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Yazan: ABiDiN DA VER 

M are~al Petain hükıi -
metinin inızalad1ğı iki 
mütareke, Fransayı, 

ctrdusuz, silihsız müdafaasız, 
ticaretsiz, dilsiz ve iradesiz bir 
hale .retirdi. Bütün kıyıları işgal 
altına alınmış olan Fl'ansa, tel -
a.izlerini kullanmaktan, yani se
•lni ve icabında feryadını diin
Y.•Ya işittirmekten, yani bağır -
mak tabii hakkından dahi mah
rumdur. 

Fransı:z kara, ha\-a \:e deniz or. 
iularının bütün siliıhları, bütün 
malzemesi bütün kaleleri ,.e üs
leri, bütün silah fabrikaları, lü
zum ve ihtiyaç hasıl olduğu tak
dirde, İngiltereye karşı kullarul
ruak üzere, galiplerin eline te~
lim edilıni§tir. C.e(en gün, Mare
ıal Petaln'e cevap verPn .reneral 
de Gaulle ~öyle diyordu: 

r-----~~~· .. ~ ............. ~~"'\ı~ 
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Londra, 1 (A.A.) - Reuter 
Ajansı bildiriyor: 

Bu akşam Londrada aşağıda. 
ki dekhirasJon ne~rcdilrniştir: 

= 

Londra, l (A.A.) - Royter: 

•Bu ka.dar şerefsiz bir müta
reke akdi için, Verdun kumanda
nı olan size ihtiyaç ııoktu; Bu 
ıerefsizliği, kim olsa yapabilirdi.• 

1919 04 YU()O;. ~ ..__,___, 
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YERLc R, • ... Romanya lıükii.meti Bükreş-

Birleşik krallık hükumeti ya
kın ~arktaki Fransız ordusu ku
mandanı general Mitelha\'Zerin 
Suriyedeki muhasamata niha
yet verdiğini ilin ettiğini öt
renmiştir. 

Guernesey ve Jer ey adalarına 
Almanların asker ihraçları ap
mış olduitul'u resmen bildiımck
tedir. 

Talisiz Mareşal, bu vaziyeti el. 
bette istiyerek deiil; hadiselerin 
zoruyla kabul etmiştir; fakat ih
tiyar Pelain'in, genç bir ı:enera
Un ateşli mücadeleciliğinden 
mahrum olduğunu kabul etmek, 
pek yanlış olmasa, gerektir. O 
düşmanlara tamamile teslim ol
makla bir ,eyler kurtaracağını 
Umit ediyordu, kimbilir, belki de, 
ralipler, kendisine, bu ümidini 
okşıyacak vaitlerde de bulunul
nıuştur; fakat, mutavaat ve tesli
miyet ile bu yangından bir 'ey
ler kurtarmak ümit \'C imkaru 
vok denilecek kadar zaif görünü. 
yor. :ltütarekenin kasden ı:ünler
ce uzatılmış olması dahi, buna bil' 
delildir. 
İhtiyar mareşal, o zaman, faz

la Frans1z kanı dökülmesinin ö
nüne alelacele geçmek istiyordu; 
buna en a&ır ~arlları hemen ka
bul etmesine rağmen, istediği 
kadar çabuk muvaffak olamadı. 
lmzaladığı mütarekeler, Fransa
yı, ne pzık ki, harbin ıztırapla
rmdan da kurtaramamıştır ve 
harbin dnamı müddetince kurla. 
ramJ~ acaktır da: 

Fransanııı is,al altında bulu
nan kısuıılarındaki askeri hedef
ler, İngiliz hava ve deniz ku-.et
leri tarafından mütemadiyen 
bombalaııacaktır. Nitekim son 
lngiliz tebliı:leri, .Franoanın ba<ı 
yerlerine hava lıücunıları yapıl
dı!l'ını bildirı~!k~edir. İngilizler, 
F.ransız arazısının, kendilerine 
lrarşı, Alnıaıılar \'C İtalyanlar ta
rafıııdaıı Ü> olarak kullanılması. 
na asla müsamaha \'C müsaade 
etın iy eccklerdir. 

İngiltere, şimdiden, Fransayı 
da abluka allına almı~tır .. Fran
ıaya, Almanların işine yarıya • 
cak petrol, ham ~adde ve erzak 
girmemesi için elınden ı:eleni Ya· 
Pacaktır. Nitekim daha şimdiden 
Yiyecek kıtlıi;ından bahsedilmek
tedir. İçeridckı dii~manla dışarı
daki eski mıiıtefikin tazyikleri 
kar,ısıuda, zavallı Fransa, har
bin bütiiıı ıztırapfarıııı, sefalet. 
leriııi \'C ınahrun1iyctl. .. rini çeke
cektir; aç kalacak, perişan ola -
caktır. 

Fransa, mütareke ile alakadar 
deniz aşırı topraklarındaki vali 
\'C kunıandanJnr.t, nıiitareke ~art
larını tanımaları hususunda, taz
yikler yapı~·or. B nlar ~crk~zi!' 
emirlerini dinleseler bu turlu, 

ı Arkası 4 ıncu sa11Juda) 
ABiDİN DAVER 

Macarıarın Büyük Harpren j 
sonra kaybettikleri arazi t:e f / k • • f db • /d 
çarpışmaların vuku buZdu<l1' ~ en ayrı ma IÇln e lT a l 
mıntakanın haritası. 

