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KIZILORDU KITAATI 
BESARABYA YI GEÇTi! 

Macaristan ile Bul
garistan intizar va
ziyetinde kallyorlar 

Jbı • • r • ıl • Karpadar 
Ballıanlar •alhti lıoııal-

ın•"''' ile 6areclıdıi ar• 
11; meHleleri,.in lıalli, 

aıl•lıi ihtimal, Aıırap•· 
y• yeni •ır ni.J:am 11• 

maııeıı•n• ııerecelt olan 
ealh• lıalmıı ol•yor. 

Yazan: ABiDiN DA VER 
fô omanya, Besarabya ve 
lr' Bükovina'n So\·~d 

B1111yaya vermekle lıe
raber, umumi seferberlik ilıW et
ti ve Bulıaristanla Macariatan 
tarafından da arazi talepleri vi.
Jd olursa, bunları mutavaatla ie
lil; mukavemetle karıılamak ni. 
7etinde oldutunu ıösterdi. Bir 
1enedcnberi, içinde bulunduiu 
ıoiuşık vaziyetten kurtulmak i~n, 
iurmadan nazır, kabine, ıi1aset 
T• rejim deiiıtiren Romanya, ıon 
samanlarda, Almanya ve 1ta'~·a-
4an medet unıuyordu. ~imdi, ~u 
tıiyaıetten ie fayda çıkmadJiını 
ıörerek SoYyet Kuıyaya hem is
tediki yerleri vermi• hem de o
aa tev~ccilh eden v~ dayaDaJl 
bir polıtlka takibine baılam.ı• • 
tır. J{üçü.k devletler, mutlaka 
lıir tarafa dayaaına.k ım.«buri-
7etinde oldukları içiıı, Romanya 
)16yle yapmakta haklıdır. 

Diler taraftan Iarpatlar 'o 
9al.kanlar •ullıüntin, bu defa da, 
prtulacaiı hakkıadaki ümitler 
ıı.uvvetleııııı;,tir. Komaaya, Sov
ret Kus~aıun istediklerini ver • 
ınekle bır taraftan zaiflarkH •t
jer. t~aftan kuvvetlenmit oli11-
i" ıçın, Bulgaristan ile .Macarhı
taD da harekete ıeçememi,ler
ılir· Halbuki Romanya SoY)'et 
taleplerini reddedip de 'mwn
ınete kalkı,saydı Jıu iki cinle.. 
tin de Ronıanyadan isCedikleri 
toprakları zorla almıya kallı.ata
cakları muhakkaktı. 
~elen baberlere nazaran, 8111-

ıarutan,. Nazırlar Meclisi.11.İa H· 

~ ıaatlık bir içtimaından ton
ra, K?manyadan Dobrucayı iste
ıııek ıçın, •amanın müsait olma. 
'1iına karar vermi,tir. S<ıfya • 
.. n •~';'an bir haber.ıe .ıe ti~ -
le denılıyor: 

.Romanycıdcı umumi seferber
lik ilkil8nbı. haberi, Bulncıristanda 

. ır l "k • bil1/ . " " cı uyandırmı~tır. 
Saldh•ııettar mehafilde Roman11a 
ile Jlfa;~rıstcın arasında müsel
Uiı ihtl f çılcıı~ı takdirde Bul-
11arist4~ın bitaraf kal11caıis be-
11411 edıln:ıektedir. 

auJırarıstanııı b k lan 
v d ' u arar 

yernı• en evveı Berlin ve Roma 
il• temHa leçti(i bildirild ine 

·· e Almanya ·ı İ g ,., • . ı e talyanın Bul-

·~~:~.J!~:~ ~· intizar -~vsi-
J' ~oarıtaıaa likmolunabılır. 

.Aıarda •çık lelince, ııen za -
ıııa- t 1 tan açıja Alman. 
, • •• la Y•Ya -"t lh b' t tald _,. evece ır 

~llnlly: hden bu d~vletin, 
. den vaz akkıudaki emel

ı.ıııı fimcli, z ~;Çnıemekle bora -
lı .. j.. bir en:; 0~akla lıeraber, 
)lal latılı fe ıçıode bulundu
i" aııanın r;:· Bu endite, Sovyet 
Sul): taleple Cariatandan ola bazı 
aıa~Jinden ~~ilde bulunması ih
tiın den &ele &'maktadır. Buda
peşte • b n haberlere ıore 

Sovyetlerin Besarabyayı işgali 
Berlin ve Romayı memnun etti 
Romanya Başvekili Tataresko bugün Par
lamentoda mufassal beyanatta bulunacak 

Sovyet Rusyada büyük 
mitingler tertip edildi 
Bükreş, 29 (A.A.) - Stefani: 

8ovyet isııal mıntakasından ge
len haberler, pek muhtasardır. 
Bu haberlerden bilhassa ö)iı-eniİ
di,tine ııöre bir Sovyet tank ko· 
lu bu sabah Herta civarında, Do
rohoi mıntakasında Molotof'ı:n 
llomaııya hülrlUııetlne verdiJtj no
tada bildirilen hattı tecavüz et
miıtir. 

$imdilik bu hareketin So,·yet 
i.-al kolları kumandanlarına ve
rllerı emirlerde sarahat olmadı
,tındo.n mı, yoksa Sovyetlerin Mo
lotof tarafından talep e<blen mın
talı:adan daha ııeni.ş bir rnınt.'ka
yı iw(al etmeık isted.iklel'ındeıı mi 
ileri ııeldi~i tayin etımek müm
kün dei{ild.ir. 

( Arkuı 3 iincü sal/fada) Romanya B~ekili Tatııreıko 

Fransız-lspan
yol hududunda 

Alman ve lspanyol 

kıtaatı merasim yaptı 
Madrit, 29 (A.A.) - Alınanı. 

rın Fransız - İspanyol huduo ~ 
na varmaları münaseb&tile, bu
l(Ün r&mı-i merasim yapılanış -
tır. 

Alınan kuvetleri kwnandan .. 
sabah t~panvol kıtaları kararga
hını ziyaret etmiş ve burada me
rasimle kar.:;ılanmı.stır. General 
Pinto, İspanya ile Almanya ara
sındaki sıkı dostluk rabıtalarını 
tebar~z ettiren bır nutuk söyle
.ınişlir. 

Bir müddet sonra, .ııeneral 
(Arkası S üncü sayfada) 

lnglltere, Afrikadaki ltalyan 
topraklarını istilaya başladı 

deniz kuvvetleri ltalganların iki lngiliz 
denizaltısile bir muhribini daha batırdı 

Meşhur ltalyan tayyare
cisi Mareşal Balbo öldü 

italya matem tutuyor 
lngiliz tayyareleri iman topraklarını 
da korkunç bir surette bombaladı 

~- 1 

ınqilıuerıe 11upngı oir hllva mu
harebesinde ölen Mareşal Balbo 

lar ve ölrleden sonra Ahnanya
ya ııirerek Hanover'e kadar ııit
mışler ve orada iki yal! deoo
su vakmışlardır_ İki bombardı
anan tayyaremizle Fransa ı; .·erin
deki kesif uctU>una iştirak eden 
tayy arelerimizden üç avcı tayya· 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Reynaud yarılandı 
.Reımı eııcıııat 1 . 

tt'11 H>ıl ı e takvıye o- I 
ıuııa':-afından ><anaı Sovııct Rıu- E ki Fransız Baıvelcilinin 

hayalı tehlikede 11~ ~ bazı taleı:ı~~~ıan ta1ep,er, 
dıge -~"en ı'b rın bır mukad-
~emes"•" areı d . .. , c1lıııetının, bız eqılse l\Ja ar 
hi!k ıııJa hiç b Zat hareket hu
'11.8!" c~~ m r~ tedbir ittıhaz 
etnıtll~aieketm;,.•ztndedir. Sov -
p•t vııfakntile de, A!manya
nın tııU ati bu tıaı:ııım~ oldu
fıı kana ~okta me•ele hakkın da
iri Macı°:ıektedi;. nMarını bittabi 
ı.dıl e kası 3 .. aamııfih, ef-

(Jf ~~il •cıyfada) 
İN DAVER 

Afrıkada şiddetli harbe 

Londıa, 29 ı AA.) - Re ter: 
Hava ne ret.ııin tı>'t>: liı: 

Dü sahil mudafaa tayyarele
riT.'.'ız. mı..tad kaiılt ere ref tat
tan maada, şimal der. zi, Ma~ de
nizı, Skandinavva ve Holrt!1da 
&anil.~r. uzeı nde kesif ucusla
rı vapmı•lardır. Gece de devam 
eden bu harekat esnasında dii$ -

( r. ı 1 a a ... 

ımcı.n sevrisefer nıe r· 
d!r~ ve Heldar ve Teksel tay
yare Üsler tu " ,aru 
mi-tir. Bir Heinkel lıc.mbardı
man ta H aresı ımha cdilmistir. 
Tayyarelerı.ınızden besi üslel'ine 
dör.memislerdir. Evvelisi ı?iln. İn
ııı.ız hava kuvvetlerine mensup 
bombardıman tayyareleri Fran
sa üzerinde keşif uçuşları yapm11-

Cenevre, 29 (A.A.) - Stefani: 
Bordodan bildirlldiıtine ııöre Baş
vekil Renynaud. otomobille Sa
int - Maxime'e giderken büv\ik 
bir kaza ıı;eçirmiitir. . 

Otomobil devrilmiş ve Rey
naud başından aıtır surette yara
lanmıştır. E5ki Başvekilin vazi
yetinin end4e uvandırd~ı siivlen
mektedir. Kazanın sebebi tahkik 
edilmektedir 

BULGARİSTAN DOBRICASININ BİR MANZARASI 

Bulgaristanın hazırlığı 
Yeniden bazı askeri tedbirler 
alındı, seferberlik yakınlaştı 

B~:~a~;:ır:!·!;~cfüi, ~~~a:~: İMACARİSTAN 
~;;e~:~:~~1:!~~E~'.;~:~f c~~~=~1;_ 1 

:r.ırı Pon.;ıf, saat 19 da tatil ede -ı~==:ı!~~~~:;:~~~~~~~~~~~~~:ı!:~~~~ rek Macaristanın Sof~·a el('isiııi • _ 
kabııl etmi!lir. Bı.nu ınıiıeakıp 
meclis müzakere_lere devanı tt -
miştlr. İçtimadan sonra, hiçbir 
tebliğ nesrcdilmemiştr. Toplün
tı esnasında Bulgarisian',n milli 
meseleleri tetkik edilmı~tır. 

Vaziyetin iııki~a6ı, me~ul Bul-

Bulgar hükumeti gibi mihver t~ ... 
rafından verilecek emri bekliyor 

ıar mahfillerinde gittikçe artan Macar - Rumen hududu D d. sıkı kontrol 
bir afaka ile takip edilınckıedir. 
Diğer cihetten öı;rcnildigine 

ıöre Bulgaristan, bazı askeri 
tedbirler almıştır. 

Sof ya, 29 ( A.A.) - Hariciye 
Nazırı Popof, biribiriııi takiben 
İtalya, Almanya \'C İııgilterc .e. 
firlerini kabul etml,tir. 

Roma, 29 (A.A.) - İtalya, Al
manya, Bulgaristan, Yugoslavya, 
Romanya ve l\lat·aristan mümes
silleri halihazırdaki Auupa \'a
ziyeti dolayı~ile tnlıaddiis eden 
nakliyat ve transit n1e~t·lelerinin 

hattı hareket ittihaz edecektir. 
Ayni nim resmi mahafil Koman 

ya hadisatı hakkında mütalea e
derek, hadisenin tamamen ali
kadar etti&i memleketlere ait 

JAP 

bulundu&unu beyan etmektedir. 
Jer. 
Budapeıte, 29 (A.A.) - Na -

zırlar meclisi, dün sabah toplan
( Arkası 3 ür,cü sayfada) 

tetkik \'e halletmek üzen· öj:le H e e ••he 
üzeri çalışınıya başlanıı~l.urdır. ı arıcıye nazırı mu ım 

Belgrad, 29 (A.A.) - Nını res-
mi Yugoslavya malıafilinin telıa-J 
rüz ettirdiğine göre. aza devlet. b. t k .. ı d . 
!erden birine ka~.şı Sovyet R~sJa 1 ı r n u u soy e J 
tarafından tecavuz vukuu balın
de Balkan Antantı Pahlı statıisii, 
Yugosla•'Yayı harekete gcçmiye 
icbar etmemektedir. Maamalih 
Balkan Antantı iırnsı olan bir dev 
Jet bir harpte methaldar bulun
duğu takdirde \'azi~ et dej:işnıiş ı 
olaeağından Yugoslavya yeni bir 

Japonya yalnız kendi hayat sa. 
hasının mukadderatile alakadar 

• ""' I Tokyo, 29 (A.A.) - Jarıonya 

• Yeni Romanımız_ hariciye nazırı Arita. buııün rad-
..- -------- jl yo ile ne~redilen bir nutuk söyle 

mi~ Ye demiştir k.i: 

DEl\AEK BENİ ·Bütii" milletler kendi hayat 
1Y1 · sahalarına sahıp olmadıkça, bii-

deı:amlı olmıııacak•ı Bu ı~ i; 
elde etmek için, coğra , ırk!, kur
türel t•e ekonom • b~plerle sıkı 
surett~ birib, 'ııe baqlı mili< r'c
nn evvelenıirde, müşterek nıe -
cıuliyetleriniıı hayat sahasını te'· 

(Arkası 3 ünrii su)/fada) ~~~ SEViYQR I 
1 
_ı_ü_n_m_H_le_ı_ıe_r_in_a_rz_u_ettiği !ulh, 

=•= 1 Eski Mısır Başvekilinin mühim beyanatı 
YAZAN: TtlRKÇES!: ıl e • 

Gl•öMo- .,.ı~mıt.se.ı .. l;\/ngiltere Mısırın har-
11be girmesini istemiş,! 
1 . ~ 

3ir kaç gune kadu ı 
-=:...=::.........=:+==---=:::===-~ 

Ali ahir p şa istif sının Seu~IU! 
anlatırken ifşaatta bul :r,du 

• 
1 

Kehıre, 29 (A.A.J - Alı Ma1''r 
P<'Sa. Mısır avan meclisinde aşa
~ ı nutku &öv lem;, ti..;: 

• 'vveıkı gtin, !i?lere, hüku
metin, !talya ile muttefikımız 
tnrotttere arastnda çıkaTJ harp 
Mıkkındakı siyasetini bildirm4- ı 
tim. Mısır milletin ~ lıi•si ıat n
tian ı·e ar., 'arın da ılham alan ı 
bıı siyasetı, muttefiknıı tası:ip eıı
lemift\ni.z. 

