi

ğım gün evimin dört tarafı aran
dı, gözden geçirildi. Odanı arka
dadır. Penceresi al~aktır. Cocuk
Juğumdan beri bahçeye pence. 
remden giritl çıkıuayı huy ettim. 
Arka bahjcde kjıııse huhınmaz. 

- Bu pence.redeu bir hırsız gi
rip tabancanızı almış olduğunu 
iddia ediyorsunuz öyle mi? 

- İddia etmiyorum, fakat böy
le olması çok muhtemeldir diyo-

Mahiın, bunft Jnukabcle edil
di, dendi ki: cllayvan kendi cin
sinden olanı yeme7.. İnsımlar bir. 
birlerini yiyorlar; im da tabiat 
kanunu mudur?> 

Bu suale İngiliz filozofu Hob
bes ce\•ap verdi. Acı, acı ol
duğu kadar da doğru bir ce\'ap: 

Yeni hastaba ı

cılara dip oma 

Dün 17 hemşire mera

simle m--zun oldu 
Kızılay hastnbakıcılık okulun

da ) ni mezunlara diplomaları 
dıiu teui olunmustur. 

Bu :mümıscbctlc su:ıt 16 da Ak
sım:ıydcıJci :m:rtcp binasında dok
torlar, üniversite proft..-sörleri ,.e 
davetlilerden mürekke p bir kala
balık toplanmı~ ve merasime is
tiklal marşını tal\ihen müdür ve.. 
kili K ıtc;i Halkacının bir nut
kile b:ışlaııılmışlır. Rilahara ta
lehclcr taı af mtlan konser \'cril-

ve sonra da diplomalarla o
ı.u< ı~ncled dağılıp ;:\eni mezun
lar; bastabakıcıların piri I lo_ 
rance Nightingale anduıı içnıiş
Jerclir! .. 

17 kişideJl ibaret olan mezun
lar mektebe bir hatıra olmak ü
zere Milli Şefimiz İsmet inönü -
nün bir büyük resmini hedıye et
mişlerdir. 

Bu resim okulun şeref snloutL 
ııa 1941) yılı mczuııları hatırası 
olaı ak mcra~i mlc konulmuştur. 

---n--

lngiliz şılepleri Akde· 

niz' çıktı 
ital;:\anın harbe girmesi üzeri- l 

ne Akdea~zc çıkamıyaral~ limanı
mızda kalmış olan dfü t Jngili:r. va 
puru düı. ;ı!dıkları hir emir ü
zerine Jerhal Al dcni-ıe hareket 
etmişlerdir. 

V .. purlnr İngiliz filosunun hi
mayesinde Aktl~nizde yollarına 
devanı edecc.klerdir. l: ine rno 
hiruayeı.inde İngiliz şilcplcrinin 
limanlarımıza seferlerine devam 
edecekleri haber ahıınııştır. 

OSMAN' CEMALİ.N 

MEVZULARI 

Osman Cemale bir bal ara 
oldu. Şu günlerde miitemadi -
yen zen.u·attan, meyvadan 
bahsediyor. Geçen gün, bizim 
Nanemolla ile karşılıklı konu
tuYorlardı: 

Nanemolla: 
- :::,.thu, dedi, dünyada harp 

oluyor, :sen nelerden bahsedi
yorsun? 

- Peki ne yapayım?. 
- Politikadnn bahset!. 
- Necip razıl gücenir .• 
- Askerlikten bahset! 
- Abidin Davcr gücenir" 
- Eğlence yerlerinin paha-

lılıgından bahset! 
- Selami izzel giiccnir. 
- Belediye iktı.sat müdür. 

lüğündeıı bahset! 
- Reşat Feyzi gücenir .. 
Naııeıııolla asabilcşmişti! 

- Y alıu, dedi, dünyada her
kesi ıu('mnun etmek, kimseyi 
~cendirmeıııek mümkün mü?. 

Ü!)m!!_n Cemal cevap verdi: 
- Tabii mümkün .•. 
- Nasıl?. 

- İşte böyle, benim yaptı-

rum. 1 - Peki anıma iki aydan beri 
tabnncaııız.ı aramadlllll mı!. 

(Arkan var) 

fim gıibi, domatesten, pallı -
candan maruldan, kavundaa 
karpuzdan bahsedersin, olur 
biter- Mübarekleri.o. dili yok 
ki, söylesinler .. 
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cHomo homini hıjus> dedi: İnsaıa 
insan için kurttur! 

Hem de ne kurt! Bambnşka bir 
cins kurt; çünkü kurt kurdu ye
mez. 

E.sasen Bitlerden, Hobbes'den, 
Darwin ve Voltı:ıire'den çok ev
vel bir çok şeyin kat'i tarifini ya
pan Heraklit, harbi de üç kelime 
ile taril etmiş, harp hak.kıuda da 
kat'i hükmü vermişti: cHarp her 
şeyin babasıdır. 

Harbe dair söylenmiş olan ıııe. 
ler içinde doğru olduğu için e• 
baklı, haklı olduğu için en do2nl 
söz Montesquieu'nündür: 

•Devletlerin hayatı insanlarm 
hayatı gibidir. İnsanlar nefisle.. 
rini uıüdafaa için öldürmek hak
kına maliktirler. Devletler do 
kendilerini müdafaa için harp 
etmek hakkını haiztlirlcr. Nasıl 
bana taarruz edenin canı kendi
sinin ise, benim canım da kendi
min olduğu için nefsimi miidafaa 
uğrunda öltlürmck hakkımdır. 
Her korunma hak olduğundaa 
bir dev~t te kendini korumakta 
haklıdır, bundan dolayı da har
beder. ~ 

Ancak vatan müdafaası nıevztn 
bahsolu~ca h2'rp meşru ve mu
kaddestir. 

SELAMİ İZZET SEDES 

't. unanistanın 
oskova Elçisi 

''Balkanlar harp dışınd• 
kalacaktır,, diyor 

Yunanistaıım n~ni l\to !rnva el
çisi M. Kosti ·Diyanıandnpulo 
dünkü konvansiyo .el trenile A
tinadan ş-.,hrimizc gelmiştir. Yu-, 
nan diplomatı kendisile gi;riişe 
gazetecilere şunları söylemiştir: 

- Pazar gimii vapurla Sov~et 
Rus;v-aya haı·eket edeccr!inı. SoY
> et - Yunan münasebetleri dün
yanın bugiinkü vuiyetinde nıü.m. 
kün olduğu kadar normal, dü-
rüst ve iyidir. Bu memleketle a
ramuda ihtilaflı hiçbir mesele 
yoktur. Balkanlara ait bütün m&
selelerin sulh yoluyla halJedile
ceği ve bütün Balkanlı mcn/.e -
ketlerin harp dışında knlacab 
kanaatindeyim. 

Eulgaristanda vukuundan balt
sedilen hareket ve nümayişlere 
de f atla kıymet vermemek ve 
Bulgar hiikumetinin sözlerine iti. 
mat etmek lazımdır. Bulgaristaa 
Balkanlarda sulhün muhnfaza
sma çnlıstığını ve bitaraflıktan 
al'la ayrıİnuyacağmı muhtelif de
folar rcsm~n bildirmiştir. Bugüıı 
hu vaziyette bir değişiklik nıeY· 
rnt görünmemektedir.> 

---o---
P o ı. is 

Bir adam otel penc"re· 
sinden düşüp öldü 

Ahmet adında biri evvcUd ~e
ce Sirkecide misafir kaldığı otel 
de sarhoşlukla pencereden soka. 
ğa diişıniiş ve aldığı yaralardna. 
ölmiişWr. Adliye doktoru Envef 
Karau cesedi muayene ederek 
defnine izin vermiştir. 

MEYDANI BOŞ 
--~~--~-~~---
BULAN MİLLET 

Aşağı yukarı 1932 deııberi 
kah sessiz sadasız, küh biraz 
kuıı dökerek şuna deidi, buna 
değmedi diyerek ıenişliyell 
bir dc\'let ~·ar ise o da Japon.. 
ya. 
Şimdi de rahat rahat Bindi

çiniyi işgale ba~ladL Nanemol
la bu havadisi alınca bir hay
li üzüntü içinde: 

- Ga1iba yolunmuş kaz• 
döndürecekler şu zavallı Pe.. 
\ain Fransasını .• 

Dedi ve de\'8m etti: _ 
- Almanya arıyı yere serdi 

amma, şinıtli asıl balıw Ja -
l)onya topluyor! 

OTOBÜSLER . - -
VE SÜS 

Bir meslektaş, yine otobüs
lerden şikayet ederek diyor 
ki: 

- Otobüslerdeki tarife bir 
süs miidür?. Ne vakitte kalkar, 
ue \'akü.f e varacağı yere' anr? 

Yalnız tarifeler ıleğil, bil .·at 
otcbüsler dahi süs eşy>-s~rdan 
maduttur. Çünkii bu tin. im şc 
kil. bu tarz, bu hurdıtlıkta n 
bu i~letme tarzında, Jiin:. ı ımı 
neresinde otobüs vaıdır?. liıat
ti, bizim otobiisler ııii5 Gt~I. 
müzelik ve asarı ntikadan bı. 
rer tarihi nesnedirler. 