Biikreş, 1 (A.A.) - Slefani: 
Bir Rumen menbaından verilen 
haberlere göre evvelki ı:ece Ma
ur • Rumen ve Bulgar • Rumen 
hudutlarında bazı hiıdisder cere
yan etmistir. Holmeu ile Sighet 
arasındaki mıntakada saat 23 ile 
1 arasında 10 kadar hudut karako
lu, Macar müfrezelerinin taarru
zuna uğranuştır. Macar müfre-

releri tüfenlc. mitralyöz ve top 
kullanmışlardır. Rumenler, bu 
hudut karakollarından bazılarını 
terketmişler, bazılarını muhafa. 
za "e bazılarını istirdat etmişler· 
dir. 
Söylendiğine göre .Macarlardan 

30 kadar ölü ve yaralı vardır, Ru
men askerlerinden birka~ı ka -
yıntır. 

Amerikanın müdafaası 
YENi TEDBiRLER ALINMASINA DEVAM EDi
LiYOR. DONANMA MANEVRAYA BASLIYOR 

---•ı---

3.500.000 Ecnebi, 
p o 1 is tarafından 

kont r ol edilecek 
Nevyork, 1 (A.A.) :--: Panama 

kanalı mıntaKası valısı general 
Ridlev buraya gdmi,tır. Gene
ral Reisıcumhur Ruıvelı ile bir
likte kanaldan •Norınandie• ti
pinde büyü~ vapurların geçme: 
si irr~i<anını verecek olan venı 
in,aat hakkında ı:ıörüşecektir. 

General Ridley, tahtelbahirle: 
re karşı Panama kanalının her 
iki medhaline konduğu sövlenen 
ai:lar hakkında askeri mahiyet
te maliınıat ı;ermekten imtina 
etmiştir. 

(Arkası 3 üncü. saıtfada) REİS RUZVELT 

UZAK ŞARKTAKİ VAZIYET 
YENi BiR SAFHAYA GiRDİ 
Hongkong tahliye ediliyor 

Saat 22 de Tuitucaia • Ruscuk 
yolunda bir Bulgar hudut karako
lu Rumenlere ateş açmıştır. l\Iü. 
sademe bir nıiiddet devam etmiş· 
tir. Bulgar hududu ciurında kain 
Yeniceköy kasabası komiteciler
den mürekkep bir çetenin tau
ruzuna uifamıştır. 

Rumen mahfillerinde beyan e
( Arkası 3 üncü. sayfada) 

Bulgar - Sovyet 
münasebatı 

Bulgaristanın hususi 
murahhasları Mos
kovaya hareket etti 

Sofya, 1 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Bulgar hiikumetinin hususi 
murahhasları Botar ve Dcdeja
hoff Ziraat sergisini ziyaret etmek 
üzere Moskovaya hareket etmiş
lerdir. Bildirildiğine ı:öre, iki 
memleket arasındaki ticari mü
nasebetlerin inkişafını temin e
debilecek \'esait üzerinde de 
münakaşa edeceklerdir. 

Yeni Romanımızı 
Neşre Başlıyoruz 

Bayılın en lıeyecoııı/ı •ılı 
Tokyo, 1 (A.A.) - General Nis
hi~aranın ri)·asetindeki Japon 
mufcttislerinden nıiirekkep bir 
grup diin ıa,yare ile Hanoi'ye 
&elıni~tir. 1\İiifetti~ler yakında 

Fransız n1aJian1larının yardun"''e 
1 Hindiçini'den Çine doi!ru ~:apılan ~ ;) 

nakli~atı mürakabe edrreUerdir. I \ 
Tok~·o, 1 (A.A.) - Reuter bir · -~ __ . 

. (Arkası 3 ilııcil sayfada) •lioiiiiiii;ioiii;;iiiio...,-.-...., .... iiiiiililitl 
O• macera romanı 

İngiliz hükumeti, şu zanda
dır ki, .reneral l\1itelhavzer bu 
ilam ile denizlerde İngiliz ha
kimiyetine rağmen Almanlar 

(ATkası :ı üncü sayfada) 

1ta1yan Amirali Alfrcddi 

Fransız Hükumeti bir 
kaç şehirde yerleşiyor 
General Veygand Beyruta gitti 
Fransada sefalet ve erzak kıtlığı batla
dı hastahanelerde tıbbi malzeme yok 

Clemont-Ferrand, 1 (A.A.) -
Havas bildiriyor: 

Hükümetin Clerır.ontda ve ci
var şehirlerde )·erlcşmesine sür'
atle deYa..'lı edilır.i~tir. Dairele-

rin bir çof;u dün Eab::..1. r"esaiye 1 
başla.mıya hazır bir halde idıler. 
Lebrun, Royatta J:ı.ulunmaktad:.r. 
Fakat, nazırlar heyetine uya -

(Arkası 3 üncü sayfada) 

İst;Jı bar at nezareti eti yor ki, 
evvtlce bildirildiği gibi İnı:ıiliz 

(Arkası 3 üncü. saııfada) 

Hür Fransızların 
Deniz ve Hava 
Kuvvetleri 

Lond.ra, l (A.A.J - Rovter; 
İngılteredeki Fransız ııönullüle
ri lejyonu kumandam general 
dö Gol, bu akşam re mi bevanat
ta bulunarak htir Fransızların 
deniz ve kara kuvvetleri kuman
danlığına visamiral Muselır'vi ta· 
:rin etmiş oldu)!unu bildirmiştir. 

Bir çok harp ııeoniy ve tavva
re grupları simdiden visamira
lin kumandası alt:nda bulunmak· 
tacır. 

Visamiral Musclier. 1917/1918 
de Klemansonun Yanında harp 
etmiş 1918 de Bahriye tiran la2-
larının Ypres 2aferJ.ni kazQ .a
dıkları esnaç!a ~:üzb~ c.larak bu 
Eafere iştirak etrrJştır. Harı:ıtcn 
sonra Akdeniz filosunun ikinci 
filotilliısma kM '.llanda clmi~ir. 