Muttefikimiz bi··m hartJc 
f'akim zi istedi~i d 11 benım n, 
memleketın ırlluek menfac• 
na-arı dikka•e almak, k'amı •ı 
esasi ıe riayet etmek ve size 1<
rimi bildirmek mecburiyeti ·ar
dır. Bilh ~ <a şu b<ıkımdan ki 
italtıa, ne Mıstr'ı, ne de d 7er 
memleketlerı harbe suriıklemek 
istemediqini bildirmiştir. 

(Arkası 3 üncü ıaııfada) • 
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k nizd urk genıılen ına.l. .... ~ .. ın~ Lıl.i.ı ~ıYllHklldH!.. .ııJ. - - -uıı 
~ kdeniz kıyıları günün 
~ ve gecenin her saatin~ 

de, güne$ ve ay olsun 
olmasın, ışıldayan, yamaçları bi
rer abide gibi yükselen, körfe-~
lcri, koyları huzur ve sükün il

1 
manlıklan o derece yamandır, 
oıöhrctleri dünyayı o derece tnt
muı;tur ki, Fransı.zlur bile bir a. 
ralık Bııtbarosuo Fı·aJtSU oldu
ğunu iddfaya kalkıştılar. 

Kou Barl;aros! .. Cezaylrde dö
hanı eden .bir 
ilcındir. Bu a.. 
lem birka( a
sır evvel gi • 
yinıleri göz 
kamaştı-

Selami İzzet Sedes 

i;,<iişürken de
ni~lerde kap
tan Doria hü
küm sürm.iye 
başlaınış, 

ran insanların djyarıydı; oralar
da zengin kadar fakirin de iistü 
başı, giyimi güı k.amaştırmb. 

Kanuni Süleyman Akdeniz kı.. 
ytlarına gelen nıisafulere slmü
nr işlemelidibalar veya al can
fesler hediye ederdi. Renkleri da
ha göz alıcı diye Venedik ve A
cem kuıruı~ları çok ra(bet gö- 1 
rürdü. 

* Eski devirlerin debdebe ve 
tantanas~ denizlerdeydi. Kadır. 
~ar gösterişin birer tim.saliy
cli. 

17 nci asırda kadırga kürekçi
lerinin çoğu mahkfuulardı. Kü
rek malıkfunlarL 16 ncı asırda 
ise hırıstiyan kadırgalarında 
müslümanlara, müslüman kadır
e-alarında hıristiyanlara kürek 
çektirirlerdi. Bunların arasında 
tek tük mahkumla, bir kaç gö
nüllü bulunurdu. 

Kaptanlarla zal!itler asil fakat 
calıildiler; yanlarına usta bir ge. 
mici alırlardı. 

Ambarlarda zindre vıırulmu. 
kün-kçiler otururdu. Gemi ba,,_ 
ka başka istekler besliyen insan
larla doluydu. Efendiler galip 
gcln1ek üınidiui beslerler, kürek
çi! rse mağlubiyet temtınııi eder
lerdi. Çün.kii gali~ taraf ouları 
azat ederdi. Ancak zenciler bita
raf tı. Onlar için gatlp de gelin.. 
se, mağhlp da olunsa kurtuluş 
yoktu. Onlar esarete malıkôm
dular, 

* Ifadırga, Sultan binıli!;<i zaman 
her yanı al kadife ve atlaslarla 
dö,e•ıirdi Kumaşların ete(i. kü
rekçilerin başlarına kadar s.ar
kardL Fakat bu debdebe içinde 
rahat nefes almıya inıkıin yok
tu: Kürekçilerin kabndan kötü 
bir koku yükselirdi. Bunıın için 
de etrafa gülsuyu, misk ve am
ber saçarlardı; buna rağmen dur. 
&"UD havalarda kokuyu bastır -
mak mümkün olmazdı. 
Kadırganın en süslü yeri kıç 

taraftı. Renk renk ipek ve atlas 
bayraklarla denatılml..ı. Sultan 
-veyıı prensler kadirgaya bin -
dikleri zam.an kürekçiler, zi.ıı. -
cirlerini sürüyüp şakırdatarak 
ayağa kalkarlar, boğuk bir inil
tiye benziyen boğuk üç nida ile 
telam dururlardı. 

* Akdeniz uçsuz bncaksız bir 
hazine idi; ancak bu hazineye da
lanlar kendilerini tehlikeye aL 
mı~ olurlardı. Kara muharebe ... 
lerinde esir düşen bir asilzade
ye asalet mertebesine göre mu
amele yıu.ıılırdı; halbuki dcruz
de en yüksek asalet mertebesi 
gürültüye giderdi. Bir sa hah, ge
mi.sın de kumanda eden biri, ak. 
pm üstü galip gelenin geı:ni>in
de kürek ~ekerdi. 

Türk denizciler kahramanlı -
ğa lıayrandılar. Yiğitçe döğüşen 
bir düşmanı esir ederlerse, ona 
gemilerinde en yüksek mevkii ve
rirlerdi; ancak müslüman ılini
ni kabul etmesi şarttı. Bu şart da
hilinde deniz muharebelerinde e. 
an düşüp sultan saraylarında nü
fuz sahibi olmuş kadınlar pek 
çoktu. Bunlardan biri Murat pa
dişahın gözdesi Venedikli B"affa
dır. 

Eski Türk gemicilerinin kahra-

rinde olmadığım görmediniz mi? 
- Hayır. Aklıma bile gelme

di. w>;en tabanca kullanmam. 
- Cinayetin i~lcndiği gün ah .. 

bapların1za da\·ctli imi~siniz? 
- E\"et elendim. 
- Daha o zaman bayan Ay-

ten!~ eYlcnnıcyi aklınıza koydu· 
ğun;1z halde ve kentli de orada 
sizi beklediği halıle neden gitme
diniz? 

- Söyledim efendim. o gün 
canım Slkılıyordu Kalabalık
tan kaçtın1, ~ alnız başınıa dolaş
tııu. Hiç keyfim yoktu. 

Sorgu de\"am etti. Raif soğuk 
kanlılıkla cevap 'eriyordu. Din. 
leyenleri alakıı<lar eden bir şey 
yoktu. Bu söylenenlerin hepsini 
bitiyorlardı. Nihayet reis maktul 
ile olan münasebetinin derece&i
ni :»urdu. 

'l'ürk kıyıları
na musallat olmuştu. Kanuni Sü.. 
leymau ondan kurtulmak için 
BarbarOfiu İstanbula getirtmek
ten başka çare bulamadı. 

* O devirlerde Fransa (ok sıkı-
ya düşmüştü Kanuni Süleyman.. 
dan yardun diledi. Barbaro> Mar
silyaya ayak bastı. Bu Türk ge
nıicınin l\larsilyada kar~lantna-
sı Tiirk şehametiııio tarihlere sıi
mıyao IJir törenidir. Halk avu 
avaz •Yaşa!. diye bağmyor, teh
rin bütün çanları çalıyo•du. 

Barbaros s~vua dükasınm h&
küm sürdüf:ü Nis şehrini mıdıa... 
sara, etti, şehri aldı, fakat Fran
sızlar bir türlü kaleyi zaptedemi
yorlardı. Barbarosun 1 inci Fran
suva ordusunun beceriksizliği ile 
istihzası da }·anıandır! 

Barbaros .Nisten gemilerini 
çektikten sonra Tulona gitti. Kı
şı orada feçirccekti. Barbaros li
mana girdikten sonra Tuloa. a
deta bir Türk şehri old11; koca 
Tiirk derhal dalng:\sını vurmuş.. 
tu. 
İILbaharda Borbarosan lrn -

mandası altrnda Türk gemicileri 
İtalya boyunca :rvla Ç!ktı. Bii -
tün sahil boyunca halkın takdir 
ve alkışları arasında azı.metli, 
vakur htanbula geldi. 

* Bu yaman Türk gemicinin kar-
şıiına günlerden bir gün bizzat 
Şarl - Ken rıktı. 

Barbaros Cczayirc yerleşmişti. 
Sonra şehri Hasau Ağaya emanet 
etti. 

l.>41 de Şarl-Ken Cezayiri al.. 
ınayı kurdu. 

1 Tc~rinicvvclde denize açıldı. 
Açılır açılmaz da de:ıiz kabar -
dı. Şarl-Ken'in gemisi Bonifaç
yoya, oradan da Sardunya'ya git
ti. Köylü sevincinden o gün do
ğan iki başlı bir buzağıyı kur -
ban kestiler. Ondan sonra impa
rator donanmıının beklediği Ma
jorkaya doğ:ru yelken açtı. 

Majorkada beş yüz gemi top
lanmıştı. Bu muazzam bir lgö
rüydü. Beş yiiz gemide yirmi 
dört bin asker vardı: <Haydi Ce
zayire!. Dediler. 

* i 
19 T~inievvel sabııru gün do

ğarken Cezayir naibi Hasaua ha.. 
ber verdiler: 

- Uzakta büyük bir donanma 
göründü! ı 

Hasan Barbarosun yetiştirdiği,' 
elinde büyüttüğü ve Cezayiri e
manet bıraktığı yiğiıti. Hemen 
atına bindi, Jazınıgelen tertibatı 
aldı; kaleye yıldızlar serpili kır
mızı, yeşil, sarı hayrak çekildi. 
Şarl-Ken, Dorianm lnımnnda

sındaki donanması da o gün .Ma
tiiu körfezinde dem;..ıedi. 

23 teşrinicvvelde Cezayire yak
laştıl!lr. Ordun:.ın bir kısmı üç 
günlü~ yiyeceği ile karava çıka. 
rıldı. Sad-Ken de çıktı. İspanyol 
Lor an - l\Ianueli Ceza} ir naibi 
Hasıma dçi !(önderdi. Hasan ağa 
Şarl-Kcn'in tekliflerini ı·eddeıti. 
Ayın 24 ünde 24 bin kişi ka

raya çıkarıldı. 25 teşrinievvelde 
şehir kuşatıldı. Harp başladı; fa
ka! denizde de korkunç bir fır
tına baslamıştı. 

%7 Teşrinievvclde Doria ka _ 
rada bulunan Şarl-Ken'e haber 
gönderdi; yetmiş gemin1iz battı; 
buna rağmeıı, ordumuzla beraber 

- l\Iekten arkadaşı idik. Hiç 
geçincmezdik. Daha doğrusu ınü
temadiyen münakaşa cı.lt'rdik. 
Fakat rnünak'lı$ai:::ırıınız da u:ztm 
sürınczdi, bt:o. sitzi.i l~escrdiDL 
Çünkü Baha müııak~~aya taham
mül edeınezdi. Beu de kavgayı 
SCYnıezdiın. Bir iki sout dargın 
dururduk. Sonra yine Baha ı;e
li p barı.ırd1. 

- Detnek o sizi sizin onu sev
diğinizden fazla seviyoiıuuş. 

- Olabilir Fakat bu rocuk.. 
luk çağlarında idi. Biiyii<lük ve 
aramıza rekabet girince bu nw
habbet onda kin şeklini aldı. 

- Sizin de ona kin be.lediii
nizi söyliyorlar. 

- Hayır Ben ona karşı hiç 
bir an kin beslemedim. 

- Seni ı:ebertir~m! diyor mU1-
ıunua.. 

Yarın İl' kt Emınonu 
Y apılac~1(. ~ ~( me ep J'ılle_qdanında 
Merasim !muallimlerinin Seyrüsefer 

) f. J • 
Deniz bay;amın.r 

zengın programı 

1 Temmuz denizciler bayramı 
münasebetıte yarın şehnmız<le 
buvük meıasımler yapılacaktır. 
Deniz vasıtaları ve denız mü.etı4 
seselerı l!Ünduz ve gece bay -
rakiarla donanacak ve ııece ll -
manda fener alayları yapılacak
tır. 

ter ı erı 

.r l • 1•· 1 d ı..:s.:, mua ;ım er e zam-

dan isi.fade edecek 
Maarif Vekaleti; ilk mektep 

mu.a!Hmlerinin mR8..llarına ya~ 1 

pıl~cak olan zamJar hakkında / 
dün Maarif müdüriyetine bir 

Tramvaylar Reşadiyo 

caddesinden dönecek 
Eminönü meydanının yü-ksel -

til.mesı mün..sebetıle oradaki E
mini:inü - Bebek tramvayları 
Sirkeciye kadar gitmekte ve ora
dan oonüş yapıp Beyoğlu ve Be
şiktaş. Ortaköv semtleri tramvay-

Denizciler sabah saat 10,30 da 
G<ılatasarav lisesının balx:esind.e 
tcrplanacaklar ve buradan imle
rinde bando olduğu halde har-e
ket ederek saat il de Ta'ksinı 
abidesine çelenk koyacaklardır. 
Bayrak çekme merasimi yapılır
ken limandaki bütün vesaıt dü
düklertni çalacaklardır. Abide
.ve vilayet, partı. Belediye. De

; cnıiı· j;"ÖrHlcı·1niştit, Bu emre 
göre 3656 numaralı kanunun 
nesri t:..orihindc vazifede ınüs

. tü};de.m olan nıualllmlerinıizin 
1 tahsil derecelerine bakılnıak -
E,zın 1 defaya nıah~us o}ınak 

larına aıt raylardan dönmekte -
dirler. 