&..Ş~ 
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( Ba,ştarafı 1 inci sat Alınan ilk haberlere göre, hıc: 
tabık ve Sovyet hükfımetiir hadi.ıe cereyan ı:trneıniş ve 
niş bir esas üzerine müzaltu.m.en !o.talan mukavemet et -
imadc olduğu bildirilmiş.1eden ııeri çekihnek emrini alın1$ 
yet hükiımeti bu müzakıırd ır. 
için mahal ve tarih tayiniı Tayyar filoları Sovyet kıtala
vet edilmiştir. Romanya ana refakat etmekte, bu kıta
meti kendi deleeelerini taarın gerisir.<ie ve ilerisinde uo
dttektir. Mezkfır hüküme~aktadırlar. 
kfır meselelerin ~·!il. ile ik Söy lendi~ne göre dlin Ru -
leket aras!"?a hır ı~ı BD:'a'ıen hüklımeti tarafıncfau tevdi 
dostluk. hadüı olacaglDl lmclilen notaya Sovyet hüküme
mektedır. . . i tarafından verilen cevcp ev-

.Rom.~ya elçısı, Ru~cela taıep edilen arazinin işııali 
ku~etının Besarabya_ onra da teferuata ait muhtemel 
m~li Bükıovın_ayı SovyetÇ,eselelerin tetkiki hususunda 
ligıne terke abade olup >v-vv u · if d l 
dığı hakkında Molotof ta · e erın arzusunu a e ey e-
da . t edil ifahl' nektedır. 

n ıra en ş n__ h iht' . k 
müsbet cevap vermiştir. "'";ıanya. er. ıma;c arşı. u-
Sovyet hükfımeti, RumJl_U!lU sef7rbcrli~ ilan evlemı.ş, 

kfuneti.ne verdigi yeni bir 1u!<'eşteki rcsını bınalar, kum 
.Rumen cevab1D1D sarih of'roaları!e muhafaza a!.tına alın
Kmı. zira Sovyet isteklerir"ıştır. 
zih bir muvafakat ihtiva E Bukreş, 28 (A.A.) - Nazırlar 
diğini bildirmiştir, Sovyet'eyeti bll,RÜD ögledcn sonra top
meti, Davidesko'nım beyflll~tır. Bu toplantı sonunca 
ıttıla hasıl ederken Rumc'le.sredilen resmi toblig, lüikı'.ı
kllnıetiuin kendisile mutaJPetin Besara-byavı ve şimali 
m:ıya amade olduğunu kablukovin'i Sovyetler Birliğine 
mck ınecburiyelindedir. Bıerki kabul ettigiııi millete bildir
naeu &f&ğıdalc.i hususları tnektedir. Tbeliğ, ayni zaman
oier: la. Çcrnov~. Kisinev ve Akker-

1 - Rumen kıtaatı rman şehırlerinin bu;:ün öğleden 
bahis araziyi 28 hazirazonra Scvyet kıtaları tarafındnn 
14 d~ ıtibaren dört gsgal edilınis olduPunu da kaydet
bır vade zarfında boşalneh! dir. Nazırla· he <' i, mu
d17. So ıacırl nn ia ,esi ışı ile mcşı:ur 

. 2 - . .vyet kıtaları C~lmı.t-ıtur. Parlmnento Yarın 
vıtz, Kiııınef ve Akkeıoplanacaktır · 
28 hazıranda ~al edec>ARLA.MEm'O TOPL·\NIYOR 
d~ Rum h" k. B~ r ş, ~8 (A.A.) - Kralın bir 

uu bahis to~n k~ ~m k l,mi.rnaınesi ile, Parlamento. ya
~e ·mi daire le rt ;r a ı ııı toPlantıya çağr.lmı;ıtır. 
Şos~e tesisatınınr e ;1mıryc Kanunu esasi mucibince. ara-

saı; am v. t k' . . ı· t k sun bir şekilde h' ı er ı ıçın par amen oııun a
ımaye vıarı !' dı B be t 1. ıııinden mes'ul ol11<: ktu: azım r. u se p en, par a-

4 --:-- R~en ve S~vy nentoı:ıu~ Bcsarabya ve şimali 
messillerınden mür kkjukovına nın Sovyetler Bıdıgınc 
kom.isyo_n rnezkür ~pra.erki haKkında bir karar alacağı 
tahlıyesınden doğacak 11:anılmaktaJır._ 
leleri hal için toplanaca1 . MILLI 'M/\TEM 
Bundan başka, Sovyet b Bukreş, 28 (A.A.) - Dahiliye 

meli bu notasında Roman1ezareti Ü<' gün müdd,.tle, bütün 
28 haai~~ ~aat 12 ye kadafEınÜ ;;ette, her türiü t.nlıkler, 
verıues~ ıatenıektedir. ıyatro ve sinemaları ve umumi 

Z8 Jıllıran aaat ıı de RfOııserleri menetmiştir. 
yaruıı Mosk~v~ elçisi aşaı TELEFO. ~l,JHAB~RATI 
cevabı vermıştır: K E S I L D I 

•Ruıtı~n hiikünıeti .Bel Bükres, 28 (A.A.) - Çernoviç 
yıı ile şımali Bükovina'n e Kişinev ile telefon muhabera
keri. isıtili ve bu topra ı munkatıdır. Romanya dahilin
tahliyesı ŞartJari!e mutale hava münakalatı <la yoktur. 
dugunu bıldirir.. 3c.sarabya ve şimali Bukovina 
Bunuala ?era&er meakıile bütün demiryolu münakalatı 

Jdlnıe~ tahliye için teshil ınuhavirlerin nakline tahsis edil- ı 
vadenın u~~l.ılnıasını istemiş bulunmaktadır. 

SovYe,ı ~ükfımeti işgalin Bükreş. %8 (A.A.) - Stefani: 
•a.t teh~.1~~~unda mulıılu akşam neşredilen Kral emir-
cıugıın.uk.1 lrJnıştir, ıame i, bu gece yarısından itiba-

Hu _umet muhtelit kor.en mer'i olmak üzere, Roman
na mıımessu olarak gvada bütün kara, deni• ve hava 
Koslor ile .KeneraJ Boldauvvetlerinin umumi lfl'ferber
yın e~ı.ştır. Komis;ıon Ciğini ilim eylemektedir. Bu ted
da top anacaktır. ~irin sebebi hakkında hiçbir rcs. 

_S.:vyet. teklifleri Roııni izahat verilmemektedir. Ma
bukumetı tarafından kalnıafih, öğrenildiğine göre, bu, d•::::.; 2~lıuııundan Sovfoovyet meselesine karşı cl~ğil fa-
ta h d azıran sabahı <at Rorr('ıya hudutlarında vu-
d~ ~ t'.:du Reçııı.islerdir.<ua gelebilecek di):er ihtilatlarla 
kur l' ı at halen şu üç ~lakadar bütün ihtimallere kar
İ!i.lt8 ın~ ~~sül etme1'ı ihtiyati bir seferberliktir. 
C~rnovıç, "'-IŞinef ve Akk Bükreş, 28 (A.A.) - Reuter: 
B~~38 (A.A.) - (SSovyet kıtaları, bugün öğleden 
So"ye~ ltomanya hüMınra Besarabya ve şimali Büko
tinet v8l"llllf oldukları cevırinaya üç noktadan oirınişlerdir. 
t9 pö:!"" &etmiştir. Bu 4'omanya ordusu, terkedilen ara-
aun. 0 11~da, Sovyet &iden çekilmektedir. 
met•. tal'J:ı ~ıl~niı olan arı Bütün Romanyada tediyat ta. 
Jşgalı ~ erııu izah , c tasil edilmiştir. 
mekl~~r. ~t~ mukabil R RO~"l"YA KABİNESİNDE 
ya hu•um 1 cevap verere TADİLAT 
ve ~m:::::ıUrların _çık Bükreş, 28 {A.A.) - D. N. B. 
ID8SI 1 ,_ . n oldugu l\fansı bildirivor: 
de de• e... aıt eınr kin · t Ra 
. . garanti iate . 8 • 15 dor Ajansı. kabinenin asa· 
::'~ ın Besarab'"tır. ~i1da yazılı olduğu suretle tadil 

• ın iibiın ıııu!• ve Bu dıldil!ini bildirh•or: 

dnadkal ~ ileri ba/ı..a~ta yap Hariciye nazırı Giııour('u. B. as-
ıı a h e atına ıı ekal t . t . t all'k olan aberı t . . e mus esarı Yenı Par mın 

m:ktedir. er fe)YU.rkanıharoive reisi Gurdarianu, \ 
Sovyet kılal~ile R Iarıci ticaret nazırı Christu. di-

vctleri arasında Vıık ume~anet işleri nazırı Cioubanu v 
duğu bildirileıı Ufak ~ar'~ lı .anet isleri miistc~arı Svician ı. 
ler mü&tesna o1"1ak ~.:re tıfa etmişlerdir. 
keyfiyeti norınaı IUrette ce Meb'usan reisi Vaida-Vovo:i, 
etmişlir.bahtan . 3asvekiılet müstesarlığına, s~nrı
I B'k:,anJa t~ı toplantro rei i Arg~ntoianou Harici ve 

laıdı ,~ra da ,:,_ık. mecnezar tine, Inculctz ile Nistor 
e en il'- ~en ve .. te 

vaziyeti tetkik. et.,.; t' mu arlıklara, iklisat nazırlı-
IŞGAL r'EC.UU..E: \:.~sçm.a vekalet eden Canci:ıv ha-
Biıkres. 28 (A.ı\.) _ ,5bıcı tıcarct nezaretine. ve pro