Denizciler Bayramı dün kutlandı 
• • Denizciler ba;'! 

ramı dün büyi!Jt 
merasimle kut -
lanmışhr. Taksim 
meydanında. bu
yük Türk deniz
cisi fB ar il:ı a r o s 
Havreddinin me
zarında mera"'m 
yapılmıştır. Ge -
ne lbu münase· 
betle Yüksek De· 
niz Ticaret mek -
teL: nıczun1ar nın 
ciiploması veni -
mış, Yolcu Salo
nu ile yeni atöl
yelerin açılış me
rasin:i yapılmış -
tır. Bunların taf
silatı 2 nci sayf;;.
mızdadır. 

• • 



HAYFA-! t K D A 111 
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Oilrı.ilrı mev.z'Ll.le.rı 

en bu SarkA Avrupa 
alkanlar ~a vaziyet 

Muazzam Hortum Zincirleme 

bir çivi satışı 

yapılmış 
Bcnkanların harp sahası hali
ne gelmesi bugün imkansızdır 

Dün Limanda bir müddet do
l ıştı , halkı heyecana düşürdü 

1 
Kurtala,t• iki crı yıkıldı, bir adama yıldırım iaab•t 
•ti•rdı öldi1Tdü. Rcuath•n• mü d ü l' 6 nün i:ııah•tı 

komisyon vaziyeti 
tetkik etti 

Yasan: Haınlt Nuri Irmak Dün öğleden sonra hava bir
denbire bozmuş, şehrimizde şiın-
diye kadar görülmemiş bazı tabii 

C enubu şarki Avrupa liyetini, üstünlüiünii. yani bü - hadiseler cereyan etmiştir. 
ile Balkunlard3' i si- J'ük alıcı halinde kalmalarını ka. Oknıe:ı:danı üzerinden gelerek 
yasi, aslı.eri mun•ene- bul eylemiştir. Bu noktada şu e- Kurtulu~ üzerinden limana in-

lerde ikısadi işler, hareket nok- sası kaydetmemiz liızımdıl': Sov- diiii bazı kimseler tarafından gö-
ta ına, faaliyet sahıısma ~s teı;- 1·etler Birliği, halen oldut:u gibi, rülen yüzlerce metre yüksekli-
kıl e)lemektedir. Bu nımtakauın istikbal cihetinden dahi,C•J.ubu ğinde muazzam bir hortum bir-
iktısadi, ticari [aali~eti, arzi mah- şarki Avrı;pa ile Balkanlarda, çok kimselere ve limandaki de-
ıuliitına, hububat, buğday, ke - Yakıu Şarkı:ı buralnra )·akın ve nizcilcro bıiyiık korku, geçirtıniş-
reste gibi gıda ve zarun ihtiyaç kom u memlel.etlerinde diğerle - tir. Bu arada korkudan bayılan. 
maddelerine, petrol de dahil ol- rinin fiili İşgallerine mu\'afakat- !ar olmuştur. 
dugu halde yer altı sen·etlcriııe, te 1:1.ılnnanıaz. Böyle bir kabul Kurtuluşta yeni istas)·on ö -
madeni rine istinat e~ler. Adri· bir hare et, hizzot kendilerinin nündeki tramvay teline birılen-
yatık, Adalar veya Ege dennlc- siyosı mcvcudiy·etleriııe ar~ı lıa- bire yıldırım düşmüş ve tel kop-

sanca zayiat olmamışttr. 
Hortum limanda Usküdar ve 

Sarnyburnu arasındaki sahada 
bir müddet dolaşmış, deniz su. 
!arını geçtiği yerde kabartmış
tır. Sahillerdeki halk büyük kor
ku ve dehşet içinde bu tabii h.ii
d!seyi se}Tetmişlerdir. Köprüden 
Usküdara gitmekte olan bir ~ir
ket ·\'apuru hortumu göı·ünce ge
ri dönmü~tür. 

Bir ara Ü•küdar sahillerine 
yakJa~an hortum buradaki hal
ka çok heyecanlı dakikalar ge _ 
cirlmi. kadınlar ve çocııklar 
bağırnak kaçışmıya ba lauıı- .. 
lardır. 

Fiat mürakabe komisyonu 
dün akşam toplanmış bazı şi
kayetler üzerinde tetl<lkler 
Jlipınıştır. 

İzmirden getirdiği çivileri 
pahalıya mal oldu diye fazla 
fiatla satmak isti) en bir tüc
carın barLkcti do~u •örülnıe-

ı 
ı. miş \ c bu iş ıin<irlcme satış 

1 

( addcJileıek bu tiiccara İzmır- •i 

1 
den buraı·a ~ apılan nakliye \'C 

diğrr m::ı5ra!]arın kabul edil
nıiyecei:i hHdirilıniştir .. 

1 \ Ayakkabılara konulan dam-

rill' Karadeniz, Bogazlar geçidi, zırl nmrş bir darlıe) i ifade ey. muştur. Yine ayni zamanda çıkan 
lıu memleketlerin dünya den z ler. şiddetli bir rüzgar bu ciurda Ta-ı 
:rollarile, tic:aretıle mlinaseb.etiui, * naş isminde birinin iki küçük ve 
mubadeleslni ta zim eyler, Keyfi3·eti bu noktoi ııazau ve eski evini ~·ıknuş ve ci~ardaki bir 

Bir müddet sonra hortum Sa
ray bnrnu önlerinde ikiye ayrıl
mış ,.e yukarıd-ki kı mı bulut
lar arasında ka~bolnıuşh r. Dif:er 
aşağı kısın1 ufalarak l\tarraaraya 
doğ'ru uznklec:n11şt1r. 

ga ~·aldızlar 111 satan tüccar _ 
!ar cn·clcc 12 lira olau yaldı
zın şintdi lj liraya ı;ıktıı:ını 
ileri sürmt. !erdir. Koınis~on 
bu iıldiayı tetkik edece lir. 