1 1 Di;ier taraftan paket postaha-

· üzere 3 yıllık terfi müddetle-

··ıl 1
: nesinden köprünün IDminönün

' deki ba::ına katlar uzanan Reşadi
ye ca:lüesinin sür'atle asfalta çev-

riııi dcldumıaları halinde bir 
üst derecedeki maaşa geçiril • 
ıneleri icao etm<!ktedir. Mual-

( lin1lcrin1izin bundan sonTaki 
terfilerinde ise •Tahsil deı·ece-

niz Komutanlı~ı ve bütün deniz 1 lerinc nazaran. 3 veyahut da 
müesseselert tarafın<lan çelenk- · ·I ~·ıilık terfi müddetleri rari 
lrr konulacaktır. cfocakhr. 
Denız Ticaret meklebin<len bir Bu vaziyete göre 1935 yılı 

talebe ile Ticaret filosundan bir eyliılü itibari!~ terfi ellirilip 1 

kaotan da nutuklar söyliyecekler- 1937 eylUlünden itföarcıı maaş 
dir farkları almakta olan ıııuül -

Taksimdeki merasimden sonra ) iiınlcr, zam ve terfi cetvelleri
a!av .. Aı.. vazpaşa yvlile Besikt...ı.sa ı, ne ithal olunacakla.rı ~ibi; i .~s 

inecek ~c. ·bü~ük ~ürk rleniıcis1 1 c~t\c!~~ isin~le.ri yazılıp da 
Bartıaı;<.ıSl.!n turbesme celenk .lro- , ı muv~Hııkıy1otsızlıkleri dolayı -
nu~_aca?::tır. lı· s•l terfi ettirilcmi;\tttier de 

OJJçden sonra saat H de Deniz 1 1 .ur.ı ve terfi <•tvellerine d:Jıil 
Tıcaret me!:tebinde diplorr.a teY- ,'. .>!ur1 .n:dardır. · 
zii mera., rni vapi.lacak, s2at 16 da iıL . _ ~~ .~ 
Halict(> in.~ edilmis atöl_ı:e 1 2!"in, J Yııl;;~..,..,. • -r~W 
saat 17.30 da da volcu salonu- Bu yıİ ~·erli m.:ıllor ser· 
nun açılı~ mera~in1Jrori ·apıla
caktır. G<x:e saat 21.30 <la köp
rtı-derı ve Kadıköyünde:ı kal
ı ~ '.< şirket Ye deniz voli~r1 va
r• rJar_ boı?azda hır !{ezintı ya
pacaklardır. Saat 19)0 da An
kara radyosl!nda kabotaj h'ı:ki
mivetinıiz hakkında biı· kcnfe -
ra..11s verilecektir. 

BELEDİYE 

Şehir meclisi toplanıyor 

gi.si kuruİmı~,;aca~ 
ŞG • ....ri.iniz::le her yll kurıılmak

ta v \ln yerli mallar sergisinin 
hu \ ·l açılamıyacaiiı anlaşılmak
t~:iır. Esasen veçen yıi bazı 
ıdarc·'5izjikler yüzünden sanayi 
er::ıabı scrı?iden bekledikleri fay
d.a~-ı g!1r·~)nemişlerd.ir. Bu sene 
b~r çok kimselerin isirak etrniye
ce~.i ö~reni1m.i.ştir. Dünya vazi
yeti de serginin aıc.:ılmasuıa im
kan buak:rnamıstır. 

• ... . ......... 
"ebir meclisi 3 tem.muz çarşam

ba -tünü fevkaliı-de tonlantıva cai1-ı 
rılmı•tır . .Bu bir ııünlük iç{iıma.da ...,.....,.._....,.,_...,..., __ ..,._..., __ .... 
Üsküdar - Kadıköy ve h.avalisi 
halk tramvavlarının satın alın-
ması i~i ·eörüsülecektir. 

İKTiSAT 

Gümrüklerdeki kıhve· 
!er çekilecek 

Uzun müd<letlenberi ı::ü.m.rük
lerde bekli yen 40 bin çu va! kah
veden şimdıye kadar yalnız 15 
bın çuvalı ctkarılabilıniştır. Pi
vasada ihtiyaç oldu((u halde faz. 
la bckkmekten dol.1 yı muhtelif 
ınasraflarla ma!ivetleri yükselen 
bu mallar tücc:ırlar tarafı!ldan 1 
ceki1.'""ınen1ekte dev::rıı e<lılmekte
:1.ir. TkC!.Tct \'ek2.leti bu husus- ı 
ta tetkik.iere basla..'"l•ıst!.r. ICah
Ycierin cckilmesi bu;tünlerde te
l""i"'in ()!unaraKtlr. 

Q 

İspanyaya dönebiliriz; lıemen ge
liniz ... 

lCalenin, Hasan ordusunun ya
man da}·andığını gören Şarl-Ken 
deniz kumandanının sözii.nü din
ledi. ~skerledni alıp kaçtı. 
Şarl-Kcn ile Doriaııın kuman. 

dasındaki dört milletin _yirmi 
dört bin kişilik onlusu, Cezayir 
önünde bfr Türk kumaudanıııa 
mağlup olmuştu. 

SELAMİ İZZET SEDES 

- Bu basma kalıp bir tehdiL 
tir. Laf olsun diye söylenir .•. Be
nim gibi hayatında sinek öldür
ıneıniş, karınc3 çJğne111ekten ce
kinmi~ bir insanın insan öldüre
ceğine İl).timej verilmesi çok ac .. 
dır. Biraz vicdan sahihı oic:n bir 
in3an, beni tant~·nn h!r insan be-
ni imk3.n1 yok itham eden1cz. 

Sesinde öyle sanıjmJ, öyle can .. 
dan g~l n bir ahenk vardı ki, 
doğruyu s(tylediğ"inc şüphe eili
lcn1ezdi. 

Şahrtler çağırılmıya ba:ıladı. 
ltla:itulün kardc~i için R.aifin 

katil olduğuna şuphe ~·oktu. E;as 
"\•ak'a hakkında 5-arih lıır ~e} sö· 
li' eıuiyordu, fakat mazuuuu şid
detle itham ediyordu. Kendisinin 
kardcşile arası açık olduğu söyle
nince inkar etmedi. Evet, dar
gm<lılar, fakat kardeştileı.· Kar. 
dcşinin iotikanu ahnıı1ah, adaJct 
tecelli etmeliydı. 

- Bana hadiseyi telgrafla Ra
if haber verdi. Esasen adre.imi 
de yalnız o biliyordu. Çocukken 
kardeşimle beraber bir kaç kere 
bana gelmisler, kalmıslardı. Gel
dii:iın zaman ona bir dost gibi 
elimi uzattlnı. Görmemezliklen 

* A!mwı!arın Holandayı işqali 
üzerine bir buçuk ay kada; Lıi
Jıayde kalan d4 ticaret rds mu
a·vini Cemil Konk ve Merkez 
Baııkası tejtiş heyeti mii.clürıi. 

İsm.oJt dünkü ekspresle seh.riıni
ze dinınıilş!erdir. * BıJ.gdaıı fiallcırı gittikre diiş
mekı~dır. Anadolu ve Trabıa
daıı ınal gelmesi azalmaktadır. 
Son hafta içinde fiat!arda. ııeni
derı 5 - 8 para arasında düşük
lük olmuştur. Arpa piyasası da 
çok durgundur. * Çizıi ihtilcıirı yapmak suçile 
Ad1iµe'le veri!eıı Yako Ba1ıar, 
He ,lbdulah düıı Bi1·inci SıJ.th ce
za mahkemesinde sorquua çeki1-
rrti~•l 'rdi..-. HakU:rındaki tahki
katın qa'/rİ mevkuf devamına ka
rar 't'eril1niştir. * Komü.r tiiccarlaı-ı dün sabah 
da Be<ediyode toplanmış1ııcdır. 
Etibank mümessilinin de iştirak 
etttğı bu içtimada perakende kok 
kömürü satanlara verilecek ko
misc;o1ı miktarı ve naklitJe mas
raf\ınn1n tesbitine ba<lanm4 -
tır. * p.,ırol ve benzin fiatlanna ev
ve1kı günden itibaren şişe ba~
na ııeniden 10 kuruş 70 para zam 
ııapılması tak.ti otomobili soför
leri ve otobii.sçiileri mü.okiil va
zi11ete diişünnüştü,-. 

geldi, başile selam verdi. Çok 
dalgın, çok muztarip görünüyor
du. Kendisini sıkı scrguya çek
tikleri için sıkılıyor, kiifür edi
yo,-du. Bu hali ııuıarı dikkatimi 
ce1bc-tt,. Esasen kartlesinıle :..yıu 
kızı sevdiklerini duymuştum. I<ı.. 
zın da ka:rdeşi:n1e m<.!yli ol~h.ğu
nu hııl>cr almı~tıru. Ralınıctli Ba
ha hr.dit, şı.:dit bir erhektj aınuıa, 
k.aJ;nla.rın hoşuna gi<len, kadın
Jaı·!n b~ğcndjjiı bir erkekti. Ka
d1nlarla konuşmasını, kenr.iisiui 
SC\" i:·:nesini bılırdi ... Raif clhni 
s1k>naktan kac;ındıgı zam-<in kar
cı~~şinıi.Jı katli ile :=d;lk~dar oldu .. 
ğuna ştipbcın kalınadı. 

- O ._,11aı1 hır oey sö~·leme
diniz. 

- Xe söyliycbilirclinı? Raif 
gibi her kesçe tanınmış, her kes
çc !>ıC\~lnüş, h\:r kes tarafından 
hürn1et be~lencn biri duı·up du .. 
ru!''~cu, daaıd.au dü~cr gibi jtlıaın 
edH<>hilir miydi? Hem elimde 
kendisini ilham "dece!: delH yok
tu. Bunun için sustuın. 

- Sonra? 
- Sonra dilşünmiyc ba~ladıuı_ 

Dü~f.indü.k('e iik İl1tibaın1da al- 1 

danmadıı:ıuıa kanaat getiriyor. l 

rilmesi kararlaştırılmıştır. Buna 
seben, Emınönü meydan1nın or
ta kı.smmdaki tramvav durak ye
rini kamilen kaldırıma!: ve Emin
önü - Beb<?'k, Besiktas - Fatih, 
Octakö\- - Aksarav ve tekmil Be
voidu tramvaylarını İstanbul ci
hetine ı:?eli...;;;Jerin.de mevdanın sa,ğ" 
tarafır>daki saatin kerarınrlald 
yoldan gecırtmek ve İstanbul ci
het:ndoıı J.vdctierinde de yalnız 
•Rı?'-adive cadde.si• nden ~eçirt-
ni.ekt1r. 

MÜTEFERRİK 

Darp'.ıane kadrosu 
viye edi 1·yor 

Ufaklık r:ara kanununun tat
bi.1<atır,.:a alışmak üzere darp
hane em:·ine \·eni bir k:-ıdro \·e~ 

rilmesı l~ar ..ri .. t.c:l ıı~stır. Bu 
kad;..;da 1 üd_t l~'J 1 ::l aYlrk li.c
retlc·i 3 adet 100 er iira aylık 
ücretli. 2 adet 90 lira aylık ücret
li ve 1 adet Je 30 lira Ü<:r ,·il! me
mıır bulunacaktır. 

Trakya kooperııtifi şube 
açacak 

Tral-~·ava ciden sehrimiz seb
ze ve mevve hali müdürli Os
man sehrin~ize dönmüştür. 
Mumniledı. Trakya ınnum ı.ıü

fettişlii"[inin te;is edeceği yeni se!b
ze ve mevve kooperatifi ha·kkın
d.a temaslarda bulunmustur. Mez
kur kooperatif burada da bü vük 
bir şıitıe açacaktır. 

ÜNİVERSİTE 

lktısat fakü!tesi ilk me· 
ztınlarını verdi 

Bunrian 4 yıl evvel tesis olu- , 
nan şehrin1iz üni\·ersitesi ikL11xıt 
Fakullôi dün ilk mezunlarını 
vermiştir. 14 ki•iden füaret olan 
bu \•eni mezunl·irın diplomaları 
da önl.imüzıdeki J:ıafta icinde 'biz
zat ).faarc( Vekili tarafından me
rasimle kendilerine verilecektir. 

Raif Karadenizin 
tetkikleri 

"herimizde bulunan gümrük 
ve inhisarlar vekili Raif l{arade
niz <lLin sabah inhisar ve güm
rüklerde me~gul olmustur. Ve
kil. örleden >'Onra bomonti fab
rikas!nı geı;miştir. 

--o--

Şad3n şil~bi de geldi 
Akdenizdc bulunan vapLJr -

larımızdan Fransızlar tarafından 
kiralanmış olan Şadan :;ilebi de 
Çanakkaleve ızelmiştir. Bttgün 
limanımızda olacaktır. Diğer 
vapurlarin da ay basından s~'nra 
geiecei":i haber alınmc;tır. 

dum. Bahanın şahsi bir düşmanı 
olamazdı. Bu havalide şakavet 
yokıu. Böyle bir rinayetin işlen
diği duyulmaınıstır. Raif iiı;ıktı, 
delire iiı;ıktı. Bıınn her k~s bili
yor. Gözünü kaıı bürümüştü. Sa
adetine engel cilan adama kin 
bağladı ,-e bu kin ile onu öldür
dü. Rakip ölü!' ort&da yalnız ka
lınca {) katlar scvind.iki, adeta 
huyu değişti. Çok ende.r gülen 
adaın, güler yüzlü, şen, şuh bir 
adam oldu. Buna da her kes şaş. 
tı Tevkif eJildiitini duyduğum 
zaman biç şa~nıadıın. 

Sıra Şcrminin hizmetçisine 
1 

geltli. Reis s:>rdu: 
- Baha ile Raifin kavga et

tiklerim duymuş musunT 
- Evet efenim. Yeınekleri ha

zırlıyorun1, kulağ1ma sesler gel
di, kulaklarım pek iyi işitnıediji 
için yaklaştım .. 

- Konuşulanları ·kapulardan 
dinlemek adetin midir? 

- Hayır awma, meraklıyım. 
do!;=su Her şeyi öğrenmek, 
bilıııek isterim. 

- Neler iiıl:rendin bakalım? 
{Arka.>1 var) 

Kötü Dünya! 
14 iincü asırda Du Guesclia, 

Fransanın büyük kahramanı, va
tandaşlarına şu öğüdü verdi: 
•Harpte kadınlan, çocukları, si. 
vil halkı öldürmeyiniz!, 

17 inci asırda Königsberg kli
sesinde. tacını kendi eliiı.: başına 

koyan Alman kralı Frederik, va
tandaşlar uıa şu öğüdü verdi: 
cKi,msenin göz yaşına bakmayı
nız, kadın, erkek, çocnk büyük 
demeyip her kesin nesi varsa a1-
ınıya çal,ı.şwız!. 

Bu milletler bu öğiıılere sadık 
kaldılar. 