So\' ·et ıutaları bu b h~ aganda nazırına vekalet eden 
vakti JiAolotof'un no: ~ıurı; cou da dirnnet işleri ııe
d.irilen arazide ilerleınsı aretıne tayin edilmişlerdir. 
mı ı rdır. ıve Bukrcş, 28 (A.A.) - Hükıl-

!llotörlü kıtalarla ıı· . dı:"tıle müzakere etmek üzere Al
rezcleri Besarahy8 J' a BL an. elçisi Faobriciua Almanya-

. aı· b e va ıııtıni t' nanın. ısıı ıne aşlaınışlar _ş_ır_._-<>-----
Verılen emre R'Öre c 

kıtaıarının akşa?Ddan ~hnan • Yunan eko-
1ıtovinanın merkeıi olan ( • •• _ • 
utzi ~e Besar~Yada k8iıl llOllllk gorUŞmeJerı 
ainaU yu ve Dnıester .,,,,J Atiaa, !8 (A..A.) - D. N. a 
akzında. ~u~unan Ct!tatca ı\lman - Yunan ekonomik eörüş
ba şelırını JMal effııeleri )neleri neticelenmif ve bir ıuılq-
dır. - İllızaluıuı .. tu. 

Hindliler, lngilte
reden silah ve do

nanma istiyor 
Simli, 28 (A.A.) - Lcknov'da 

toplanan Hint konferansında söz 
alan Kunvar Guru Marain, llin
distaııın müdafaa ve him&yesi i
çin Hindistanda muazzam bir 
donanma, hnva kuvveti ve m()oa 
töclü kuvvetler ihdasını iltizam 
etıniştir. Konferans, kabul ettiği 
bir kararla İuPiliz hükfııııctiııdcn 
her ihtimale karşı koyal,!ilmrk ü
zere Hindistanın ınükeıu.n1cl su. 
rette silithlandırılıı1",ını ve Bri
tanya imparalorlvğu milletleri 
birliğinde llindisti'nuı mlısavi bir 
cÜ7Ü olar le kabul edil::ııcsini ta
lep etmektedir. 

Yeni Mısır 
Kabinesi -Eski Kabineden üç 

nazır alındı 
Kahire, 28 (A.A.) - Yeni Mı· 

sır kabinesinin teşkil edildi~i bil
dirılmi tir. Başvekil Hüseyin Sair 
ri paşa, uvni za.ınanda Hariciye 
nezaretini de deruhte etmistir. 
.11ahir pasa kn.:Jine.sü:td.c11 yalnız 
üç zat, yeni kabineye dahildir. 
Bunlıır da Dahiliye nazırı Nok
ra.şi pasa, Nafia nazırı Hüseyin 
Sırrı bey ve Münakalat nazırı 
Galip pa adır. Yeni nazırlar, şun
lardır.: Ualiye nazırı Abdüllıamit 
Sül~yman bey, Milli Müd~faa na
zırı Kaysı Poşa, Aciye nazırı Hil
mi Isa bey ve Malzeme ve iaşe 
nazırı Salim Sami beydir. Kabi
ne, temerküz k3Jbinesidir. 

Uzakşarkta 
• • 

yenı nızam 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

fından işgaline metodik bir tarz
da devam edilmektedir. Şimal 
hududunu kateden Yunnan-tu şi
mendifer hattı şimtlilik işgal mın
takası haricindL'<iir. 

Tokyo, 2 8(A.A.) - JaPon mat
buatının bildırdigınc ııcire, Ja -
punt ada bütün parlil~rin fes.hi
ne doQ'ru bir hareket b::şl:ımış
tır. K.okumin r..ıc:etcsi ternmu
zıın baslangıcmda bu liususta ilk 
neticelerın belli nlacagı yazı1mak
tadır. 

Tokvo, 23 (A.A.) - Resmen 
bildirildi&ıııe göre, Hariciye Na
zırı Arita, yarın, kabine toplan
t.sından sonra, radyoda bir nu -
tuk söyliyerek Avrupadaki son 
inkişadar karşısında Japonya • 
nın milli sıyasetini izah eyliye
cektır. 

Tokyo 28 (A.A.) - Japonya 
haricive müsteşarı Tani'nin Ho-
landa elçisi General Pabst ile bu
gün mülakatları esnasında, llo -
landa Hiııdistanındaki bazı Ja • 
pon menafii hakkında müzake -
reler cereyan etmiştir. 

Bu mülil:atın başlıca mevzuu
nu, sarki Dolanda Hindistanı 
mahsulü iptidai maddelerin da
ha fazla miktarda Japonyaya sa
tılması arzusu ile, Dolanda Hin
distanı arazisindeki Japon tica
ri müess:...elerle Japon tebaası • 
nın kanuni vaziyetlerinin sara
hat keslıetnıesi ıneselc-lcrinin let
kil ettiği zannolunmnktadır. 

'l'okvo, 28 (A.A.) - Hariciye 
Nezaı etinin bir tebliğine g·örc, İn
gilteı·e, büyük elt:isi Craigie, Ha
riciye Nazırı Arita'ya, Burma ve 
Hongkong yolu ile Çunking'e yar 
d:ma bir nihayet verilme•i hak
kındaki Japon talebine, mesele
nin ehemmiyetine binaen, in • 
gilterenin herıüz cevap verecek 
vaziyette oinoadıP.ını, fakat ceva
bın nek ,·akında verileceğini bil
dirmişlir. 

Surigede 
muharebe 

{Baştarafı 1 inci sayfada) 
zine bir ~e\• ilave et.memiştir. 
Fransa vazivetini muhafaza et
mektcclir. Fransız hükumetinin 
noktai nazarını yeniden tayin et
miş olan Mareşal Peten'in vük -
sek ve asil ıfadesi hariçte büyük 
bir akis uyandırmıstır. 

Saint-Sebastien: 28 (A.A.) -
Bordodan bildirildiğine ııöre, Ma
resal Peten yeniden dört nazır 
tavin eııru.tır. 

t K DAM 

(Bşauıaıeaıeden devam) 
Sovyetleriıı ültimatomundan !OD· 

ra, bu devle_llerle yaptıjp temas
lar neticesinde, elbette anlamış
tır. Alman;..a ile İtalya, il..i cep
heli harp yapmamak iı;in, Sov. 
yet Rusyaya mün1aşnt vaziyetin· 
de olı!.uklarını çoktan ihsas et -
m;~ıe,.di. Hiç ~üphesiz, onlar da, 
Ron1anoya hükllmctıne, meseleyi 
bar1ş )·<.duy la halletınesini ve 
Sovyet Rus.ı-aya b~yuıı e~mesi
ni tavsiye etnıişlcl.'Jir. Yarın, bu 
iki devletin nasıl bir siyaset ta
kip edeeekleri bilincm~zse de, 
hubüıt, vaziyet böj lef.lir ve Sov
yet nusyn da, kendi davalarını 
hal u)n, onların bugünkü milına· 
şatkfır po~~tikasuıdan istifade et 
m htedi:. 

Dı:,:cr taraftan Roreanya., Fin
landiyadan sevkulccn bakımın
dnn da çok daha fena bir ı-azi
yc, ~~dir '-17inlandiya, ya!nız bir 
cenheden taarruza Uf!ra<lığı ve 
t.i."b r cepheıeriJ.den oostluk \'e 
yardtnı gürdüı;ü halde, U manya, 
So yd!erl< harbe tutıışsa~dı, 
kun·etler nrasındaki buyuk ııis
betsizliktcn dolayt ı:;r'şeccği bu 
tamamile ih11itsiz harpte, iki dev
letin daha taarruzuna ugrı) a -
caktı. Bunlar, Macarhtanla lluL 
garistandır. r.omanya barl!ası
na lıir göz atarsaıı1z, bu ıuemle
kctin, Yugo~la\'ya roil~te na ol
mak üzerı.•, kendisinden arazi ta· 
lepleri bulu .an de\ lctlcrle at 
nalı ~ckli.ıJe >arılıııış l;'r vaziyet· 
te. ol<luğunu görürsünüz. 
Roınanyanın kara lıudutlan, 

2,9ö4, deniz hudutları, yani sahil· 
!eri de 45l kiloınctre uzunlııı.'lln. 
dadır. Bütün bıı 3-118 kilometre 
uzuuluj{undalı.i hudutların her 
tarafıucl&n, yalnız Yugo lavya ile 
olan :;57 kilometrelik hududu 
mü~tesna, taarruza uğrıyncaktı. 
Gerçi, cKral Karo! Hende ~i • de
nilen tahkiınat varsa da, üç ta
rafından tli.işına11la (C\ ri!miş o
lan bir c;rdu 'e meı.'1'c1 ... ct:.n, he
le hasımlarından biri 183 mil -
yonluk ve denize lı:ikim büyük 
bir devlet olursa, dayanmasına 
inıkiuı yoktu. 