Buna ragmen, Ak deniz sahil- mezkur esaslara göre tetkik, talı- ağaç da kökünden tıkarak evle-
lerHıdeki Yakın Şark memleket- lil edince, cenubu arki Avrupa rin üzerine devrilmi.~tir. rıorokcl 
lcrıle, Atlas ve Hiul Ol;~anıısla- ( A ka..-ı 4 iıncti sa uf ada) e,·de kimse bulıınınndıgıoı!an in-
nruo iter ioindel<l roemlcl.;etler, pC1111111BlllilD•m311aım•ma:sm••mmlll!l!.ll:l•••illlllilllE':!! 
Bır eşik Amerika ile Japou)a, 
Cenubu şarki Auupa \'e Balkau 
naeıııleketleriniu ıhrncnt ıııadde
lerınin istekli, zarurı alır ları a
ra ında bulunmamaktadır. Gar
bı Auup· d,ılri l"raıı'a >e l. ~ıl
teı e ile muhtclıf . eheplerdcn do
la) ı ~ıne bu sahadaki n.ı; ctie: .. ın 
istılıs:Witına sabit 'e d amh, 
emoıiyetlı ıılıcı olamazlar. Cenu
bu arkı Auupa ile Balkan meın
leketleriııın istıh.al.ıtıııa, yer al
ta serveti rüıin ıhracatına tabii 
pa2 r, de•·amlı mahreç Orta Av
rupa ıle Cenubi Auııpa, diğer 
bir tabirle Alman) a ve ital3 •
dır, 

1911 harbinin, 1918 senesinde 
iacıllere ve Fransanm zaferile 
bitmesinden sonraki senelerde, 
Orta Anupanın bir kısmından 
başlcyarak, Cenubu şarki Auupa 
~e Balkanları ihtiva eden, Yakın 
Şarka doğru uzatılan sahada si
ya i bir takını itilaf grupları 
meydana ı:etirilmişti: 

Sıyasi anlaşma grupları, yaşa
mak, devam etmek, sajilamlığını 
muhafaza eylemek, niha)et kuv
vetlenmek esaslarını iktısadl ı;a.. 
halardan alırlar. Aksi takdirde 
hayatiyetlerini, iskeletleşme ha
linde, sun'i tarzda muhafaza e
tlelrilirler. Nihayet bir gün, biç 
bir kuvvetin birleştiremiyeceii 
tarzda .dağılırlar. 

Kuçük antant ı._ y illden da&ıL 
aqtır. 

* Alma11ya ve İtalya irin, Cenu-
bu sarki Avrupa ile Balkanların 
anı malısuliıtını, madenlerini ta
mamen denecek tarzda alınak, 
istihlak pazarlarına satıeı tarzile 
lıu memleketleri muhafaza et
mek iktısadi ve bayati ib.tiyac
ların zarud bir aetiusidır. 

O halde, So,·yetler Birliği için 
bu alıaıua iktıAdi pazarlarının 
hautı, zaruri bir ihtiyaç ifade 
etmemesine güre, Kızıl Ordwıun 
Besarab)a ile Şimali Büko\İna. 
yı iııgalleri, Ceauhu şarkı A\TU
pada \ e Balkanlarda, Yakın Şar
ka doğru uzanan iktısadi reka.. 
lıet .-e mücadelenin fiili tanda 
loaşlamaaını ifade eyler ntl? Bu 
ıuale mlbbet re.-ap •·erileme:z. 
Sovyetler Birliği, 1919 mlb mu
ahedeleri netic:esi, Rusyadan a -
~ olan bir lu mı topraimı 
ulta seri almJŞtır. Onun bu mın. 
takaılDki fiili davası ı.u,-\an ib.a
reıtir. Almanya ile ltalyanın,b.:ı 
mınt:ıkadaki iktısadi, ticari faa-

K~im lıendeu sekiz yq ı 
IUi uktür.. Benim ltiru da 
çocıqıum sayılırdı. iı.tikhali 
ile mqgul olmam lizımdı. 

- Demek Kaıfin kanle..'iinızle 1 

alilr.adar olduiunu pek c~ç an
lıulı.na.. 

- F.n•L 
- Ned n 'bu hu usta loa.\an 
~ kh e ile ciirüşmediniz?- Ni
laa) et söı:lu iti- bir erkeh 
ae diye cizlı rade, u verd' iz! 

Perviaiıı b.ı&li yıirekler acm 
idi. Gözleri yaşardı 'e üçhikle 
cevap verdi; 

- llii> le yapmam elzemdL Bu
m çok mahrem sebepleri var
.._ Mademki lna gizli randevu
,. venligimi Hp et tiın, ııiizüme l 
i=·neenız lizıaulır. 

llk Mfa itidalini kıt7'ıetmifti. 
Sesi titriyordu. 