* Fransa filozofi Descartes'a 
göre: .. Fransızların en ku\•vetli 
hassaları rulıiyatlarıdır; Fransız

lar o kadar zariftirler ki, ruhiya
tı k2le aln~aırıazl.ı.k edemezler.• 

Alman filozofi Nielzscbe'de 
diyor ki: "Aln:anların en biiyük 
noksanı ruhiyatt1r1 ruhiyatın ne 
denıc!t oldu_ğ-unu hi~bir zaman 
aulan1adıhu, anlaııuyacaklar da; 
o l..aılur bhadıriar ki, anlıya -
maıları 

Bu n1Hletlcr filozoflarnuu 
bu hükün1!ı;.;~ ini rcddctıucn1~~ler .. 
dir. 

* •Garp cephesinde yeni bir ~ey 

r~1ünakale Ve-
kHi . ., . 

bel;;:lenıyor 

Vekii ~eniz bayr:arunı 
bı.:.rad.:ı geçfrecek 
İlmıni,• bulııııı'1akta olan Mü

nakaıı:J \' t.: h.1li ./tH Cetu1kavanu1 
varııı ır;.;;:·.u unLze Pelerek ·ve deniz
cilC:ı' ba·y ra ... nını burada ~ecirrnesi 
beklcıımcıdedır. Veı<il ı;ıeldiği 
takdirde yeoı yolcu salonunun 
açıli~ ıneı as.iı.tninde ve Deniz Ti
caret lı.i~ktebint!.l diploma tcvz.iL 
merasiınınde bu iunacaktır. 

Ali Çcımk.ıva ·e!1rımu.de bir 
kaç gün kalarak Vekalete bai!lı 
müesseselerde de 'bazı toıkil<ler 
yapacaktır. 

ADI, İYE 

Demir ihtıkarı davası 
Demir ihtıkarı yapmak iddia

sile Adliyeye verilen G:n·o Meh
teryan ve Prodromosun Asliye 
Sekizlnci ceza-da dün muhakeme
lerine devam edılmistir. Dlinkü 
celsede ehli vU:kuf olarak dinle
nen Mıntaka Ti1..aret n1üdürlüğü 
hukuk ınü,aviri Havred<lin. maz
nunların hareketlerinin ihtikar 
ve suç olduğunu söylemiştir. 
G~ ıe ehli vu·kuf o!arJ1< dinleııen 
demir tüccarl:?..rından Dan1lavan 
ile Ni~anyan, hid.i3enin ce?.·e·,-a
nı zamanında ı..h.:mire henüz fiat 
teshil edi1rncn1i CJldu,ğunu söy
lerr.i.şlcrdir. 1\Iuhakerrı.e karar i
çin sah gü ... i..üı.e ka1·nlsllr. 

BELÇİKA~IN 

SULHÜ 

Nilıayet Bel~ika hiiküıneli 
de sullı talcı> clıniye karar ver
miş! .. Şimdi, ki._mbilir, Avru -
panın hangi otelinde ikamet 
edeu Belçika hiikfıınetiuiu, so
nuna kadar harp etmek kara
r1ndaıı va2geçcrek, sulh~ razı 
olmasının sebebi nedir, acaba? 

Bizim Naneınollaya bunu 
sorduğum vakit, bana şöyle 
cevap verdi: 

- Ağabeğisi, bütün satvet ve 
ibtişnmile sulh talebinde bu • 
lununra, Belçika ne yapsın'. 
Koca Fransa sulh yalvardık -
tan sourn, Belçika sulhe razı 
olınuş, çok mu?. 

BAYAT EKMEK 

YİYECEKLER 

İsviçreden gelen bir habere 
göre, orada, ta:L.e ekmek yeme
si yasak edilmiş! .. Bizim Çar
!<amba pazarındaki işporta mi
sali, bütün İsviçrede, bütün 
halk, her gün bayat ekmek yi
yecekmiş!. 

Malum ya, bayat ekmek, da
ha bereketli olur. Taze ekmek 
bereketsiz olur. 

Nanemolla: 
- Bereket, eğer, taze ve ba. 

yat ekmek farkında aranıyor
sa, iş tamam, dedi ... 

İkisi de ayni kapıya (ıkar, 
pek fark yokiıır; çünkü, şu za
manda, dünyada kiıu, yediği 
ekmeğin tadını bmuau iyic• 
aıılıyabiliyor?, 

;yok> eserinin Alman müellifi aa 
latıyor: 

c'.I'li uzakta bir gölge farkctıil:r. 
Yaralı bir Fransı. neferi yarı "1 
mekliyerek, yarJ topallıyaraiı! 
civardaki seyyar hastahaneye 
gidi~·ordu. Yol arkadaşını silahı
nı omuzlaW, nişan aldı: cNe ya
pıyorsun?, dedi. Gü!dü: «Görür
sün!> dedi. Ateş etti. Yaralıyı 
öbür bacağından da vurdu: • Yo
rulrnasın, olduğu yerde ölsün!. 

•Güzel Frausanın yiğitleri. e.. 
serinin Fransız müellifi anlatı • 
yor: 

c Yaman bir nişancı idi. Siper
de nöbet beklerken, karşı siper
den çıkınıı; ilerliyen bir Alınan 
subay gördü. Ateş etti. Subay ya 
ralanıp düştü. Akşama kadar düş 
tüğii yerde kaldı. Ortaiık kar>rı.t 
ken siperden iki nefer çıktı, emek 
liyerek ya{a!ıya doğru ilerlemiy· 
başladılar. Yaralı onları görünce 
elini salladı. Yaklaştılar, yaralı• 
yı aldılar, götürüyorlardı. Yaın:l.1 
nişancının bir arkadaşı: .Ne o 
dedi, ateş ctnıiyor musıın ?-. Ni .. 
şancı hayretle arkadaşının yüzü
ne baktı: cN asıl ateş ederim, yf 
rah götürü:yorJar!• 

Bu dünya muhakkak ki, kötü 
dünya; acıyan acınacak hale ge
liyor. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Tersane i!1şasi 
. l ., -

gerı . ;alt,;.,_ 

Havuzların is!ahı 
devam ediyor 

Harp vaziyetinin son şekli ii> 
zerine hari~ten malzeme g~L rl 
mek imkam kalmamış olduJ:c:ı• 
dan Pendik civarında kuruin•as 
kararla:;;an tersanenin ;nşa::ıtı ;?e 
ri kalmıştu. Yalnız h"zırlıkıars 
d-:_'fo.;~ın edilecek ve prujeler hazu 
!anacaktır. Vaziyet dıizeldiği za · 
man derhal inşaata 1>aslerıacktır 
İstinye ve Kasunpaşa i~bt ikı 
havuzlarının islahma ve bcaa· 
!arda yeni atölyeler inşasıp:ı <.:e 
vaın olunacaktır. 

PO L t S 

Küçük Ayasofyada bir 
ev çöktü 

Dün akşam Küçük AyasoJ.y;ı, 
da iki katlı ahşap ve viran biı 
ev birdenbire çökmüştür. Evdı 

kiırnse bulunmadığından hcrıhan 

ııi •bir kaza olmamıştır. Ancak e 
civarında oynıyan çocuk\ardaıı 

birinin enkaz altında kaldığı şüı 
hesi hasıl olmı.ıs ve enkaz itfa 
iye tarafından kaldırılarak arae 
tmna yapılmıştır. Sonradan va 
pılan tahkiht neticesinde de oo 
le müessif bir kaza o1madığı an 
).aşılmıştır. 

YA(; MA 

DEVRİ 

Nanemolla ile konuşuyorduk 
Sordum: 

- Her devrin tarihte bir adı -
var. Acaba, bu Avrupa harbi• 
devrine ileri tarih nasıl bir üo
van verecek? 

Gülerek şu cevabı verdi.ı 
- Yağmu devri! 

KAN ADANIN 

KAY B 1 

Harp çıkalıberi aşağı yuka
rı her milletin birçok zararları 
oldu. Fakat, Kanadanm zaran 
ile bilıneın biç alakadar oldu
nuz mu?. Bunu ben de ilk de
fa öğrenmi~ bulunuyorum. 
Bordo açıklarında bir destrp. 
yeri batmış! 

Nauemo!Jaya hadiseyi haber 
verdim de: 

- Ona varan bir .. Derler! 
Dedi ve .. İliive etti.; 

- Asıl müradele bundan böy• 
le İngiltere ile beraber Kana• 
daya kalıyor .• 

KEKA 

DEDİKLERi 

Naııemolla benden sorıdu: 
- Keka neye derler?. 
- Bilmem üstadmı.. 
Cevabını verelim. Gülerek: 
- Fransadaki diplomatlarııı 

Biyariç'de oturmalarına denir. 
Cevabını verdi! 
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FRANSIZ MATB.UATI 

Petain hükômetini 
nasıl karşılıyor ? 

Japonyanın vazit iya 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

kil eylemeleri ve bu anlıada sulh 
ve nizamı garanti eylenı.eleri µek 
tabiidir. Aııni zamanda, di~C1' 
haycıt sahaları ile refah ve teraJo. 
ki miinasebetleri temin olunma.
it lıizınıd.T.• 

'' M ağ 1 u p o 1 an llngiltere, Afrikadakl 
Fransa degv ildir ltaı.ya~" topraklarını 

'' ıstı laya basladı 

Dtinktl Cumhuriyette insan ve 
hayvanlardaki altncı hisse dair 
bir yazı vardı. Bu yazıda altına 
hiıı.lerile hareket eden ve hiıdise.. 
!eri sezCR kediden, ıüvercinden, 
bir u meehur fıir adamdan bah
sediliyor ve ıni&aller getiriliyor
du. Altıncı b.iıısiıı en canlı ve en 
yak:ından göze çarpaıuru hen ev
velki gün adam akılh seyrettim. 
Öğleye yakındı, karşımızdaki ,.. 
nİ4 yonca çayırına ÜiÜŞen bir a
lay kırlangıç, dnmıadan cıvı.lda-

Japon harıcıye nazı.rı bu hu..U8 
ile alakadar -0larak, Uzak Şark
ta yenı bir nızam lrurmak ıçuı 
Japonyanın gayretlerinden ban
setmiş ve sözlerine iÖY le devam 
etmiştir: 

Fransa Dahiliye Nazınnıt Beyanatı 
(Ba;tarafı 1 inci sayfad4) 

resi ii&lerine dömnemWerdir. 
Evvemi ~n ~ booıl:ıardi

man tayyarelerimiz Danimarka 
ve şimali Almanyada askeri he
deflere hücum etmişlerdir. Ko
~nJ:ıag ı>?arbındaki adada Nybor-

Alman işgali altındaki Fransız 
gazetelerinin mühim tefsirleri ---

Alman ve ltalyanlarla yapılacak 
temaslar için iki komlsıon seçildi pra.k aceleci ve telaşlı bir halile, ========================== ve yerden ancak birkaç kant 

yükııeklen çayırı dört dönüyor, 
bu hallerile biu adeta bir ~yler 
olacağını anlııbnak istiyorlardı. 
Manzarayı yanımdakine ııiiste.. 

Bordo, ZI (A.A.) - Havas WL 
cliriyor: 

bir ifade ile bildiren ve l apoa 
Wi.kilmeüııiıı sözcüsü sdatile ha
ıeket eden Japon hariciye nazın
Jıu.o ganh riler hıpiantısındaki 
beyanatmı da a;yrıca kaydede -
lim. 

•J ap<ıııyanın büyük hedefini 
ll>llamtılnn ve Çan.kay Şek'e ııar-
4ım göndererek Şarki Asycı suı. 
hü.nii. bozan bazı detıleılerin d<>
ima bulun.mUf oıma.. çok şa.
!lanı teessüf;;,.. Japon.ya, halen, 
bu. detıletleri !/Ola getinnek mııe
tindedir ve Çanka11 Şek'e 11ar -

BorJ.o, 29 (A.A.) - Havas A
jansı bildiriyor: 

Adrien Marquet, Dahiliye ne
zaretini kabul ettikten sonra, 
f(a.zetecilerc asa(ıdaki beyanat
ta buJunınuştur: 

.M'ağlüp olan Fransa değil
dir. Y ık•lan, Pa.'liflik ve oportü
nizm rejimidir, zaaftır. Ben, bu 
felaketi senelerce evvel keşfet-
miş olanlardan biriııim. H albı.ıki, 
Fransız kıymetleri ve Fransız 
nizamı mevcuttur. Bunları söz
le değil fakat faaliyetle tarlf ve 
tesbit etmek ve rııhlaro ve eı
yaya telkin eylemek l<izımdır. 
Mareşal Peten'in itim.adile ycı-
paca.ğım gayretle? in esası . ve 

hedefi bu olacaktır .• 
Bordıo. 29 (A.A.) - Havas bil

diriyor: 
Nazırlar heyeti, Fransız - Al

man ve Fransız - İtalvan müta
rek<: !<cınisv<>nlan azalarını tayin 

1 etmiştir. 
Bırinci mütareke komisyonu a

şagvlaki ie!k.ild..! teşeltk.ül elmeık
tedir: 

Reis: General Hutziı;ıer, Mu
avinleri: Harp bal:ıriyesı için, A
miral Michelıer, hava kuvvetle
ri için, general Mouchard. 

Azalar: Şimal departmanı va
lisi Carles, Maliye müfettişi Aris, 
Amele iı;l~ri ııımumi müiettisi 
Parodi, Fransız milli şimendifer 
Ş. U. M. muavini Berthelet, Sa
nayici, De Peyrecave, Pr. Port
mann. 

İkinci mütareke lromisvonu da 
şu şekilde teı;ekkül etmektedir: 

Reis: Amiral Duplat, Azalar: 
Kara ordusundan general Pari
sot, Cenup Alpler valisi M-0tıche, 
Maliye müfett~ Moutarnal. Şu
rayı devlet azasından Gelen, Mar
silya liman müdürü Gourret, Se
faret müsteşarı Gannier 

d'da benzin depoları yakılmıştır. 
MeckleDboull( lıölı:ıesinde Wis -
mar'da bir tayyare fabrikaaı 
şiddetle bombalanm1$ ve Deic
hshausen tayyare fabrikasında 
yangınlar çıkarıl~tır. Dort
mund-Eıns kanalı :boyunca mev
cut bentler büyük hasara uğra-
mıştır. Reiseıtlıeck'in 8 kilomet
re şimalindeki kanal<la bulunan 
maVJıalar bombalanmış bir ta -
nesi infilak neticesinde suyun 
haricine fırlatılmıştır. Dahilde 
Duisbeı-ı:ı civarında doklar, Shver
te ve Osnabruck'ja tevzi garları 
ve Dusseldorf civarında Heerdt'
de bir mühiırmnat fabrikası bom
bardunan edilm~lerdir. 