Ku\'\'etli ve zamanı gelince ta
arruza germ~yen bır ordu tarafın. 
dan müdnfna edilmedikçe tah
kimatın nihayet sukut edeeeği
ni, Finlantl;yanın l\tannerhr:im 
hattından itibaren, Holanda, Bel· 
çika, şimali Fransa tahkimatı ve 
nihayet Majino hattı ishal elnıif
tir. Romanya ordusu da, 2861 ki
lometre uzunluğundaki kara ve 
deniz hudutlarını, biı·i nisbetsiz 
derecede büyük ve kuvvetli olan 
üç orduya karşı, Kral Karol Hen· 
deği ile dejfü, dünyanm en kud. 
retli tahkimatile de müdafaa ede. 
mezdi. Bir hafta on gün içinde 
süıırülüp giderdi. 

Küçük Roınanyanın, Sovyet -
lere ve onu takiben harekete ee
çccek olan Maearistan ve llulga
ristaııa karşı harbe kalkışması, 
intihar demek olurdu. 1916 da, 
Dörtler İttifakı karşısında, Çar
lık Rusyasırun yardımına r:J.ğ • 
men mağlup olan Roman) a, kay. 
bedilmiş bir harbin bütıin feea
atlerini çok acı bir şekilde çek -
ıııişti. Romanya, şimdi verdiği 

kararla intihar etmektense cer
rahi bir ameliyatla bir bacağını 
veya kolunu kaybetmeyi tercih 
etmiştir. Romanya, Sovyetlerin 
istediklerini vermekle belki Ma
caristanın ve Bulgarislanın istek· 
lerine karşı büyük komşusunun 
mW:aheretini temin edebilece
ğini, hiç olmazsa, bu iki küçük 
devlete mukavemet edebilecek 
bir vaziyete owirebileceiiini de dü.. 
şijnmüş olsa gerektir. 
Şimdi, Romanya meselesinin en 

mühim tarafı, Macaristanla Bul
garistanın ne yaoacaklarıdır? Bo 
iki deı·let, Romanya harpten kor· 
kuyor, fırsat bu fırsattır; biz de 
istedlklcrin1i·.ıi birer ültimatoın
la, \'erınezse zorla alalım. Diye 
beraberce harekete geçecekler ıni
dir? Bö~·le bir teşebbüsün Bal
kanları kana boyaması ihtimali 
yok d;:ğildir. Fakat, bu iki kü
çiik devletin, bii) ük devletler. 
den müzaheret görmeden d;ıva
larını cebren halle kalkışacaklan 
zaıınolunan1az. Transilvanya ve 
Dobriee meseleleri, ancak Rus
ya, Alıuan~·a ve İtalyanın, mü
na>ip gördükleri_ ~ekil de lınlledi
lecektir. fümbilir, belki de, şim
diye bdar, bu üç devlet arasın
d3, halledilmiştir bıle. Hadi•e.. 
!erin az çok teyit veya tekzip o
deccil'i çeşit çeşit tahminlere kal· 
kışmaktansa \'aziyetin inkiJiafı
nı beklemek daha makul olur. 

ABİDİ:S DAVER 

İspanya hava nazırlığı 
Madrid, 28 (A.A.) - Resmi p

zete, hava nazırı General Y ague
nın istifa ederek yerine eski ku
may rejji Vieon'un tayin edildi. 
ilini bildirmektedir-

Avrupa meselesine 
Fransa da iltihak etti 

kurulacak • 
yenı Harpten sonra 

Avrupada Fransanın vaziyeti 
Bordo, 28 (A.A.) - Havas bil

diriyor: 
Diplomatik mahfiller, bugünkü 

vaziJ·eti, 1915 deki vaziyete ben
zetmekıctlir. Mevzuu bahsolan, 
uınumi Avruµa mcsl'lesidir. As
keri bakımdan çok zamanıış o
lan Fransa, kıtada mühim bir 
rol oynıyacak vaziyetten düş -
mt:n1i~tir ve Fransız mese1clı!rİ, 
A\·tupa ınC"st·lrJeri tf'r('evcsi için. 
de g.;zönündc bulundurulmalıdır. 
Fransız hükô.meti, sulh ıııu.al1e

dc ~nın nas..ıl olaca~ı hakkında 
hiçbir mnltimata sahip degil ir. 1 
~laamafib, bıı sulh muaehdesinin 
tetkikine hemen derhal ba<lan -
mnmasııun ve bu n1u:ıhcd" muza
kcratının, Alınan ..l \C İtalyatHn 
İngiH~rrye a•s harhi n'lı~yele 
crdirdigi zan1:-ın Avr pa mc lC?
lerinin heyeti umumiyesi ile bir
likte yapılmasının daha do "ru te
lakki olunmaktadır. Fran•n • A!
manva ve }~ransa - İtalya mua
hedeleri, o zaman umumi mua -
hedeye dercolunacaktır. 

Frltıısa ile İngiltere arasındaki 
nıünascbetlere gelince, şurası kay 1 

dedilmeUdir ki, tam manası ile 
münferit sulh mevzuu bahit de
ğildir ve mütareke ancak lıir 
\'al.ıayı, muhasamat& nihayet ve
rilmesi ke~·fiyetini resmileştir -
mekteılir. İngiltere, vaziyettnı 
haberdar tutulmuştur. Fransa.sL 
lahlarını terkelmf'k mecburiye
tinde kaldığı zaman hattı hare -
ketinin ne olacağı birçok defa İn
viltereden .orulınııştur. Reynaud, 
2G ma 1iı ta bu ihtimali Londrada 
boh; ıncvzuu ctn1h!ti. 11 haziran 
da, o zaınan umumi karargahın 
bulunduğu B:tiare'dc, askeri va
ziyet, Çiırçıle açık surette anla
tılını~tır. H haziranda Tours'da, 
I eyuaud ve Baudouin, İngiliz 
nazır dan, Fran<ada muhasamat 
neticelenirse ingiltercnin buna 
karsı aksiiliımeli ne olacağı so
rulnıo"'tu. C'örçil, hararetle ver. 
dibi <'evapta, monasız ~ere ten
l-itlrrde bulun., ıync~fmı ve İn
gilterenin, muza(fer olduğu tak
dirJc, Fransanın kudretini yeni
deı. tesisini taalıh'it eyledi/;ini 
bildirmi•ti. 

lngiltere ~Şanş O .nizindeki 
adaları askerlikten tecrit etti 
Almanların askerle dolu büyük 
bir nakliye gemisi torpillendi 

Londra, 28 (A.A.) - Manş de- ı 
nizin<leki adaların askerlikten 
tccri.<l ooilmiş oldufo, bu ak~aım 
resmen bildirilmektedir. 

Dahiliye n<<"taretinin bu hu.sus
ta nesrettii?i tebliii şöyle demek
tedir: 

İngiliz - Norman adalarına pek 
yakın Fransız arazisinin Af.man
ya tarafından isııali üzerine, bu 
adaların askerlikten tecrid edil-
111esine karar verilmis ve bura
dakı bütlın askeri kuYvetleri, tam 
techizatı ile .ııeri cekilmistir. 

Londra, 28 (A.A.) - Amiral
lik dairesi tebliğ' ediyor: 

'.!' drarch ismindeki denizaltı ge
mimız Norve<;in ccnuo sahilleri 
açıklarında btaatla dolu 8000 
t.onluk bir düşman nakliye ııe
mi.:ıini torpil!emistir. 

Londra, 23 (A.A.) - Hava ne
zaretinin tebli~ı: 

Dün gece düsman tayyareleri 
sahil üzerinden U\lffiUŞlardır. Tav
yare dMi bata.rvaları faalivete 
ııeon1istir. 

izmi in kurtuluşu 

silahlanıyor 
(Bo.ştarafı 1 inci sa lfqdq.J 

talim kampları cemiı'eti aıalan
nın dünkü içtimaında fll beya - . 
natta bulunrnustur: 

İn.,iltere kat'i surette mağlıJı> 
olduğu ta!ıxlirde sulh ile harptea 
birini seçmek hususunda tutaca
l'rıımız yol, Norvec, Belçika ve Ho
landanın tuıtuliu yoldan farklı 
olınıyacaktır. 

$imdiye kadar emni vette bu
lunmamızın yegane sebel)i hem
şerimiz ve dostumuz İngiltere de
mokrru.inin ·büyük filosu tarafın
dan himaye edilmiş olmakhııı
mızdır. 