DO HUCA ve TRANSILVANYA 
Sun e: ·1lenn en .:nühun hidi&esi ı 

t.lan Besarabya \'e B-..ıh.o,rinnn1n S ı\•
yetıere tcık~nesidlr. Bu h5.d.ıs:ıt 

arasında R !113.eya hüldimeti yeni 
talepler kıı?§L!l."ıda kaldı. liakat ye
nt ır:etahbat başka hi.JkO:metlerı.n re;;
mt mtiracaau ile aeiıl, matbuatın 

nc;rlyatilıe vuku bulmuştur. Ancak 
yeUerle a . ..._ ttııi veçhe elaoin ( 
Balkanlarda uınwnt vaz.lyetin at'
zettiği veçhe So\'yetlcre verilen top
ıakiardan .sııonr•, Bu.l&ar \"e Macarla
rın yap c tı bütt.in taleplerın Romon
ya tarafınd.>ıı red edJeceğuıi &5s
terlyor. \'e b.Ale:ı de BuJ&ırlar Dobru
c:ıyı, Macarllır Troınsil'rallY"J'ı Ro -
manyadan istemek teşebbüsünden 

vaz geı;mio c!bıdirler. Bununla. bera
ber Mlıi mevzuubahis olan bu iki a
razi partası hakkını.la ma:Wuı.t ver
meyi faydalı bulU)'<lnn: 

DOBRUCA 
·-·DJ'aam ttaaıba prkislnck, ti

malAle Ye prple Tuaa •ehrll•. prlt
ta Karakaı.te ınrOmq bir nunlalta
dır. Samealct'. Kam.en mntrthıia bu
rada doğ-dufluta bıann1a.r. Runou 
içindir ki, (Auavalan) adını vt'rdik

le-rl D bra.ca onlar iC'lıt. ku:! i llir c
bemnılyetl haizdir. \·e ı:e!le bunan 

lçndir kJ. &umen millf'h, Dobruca. 
uinmda blr ook harplere girmiş~ ve 
(Anavalaıı) ı eldoo nbrmamaJ< irin, 
m.D1onlarca ltwı~niu. luru'!lı dok
mekten ka(ınmamıştır. 

Cenuzt tar;a!ı Cull' ... ist.a.n hududa 
iiRrbtde bulanan Dobrun., t'elçi, 
(Tulcca)ı K.istmre. Durostor ve Pa
zarcık Wmli dört e7i.Jetkn mU.~k
kildir. 2300 klometr~ mur~bbaı me
sallasa Ye 101 biıa aüfu.su vardır. 

Debnın. iJı'i ıuJ:ınal>Hl"n J'Cl'ltrln
cle pek münbitUr. 

Arulılln miihlm bir ltısmt onıoa•
larla ka~ıdır. Köyliiler!, lulb•bat 
eU-ltle lftlpl ede.ter. 

Dobra.um en ~hemmJyeUi sayda.a 
,.eri, 'ltitiia •OlltlmJ'amn bqılıea 

1Joncat --· elaıl l(ôsleneedlr. ıı:ı
""' tlddelll !Rlfoltlıuıla, Twta aflzlırı 
bu.darla k-.uadıiı vak.lt, llomauya
nın ıı:andeniaı. rabıl;wm Kiisleııc:e 

- Nasıl inanalım i tiyorsu... 
naz?.. Biraz en..,) SÖ)led~mi 
ı.atırl~.::ma.. Sn en bir kadın SC!V

diği er eği kurtarmak için )-.lan 
Mı)li) ebılir. 

- Ben yalan !iÖylemiyorum. 
- Peki dogru söyledığinizi ka-

lonl edclim. Kardeşiniz gitülr.ten 
sonra bab.ç ~ W.,tmız öyle mif 

- Üç buı;nkta rande.-u ver
mİ!itim. Saat İlçe doğru bahçeye 
çıktnn.. Kameryede Raifı bul 
dum. Vaktinden evvel celm.iııti. 

- Sizi cirip çı\ark n gören 
elmatlı mı? 

- Hayır. 
- Yuı.k Bu ııözlerinm teyit 

edıcek hiç lıir f"Y yok.. 
- l:ier ltu ııöaümü teyit eder-

- un mkut eder mi! 
- ller: •.ı• muuıuı lehine 

çok iyi 1air te7 olur. 

muhara~a edt-r. Bunun tçhıdlr kJ. Dob 
rucanın, Rom:ınya için, lktL .. adi ebem 
mlyetl de son d ece mühimdir. Kös
tenC(' ile ltonıa.Q.uun ~trol ocakları 
arasında ı>et,-ol naklini temin eden 
deuılr borular döşcrunl.ştir. 

Bu ba.kıından, Dobruca. Roma.ııya
mn, kalbinden kopa.cak s.a:rıhr. 

Bir diier hat, şlınalden cen11ba &1-
der ve TuJçi'yi Bulg:a.rlsluıuı '\"ar
aa limanına btrlf'!}tirir. Dobrut'ada 
&hali pek k.arwtıktır. 

Dobrucayı lstiyen Bulgaı·l:ır da, o
rada bir çok Bu(&arlar bulunmas.uıı, 
bahane eUnek~ü.ir. Fil.at Dobruca 
davasında, Rumenlerin ıulb J'Ola.na 
~-an-; :ıca..tlanıu mnm•k, r;ay-dıiunu 

bakunl:ırdıw. imk:lnsu ıörillınUle

•ir. 
TRANSILV .ANYA. 

Umuml Harp aoa1111d.a. &.ema.a,.a.ra 
Ye:rflt'll T.raıaailvUQ'a, OD 4ônliacii a
•rdan, on altıncı asır Jptidaaaa ka
d.a.r, "Ve 1&67 den 1918 e katlar Ka
earlanıa. e:finde idi. 

'.l'n.uilva.u.ra, Grisana'dao Hon.
llUU'a'leıı, Ye Baaal"tan möt•ltltll
dlr. 

lloeiin, Traıısllvanyada •1lh~llf mil 
letJcrc, diıı.lere Ye külu.irlue meuap 
lnsanlar oturmaktadır. Bu da, bu 
m-ml"krtln, elden ele cecıuesinisı. ne
ticesidir. 