Bütün tayyarelerimiz salimen 
üslerine dönmüşlerdir. Bu sa
bah sahil müdafaa tayyareleri -
miz, 1-Iolandada Willsnsoord li
manında bir mühimmat d~po -
9Ulla hücum etmişler ve deı>O
yu berhava etım~erdir. 

rerek: 
- Ya bu akı•m, ya yann deh

f"tlİ yağmur var! 
Dedim ve dediğim de düıı sa

bah aynen çıktı. 
Ba7.ıları inaııınıyabilir, fa.kat 

ve belki de bu dnygu her insan 
ve hayvanda yoktur. Fakat b8%1 
insan ve hayvaalarda muhak -
kak ki, altıncı bis var. 

Simıli buna, burada ba,ka in
san hayvan ve hadiselerden ıniJıal 
gctirıniyeceğim. Yalnız bu his 
ı;ayesinde bugünkü dünya ahva
linin yarınki alacağı kat'i neti
ce, şekil ve manzaraları aynen ve 
harfi harfine ıılındiden ke$fede _ 
bilen var mı acaba? 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Yazsaatı 

Reisicumhur Roosevelt'in ;yııj
nu: Petain hükftmetini tanıclıiı 
hakkında D. N. B. nin verdiği ha
ber hakkında Boger Massif, Petit 
Parisien pzetesinde diyor ki: 

Bu haber Vaşinıtton'dan doena
dau doğruya teyit edilmemiştir. 
Bununla beraber bu haber doğru 
olarak kabul edilebilir. Adet ve 
teçhizat itibarile bariz olan ına
dunluğumuıı: dolayısile gayri ka
bili içtinap bir hale gelmiş olan 
mütareke talebine sevkeden se
bepleri tanıamile anladığını A.. 
merikan hükü.ıneti şimdiye kadar 
açık bir surette ihsas etmiştir. 
Bazı Frilllliızların mütareke akte
dilirken milli toprakları terkede
rek halihazırda yabancı memle
ketlerde hakiki Fransız menafii
ne cok zararlı bir suitcfehhüm 
meydana getirmiye mütemayil 
tezahüratta bulundukları bir sı
rada bunun ehemmiyeti daha 
büyüktür. 

Bordo, Z9 (A.A.) - Havas bil
diriyor: 

Action Française ga•etesi sa.. 
hibi Cbarleı. Maurras, yazlllJ.f 111-
duğu bir makafode Mareşal Pe
tain'in mütareke talebi kararını 
tasvip eden bir makale yazı1111-
tır. 

l\lurras Fransızların birleşcıesi 
için ta\'siyede bulunduktan ı.on
ra e•cümle şunları yazmıştır: 

dım eden kuvvetleri bertarcıf 
•tmek için hiç bir engel öniiııd<'1' 
kaçmıyacaktır.• 

Arita, Şarki &ya ve Pasifik 
mıntakaları memleketlerinın ken 
dilerine has bir tek h.ıvat oaha
sında birle,,mclerinin taı:.u oidu
kunu söylem.iş ve demiştir kı: 

_ •B(;yle bir mtemin şart. da, 
mı.şterek h4yat esas., mılletleri,. 
refahını ve bu mil!etlerın haııat 
sahasının Utikrannı temin ede -
cek mü.stekar bir kuvvet un.ıı.nr 
dur. 

Kızılordu kıtaatı 
Besarabyayı geçti 

Londra, 29 (A.A.) - Amirallik 
dairesinin tebliği: 
Şarkf Hindütan başkumandan

lığı, yeniden iki İtalyan denizal
h gemisinin tahrip edilmi• oldu
ğunu bildinnektedir. 

!{ahire, 29 (A.A.} - İngiliz de
niz tebliği: 

Yarından itibaren 
tııtbik ediliyor 

Ankara, 29 (İKDA.'\I Muhabi. 
rinden) - Memlekette güneş ..-ı
yasıııdan daha fazla istifade i~in 
1 tenınıuzdan itibaren bütün sa
atlerin bir saat ileri alınıur.sı Ve
killer lleyetiııce kararla~tırılnuş
tır. 

Aınerikamn hattı hareketinin 
bu elem verici münakaşayı dur
durmall için tam zamanında be.. 
lirdiğ:ini yazan Mı=if sözlerini şu 
suretle bitirmektedir: 
Jnp<m~anın şinıdiye kadar Pe

taiıı lıiikıiuı~tindcn başka bir 
hükiıınel tanımadığını ve bun -
dan bö.\le de tammıyacağını kat'! 

Her ı>eYin fevkinde bir milli 
dava vardır: Mazimize vakıf olıııı 
lar, Fransa tarihinin en aşağı 
b:ısamaıi>na düşüp düşmediğimi
zi kendi kendilerine sormakta -
dırlar. J,;ğer vahdelinıizin esas 
hislcrile hayatiyetini muhafaza 
eder ek onlara cevap verebiliri%. 
Her şeyden evvel Fransız vahde.. 
ti, vahdet içinde her şey yeniden 
canlanabilir. Fakat buna rağmen 
galip bir hasma kar ı koymak 
hayalile aynlrnak felaketini gii&
terecek olursak, bu ayrılık yal
nız ona yarJyacaktır. Petain ve 
teşriki mesai arkadaslan tara
fından tem•il edilmekİe olan mil
lı vahdeti kn vvetle ifa etmekten 
başka çaremiz yoktur. 

Avrupa harbi ba$ladığı zaman, 
Japonya, bu harbe karışmıııaca
ğm, bUdi~tir. Ayni zamanda 
Japonycı, harbin Şarki Asyaya ll"" 
Y•lmaınasını arzu etti!imi de te
barüz ettirmi{tir. J aponııa Avru
na hürriyetiııiıı ink4afını ve Pa
sifik mıntakal.arı da dahil o!malc 
üzere Şarki Asyanın muhtelif 
mıntakaları üzerindeki tesirleri.
,.; dikkatle takip eyle?nektedifo. 
Şuranıu bildirmek isterim ki, J o
ponya, kendi haııat salıası ba)Q.. 
mından, bu arazinin mukaddcnı
tı üe ve ezcümle bu ara.zinirı i,.. 
k4afı ve başkaları tarafındaa 
kullanılmasile aı<ikadardır.• 

(Bastara(ı l inci sa~fada) J 
Bükreş, 29 (A.A.) - D. N. B. 

Berlin, bütün hadiseleri, tam bir 
anlaşma ve işbirliği ile bl<ip ey
lemektedir. bildirıYor: 

Bidayette cumartesi ııünü icti
maa davet edilen meb'usan mec
lisı pazartesi öğleden sonra toıı
lanıı;akll"· ~u İÇtimaa dair nes
reuıleıı resını tebliğde deniliyor 
ki· 

:parlamento 29 haziranda iç
tima etınek. iizere davet edilmiş
tir. Bıı tarıhı71 bir baııraın ııü
nüııe, ertesı 9Urıün de pazara te
şadüf etıııesı dolayu.'ile. ııartci -
men tO pazartesi Öq lede ıı son:nı 
ıopıarıacaktır.. · 

Büi<!L>ş, 29 .. (A.A.) - Başvekil, 
TatareSIW hükumetin parlamc-n
todıı vazıyet Ve bu vaziyete ta
kadd(i.ın eden hiıdiseler hakkın
da nıııfa.s<al beyanatta buluna
cagoıııı soYleıniştir. 

Ba,,·ekil, bundan sonra İşgal 
edılen araziden tahliye edilen 
Runıcıı halkına vardım edilme,i i
çin oazı kanuni ve idari tedbir
Ierın alınaco.jbnı söv!omiştir. 

13ılkreş, 29 (A.A.J - D. N. B. 
biJdırıvor: 

lvl. '_!.' • İ. Macar Ajansı, bir 
çok ~~reş gazetelerının hu-

1u.sı ta ı ar çıık.araruk .. hab rin 
sudapeşt~en alındığı kaydiyle, 
:;ovvc~ hukiıtııe\ınin Mucar hü
ıı.uınetıne bir nota vererek cenup 
ıı.aı·patlarındaki Ul<rany.1lı ana
Jinuı So\'Yetıer tarafından hima
ye edılecei(ıni bildirdı~ini nesret
rnı.>1ercJ,ır. Sal5.hiyettar nıalıafil. 
Jl.1. T. 1. Alansı muhabirine, bu 
Jıaberic bastan ~a1iı uydurma ol
dugun1;1 bevan etmisleniır. 

Berlın, 29 (A.A.) - Steiani: 
Cor~espoodance Politik et Diplo
nıatık gazetesi, l\loskovanın Be
prabyRnın Rusyaya iadesini her 
samakn talep etıni~ oldu.Tunu kay-
ıieUı t"1 n SOnra Almanvanın Av. 
rııPa~ı.o cenubu şarkisi;,de yapıl
~askaaıını olan bu arazi terki işi
pıu h rı~ıklığa mevdan verilme
den. aN•diinıiş oİmasıııı mem
aıınd ıye " karşıladığını yazmak
ta ır. 

Boıııa, !'9 (A.A) - Stefani A
~lnd,_ı ~ın <liıılom~tik muharriri 
Jıı ırıyor: 

Salahiyettar Roma mabfille. 
riııdc, Sovl etler Birliği ile Ro -
111aııya .ara•ıııdaki meselelerin 
sıılh.e<~ hır hal suretine raptcdil-
11ıe,ıııııı iterek Romada gerek Ber
]inıle me'!louniyetle karşılaııdıgı 
tıcyaıı_ edılnırli.t d' 

1 
. e ır. 

~ ,~ca~ıstaıı ve Bulgaristanı? da 
jste.< her~ni alll"\ıya hazırlandık -
)arı a kında l·abancı ııı•lbua
tııı yaydı":ı haberler ayni ıııah!il
lctfl!f,. ~nlaşlllaılıg'"' 1 '.,.eni.;lefın•~k J ını ""d n b• c. ~ en {ayialar olarak te. 
la'<k• edılnıekterlir. Bu mo•ele 
b kkında it ı ·ı · a. • ' a Yanın scnıpatı erı-
oin daınıa i\Iac::arlstan, Btılgaris
tan hakkında \'e hu iki rnemle -
ketin mclalibatı bnh inde ayni 
olarak kaldığı bildirilmekte, fa
kat fHkalade nıt:h ;ın olan hali
baıır dolayısiyle bu iki do t meııı 
Ickde ~nhırla beklemelerinin tav
si> e edll~ekte olduğu ve bu iki 
ıneınleketın nıetalil>atıoı ıulh 
yolu. ile elde edecekleTi tebarüz 
ettirıl'?ekt~dir, 

j\yııı salahiyettar ııoeıa malı. 
fiUeriııd~, •Yrıea şu cihet de teba
ıüs ettlnlaıekteılir ld, S- v. 

Bümş, 29 (A.A.) - Salahiyet
tar bir menbadan öğrenildiğine 
göre, Sovye\ler Birliğine teı \<e
dilen arazi hakkında teferniat 
me eleleriyle meşgul olacak ko
misyonun Rumen izası, general 
Aldes'in riyasetinde, bir heyet 
Romanva vapuru ile Köstence
deıı Odesaya hareket etmiştir, 

Bükrcş, 29 (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, Sovyetlerin 
Karadenizde ve Tuna üzerinde 
deniz üsleri hakkında taleblerde 
bulunduğunu bildiren baberler
le Romanya - Macaristan ve Ro
manya - Bulgaristan hudutların
da hadiseler \'nkua geldiğini söy
liyen haberler asılsızdır. 

Mebusan ve ayan meclislerinin 
Hariciye encüınenleri pazartesi 
günü öileden sonra toplanacak -
tır. 

Moskova, 29 (d..A.) - Tass bil
diriyor: 

Besarabya ve şimali Bükovina 
hakkındaki so,·yet - RGmen ihtL 
lafınm halli haberi, bütün Sov
~·et halkında memnuniyet uyan
dırrnış ve bugün ?n~ntlekctin her 
tarafında yüzlerce miting tertip 
edilmi~tir. Bu mitinglerde işçiler, 
Be~arab)ayı ve şimali Büko\·in'i 
Sovyet Lkrayııasma birlc~tirmek 
tar~lıi vozifcsiui sulh yolu ile ya
pan Sovyet hilkum~Hniıı Slalin 'ci 
hılkim siyasetini selamlamı~lar
dır. 

Nevyork, 29 (A.A.) - Nevyork
ta. efkarı umumiyenin ~örüşü
ne nazaran Sovvetlc-rin Rvman
yava imnesi, diktat0r!erin plfuı
Iarını alt Üst etmektedır. 

Herald Tri.btl;.1e ~azetc~i. aşa -
/ııdaki Yazılarla bu fikri çok gü
zel ifade etır;ektedir: 

•Alınan intıba ~udur ki, Bit
lerin düıı)la arazisini ııeniden tak
sim için kurmuş oldu<iu maki
nenin dişlileri arasına Ruslar qa
ııet mukavim bir mania at ınış
lardır. 

Çok muhakkaktır ki, buııu da 
yap1nak için Sot'JJ(?tler. en 1nil
nasip saati, yani .Va.....; ve Faıist 
!erin Balkanlarda en ziqade sü
küneti idame ettirmek istedik-
!eri saati iııtilıap etıııişlcr.lir. 

t..qiltere.ıe kırşı ola ak mu
harcben:n arefesir>de, Tıı ıa kont
rolune ve Rumen petrJı saha
larına doijru yapılan oıı Sopıet 

ilerlemesi başlı11ac1k mulıarebe
nin Alman ta_qyarelerınin ihtiııa
cı olan petrol stoldarı•ıa t 'o'r ede
bilecegi cihetle hiç bir zaman B~r
!in'i lıiqane bırakmaz• 

Fransız - Ispan. 
yolhudunda 

(Baştarafı 1 iııci saııfadcı) 
Pinto. Al.man k....ır.uıı<lanıııa, Bi
arritz'e iadei zi varet et.miş ve 
öiile vem<''ini burada veıniştir. 