Vaşinı:ıton, 28 (A.A.) - Mat
buat mümessillerini kabul eden 
Mıı!ıye nazırı, Morgentbau bü
tün tavvare ımctörü fabrikala
ı,na bildiril!!n ve Amcrrka he.a· 
hına Rolls-Royce motörleri bnal 
edilen bütün fabrikaların a ü 
motôrleri İngiltere kin de imal 
etırr. leri lazım ge!di(!inc, ak.si 
takdirde Amerikan hükıiınetinin 
bütün .iparı. lerimn in al edile
ceiiine dair verilen emri teY'd 
r : _ .. r. 

Ollava, Z8 (A.A.) - Kanada le
vazım ve mühimmat nezaretin • 
den bildirildiğine göre, :ı:; Kana. 
da şirketinin ilk tesisat masrafı 
İngiliz levazım ne'za~c i tarafın
dan deruhde edilecektir. 

İngiliz levazım nezaretinin te
ahhüdatı 50 milyon doları ee~ 
miştir, 

Bulgaristan Dobru
cayı istiyor 
(Baştarafı 1 inci saııfadaJ 

caristanda hal"'etle kar uanrna
mışlır. Kabine biı· cok saatler 
iıntidat etmek üzere aftalık mu
tad içtimaını }apmıstır. Ba.şvL~ 
kil Telekin1n Kral nalbi Horthy'yi 
dün iki defa ziyaret etm~ eold.uııu 
söylenmektedir. Resmi beyanat 
ile de ta'•ıiye olunan u.ımmu ka
naat Sovyet Rusya tarafından 
yapılan talepler diger bazı taleı>
lerin bir mukaddeınesinden iba
ret deiiilse Macar hükWnetinin 
bizzat hareket hususunda hlç. bir 
tedbir ittihaz etımiyeceı!i merke
zindedir. Sovyet hareketinin 
de Alınanyanın muvafakati!!! 
yapılmuı olduiiu kanaati bu mese
le hakkındaki Macar noktai na· 
zarını bitatıbi •ıdil etmektedir. 
Maamafi'h efkarı umwniye !Ws
yarıın yakında dikkat nazarları
nı Slovakyaya revirecelti ve 
Romanyadaki So\n•et nüfuzunun 
Besarabyanın garp hudutların
da te\'akkuf etımiyeceği hakkın
da intişar etıciş ve fakat teyid 
edilmemiş bazı haıberlere kuoınen 

bir ehemmiyet atfetme'ktedir. Ma 
car gazeteleri Transilvanyanın, 
Sofya gazeteleri de Dobruc•nın 
iadesini istcmıektcdir. 

Dün büyük şenlikler Türk - Irak dostluğu 
yapılarak kutlandı 
İzmir, 28 (İKDAM Muhabirin- , 

den) - *hrimizin düşman işga
linden kurtuloşunun yirmioci yıl 
dönümü coşkun bir merasimle 
kutlulanmıştır. 

Bu mes'ut hadise münasebeti
le İzmit baştan ıbasa bayraklar
la ve tjkızaferlerle s ·~lenmiş her 
taraf tezyin edilmiş bulunuyordu. 

Sabah saat 8.30 da Vali, lroınu
tanlar, mektepliler muhtelif te
şekküllere mensup müme.ssiller, 
kahraman ordumuz zafer takının 
yanında mevki almışlardı. On 
binlerce halk da 'bulunuyordu. 

Saat dokuzda askerlerden ve 
milis kuvvetlerinden bir Rt"UP 
İıımitin kurtuluşunu temsil ede
rek bu takın altından ,ııeçtiler. 
Halle milli kuvvetlerimizi çiçek 
yaltmuruna tuttu. Konfetler a
tıldı. Alkıs ve yasa sesleri et
rafı sarstı. Bu anda bütün fab
rikalar ve limanda bulunan se
fain de düdük çalarak milis kuv
vetlerini selamladı. Saat 10 dL 
bütün İzmit halkı Atatürk amtı 

önünde toolanmııı bulunuyor
du. Burada İzmitin kurtuluşu
na ait heyecanlı hitabeler irade,, 
dildi. Milli $efin izinde ve em
rinde yürümive ant i en İzmit
lilerin roskun tezahüratı perde 
perde yükseldi. İstiklal marşı 
calınırken de şanlı bayrağımız 
seref dirc~ine rekildi. Törene 
iştirak eden yiğit askerler, milis 
kuvvetleri, sPOr<:ular, m<lktep

liler parlak bir geçit resmi yap
tılar. Bundan sonra şehitliğe 
gidildi. hımitin istilasında şehit 
düşen vatan c;ıocu.klarının aziz 
hatıraları anıldı. 

Gece, İ?Jmil, bir nur ziyası için
de pırıl pırıl yandı, yer, yer eıt
lenceler tertip edildi. C. H. 
Partisi merkez nahiye hey'eti 
'Beledive baheesinde bir klr ba
losu verdi. İzımitin kurtuluş bav
ramına !bütün köylülerimiz de 
iştirak etmişti. 

Atatürk anıtına ve selıitli~e 
muhtelif teşekküller tarafından 
çelenkler konulmuştur. 

Hariciye Vekaletinin tebliği 

Fransada bulunan Türk 
talebenin isimleri bildirildi 
Ankara, 28 (A.A.) - Hariciye ) 

Vekaletinden bildirilmiştir: f 
Paris eki talebenin harp saha

sı haricindeki mıntakalara sevi<
edilmiş oldukları evvelce ilin e
di1misti. İşbu muhtelif mıntaka
lardaki talebenin isimleri elçi
lik ve konso loslukları.ınız tarafın
dan pey<ieroev bildirilıınive bat
lamnıştır. Bu cümleden oknAlt ü
zere V ekiılete llClen ilk iki liste
deki isimler ewılardır: 

Halen Bordo şehrinde bu1unazı.. 
lar: Enver, Necati, Nezihi Çan-

daş, Necat Yücetürlt, LQtfi Yııt
dail'lı, V eodi Türel, Cemal Peılı
livanlı, Hacı Targan, Bülent Yer
men, Ali hay, Avni İnsel, Meh
met Ali, Raınp Sarıca, Orhan 
Hamamı, Cahit Talaş, Hayri Erk
men, Ekrem Kökpınar, Aron An
yel, Necip A1ai yeli, Bavan Ala
iyeli, Müzeyyen Çolıriejterli, Şem
settin Kocaıınemi. Neş'et Sinnen. 

HAien Marsilyada bulunanlar: 
Osman Bener, AMiUradir Ere
me Nazmi Gürel. Amııhmet Can. 
Münir Belen. 

(Baştarafı 1 ınci sayfada) 
ciye vekili Şükrü Sar~oıtlu ilı! 
müteaddıt göruşmeler yapmış ve 
bu görüsmeler esnasında uımumf 

, vaziyeti birlikte mütalea c-dea 
Türkiye ve Irak devlet adanıla
n iki komşu memleket arasın
daki sıkı dostluk ve menfaat ra
bıtalarını bir kere daha mem
nuniyetle müşahede ve tesbit 
et.m.i.şlerdir. Aradakı rniınasebet

lerin bu hayırlı seyrinde mes'ut 
i.nkisaflar hasıl olacağ'uu gö teren 
tİlm mutabakatı efkar Irak V'fl

zirlerinin Ankara seyahatini iki 
komşu ve dost memleket için ı;olr. 
faydalı kılm~tır. 

MiSAFİR SEFİRLER 
ANKARADAN AYRILDI 

Ankara, 28 (A.A') - İrak Ha
riciye veziri Nuri Paşa Said, bu 
akşamki Toros ekspresiyle lrak'a 
dönmek üzere Ankaradan hare • 
ket etmiş ve istasyonda Hariciye 
Vekili Şükrü Saraçoglu, harici
ye erkanı, lngilitere, İran ve Ef
ganiııtan biı. ük elçileri ile iralr 
elçi.si ve elçilik erkanı tarafın -
dan t~yi etlilmiştir. istasyonda 
bir askeri kıta. ihtiram nııifesi
ni ifa eylemi,tir. 

VEFAT 
Yüksek Mühendis Mektebi ve 

Teknik Okulu muallimlerindea 
Fuat Şarman'ın eşi, gazeteci v
kadaşımız Adil Akbayın Kayın
valdesi, Akademi talebesindea 
Şahabın annesi Bayan Saime 
dün gece vefat etmiştir. Cer.a -
zesi cumartesi günü öğle vakti 
Kadılı.öl' Bahariyede Sokullıı -
kağındaki evinden kaldırılarak 
namazı Osma ıağa eanıünde kı
lındıktan sonra ICaracaahmetlelıd 
aile kabristanına defnedilecek -
tir. Kederli ailesine ve arkada -
pıiuza tiıziyetlerimizi hildiririL 
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ALLAHl N 

ARSLANI 
-

TEFRiKA No."\ 94 

Alinin ahitnamesi, adalet, fazilet ve 
merhamet tavsiyesinden ibaretti 
»vve!i 8aDa emn~ iııduı' 1 

iri, Allahıa takıvasını dden biı'ak
ıu.. Allahm emirleri.ııden 'ff Re
•ılflllalım liinnetlerinden. bir 
llll bile ~··· Zira, buDlan 
tttiba etmiyen hiç bir kimseye 
ııaadet erismedi. İ:ıııkir edıenler de 

---~ keıııdini 
lııa.lAs edemedi. 