Tran.'->ilvanyanın, (Transilvanya) fs
m•nı taşıyan k.ısmında., 1.657.873 Ru
men, 8~6.1M lbcar, !37 .366 Almau, 
'5.t!l Musevi nrda. 

Tr:uısllvan1a.ra dahil bulanan Crl
sana "·e Mu&more&'&e ise, Rumenle
rill 7eki.a.w 1 milyon 17.463, Jıbe.ar
larut •7181 929.076, AlmaaJarı.n sayısı 
13.?%5, M118erilerln 7ekünu ~ 102.042 
.ır. 

Rwnen DüfU8U.11un ekseriyet t.efkil 
etımesiae raimea. Tl"aasllYUJ'I - .... 

111.üdde& L"allerl alt.ıında bulundur
duklan itin • kendi mallan sayaa Ma
carlar, Umumi Harbin bittiii riin

denbert, Tri:ı..non muahedesini .rırt -
mak, ve Transllvaııyayı lUıak rt.mek 
t"mtl indtdirl'°T. 

- Ö~ le ise bu sözümü teyit e. 
decek 'esikam var. 

Dinliyeoler arasında bir hıç
kırık duyuldu~ Pervin Aytenin 
sesinj tanıdı Reis sordu: 

- .. edir bu veı.ika ! 
- Hiılı:ra defterim !t Tem-

muz günü yazdığını s.atılar ..• O 
&.alırlar okunduğu zam.an kiınse~ 
ain Uplıesi ka1ınaz ve sözüıne 

nırsıoa. 

- Veriniz defteri. 
Penin ç;ıntasından defteri çı

kardı. Bir müddet bağrına bas
tırdı, durdu rn ınazııun ) erinde 
oturan Raifle göz göze geldi. 

Raif artık her Şt'Yi anlamıştı. 
...IJfr muddcf hazin hazin, derin 
derin Peninc baktı, ~onra başı
DJ Oniıne eğdi. 

Pervin rebe hitap etti: 
- Bu defterin) almı lazıın ge_ 

len )erler' i okumakla iktifa et
menizi rica edeceğim. 

Defleri aldı, sahifelerini çe
virdi; ,anındaki Azalara gösterdi: 

llliırekkep renklerinden 
muhtelif zamanlarda yazıldığı 

anlaşılıyor dedi. 
Defteri ütil>e yerdi. !9 Tem

muz sahifesi okunmıya ba$1aacb.. 

~~--..__. - -~- .. '*., 
Bal<.ır şilebi RASAIH Nı.> !llLD(P.C. "Ü .. 

\ EllliiC i İZAHAT 
Rasathane miidürü tist-ıı F<Jt"n 

hadise hnkk•r.da şu iz3hatı , er
mi~tir: 

ı kurtarılacak 
1 

•- Bu tabii bndhe ekscriy a 
O\ al:ırda poyraz ile Iod s ,.c di .. 
ğcr birbirine zıt rüzgii .. lar111 anı 
karşılaşınalJrıudan olur. Ş<hri -
ıııizde de poyraz , . ., lodos rü7 -
girlarının ek.s.cri}a luırşdaştık -
Iarı > r U·ıliç, Boğaz •e .ılarnıa
ra mıntakal~r~ın biı·. lı;il a
rayburnu ile Usküdar nra mdski · 
s•hadır. Bugünkü hortum da bu f 
suı·etle vukua gelm;~hr. ı 

Yıizlcrce metre y!i<.,ekte gü- 1 

rülenlcr riizgt.rlann kaulurdaıı 
silriikfodiği toz topraktır. Biı _ 
deki hortumlar su~·n ancak bir 
kaç metre ytik..eltebilirl ,., 'l'<'h
likesi ancak şımdal \'e küçük ve-
63.İt{!dir. \"' 1ıuriar içiıı tı..•htikelı 
Gl.amazl r .• 

1 

Bu hlid." eden bir nııidılet son
ra da schrinıize ve civarına şid
detli bir yaAınur yağınış ve bazı 
çukur yerleri sular hasnııı;tır. 
lliuhtelif nııntakalara da yıldı -
rımlar diiı;mWı ve l(ın~lı adada 
bir yıldırım bir adamı öldürııı~
tür. - ....... • -~ 

Küçük haberıor 

* Maden tetkik ve arama em 
tıtüsü hesabına Holandada tah
silde bulunan Receµ Eııcmen 
dünkü konı·amiyo;ıetle iehrimi
ze gehn4tir. Bu talebemiz, Ho -
lıındcıda eeııebilerin pasaport iş
lerinin Almanlar taratın.dan ıı.
Z'ım tetkiklere t<ibi tutulmasın -
dan dolauı bir buçuk au ka<iar 
beklemiue mecbıı.r olml.Lftur. * Sabıkalı eroincilerden Zeki i
ki paket eroinle T0ı>hanede, sa
bıkalı Amp Osman.la Kör Sii.
leyman da 27 paket eroin ı•e bir 
miktar esrarla birlikte Aksarau
da yakalanmışlardır. 
* Liselerin son sınıfumnda as
keri kamplara diınden itibaren 
ba<laııılmıotır. Bu. kamplar ne
haridir ve 20 temmuza kadar 
deı:am edecektir. 
* Maarif Miidi.irlii.qii Silivride 
4, Sarıda 4 ı-e Çatalcada da 3 
tane olmak üzere veniden. on bir 
köy okulu inşasını kararla<tır -
mırtlr. . * Limanlar İşletmesi umum mü
durlıiği.i. WıillerimizdeJd fener
leri islıih ederek 11enileştirmitı~ 
karar ı:enııiştir. 