Pazartesi günü bir Alman me
törlü kolu İsı>anvol t-Oprakların
da San - Sebastien'Je bir ııeçit 
reani yapacaktır. 

Cuma akşamı, merkezi Ak.de
nizde hareket eden İnı:iliz deniz 
kuvvetleri, kaçınıya teşebbüs e
den üç düşman torpito mııhribL 
ııi ı:örmü~lcrdir yapılan takip es
nasında bir dfü;ınan torpit11 muh
ribi batırılmıştır. Torpito muh
riplerinin diğer ikisi, ı:-eceden bi
listifade kaçmışlardır. 

Kahire, 29 (A.A.) - İngiliz 
hava tebliği: 

Dün, Eritre'de Macacca depc>
ları ve tayyare meydanları mu
vaffakıyetli hava lıücuınlnrına 

tabi tutulmuştur. Çok aşağıdan 
uçan ta:v.varclcrimiz, petrol depo_ 
!arını bombalauu~lar ve mitral
yöz ateşine tutmuşlardır. Aı.ıl 
büyük depo, beş ~sat sonra hali 
yanmakta idi. Dii:er yangmlar 
sönmüştü. Fakat a3kcri barakalar 
da da ,\'angınlar hala devam cdi
yorılıı. layyareleriıııiziu hepsi 
sağ \•C salitn dönıuüştar. 
Mısır, 29 - İngilız kıtaatı muh

telif mıntakalarda Ita!\·anların 
A!rikadaki topraklarında iler -
lemi.ve devum etmektedirler. Lib
ya, Trablus ve Habe; hudutları
nı geçen İngiliz kıtaatı İtalyan 
kuvvetlerinin ilk müdufaa hat
larını varmışlardır. 

Londr:ı, 29 (A.A.) - Bu gece, 
düşınan tayyareleri İngilter!'nin 
mulıtelii mmtal.ıları üzerinılc uç
m!tşlardır. İngiliz avcı tayyore -
!eri, projektörlel' ve hava di<fi t~p 
lnrı faali~·cte gc,cıi:,lcrdir. Cenu
bu şarkide, cenubu garbide, ~i
ınali şarkide ve Gal~es nıeıntcke. 
tinde bumbnlar patlnmıştıl', 

Roma, 29 (A.A.) - İlalJaıı or
dus.u uıuumi karargfıhı ne~rettiği 
bir tebliğde, Lib~·a umumi ,-alisi 
Mare~al Balbo'nuıı kalıl'amanane 
ölüiniinij bildirnıcktedir. Düşma
nın 28 haziranda Tobruk iizei"İn
de yaptığı bir boıııbardıınau es
nasında Mareşal Balbo tarafın -
dan idare edilmekte olan tayya. 
re ale\'ler içinde düşmü~tür. l\la. 
reı,al Balbo ile tayyarede bulu
nan sair mürettebat ateşler İçin
de öln,üstür. 

Roma, 2~ (A.A.) - Libya \lmu
mi vali'iıi Italo Balbo'nun ınuha. 
rcbedc öln1esi üz.erine ~Iusolini, 
:JO llaziraııda ve 1 tenınıuzda U· 

muıni binalarla hava meydanla
rında ba,·rak1arın }·arJya it.tdiril ... 
mtsini ve ı>arti ıncrkc:.ıl~ri ile 
fa~ıst te .. •kkül!erinıle fo~ist par
tisi işarct!erine ınatcnı a!iiınct
lcri konnıasını emretmiştir. 

Roma, 23 (A.A.) - İtalo Bal
bo'nun ınuharehedc şerefle ölüü
f~ünü haber vcrt!n ital~-an rs.d
yo.;u, matent aliin1eti ulınak ü2c. 
re ıwşriyatııu iki dakika tatil et
n.:.lştir. 

Londra, 29 (A.A.) - lkuler: 
Blr askt~ı·i rksp~r!n i~aı·et ettiği 
\'C ·hile Norınaııdiyn ~ahilu .. deki 
İngiliz adalarının ga)'·ri askeri ha
le sokulmnsı karan k•m•cyi hay
rete düşürmiycccklir. Bu ada • 
lar Fran~-ız sahjliadcn takriben 
50 kilometre mesafededirler. Şi
mali Fransallln işgali bu adaların 
stratejik kıymetini ortadan kal
dırınıştır. Bu adaları müstahkem 
bir halde tutmak sakinlcr;ni Al
ınan bombardıman tehlikesin<> 
maruz bırakmak demektir. Son 
günlerde bu adalar halkının bü
viil< bir kısuıı tahliye edilıni~tir. 

Dil hiliyede bir bı.yin 
Ankara, 29 (İKDAM Muhabi

rinden) - Dahiliye Vekaleti ma
hallı idareler şııbe müdürlüğüne 
Vekalet mubakcmat müdürü l;)em 
set(in tayin edilnıiştiı-. 

Macaristan ile ilul
oaristan intizar va
ziyeti oda kalıyorlar 

(Bşarnakaleden devam) 
karı umu.nuye, Sovyet Rusyanm, 
ııakında, dıkkat nazarlarını Slo
va.'<yaı;a çevireceqi ve Ronıanııa
daki Sovyet nufuzunım Besa
rabııanm garp hudutlarında te
vakkuf etmiııece!iı J,akkırıda or
ta11a atılan, fakat te11id etnıiyen 
bazı haberlere kwmen elıerrımi
yet atfetm,,ktedir.• 

:\'Ialı:nı olduğu üzere, I\facaris. 
tan Cckcslovakyanın 19~9 cylıi
lündcl~i yağn1asıua i~tirak etmiş 
ve Slov:ıkyanın garbinde Kar
patlar ııu;;yası ve Rtiteny:ı deni
len ~r:ı.zi partasını İ~k:..ıl chııişti. 
İşte hu urazinin S"'vyctlcr tara
fından istenileceği hakkındaki 
şayialardır ki, şinıdi, ~lacaristan
da az (ok bir endi~e U)·arıdırmış.. 
tır. liatta Bükre• gatctcleri Sov
yet Rusyanın, Macaristana bir 
nota vererek Rütenya'yı istedik
lerini yazınışlarsa da Macar ajan
sı bu huberi ı·esnıen tekzip etıniş
tir. l\.'.:"acaristan Ron1anyadaki va
ziyet coia:;ısile hııdutlardaki kuv_ 
vetlerini arttırmışsa da, hiçbir 
harekete geçmemiştir. Dün de 
söyledi~imiz gibi, bu devletin de 
Berlin - ltoma mihverinin direk
tiflerinden dışarı ~ıkmıyacağı an
fa~ılıyor. 

Bcrlin. ve Roına ise, henüz İn
giltere ile mücadele halinde bu
lunıluklurı şu sırada, Balkanlar 
da b<Jtp çıkmasını istenıezlcr, On.. 
lar, ?lo~ar '\·e Bulgur davalarını, 
ağlcbi ihtimal, A vrupanın yeni 
müvazcnc5ini taJin ~d<!cek ols.n 
sulh kcnfcrunCiı e(.na5ında hallet
mek htiyeccklerdir. O vakit, Al
rnt:tnya ile İtal) anın iayln edece
ği &artlnrı \;C hudutlt.rı, Roıuan
ya, • facnristan \ e llu ;rıristauın, 
hatta So'\'yet 1Cusyan111 kabul e
deceklerine hükr·ıola .. ı:ılıilir. 
Bu~ün, ortc.ıda bir Jsakikat var 

d· .. r ~ı. v d.l, So\·)·ct Rt&!»Jaıun Be.. 
sara.byayı istirdat \.'<" Ei.tko\·in:ı
yı ilhaS. ctnıc~inin, !5ıı.:.rJin - Ro
ma nıihvcrinin rız:ısili? yapılmış 
oltlu~udur. So\"Jet I~usj a, A\rU
ı>adaki bo~uşnıadan istifade ede
rek büyük harµlen evvelki hu.. 
dı.:tlarım - ınerk~zi Polonya ııı!is
te!)na - elde ettiği gibi, Avustur
ya - M:ıcar inıpar:ıtorluğunun e_ 
!inde bulunan Calioa ''C Büko
vinayı da ilhak etlerek Karpatla
ra da) anını'Stir. Bugünkü \'a2iyet 
budur; yarın neler olacağını ise, 
kcstirınck münıkiin değtldir. 

4BİDİN DA VER 

Suriyede niçin mulıa- lngiltere ~Aısınn har
sa mat ta ti) edildi? be D'!~a~!1 ~!~~!!~~s 

İrıqilteremn M11ır'ı ha;be 4Li.
rak ett rnı.ek talebini, parlamer>
to öıııirıe çıkmadan tasvip et11Uf 
olsaydım, kanunu esasiııi çiq.. 

Fransız kıtaatı harbe devam kara
rını memnuniyetle karşılamamış 

Londra, 29 (A.A.J - Surıye 
hududundaki Heuter Ajansırun 
mulıabırı tclıırana bildiriyor: 

General Mıttelhauser'in beya
natı, Suriyenin akibelini tayin 
ettikten sonra, mütarekedenb ri 
vaziyette vaki olan inki.;afat 
hakkında tam malüınat vemıek 
mümklın olacaktır. General 
_Mıttelhauser ile zabitanının mu
kavemete devam etmek Jıakkın
daki kararları erafında verilm~ 
olan haberler doğru buluıunai<ta 
idı. Fakat bütün mesele IJuıı -
dan ibaret degi!dir. Pazar ak,:ı.- ı 
mı Beyrut'a geldiğim zaman .bu
tün Surıye ve Lübııaıı, general 1 
!v ıtteıhauser ve Paux nun be;· .. - ı 
ııatı dolayısile me.setrt.;t ı~ınue 

bulunmakta idi. .fakat bu ce
surane haleti rı•hiye ile birlikte 
baş.Ka urr.iller de işin içine k:ı
rı<Jrr.ıştır. Etrat bidayetteııberi, 
zabitandan bit'aı dal:a az CO:i
kun bulunn1a:.;.ta idi. Bir ııe
fer bana şunları söyledi: Zabil- ı 
li? in ckscri~inuı karı ve çocuk
ları Surıyededir. ~'akat efradm 
aileleri F'rar.sadadır, hem de l>un-1 
larJan lıaHal~r:ianberi haber da
hi aiinan1aınaktadlr. 1 

l\laam:ılih e,ğer kendilerine la
zım ııelen ilhanı Fransız İınpa
ratorluııunun başka bir nokta.>ın
dan başka bir F'ransız hükıime
ti şeklınde gelmiş olsaydı, hıç 
şüphe yok ki zabitanın coşkun
luğu vaziyete hakim olurdu. Su
riye<le bakim olan coşkunlukla 
menılu hiılcti ruhiye evvela en
dişeye düşmiye başladı ve pa-

tarzıııdaki beyanatile bir parça 
hafifliyecektir. Yine şüphesizdir 
ki, mezkür beyanatın bu kısım, 
Filistinde ve alelümum aı-aplıır 
üzerind~ emniyctbalış tesir bırL 
kacaktır. 

Bulgaristanın 
hazırlığı 

(Baştaraiı 1 iııci sayfada) 
ııw,tır. l'ük>ek millı müdafaa 
meclisi de öğleden >unr.ı toplan
mt~tır. 

~ lacari tan lıidh;cleriıı iııki~a
fıııı di>ipliu ,.~ •Ükiınetlc b~ki.,_ 
fil(;ktct.:.&r. \~~l'Zİ}cti nazarı ıtiha. 
re alarak lliacar bükümetinin 
Rumeıı lıudııdu b<>yuı;da dahası
kı bir kontrol ie>i• ettiği haber 
vcrihuektedir. 

Budr.;;eşı~. 2~ (A.A.) - !\Iacar 
istihLarat Ajan'.~l bildiriyor: 

Cir Anıerikan ı:\.jansıaa na-za
ran bazı .. et·york gazct·~l~ri, Trao 
silvanyn mc5elc:;i tıakl-..ını:!a l!il
lerin Başvekil Telekiye bir m~k
tup göntJerd.iğini tcJ it edea bır 
haber ueşretınektcdirl~r. Salahi
yettar rtıacar uıüıue~:>Hlcri bu ha. 
berin esassız olJuğuau beya.a. e
derler. 

Bııdnpe,te, :?9 (A.A.) - Ma -
car Ajansı bildiri~-or: 

Roman}"a Jıadi>eleri, ~bcar 
matbı.:aıında dcrln aki:»lcr uyao
dırruı~tı,. 

Pestcr Lloyd şöyle diyor: 
Şıı ciheti kati surette tesbit 

etmeliyiz ki, >ulb muahedeleri-•zartesi, salı, çarşamba ~Unle
ri beklenilen işaret gelmeden 
"!'etiiti cihetle, Bordo lıüküme
\ile teşriki mesai etmek lüzumu 
hasıl cldu. 

Bıı· ~·ransız bana şunları söy
ledi: 

.-Bize lizım elan ~ey, il.:ıat td{"._ 
bileceğ'iı.-liz bir htikiinıettir. Blr 
çok,o.taıınız kendi kendilerini şu 
:ı.uali sorınaktadır: Reynaud ııc
ı·ed~dir? 

l!İ" şüphe yoktur ki, herhangi 
rütbede oluı-;a olsun ııek çok 
Fran~ız zalıitlcri, \·aziyetin aldı
ğı şcki!ıleıı dola} ı büyiik bir su
kutu ha) ale ugramı~laı·dır. Bir 
genç yüzba~..:. bana, Fransız top
raklarında bir tek Alman kaldık
ca, ıncnılekctine dönmiyeceğini 
SÖ) lcdi. 

. nin deği:,tirılcınczli~i pren~ibi, 
bizzat Rumen bU.klıuıetinin ınu
vafakatile yıkılh1t~tır. Rc.>ınanyL 
nııı müllU tanıamı.veti, artık ına
ziye ait bir Ş<')·dir \'C matbuat, 
bunu ileri sürcuıez ve sürmeme
lidir. Rumen lıükümetinin Sov
yctier Birliğine kar~ı gö.stcrdi~i 
uzlaşıcı hareketi, yalnız ihtiyat
kar bir hareket olmakla kalıua
maktadır. Fakat a}"ni zamanda, 
haklar ~aratan bir emsal gibi 
teliıkki edilmelidir. 