(.J'.lin!e Ye dilinle, daillla ek>~ 
ruhııiia ... ~a yardım et. 
Çünkü ABaiı. (hak) a yardım e
ıılenlse Tııırdım etmeyi, onlara 
,(izzet) mertel:ıesini y~ vtit 
lft ~ tılmiştir. 

~ fllXU'b de .ooı.r ki, ilıtir .. 
111e ~ete mdl(ııp olma. NS
linin arzularını kır. Beı;eri h.ia
tıerinin uıtlip gelmesine meydan 
ııreıme .. 1ıı.san ne:fiı;lerinlıı teına
.,.witı., eberin fena ~ler üze
Jinedir. Bu temayillatm fani 
ıııevklerine aJd•mı•. Serkeılik e-
4'en hissiyatının cereyanlarına b
,.ana. .. HaSbn rahmetine &ılın. 
~ dıliıı:ra ve ukbeda halis ede
eoık olan anca:lı: odur. Ancak, 
lı«kkıaı rahmetidir. 

(Yi Malik! .. Seni, öyle bir vi
llyete (vali) "1iJıderiyonım ki, 
enya aenden e,,....,l de bir t;(ık va· 
• ~tm~eıdir . .BJınların ba
mlıarı. .İW Ye hakkaniyet ile 
bareet eder"4< ibaQuJlabın aeU.
metine çaı~.ıar ... Bazıları da 
lııe1ka zulüm etnl<!*ten. acizlere 
Ga ve cefa eylemekten çekinme
mişlentir... Fakat düşün ki, i:yi
a edenlerin isimleri hayır ile 
,.,.ı,.dlliyor. Zulüm edenler ise, 

1 nefret ..e Iinetle anılıyor.. Bu 
!tali. nefsinde mt>hak~ et. O
na 2i)re, hangi yolu tutacakına 
lııükiim "'~. 

(Yl Malik!., Unufma iri, Alla
lılıı takdirine ma:zJlıar olanlar, 
laıllann li.sanmda zikredildikle
ri kelimelerden belli olur. (Halk) 
m memıwn olduRundan, hl<: şüp
ı.e etme ılri, O:ıak) da memnun
dur .. , Şu halde, halk arasında 
tyi ve temiz nam kaza:nmıya, 
mak'bu.l ve mer.ııup ohnıya çalış. 
ÇaJ.ıo ki, hakkın da. rağlbet ve 
nıbmetini kazanasın. 

[ (ltiaya) ya karşı kalıl:ıin<le da
ima muhabbet ve merhamet bes
le. Onlara daima lütf ile muame
le eyle. Nefsinin ihtiraslarına 
Yeyahut hiddet ve şiddetin buh
ranlarına kapılarak, riayaya yır
tu:ı canavarlar gibi saldıran va
lilerden olma. Zira (ra've.ı iki 
kısımdır. Biri, (mü.slim) dir ki 
o senin zaten aın kardesınd~r Di· 
leri ille (Zimmi) dir. O da ya
r.dılıfta (insan) olup, senden 
wk.lı d$tildir. Her iki zümre
nin muhafız ve muhafazası vazi
fen icabından olup aynen farz 
mahiyetindedir. 

(Rlayi, bazı sebeplerle doğru 
yoldan aynlırbilir. Ya kasıt ve 
yahut haıta eseri olara'ıt cürüm 
ve 2ÜJlah yollarına sapıverir ... 
O ... man, onlara birdenbire hid
üt ye fiddet gösterme... Kas
an yapı.lan hareketleri, itidal 
sükün ve hakk~nivetle isliıha ça
lış. Allah, muhakkak sana yar
dnn edecektir. Hata edenleri ise 
affet. All&h senin günahlarını at 
etmn. 
~ ki sen, riayadan yük

aernn. Seni vali tayin eden ..iı;e, 
oenden yüksektir. Halbuki Al
lah, eeni vali edenden o kadar 
çok ~ir ki, onun o mual-

:ıa ıneWri ve makaınmı düşüne
bilmek bile mün*.ün değildir. 

4te ben n sen o ulu Afla.hın 
emirlerini yerine getiımiye me
mur OOın birer kulıdan ba~ka bir 
teY değiliz. Allahın bize lay:ik 
ı;rörup tevdi eltj,ği vazife, bir tec
~den ibaretir. Bunda Alla
bın ruasma ııöre hizmete mu -
va:Lfak olursak, rahmet kazanırız. 
Eğer nefsimize mağlup olur da 
va:ı.ifemiz:i unutursak, Allahın 
gazebi ile karşılaşırız ... Halbuki 
ne 1e11 ve ı:ı.e de ben, Allahın 
ralı.ı:netindeı:ı müstağni değiliz. 
Onun ;çın her an, vazifemizin e
hemmiyetini düsünrneliviz. 

[Hata eden ve lbilmiyerek gü
naha giren bir iManın cürmünü 
affettiği.n zcruın, sakın pişman 
oklı.a. Şayet h.ıı&lı olarak bir 
kimseye ceza verirsen, onun için 
de kalbinde bir meserret ve m"m
nuniyet duyma ... Cünk:ü ~. Al
lahın takdirini yerine getiren 
bir vasıtadan başka bir &eY de
ğilsin. 

[İşlerini daima dik.kat ve ııii
kıiınetle ıgör... Vereceğin l>ü -
kümlerde acele emıe. Yapacakın 
icraatta, birdenbire tez canlılık 
,RÖSte!'me. Zira bunların i:k:isi de 
nedametle neticelenir. Nedamet 
ise, ka.ınil insanlara 18.yik bir ha
reket değildi. 

[°MeYki ve makamına mağrur 
olma. Çünkü Allah:uı azamet 
ve kudreti karşısında, insanla
rın iktisap edecekleri en ; üksek 
makam, bir zerre kadar bile kıy
met ve ehemmiyeti haiz değıl
dir.• Nefsinde en küçük bir .ııu
nır h~ttiğin zaman, deriıal 
Allahı düşün. O zaman, onun 
mualla varlığının ka~ında, ken· 
di hiçliğini hemen idra-k edeı· -
sin. Beşeriyetin iğrenç gururu -
nu, ayaklarının altında çiğııeT
sin. 

[Ya Malilt! .. Hüktımet işlerin
de, zIDh.ar kendi hissiyatına ka
pılma. \Halkın ruası olmıyan 
~eri yapma. Zira, halkın rıza-
111 olmıyan i5lerde, senin ve sana 
taraftar olan bir kaç kişinin rı
zası biç bir fayıda temin !!'lımez .. 
Buna binaen, etrabnda olan bir 
ka~ kişinin sesinden ziyade hal
kın sesine eheınuniyet ver. Dai-· 
ma, umumun arzusuna meyil gl)ı;
ter. 

[lBiri.Mn bir &Y'll ve .kusuru
nu görürsen, onu saltla. Başka
larına faş etıme. Zira, sen hal
kın ('Veli) sisin. Senin vazifen, 
fesad ıse tre1ımek . . Hak:im.ıı.e 

usullerle. onu izale eylemektir. 
c;Halka ikarŞJ, kalbinde zerre 

kadar kin tutma. Kimsenin ku
sur ve katıahatlerini, başkaları
nın yanında onun 'ITÜzüne vur
ma. Zira bunların iki.si de, Al
lalun sana liryik ~örüp tevdi et
tiği (veli) tik vazi.iesi ile müte
nasip değildir. 

[Bir kimse sana ı;ıelip başkası 
ale:viıinde bir söz söylerse, onu 
kııbul ve tasdikte acele ef•ne. 
Evvela şunu düşün ki, baş;,.,.,ını 
zem edenler, (.ııarezkiir) lığı ken
dilerine §iar eden insanlardır. 
Allah ıse, ı::arazKa.rlarm en büy<ıA 
dfumanıdır. 

(Arkası """) 

ULTAH 
Yez•n ı M. SAMI KARAYEL 

Bir ~n İstanbula bir İngiliz 
ıı< niısı saımur ı:ıetirdi. Gun'rük 
re mi y'..ızde uctu. Fakat, gozu 
aç;ıı: ça vu r üroe altı J!'li mrü.k 
ı.s edı r l s<e de sam ça .u~ları 
.-emıde n(' kadar samur ,·arsa al-
cl:ılar. a da vermer!ıler .. 

Mesele ir.ır;!iz el ısiııe akı.etti. 
M u<lahale cldLl. lnııiliz l(eıni6i 
:r.ift yakarııı< denizde ve saray 
karşt.'>,Jl(la u av is ) aptı. Beyaz 
b ak çektı olmak iı-
t: de S av bur na sokula
rak durdu. 

rin-

raı; bı;rnuna doğru soğulduğunu 
gcirunce vezıriozamı çavuş ba,,ıle 
cai(ırttı ve sordu: 

- Lala, bu ne hal'. 
Vezir cevap verdi: 
- Pad~ahını'. Bir İnı;fu ııe-- ., 

mısı .. 
- Nedir bu rezalet, söndürün 

ıınklarını ? .. 
Saorizam ne diyeceğini saı;ır

m ştı. Samur ve anberden bab -
setmış olsa dı, fena olurdu. Çün
'kü para veri>meden alınını~ mal 
vardı. Bunu yapar,]ar da SıM'&Y 
cavuşları idi. 