Artık Perviniıı mahrem esrarı 
kalmamıştı, buna mukabil Raif 
kurtulmu1'tu ... K.iitip san satır -
ları okUlUP bıtiri.nce, Pervin sen
dc:lcdı ve düşlip bayıldL 
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Penin çok ağır bir hastalık 

geçml:. Ona teyzesi bakıyor, o. 
d.a ıııa ha ka kimı.eyi 'okınuyor
du. füı 1 ılc karm se)·alınte cık
mamı::ılardı. IJcr güu, ı:Unde cltlrt 

• be~ kere gelip luıpudan PerYiııi 
iOTU) orlnrdı. 

Halice teyze onlara çok soi';uk 
da\ t:snı~ordu: 

- ])ok.tor iyiJ ·ştiğini s.öyli;·or. 
Kendını '"ı>ladı. Fakat şimdi de 
tutturdu: 1·c~·zc berı_j ni,,.-c kur· 
tardını:t!. HC'n Olmek i~tiyorc:n, 
aıtık ya~t)'aMlk halim kahnadı!:t 
dı.rnr. 

Ayten: 
- llatice tf'~"7t! di) ordu. bHse-

niz ne kad.aı g,iz .) a~ı döktüm! 
1-latice te.rze on1uZ ~ilkti; 
- ı\~la~;_ı~ç_ !iola:\'dır! 
- II .. kk,nıı \'ar. Beni affetnıi-

:"o ccrk':ı:niı. ~ı\uınıa benin1 kaba. 
halim rok. Fakat buraya gelme
M:ydiıu butün bunlar ohuıyacak.. 
tı. 

Alemdar tahlisiye i ka:::a 

yerind-:ı çal şıyor 
z,.n~l'ldalttaıı , ilkle i Eti 

banka ait 7000 to;. kinnu." ı .. d
re -öıurad, n l\lidill' :le llalı:ı 
burnu arasını..~' d~. iz İC' u iı· bir 
kayaya çarp:uak uclıuen \C b t
marunk için kaı a:ra o!u.rt. · lıLl l>a 
kır ,ilcbiıı'ıı A~c.ndar ta' li ' c 
si tar:liınüan kurlal'tlnıa .,ııa çalı
sılmaktadır. nuıı -rlen h11horkre 
göre, şilebin ı .. ~z::ın dai.resi:Jin \:C 

1 numaralı ambarwın altında hu. 
yük bir yara \·ardır, 1 mınıarah 
anıharı tan1auı.cn sularla dol -
nıu .. tur. 

KazAn ve ma1~ine dai:-~.~/nr- de 
su sızınak .. a berab~r u kadar faz
la değildir. T;:!ıI.: i) edeu r:elen 
tcl~iz de, ,·anuruıı k.uriarılat.'"llğı~ 
na emuı olduğu hildirilmi~tir, 

OSKODAR THAMVAYI 
lstanbul Tramvay İda

resine bağlanacak 
$chiı" 1-kcllsiıun yaım \apa~a

ğı fevkalade toplant.da V -"
dar tra.mvaylarının satııı ai:na
rak Islanbul elektrik, tramvay 
ve tll.nel idaresine ba~lan~ası 
kararı verikeeı:ıi an!aşıLnüta -
dır. Bu takdirde Üsküdar fram
va,yların:n muhasebe, işletme ve 
emsali teşkilatında tasarruf ya
pılarak bunların idaresi İstanbul 
tramvayları teşkilatı ile birleştı
rilecektir. 

VİLAYET 

Yaz saati başladı 
Dünden itibaren selır.iıınizde 

yaz saatinin tatbik oluoımasına 
haşlanıknıştır. Ancak, emır ev
velki sabah vilayete tebliğ edil
miş oltlui'(undan pazar ve talil 
ı;inü münasebetile tekmil me
murlar bundan ılıaıberda.r olama
mışlardır. Bu sebeple diuı sa
bah ba1'1 daire ve miie:>seseler
de memur ve bilhassa mustah
dcmler işleri başına bir saat f?ec 
geknis!erdir. 

Teyze c:e.,.ap wermecil, Kail: 
- Her halde Pernıı bu (CKUP 

sizin ud~r itham etmiyor dedi. 
- Bu defa, hastalığı müdde

tince yalnız •·e yalnız Ayteni ı;a
yıkladı.... 

Bunu duyan Ayten merd.i\-en
lere fırladı. Tt>~'1:e ile Kaif odaya 
girdikleri zaman, Ayteni yatağın 
önünde di~ çökmüş ablasının el.. 
!erini öper buldular 

- Abla t.ütlin hayatımı sau 
ml..iyuıı kalacağını 

Raiflc Ayten A nupa} a gitti
ler. l'erviıı kendini topladı. Ve 
bir kaç ny sonra da ~·ine .\leııı
da~ı ~ulımda birini )aralıyau bir 
~e"crı J"ak.nlandı, Bahanın da ka· 
!ili olduğu meydana çıktı. 

llır müddet aç kalmış, bir kö~
ke hır•ızlık etmek üzere girıuit, 
elıne bir tab&nca ge~irnıiş ve 
kaçnı.$11 

llir ı:ün Şevki"e misafü gelıli. 
Suradaıı buradan koııu~lular. Ni
hayet Pervin sordu: 

- Yeni evlilerden ne babtr!, 
- }'akında gelecekler. AJ .en 

gebe imiş .. 
St1•tıılar. ~evkiı•e kalktı. Per_ 

Tin ilıtİ)'ıır kadıw vi.ue b.ahce ka-

Denizciler 
merasimle 

2 - 1'l:''.\il''I 11')!'\ 
:ax::ı:o ~ 

Bayramı 
kutlandı 

Taksimde ve büyük Türk denizcisi Bar
baros'un türbesinde merasim yapıldı 
Gece Bogaziçihde yapılan şenlikler 
1 temmuz denizciler bayramı j 

dun buyük roera.>imle kutlıılan -
ıruştır. Bl.ltiın deniz müe;esse!e- • 
ri ve deniz ,·asıtal:ırı gündüz bay
raklarla ve gece elektriklerle do
nanıru;;tır. 