Dii;er bir Fransız da: Frans~n· 
artık bir tek üıniJi YarJt.r, o da 1 
Büyük Britanyadır dedi. 

!\lütareke şcraitiniıı acılığı şüp 
hesiz ki, general Mittelhauser'in 
t"ran::,ız bayrağının Suriycde te
me,·vüç etmekte devanı edeceği 

Pe•ti Hıday diyor ki: 
Romanya tarafından 22 sene 

bu derece kat'iyetle idame ettiri. 
len Rumen mülkl tamamiyeti fik
r~ yıkılmıştır. Roıııanya, bu ıne
selel,•ri tek taraflı olarak lıalle
dccek vaziyetle bulunmamakta
dır. Ruıncn cfkflrı unıunıiycsi, bu 
son giinden ders alnıalıdır. Ru
men ınakamlarının Besarabyayı 
vermi~ oldukları tarihi bir ~·nka_ 
dır ve Romanya, bunun netice -
leriudeıı kendisini kııctaraınaz. 

nemiş olacaktım. 

Tecrübenin ve hadiselerin dik
te ettiqi siyasetin, memleketi, qe
rek doğrudan doğruııa qerclc 
bilvasıta, harp fecaJliinden vika.
ııe etm<?!li bana bir vcızife ola
rak tahmil eytemesinde?ı b~kcı, 
parlümento hükumetin siııasetini 
ta..•ip ettiiji =aman, bu kararı ile 
J Mmr"n lıarbe iştirak ettirilrıı.e
siııi istihdaf eden talebi de be?'
taraı eylemişti. Bu keyfiyet, 
İng;!ıereniıı "e bu hükumette" 

'ne de lıerhanqi diQer bir Mı.sır 
lıukümetınden harp ilciıı etmek 
talep eylemediği bahsinde mat
buatta görmuş oldugunıu.z bazı 
be11anatla da te11id olundu . 

Memleketin yüksek menfaati
.ni na:carı dikkate alarak t'e rrıu~ 
tefikımizııı talt>pleri Mısır'ı tas
vip eylediğınız ••Jiasete mu '!elif 
bır vaziyete götü.rmedikce b ! ta
lepleri ı, "afa gaı;rct ettik. 

Bu talcpLerm bir çogu, ba<
vekalet ve hari.ciue ııc:aret~ ar
şıvleriııdt•kı resmi vesıi.:alarda y~ 
Z•lul;r. 

BıUil are, lnrdenbıre, miiletın 
efkü.•ı ıa ve Mısır/ı.arırı ıııss:1:u
tına tercüman olmad,qı, ll:hsır'
ın 1n ·tter,kleruıdt.!n 'h.nani. alnıa
dıı/ı ve mualıeae ı·ulııına mut.ı
b'k bir tarzda lıareket etmedıqi 
bahaneleri ile lıükünıetnı de9~tı
riLmesini ıstilıdaf edeıı bır tal"P 
!lapıldı. 

Bunun neticesinde, maalesef, 
müttefık.inıizin mürne.ssili, mem
leketin ititfak mualıedesiııin im
zasuıdan eı·vel tanıdığı zamanı 

gecmi.ş u.-ullere müracat eııledi. 
Majeste Kralın sabıl; başve

.killeri, sabık ı·e lıihik ıiı;an ve,,.. 
busaıı reıslerini, si:ıasi partiler 
seflerirıi toplaması üzerine, son 
Jıaftalann bütün hıidi.;~lerıni bu. 
suretle aı.latrrııık fırsatım bul -
dıtnı. Bu zeı·at, lnqiltcrenin hattı 
hareketinin M.sır dahili işle?rine 
bir müdahale teşkil cyledigi ve 
I\Jısır"m istiklaliııe dokunduğu 
fikrinde bulu'ldular. Bu zeı-at, 
muhtelif sebeplerden do!aııı. ay
ni zamanda, hiikıimetin daha t.;... 
dayette maj~ste krala vermif 
oldu(iu istifasının kabul edilme
si dü~ncesini i=lıar eylediler. 

Bunun ii.:erine majeste krııL

dan istifasının kabuliinü rica c~ 
tim. Kral da ist,faııı kabul ey
ledi. Mısır'ı lıarpten sakındır
mak arzumuz, ko.-kudan qelmi -
yor. Bu arzumuz, di~t>r detılette
rin niyetlerine itimadımızdan da 
miWıeın degi!dir. Sarih hakikat 
sudur ki miistakil bır nıem!eke
tirı, müttefikine karşı, ititlak 
m·wi edesi':d •n dogan ı•ecibe -
lerd~n başka vecibesi ııoktur.• 
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Bu (Ahitname), (Emirname) değil 
bir ahlak risalesi idi. 

f'DseC • doılı'9 *1ü, --- 1 BuWanmn kudreU az.mı-
- bMD, ~ cemr w cö- da, hiç bir in&an ku~ day~-
..t m.nı.. bıalanıdlllr. BQlılar- amııqn... Ve, liiilfikan çektı-
._ Mla arar ıeJmeL •• Haais - li zaman ~ uıhalarmı kıs> kxı1 
ı.rdla, labklardan, tmnal*ir- kana bofıyan (Ali) sadece bir 
,Judan. blılecldleldm w iftira- oeblivan.. (Allahın Aslanı) de-
alardllB Mim& 1IZllk bWmı. Zira Dilen bir kahraman deJ(ıl, her 
~ a. kime yailmı oluna. devrın imanlarına ve her dev-
_ ... o yakuılıktaD bir ..- na hükUmet idare eden adMnla-
met m.ıJe «e}ebilir. rına ders teskıl edecek derece-

f.JılalJetiDde çaı"*U'dllm ..... de Jiibet (hikmet} ıer onan 
-.rı.- Mreketlerine dikkat kovan en o1'run ve en miteki-
& .. -- • wzif.,S ifa e- mil bir insan idi. 
... he cmla blıtla ÇÜfı)"OI' (Ali), bu emım&me'.Yi (Malik 
, w ~ • DilbeMe !'.tter) e verdi. Ve: 
.r*W wrmekten çekbne. - Yl Malik! .. Sur aUe (Mllll')a 
ça*6 her vazife, bir hak mu- «it. Orada cereyan eden fıtne w 
bNJiwledir. BHb riayet -.. fesadı bir an evvel butır. Ka-
mek ile, 8IDUl en büyük yaziten- unacaim muvaffakıyet, ıslimi-
•· 'V'etin vahdetini m• .. fa• et -

lD'r-nWm ... .na Mit- llM!ine en bbüll imi1 olaclıktlr. 
W eder1-, ..._reddetme. Ve Dedi. 
.. mili lı:lıbul ederken de dDI- Malik, artık Xiifede, fazla .,... 
manJanmn dfmdan llttfade e- kit «eeiıDedi. Sür'aüe Jol ba
mek buyük menfaatler temin et- arbimı bWrdi Büyük bir hür
m.Jli .. M,a•M zara. .ı. _. ve tazim ile (Emirülmümi
.. llUfHI etımek,

0

~ w ilin. Ali) Dlll elJer.ini Ör:>Ul> veda 
.. Nr .-ı delildir. edıer• ~ır) a mvtevecclb.en 

[Şlr'I ft ~ •uhik ... hareket etti 

* ., ılı4• Wa- ...., o"nM*ça, lDç 
lıılr (llbl&) l .. 1 Ahit, Allllh ................ 
tir. • a11 mtmlJ'aDlan biç fiil>' 
._. ld A1Wı, liyik olıduıu ce-
ayı ...ır. 

[Vlldettilin ~ mutlaka yap. 
......... yapamıyacaeıın bir 
117i vadeCme .. Vaı de bi n -
w -.-. VM:lnl ~nı.r, halk 
wannda J"MrMlıir. Hdibaa ha
nıket edımJerin kaunacak••n 
ile (nelnt w mezellet) dil'. 

ll!lr ite ~ ._..,,, 
ılaima wıktbii tolla. .• Vllkti tel
IDmUI olen itte, ec9ie etme. Vak
• ... olu bir iti de tehir 
•leme.. Aacak. oJm ... imJdn 
"'1ha...,_ illere de «iriıme. 
Clı*il wl«ab,ıtl'zJf.k, .i:IA-
11111 ... ft isttılst.e1 içüı. - bi,. '* lı!lı.ttir. 

rı:liDe w diline_.., ol Bır in· 
-. ... 4lelmee mWe nr..... ac Wır kim8eye, en küçük 
... .... ......... Birdeo'bire 
ltidllllt w PdlW ,a.tswww:. Da
np .............. w a.4! ile 
......... x.ıwwttı bir .... 
• teWfr llbnen lbmı aelie bi
le. ltiddetiD biraz dk6D buhm
.,. lraUr INrkle. •• 

fBs l9Ji. .Alllıbta iltuilll. 
QINııl - nhmeti, Wiyüktür, 
._. ft-'. nueının Wıik ol
._ ..,. ... tnfik eder. ili_....,_ lYi • ......_ 
....... ve balktlıa. dua bekli
,... Böylece, AlWua biae 
._ .ttili ..... in. liikriiaii • 
ü..W• 

[Yl lılalikl .. aa.Jerime DIMl
l'lt Md;JGimu. Ve ~en de. 

-- ... bmim imriimüzWı --adet ..... cWUe hitam hı•'-N· 
mm Albıbtma WMpni ediyorum. 
ClnJdl t.tz. bütün bayatJr1T1ıada, 
l"lwlMiD nimet ve IUdetindelı , 
.... hic: bir ..,. t.ıemedik. v~ 
...,._ •.detiw uJl meyletme
.&iık] 

Gfıriilüyıor ki (Mltn&me) adı 
wrüen iN (emirname), tam ... 
Mille bir abliıık rilalesi mahiye. 
timle idi v. bunwı ariitaleuuı
cla da aab11d•yor ki (Ali). kud
Jlltt ve kuvvette cMdulu ıib ah
a .. faüette de ~rıvet n en 
mümtaz '* tablıiYeü .idi. 

(Ali) ıain muhıüde muhtelif 
CMU&lar bulunduran (Muaviye) 
bu haberi almakta ~ 
Ve ('Malik) in Mısıra ri1ımelin
deıı. aon derecede en<Hae etti. 

Qankü Muavive biliyordu ki, 
(Malik) QOk yuksek evsafa ma
likti. Onun çelik kadar metin 
iredıeai. hk bır tehdit ve tıehli· 
keden yı)ımııyan cesaret ve se
caatı harplerde ve idare ışlerın
de 8"bıt olduJrU veclıile. bbük 
iM8n ktilelerinı idaTe hususun
daki JDllharet ve kabılivetı, (Mı
PM') da.ki vaziyetı demal del'i -
tirecek, :&neviler he&Mtına çalı
tan fesad ocaklarını derhal sön
dürecekti. Ve ondan sonra d 
arbk Fmdiainin (Halife) Hk id
d:laınnıda devam etmesı ve fSam) 
da sa1tan.t efumesi. ı>ek ooık j(Ü(-

ıtıeecekti-
Muaviye bu ~lerclen 

8DDn. 8U bran verdi: 
- Bayır ... Maliık F.fter, Jılılı

n jfttmivecek. 
(At'bn NI") 

&ırtfln Sulh HMcıimJiğinden: 
Şİ9lide, ŞisJ.i caddesinde klin 1 

w 1 mükerrer seyılı arsa hak
kında Yani ve Tamo'nun Kons
tanüıı ve Yoraıi aleyhlerıne ika
me ettiklerı ızalevı IUYU dava-
11 ZUDDında Yonıı ve Konstantin'e 
beravi tebllı p;oooerilen daveü
yeye mmıuru tarafından verilen 
m.-uhata T Z bıtaca ~ 
tahkikat neüce ınde mahalli i
bmetleri meçhul bulunduiu 
anlNÜDlasına ... meıbni biltaıe.> teb
liaatm (on bet) ıün müddetle 
ilbm icrallna ma1*emece ka
rar wrUnrit oldubndan malı -
mne «iBJii olu 17 t1!W!!QZ NO 
~ "'1nü saat (11) de biz
zat veya Y8kili kanuni bulundur
maları dweü:ve makamına kaim 
olmak üzere ilanen teblii olu-
nur. (27885) 

RAşt'r RIZA TİYATROSU 
Halide Pifki1' benlbef' 

SO Ha ıran pa r ıuo(l aktamı 
Qedikpap AZAK bahçesinde 

cKAKllAKAlllŞIK• 

vooviL 3 PEKDE 
Beret ber pazar kşamı Gedikpapda 

AZAK bahç sındedır. 

-• BOYOK TARiHi ROMAN: ~9 ...... 

EIERPIRE SULTll 
.._ .. v._., iL S~MI IURAYEL ........ 

RADYO 
Nl.QA usmrLUG1J 

T.A.P. ll.'11-. MC5 Ka • -
T.A.Q. 11,' 7 m. 15115 Ka.ZI &w 
lMI m. 1Z8 Km. ut Kw. 

30 Haziran Pazar 
12,30 Pologftl• 
12)5 A,iclm habnlm 
JJ,ŞO Tiirk tlri.ziği 
J3)0 KiiçM orkestnı 
11.- Program 
18,05 Kanfık müzık (p'l.ı.J 

11"8 Radyo caz orkestnlft 
19,25 KmttlfMG 
19,45 A1e1ns habeTleri 
20,- Turk müzıği 
20,45 KonUf11ıa 

21,- Faaıl Jaeyeti 
11,30 Rad,,o gazeten 
21,45 SenfOMk müzik (.,X.) 
22~ A,_. haberleri 
22,45 A icmı spor Hnn.i 
13..- Cabotat (pl.) 

23,30 .Program w ~ 
NOT: 1 tnlfml2 JHO ~ 

paortni fitliMen idbara .. 
bcıJı M~R4 batlGMC8'cftr. 