R A .. D V 
----------

DALGA UZUNLOOU 
T.A..P. 31.79 m. M45 Km. !8 Kw 
T.A.Q. 19,47 m.1.5195 Km.%0 Kw 
1648 m. 1%8 Km. 120 Kw. 

13,30 Program 
13,35 A ia113 haberleri 
13,50 Tii1'k müziği 
14,30 Riyaset!cumhut' ~ 
15)5 Dam müziği (,,Z.J 
18,- Program 
1B,D5 
18,30 
19,-
19)5 
19,30 
19,45 
20,-
20,30 

20,50 
21,20 
21,30 
21,45 
22,30 
22,50 
22,50 
23,-
23,30 

1 
100 
100 
100 
100 
100 

Hafif müzik: (pl.) 
Radyo Ctız orlceatnıR 

Konuşma 

Müzik: Saz eserleri 
Halk türkiileri 
Ajans J&aberleri 
Müzik: F OBıl 11€yett 
Konuşma (gii11Üııl ~ 
leleri) 
Türk müziğ, 
Serbest saat 
Radyo qautesi 
KW;ük orkestnı 
Ajans Aaber!en 
Kiiçik orkema 
Kontqma 
Cazbam (p1.) 
y cınnki progt'aM t>e kapa. 
ntf. 

._llKAll.ıı.• 

28 ••• 1840 

Sterlin 
IDolar 
Fre. 
Liret 
İ8v>çre Fre. 
Flocin 

...... 
5.24 

Hi.
t.98!11 

ll2.8310 

t •••• 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cart Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
• 2 

1 adet 2000 lira:hk = 2000.- llrı 

3 • 1000 • = 3000.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

12 • 250 • = 3000.- • 
40 • 100 • = 4000.- • 
75 • 50 • = 3750.- • 

210 • 25 • = 5250.- • 

Jteşideler: l fllbat, 1 mayıs, 
1 ağustos, 1 ikinciteşrin tarih· 
!erinde yapılır. • 7 

100 Ra~ 
100 iBell(a 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kroııı.ı 

~~ ,1 .. _ı s_T_AN_ı_u L_ıE_LE_o_ı Y_Es_ı N_DE_N· .... ı 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Peçe ta 
Zloti 
IPe~ 
Ley 
Dinar 
Yen 
İsveç Kr 
Ruble 

115.STIS 
0.625 
1.35'111 

13.M 
31.006 

ElSRA.M VE TAHVtl.AT 

E5tıa:m üzerine muaım8! olma
rnı~ır. 

·~- DOKTOR 

feyzi Ahmet Onaran 
OIW!Te .,. ~ _...b 

Adres: Bablill C&taıeihı 
1okqlı lıtifealaole Ho. O. TeL il 

ZAYİ - Nütwı 1rl mai lıa7-

bettim. Yenisini ~ u

y!in -o 7Qlrtur. 

S-.eitm- ..... 

İmtiyaz Sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Baıııldııb ys: 

SON TEIAR"F Basımewi.. 

Çırçır Y- )'Vinde sofular maba.llesiıı:in Sofular caddeslD<Mı 882 ha
rita DWDanllı ..., 326 met.re murabbaı ııahalı ana ıatılmak bere açılı: ıırttır
ll>IY& _._..U'. Talımln bedeli 1150 lira ... ilk tcmınatı 113 Ura 75 
turutım. ~ Zabit n JıluODMllit mildilrli$i lı:alemlnde ıörilleoek

tır. D.ıe 11'11"/J pazartesi llnü - 14 de Daimi llııdlmende ;yapılacak
tır. Taliplaia illt ı.mmaı makbwı nva mel<tuplarile ihale günil muayyen 
.-tt.. Daimi Encümende bu1~aları. (613'7) 

DiKKAT: 
ŞİRKETİ HAYRİYEDEN: 

Yaz -•ııimhd lloilaziçb><ho seçirmek ~n aıyuı yolcularımıza 
-..... fevkali<le olanık 1 leımlnıidan itibaren or,ylfil onuna kadar 8 
qlılt yll7.de llO ,.. kadar tmız!IMlı kart abonemanla.nınwn bu ..,..., dahi 
lılibik m;Jeceli .,. 1i hamandan itibuell aatılıP çıkartldığı ilan .,.,....., 

ıs den aonra. Tel: 4012'1 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 

DAHILıYE MÜTAHASSISI 

Diva•yolu 104 

FOSFARSOL 
EN BiRiNCi 

Kan, Kuvvet, iştiha Şurubudur. 
lar3'k İnı(ılizlere verdi. Ve me<!e
Jeyi yatıştırdı. 

Sultan ibralıinıin olan biten -
den haberi yoktu. Sarav aşifte 
ikadınlarını 8alllurlara boğuyor - 1 
du. 

Gün geçmiyor bir samur fenna
nı Çl'kıyordu. Bu sefer de ule
maya yeni ıbir ferman çrk.mı.stı. 

Galata kadtsı Şeyhülislam za
de Mehmet Celelbi isyan etti. A
daınlarr .an birisini çağ>ırarak: 

- Al şu bohçavı veziriiıeamm 
sarayına l!Ötur .. 
Dıye emH verdi. Kadının ad-a

mı akıl!. bir nerifti. Bolı<;anın 
i<;inde sam•ur ve ıınber olmadığı
nı bilivordu. Götürmek isteme
di. Duraladı. 

Gala ta kadısı bohçanın içine 
ııamur ve aıı:ber yenne iıır ibadet 
hırkası, mr de mevlevi kül&hı 
konnu~tu. 

Kadt, adamının eline de töylıe 
bir t.eııkere veıunışti. 

- Ben ktirık ver.ıniye kadir de
/(ilim.. Şu J:ıırka ve külah; giyip 
rnansaptan l(e<1'rim .. 

ralllrrlı.ştı. 
Fakat, 1<adı onun tereci diklünü 

.görünce: 
- Bre herif!. Al gö~. Bizim 

dünya maluruz bwıdan ibaret -
tir. 

Dedi. 
Adarncajız. boh<:>avı kaptı. Ve

ziriiızaın getirdi. V eziriiizam, Ga. 
lata kadısının kahyasını huzu -
runa kabul etti. Paşa, herhalde 
Galata kali11ınun rnüzevven ve 1 
mükellef saımurlar ~önderdiğine 
kani id.i. 

Kahyaya sordu. 
- Ne var bohçanın içinde ... 

Herhatae kıvmettur şeyler .. 
K~wa duralamıştı. Ne SÖ'!'li

Yl eğıni ibilınfyordu. Hal ve 
el\arı miıtereddit idi. 

Vezirilızarr. kahyanın halin -
den bır şevler çıkarmıva calı -
şırken, sözlerin:ı tekrarladı: 

- .Kahya, ne durur&Wı? .. Söy
lesene?. 

Ka'lıya, elind"1ci bohçayı sii
Irf.metle paşanın önüne :koydu. 
Ve kaçar gibi bir tavır aldı. 

Vezir şü.phelen.mistf. KıırlllSlll-

verdi: 
- Açın "1 ~yı bakalım! 

_ ~lardan biri boru;ayı aç
tı... :Bohçanın içinde bir külah 
ve bir de hırka vaı"<h. 

Külah, eski lıir mevleri küla
hı iııti. Hırka da alelade be2Jdoo 
bir hırka idi. 

Veziriazam lbolıçanın mnlıte
viyatı kaıt=da ~aşll'lP kakh. 
Bu ne hal iıdi. Bu bir rezalet 
idi. 

Hiç pad~ böylıe btt bedi
ve yollanabilir miydi?. Galata 
kadısı deli ohnu..tu. 

Derlıal vezirııi:ıamn:ı ~ı 
çatıldı. iKMıyaya hiddetle eö!Y
lenrrJye haşladı. 

- Bu ne hal kiiı:ya?. 
- ........ 
Kahva susuvordu. Vezirilzam 

ayaita kalkmış bamı:rordıu: 
- Bu b.r rezalettir.. Senin 

efendın çı ldımı"l mı? .. 

Kahya ne diy~ bi.lmiyOI'-
dilı. Susuyordaı. 

1 Veziriiızam, kaıb,vıwın iiaerlne 
yiiriiyerek: 

SPOR 

Şiıli - Pera bugün 
k•rJılaşıyor 

Bu haftaya tehir eclilen şqB _ 
Pera marJ bugün saat 17,30 da 
Şeref stadında ;yapılacaktır. 

M.ıçın hasılatı ŞiııJi Çocuk Eorir
ceme Knrumuna aittir. 

Günün mevzuları 
( BııştOt"afı 2 nci sayfada.) 