GOZEL BOYOK 
ANNELER 

G.n~ H l• a• pılft111•A 
ip h lcol•y 1•4'irl 

fecr6N et/ini• 

Beyaz renkte (yabız) Toka
bı kreminin ihzarı icin 20 ~ne
denberi lrullanıJmakta olan m -
hur formu de mevcut ı:izli di
ler cevherler meyanında takim 
ve tasfiye edilmiş si.ıt kavma~ı 
ve ze) tinva2ı da vardır. Bu 
krem cildinizi serian besler ve 
~leştirir, tenin ~avri saf mad
delerini w buruşukluklarmı iza
le ede!'. Cildinizi taze, nennin 
ve «en( tpÖSterir. Ayni zaman
da nefis bir lııoku ile tltir eder. 
Siyah benlerin zuhunma mani 
olur. 
Mütehassısların bevenatıaa Jlti

re ciltte ıörülen bu savanı hay
ret tebeddül ve tekemmul sırf 
Tokalon laemin1n muntazaman 
isümiline medyundur. Hemen 
Biz de ~ ttullammya ba.t
lavınız Te her labah daha jlflP.DÇ 

jlÖl'Ünüııüz . 

ZA Y1 - İstanbul İthalat G um
uğunun 17721 No. beya ame-
ıne aıt 352302 No. 7 /2/9'J6 ta

rilıli 226 lıra 60 kuruşluk mak
buııu zayi ettik. Yenısın çHta
racdımı?Jdan eak.i ı uk:mü 
vok ur. 

Emek Amban 

dim verdi Kulunuz eetirclim .. 
Devınce Dasa ourled1: 
- Gıt so cabuk elden E-

fendin 2elsın burava . 
Kahva eteklerı tut\J4mU$ bır 

l)alde vezırıazamm huzurundan 
cıktı. Efendisıne koştu. Vukuu 
hali anlattı. 

Galata kadısı orala a deııl
di. $er ı bikiımı. Allah adamı, 
idi Öıümden ikorkar takımd n 
~ldi. Ceııb z lı cur'etkir bır 

- sc;,.leeene herif?. Padi- alm l molla idi. Ciiibbesıni oplad b 
buılunuvor- vezınazamın huzuruna 

phı llempenab. ile lirk mi kOI -
mat .isterm ... 

an ciili (öd -

a-

mı.. 

e b r türl idi G6r-
41Me •• Kabahati mietwtık 

yanına 80 

- He if 
leeene?. 

Jwttu. 
bu 

Kih ... yala 8ÔV' ryemed. Jılu
bbele etti 

- Ef J ben btr tıöle-
•• Emir Wuyam... :uz.. 

ı • • a • 

T. iŞ. BANKASI 
1940 KUçilk 

Cart Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 

ı adet 2000 lfthk = 2000.- llrı 
a • 1000 • = aooo.- • 
8 • 500 • = 3000.- • 

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

210 • 25 • = 5250.- • 

Kethleler. l pıbat, 1 mayıs, 
1 ağmto., 1 lkiaciteşİD tarih
lerinde Y•ınhr· 

inhisarlar Umum MUdUrlUQUnden 
Cinsi lllllian Mllh. Bedeli % 7,5 temblıı.ta EblJt.e 

Lira Kr. Lira Kun11 tekli Bu.ta 
--

E ektrik 3' kalem -- - - Pazarlık H 

m l cmesJ 
Yaz ı kıaesi IOOO adet -- - - > H,30 

şer d 
H aavat ve elek 18 kale. 3954 nı ne 80 Açık ek. 15 

trik levazunı 
Ko 1121 adet 898 80 Ti 28 Pazarlık 15,30 

l - Jılttfredat listeleri prlname w numuneleri mucibince yukar dil c ns 
ve miktarlan ,-azılı 4 kalem eıJ7a bla'annda s&terilen usullerle satın alı
aacakur. 

ll - Muhammen bedelleri muvakkat t.nlnaUan eksiltme ıekıl ve s:ıat-
lerı hızalannd 7uılıdır . 

III - Eksiltme 16/VIJ/940 aalı günü bhalarında yazılı sa11tlerde Ka
bataşta levazım ve mübayeat ıubesinds.i alım komisyonunda y:ıı ı a . klır . 

IV - Şartname ve müfredat listeleri llÖZil seçe tubeden par sız a1ma

blhr. 
V - steklllerin ebiltme için ~n olunan ıtın ve saatlerde ~ 7 5 gü 

981tft'le paralari1e birlikte mezkfır k.omia7ona müracaatları 5513) 

Kadıköy Vakıflar Dire!·törlüQUnden 
........... 

Bedeli 
Lira Kr. 

827 00 

-~ S-t 'H mah•llmt 
Teminata 
Un Kr. 

. 

'1 ot Üskudarda Hace Hesna hatun mahallesi 
l'.fref Sokak 4, ev 

Yukandıa 7llm1ı ı~ aatılmak üzere müıayede7e çıkarılmq-
tır. İbalesı 3/7/Mlf ı;artaınba ıünü .. ı 14 dedır. i..-lilerln mür:ıcaatlan. 

(4996) 

•-WAWAWIM 

SANDALDA 
- BilleD .. Q ...... alta. 1 

.. ıae dsellia!. Yillardanhm 
laMnt bWıiım Pbelliii niha -
7et _. ••••o Etrafuna 'ball-1 
tlk~a, bdmlan &lrclilkce cBy -
•llh!.. diye mlb'ordum; .bıer .. ,. 
pbi cetbel> 4e kalmıyor diy•-
4um; pnltlm ıtiHI, tek ~ gfl
sel &"Öl'ememekten iziilüyor, ha.. 
rap oluyordu... Sen bllkı.tlarum 
nurlandırdın. Gönlümü izüntil-
4en kıırtardm! .. 

- Sarhoşsun! 
- Glizel kadın. belki 'ba mull-

tefem guzel.lik ana, pzeUikJe 
ötün.mediiin i~ ıeliyor ... Fakat 
seni temin ederim, sana yemin 
ederim ki, Uiıttıiım Açlamua 
a7• lflk veren pgtltwnı ıörecek 
olsan, yüzünün nuru ıöklerin Q· 
d.ınlıiın aöndürmese de ay gil -
lümaeyi,ine •YDA oı..; 70aklu:ı
aın dü:cPa, narin., ince tenini, o 
plirüuib, •effaf teniııi benim 
söderimle görebilsen, ıöisün b. 
hnrda, gurur ayar da ıüzelll
iine ötünürdün... Güzelsin aev
pl~ henüz bir ... t ev.el tam-
4lığun ilihi bdıa cok slzelsin! .. 

- S...Jaots-- Hem M ~ 
u.rı.o.sua! .. 

- Bea ıarhoş deiilim; Jaem ~ 
l8l'boş değilim; her ıece sabah
lara kadar içkip i(ki katanlı 1-
cen ben, ba pce hi(bir .. ,. ic
medim uyıhr ... 
Sand.ım küreklerini 1mU -

m14hm. Ayın altm servisi tistti.n
de sandal hafil hafif sallanarak 
rüqiruı heıvesine kapılmış iler
liyordu. 

Nereye slttiibnize M1unı1e -
nmı bile, başımı arkaya ~evir
miyorum. .. Kalktım, kadının YL 
maa otUI"dum... Başımı omuzuna 
dayadıiun harikulade pzel ka
dının bakışlarile, yiiztlntlıı tatlı 
pliıımeyiti ile sarhof oluyorum" 

- Yüzün güzel. .. Gözlerin iti
al." 

SPO.l....! 
• 

Milli kümede G. Sa-
ray • Beıiktaı Fener 
Vefa karıılaşmaları 
B~ün Milli küme maçlarına 

Sere! stad nda devam edileeek -
tir. Bi incı mü.sabaka Fener -
Vela arasında ""nanacak bu 
maç Fenerlıler lehine bitecek -
tir. İkinci karşılaşma Galatasa
ray Beşiktaş arasında oynanııı
caktır. Bırınci devrede 4-4 ;be
raberlikle <biten bu mU.sabaka -
nın şanroıyonl~a tesırı oJ.ma-
makla ıber&ber müsabakalarına 
büvü.k tbir n veean içinde devam 
edılecekt r. İki taarfın da neti
cevi kendı lehlerine ~vırmek 

için çal acakları ;.ı akkaktır. 
Fakat uın mı goı unuşle bu ma
çın beralx:rlik ·~ınde bitmesi de 
beklen bılir. 

Futb marlanndan maada sa
bahle\ in Fener stadm a İstanbul 
atletızrn ajanlı~ tarafından ter-
tin edilen oul kupası müsaba1 a 

Müellifi : SiS 
Kama :sar ediyor ı 
- .&a ~tim 4i1onaa lllDl'WI, 
~ Mrh0'5UD!. 

Yldal ellerile b pq•ak ga. 
itiyor. Onun bir laDİye bile göz
lerini ve yüzilnti lfÖrmemiye da
yanlUlll)'Ol'Ua Yalvarıyorum~ 

- Ellerını l' t ôen ~.k, Al. 
ı.haşlana gözlerini göreyim. Ya
n•klaran yauldarımdan a) rıl -
.masın ... Uzun kıvırcık kirpikle -
rin, kalbimin en deria köşeleri
m sıcıklıyan kirpiklerinin ivri 
llCWlU aönltimde bıssedeyim .. 

- BilWai Mrı.c.un ... Hem de 
cN sadııotaan! .. 

Ben cdejilim. diye itldia eda 
k a o pliiyor. Güliişil müsteh. 
si mi, 7okaa acı aa, -llar gibi m 
siilüyor ... Pek iyi kavnyamıyo -
rum. Artık ısrar ediyor: 

- Haydi dönelim! 
BeDde de tahammilJ kalmadı. 

Bu aüzel, kumsuz gibel kadlDl 
4•ha fazı. yalwa olnuak için ru
la111Dda alevler yanıyor-

* 
Gödiıoi açtıima uman !uı1'1im 

Weeaa ile CUPJDJY• bz ' BaJ 
IJDU ~Yirbaee o ilahi liizel yil
ıdi, uybaun mahmurlaiu ile 
kimltilir ..... - kaclaı sliHI 
ıörecektbn. 
llepmı 711v .. J•1' .. ~evirdim. 

K•dm uyuyerdu. 
Hemen kalktım, telif içinde, 

lıaümmalı ltir acele ile &İ) indim. 
Kapıyı a(tım ve kaduun yuzüne 
4oğnı eğilerek uulca llUl'ıldaa
tlun: 

- Hakkua varmı1- Sarhot 
muşum! 

Evet lı:adınıa hakkı var4J Ben 
diln ıece (Ok sarhoştum. 11 kü 
pzelliiine hayran knloı bir 
ıecelik sevaillm hem çı · heın 
(Opurdu! .. 

Aıker lik itleri 

Askerliğe daYet 
Bqiktq Aakerlik fUbesind81l: 
1 - Orta askeri ehliyetn esi 

bulunan li6e ve daha yiiksek 
mektep meauıları 1 temJllUZ 
tarihinde Yedek Subay okul u
na seV'kedileceımden bu tarıh 
pbeye ,ebneleri. 

2 - Gediklı Erbasların küny 
leri tetkik ediknek üaere h 

men subeye lmiracaatlan ı1a 
olunur. 

. 1 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

4 Nl\AH'-
28. 6· 1840 ........ 

Sterlın 524 

Dolar 130.-
Frc. 2.9675 

Liret 
İsvıçre Frc. 32.8310 
Florin 
Be}f{a 29687 

.İİİİİİİİmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiİiı:=:---;:::-=-:-:-;~-;;~=-:;-::-- ları ile Biivükd erede v u me • Çocuk Hekımi , rnı.isabakal rı yapılacaktır. 
100 Drahmi 09975 

100 Leva 1.7'1 
13 972G 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 

DAHl.LlYE MÜT AHAS.::;bı 

Divanyolu 104 

dardır .. llerısı yoktur. Daha 
ılensme gidılirse bır canım \ar
dır. Dedi. 

V eziriham. ne diyeceğini şa
fll'DU'itı. Nihayet. kadınııı .c>z
leri 'e aaiı\ ctı karşısında yu
mu,eadı. Ve :mukabele etti: 

- Efendi... Anladık... J'akat, 
bö\ le bir hediyevi ntBıl padi
şahımıza takdim edebilıriz?. 

- Ne y8')ayım? .. Yok!. Dedi. 
Vezına am, susmuştu. İtte, Sul

tan İbra nnin delilıkleri bu de-
r e kadar varmı tı. 

* ka nın padişaha ve 
kar al~ hattı 

a1k ar ında eavı ol-

u 
..ezirilzam Mehmet Ce-

r. Ahmat Akko;unlu _.ı __ DOKTOR --

abim-T.ıimhane Palu No. • ı Feyzi Ahmet Onaran 
Paı.a daa maada her sün nal CIWlıe w ~ _.._,,_, 

15 den 110DJ'8. Tel: 41127 Adres: Bablill C.hlolha 
, • ._... lliıplllnlle No U. Tel !18 

100 Peçe ta 
100 Zlotı 

100 Pen~ 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsvic;re Kr. 
100 Ruble 

- Ef ndı, n}('ın böyle huşu
net ed rsın?.. Padışahı bilmez 
mısın .. Baban verdi. Sen nicm 
inad edersin? .. 
Dediği zaman Mehmet Çelebi, 

cesaretle tu cent>ı vermifti: 
- Babam mansabı havfından 

vermiş. Ben bueün Galataya na
ip j!Öndermedim. Benim Sulta
nımdan ricam budur ki, beni pa-

dişah huzuruna cıötüresız. Ana 
dahı cevap vereyım ki. bu ta
rikı e musaderei ulema ululem-

rn Solakzade 1ılrihi 

imtiyaz SaJUhi ve N8'riyat Di
rektörti: E. İZZET. Buıld.Jiı yer: 

SON TELGBAl" Bas..-wl. 

ESHAM VE T.AJIVfLA T 

FM>wn üzerine muamele o 
mıştır. 

DiKKAT: 
ŞiRKE Ti HAYR IVE DEN: 

Yu ıarttm '9mmmUD t ~ ,_....._ lb8adln itibaren tatbilt 

olunac:Ubr. 
Cep ilinlan yarınki pazartım üpınından ltibanD tekmil tak 

lenie 7 5 kun11 fıaUa aatııac:aktar. 

KAGITÇILARA 
AmlMılldhk ı.de ıaet. kitı&l'I budan itiyle m t hb de 

nnlmeyip Wrll4lua Wn7• Waremis ............ satıbi• ( 
kanla aktır. 

580 Jdlod• ...,. elm•mak t1zere talip •ulumlaJ'lll ber 
Utta pullriesl stl.ı.i eabah yin saat 1-11 ~ psete ıı i._. mldlrllilne mılneaatıan. 