\r8'lOnıYa arasında ihti.ınallerin 
en lruvveUisi olarak, şimdiki h~ 
ten evvel bu hususta yapı.lmış 
bir anlaşma dahi mevcuttur. 
Akiıbeti ne olacağı henüz kat'i 
tarzda belli olmıyan Fransa do
nanmasını istisna eylersek, İı>ııil
tere bahri kuvvetleri Akdeniz
de, şimal, Manş denizlerinde 1-
talva ve Alnnanyanın deniz, ha
va kmrvetlerile meşguldür. Do
nanmasının büyü:k kısmını Uzak 
Şarktaki Hindistan, Japon de
nh:lerinde toplamak, J aı:ıonya 
bahriyesine mevdan okumak iım
kanlarına malik bulunmuyor. Ya
ni Japonya !bahriyesinin, İnııil
tere donanmasından Uzak Şark
taki denizlerde !korkusu yoktur. 
Gene İ~ilterenln Hi.n<listantlaki 
ocdu.~u. Japonvanm kaıa kuv -
vetlerini korkutacak miktarda ve 
mahiyette değildir. 

Birleşi'k Ameri'rnya .ııelince : 
Milyadarca dolar tahsısat k~bul 
ederek, hazırlıklar yapıvur. Bu 
hazırlıkların tamamlanmasına 

seneler vardır. Sim<liki bahri 
kuvvetle.-ile Eirlesik Amerikanın 
Japonya aleyhine hareketi, ehem
miyetle tetkiki lazım gelen bir 
meselediı. bir kediyettir. Fakat 
tehlike de lbü,iirnektedir, mü
dahaleve mecburdur. 

HAMiT NURİ IRMAK 

:9-P.A 

Jıl0TEl'EBB1K 

Mısırın lt.!y•cft.I< . 
konsolosları geldi 

italya ile Mısu arasında siya
ai münasebetlerin kesilmesi üze. 
rine italyadan ayrılan Mısır kon
aolosları ile konsolosluk memur
larından mürekkep 25 kişilik bir 
kafile dün ekspresle şehrimize 
ceJmlıılerdir, Mısırın Roma el
çisi Murat Seyit Ahmet Paşa sıh
hi vaziyeti dolayısile İsviçreye 
ııitmiştir. Bir müddet orada kal
mktan SOl\J'a Kahireye dönecek
tir. Dün gelenler arasında Mı . 
ırırm Triyeste, Cenıova, Milano 
ve Napı>li koJ1S1>1osları da vardır 
Birkaç gün şehrinıizde kaldı': -
tan sonra Mısıra gidecekleTdir. 

ADLİYE 

Adliyede kaliblik imtihanı 
Adliyede münhal bulunan bin 

kw·uşluk asli m;ıaşlı katiplikler 
için diin talipler arasında imti
han yapılmıştır. Halen adliyede 
beş katiplik münbaldir. İmtihana 
flO kişi girmiştir. Bunların ekse
risi kızdır. İmtihanı kazananlar
dan beşi derhal tavzif olunacak, 
diğerleri .sıraya konularak mün
hal vukubuldnkça davet edile -
ceklerdir. 

Görünmez kaza 
Eyüpte Dökmeciler sokağında 

otnran Selitmi otobüsle Kereste
cilere ııelirken haııı boş bir yük 
arabası otobüsün yan tarafma 
çarpmış ve arabaı:ı.m oku otobü
sün penceresinden girerek Sela 
minin başına ve çenesine isabet 
ederek_ağırca yaralamıştır. Ya
ralı bastahanye kaldırılınış ara
bacının aranmasına başlanıruş -
tır. 

SATIŞ İLANI 
İstanbul 4 üncü icra Meıuurluf;undan : 

Ali ve Fatma Wabndan Vakıf P•raıar İac.resindcP 25G62 ikr~ız numara
aile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterllmi§ olup bor
cwı ödenmeınesinden dolap aattlmasına karar verilen ve tamamına ehli

vukuI tarafııod&n (862) lira klymet t..kdir edilmiş olan Sultanahmelte Ak
bı:yık mahallesinin Arabacılar kııflasJ (ı.tılen Kapıcılar) sokağında eski a 
mükerrer yeni 10 kapı, UO ada, 2 parıel No.lı iki tarafı 1 ve 3 parsel No.lı 
mahaller ve iki taraıı yol ile çewili bır ahşap evin evsa1 ve mesahası aı;;a

tıda yaulıdır. 

Kapıdan girildil<t.e bir koridor tlzennde iki oda, biı- hela ve bir tahlabot 

vardır. 

ZEMİN KAT: Kımıuı çini döOeli bir taşlık Uzerinde zemını ahşap bi 
oda, bll' nı e diven altı, bir helü ve bır :m.utbaktan ibarettir. TaşJ.kta tulum 
balı bir kuyu mevcuttur. 

Bir miktar babçesi ve arka ooka.. aç.ılır kapısı vardır. Bina ah, a 
olup elektrik tesisatı mevcuttur 

MESAHASI: Tamamı 83,lii metre murabbaı olup bunun 11 metre mu 

rıı.bbaı bahçe mütebak.isi binadır. 
Yukarıda budut, evsa:ı w mesahıım yllzılı gayrimenkulün tamamı aç 

arttırmıya konmuştur. 

1 - İfbu ıayrimeııkultin ın1tırına ııartnamesi 8/7/1~4-0 tarihinden iti 
baren 937 /64-03 No.h İstanbul Dördtiıı~ İcra daireslnin muayyen numara 
AD.da herkesin görebilmesi için açıktır. İllnda :razılı olanla.rdan fazla ınaliuna 
almak isliyenler, işbu ıartname;,e .. BS'l/6403 dosya Na.aile nıemuriYetiınz 
müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmıya iatirak için yukarıda yazılı kıymetin yü-zde 7,S f:ı> .ni 
betinde pey akçesi veya milll bir banka.n.ın ıem.in.at mektubu tevdi ecUlecek · 
(Madde 124) 

3 - İpolek aahibi alacaklıları. di!er alfikadarlann ve irtifak ha 
sahiplerınin &a,-rimenkul üzerindeki hak1arıru hususile faiz ve masrafa d 
olan iddiaJarını işbu ihln tarihinden itibaren yirmi gün i~inde evrakı müsb 
teleriJe birlikte memuriyetim.ize bildirmeleri icabedcr. Aksi halde hakları 
pu licili ile sabjt olmadıkça .satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar· 

4 - Gösterlle.n günde arltumıya iftirak edenler arttırma şartnanıesini 
kumuş ve lüzumlu malfun.,t al:nui ve bunları "'3marnen kabul etrnis ad ve i 
bar olunurlar. 

ı>-Gayrimeıılru.l 8/8/940 tarihinde per1embe günü saat 14 den !6 ya kud 
istaohul 4- dndi icra memurluju.nda üç defa hağrılchktan ı;onra en çok arttır 
na ihale edilir. Ancak arttırma bedeli mulıammen kıymetin yüzde 75 ini b 
m.az veya &atış istiyerrlı:ı alacaima rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup 
bedel bunların bu p;yrimeıdtul ile temin edilınit alacaklarının mecmu 
en fazlaya çıkmazsa en çok arüıranm teabhüdü baki kalmak (izere arttı 
15 gUrı daba >emdi! odilerek 23/8/lllolO larihinde cuma günü saat H ten 
ta kadar İstanbul ' üncü icra memıırıuiu odasında arttırma bedeli so tıi lstly 
alacağına rüçbanı olan diler alacaklıların b~ gayrimenkul ile temin ed'l 

alacakları mecmuwıdan fazlaya çıkmak prt;le en çok ar\lırana ih•1• ccl 

Böyle bir bedel eJde edilmezse ihale yapıbrıaz Ve .eatıı talebi dü~cr. 
6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya veı· 

mühlet içinde parayı vennezse ilıaıe. karurı fesholunarak kendisinden e 
ec yüksek teklifte bulunan kimse aı·zetmiş olduğu bedelle almıya razı ol 
ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen 15 güsJ müddetle arttırmıya çıkanı 
çok arttırıma ihale edilir. İki Jhale araınıdaki fark ve geçen günle:r i<:in 

tte & den hesap olunıacak faU ve diğer- zararlar ayrıca bükme hacet Sralm 
.,., memuriyetimiz<ıe alıcıdan labsil olnnur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttınna bedeli bari.cinde olarak yalnız tapu ferağ h~r ını 
ai ıtenelik yak:ıf taviE bedelinl ve Ut.ale karar pullarını veruUye _ırıerburU 

Mtneraknn vergiler, ter .. "1'.'"at ve tanzifat ve delUı.liye resminden müte 
:nt Belediye rüsumu ve müterakjm vakıf icaresi alıcıya ait obnayıp arttı 
bedelinden tenzil olunur. 

İşbu gayrimenkul yukarıda göslerileıo tarihte İotanbul 4 üncü İcro me 
bıjU odasında ifbu ılin "ft gösterilen artilrma şartnames~ dairesinde sfl.tı -
ilin almıııor. (6463) 

ADEMi İKTiDAR 

HOR 
Tabletleri her ecza~ede bulunur 

IPoota tutu'"' 12SS) Galata, laı.ob.t 
Re9ıete 11• Mtıhr 

-