Merasime sabah saat 1 l de Tak
sim abidesinde ;aşlanmıştır. Ga
lata_aray lisesi bahçesinde top· 
lamın aenizcıler ve deniz ticaret 
mektebı talebeleri önlerinde ban
d'l 1>ldu,'iu halde saat 10,40 da 
Taksıme hareket ctm! ·lcı lir. 

Bu '·'ddJ. limandaki uG.teill \'a
purlar düdü kleriııi e<tlao ak ala
yı çcLimlamcşlardır. Saat il de 
ı.stıkı;ıl arşı 'c bayrak çebe 
torenile mernsı · .• e başlanmış ve 
lt J .. ::ı .. · bütün va;.~rlar u,er 
de!a dud ik cala ·· k selam res:ni
ni ıfo m r<Lr. Bundan snn
ra ' hu et, parti. ki ~i e, de
r.iz ku andan! 1(1, 1. a reisli
ğ, \ u..ı.tun d.t:!"~Z ~...:. -ssLeleri 
!ara :ndan abideye çelenkler ko
nulrr'1 tur. üt akibcn Deniz 
Ticar t m kt bı taleb · <ri c>;:n 
Mü. 7 \ T fil.,,,una n 
Sa: l k a;:ıll J rer nu ık _;; e-

i ı r \ b 
ceı< ,.d 

• r. 

s ' 
\~e ff""' 
deni ler L 

.-

kı rn~ a-

hakkında birer nutuk soylMıis
lerdir. 

Merasimde bulıınan den;' as
kerleri ve Deniz Ticaret mekte
bi talebeleri Amiral Şükrü Okan 
ve Harıı Akademisi kumandam 
General Ali Fuadın da bulundu
.itn yüksek z~vat onüm:c çok ;ıü
ıel bir resmi ı::ccıd yapmışlar ve 
çok alkış!an.:nışlardır. 
Öğleden sonra saat 15 de Or

taköv Deniz Ticaret mekteom
de diploma tev.:::l merasimi \~a
pılmıştır. Merasımde Ankaradan 
gelen Münaka15t Vekiı.1 ti u •c
şan Naki de bulumn;;ş vt 112-

zat iyi derece ile mezun olan.!a
ra diııloınalannı vermiştir. Mek
tcm müdürü Süruru Devrimer de 
bir nu•uk sö ·li~ erek :nezınları 
tebrık ctm~ ir. Mektebi bu yıl 
bıtırcnlcr 12 k;şidır. 

Saat 16 da Hıılı;;te inşa edilen 
atölyelerin ve saat 17,30 da da 
Galata nhtr"."' :mlaki Yl'ni V'llcu 
sal<ın= :n a~tl mern '1.1 ri 
yapıl:rruslır. Bu e a iml<'li 
bızzat Vei<'l t mu,•e arı NJ:d 
v •·• s ~ rimizıle bulı.:ı:an ııum 
r t ve in isa:.·l~r ' ı,..:ıi de bu ... 
ı n u .'-'l'. 

G d nizde fener ala} :ar• va· 
pıl r. D . iz Yollan V<' Şir-
k· tı ... enin ·k· r ' puru 
kopr:den at 21 30 da !ı • tet 
etil' 'er \e bo azda :,:r c \ lan 
·ao7ı ı !1rd:r, "!ıra ..ıwn ı ve 

S . -:. i pa ..ı. """ arı renkl !a· 
rak akrr.• !ar ır. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Akdenizdeki 
ş~leplerim;z 

''Şadan,,ı bir İngiliz 
gemisi getirdi 

Akdenizde bulunan şileyleri -
mizden «Dcnıir .. in krom ~e •1\le· 
te. nin de çimento yüklü olarak 
Barselon li1nanında ve cİ.nııl ile 
cT&ll• şileplcrinin de A[rika
nın Loran limanında oldukları 
öğrenilmiştir. Vapurlar yükleri
ni boşaltır bo altınaz gelecekler
dir. 

E\•ve:ki gün limaııımtza gelen 
Akdenizdeki -ileplcrimizdeıı Şa. 
dan yolda bir İngiliz b.arp gemisi 
tarahndan durdıırul:n~ fa ·at 
Türk ~ilebi oldui:'ll anlaııılınca 

bıırp e-eıni inin hima~·· inde su
Lırınnza kadar ı:etirilmiştir. 

Dünkü ihracat mız 
İlıracatım•z ı.-ck a'.:ıl .. ~t:r. Nor

mal g:.inlerin VÜ.i: binlerce liralı 
ihrac:ıt•na muka >ıl diin yalnız 
Bulgaristana 1250 !.ra '.kıı·met;n
de cir·n ~önderilmiştir. 

Radyo abone 
bedelleri 

Bu ay içinde vermi. 
yenler takip edilecek 

Radyo sahiplerinin senelik a
bone bedeli ulan on lira)! öde -
me müddeti evvdki akşam bit -
mistir. Dünden itibaren müraca
at edenlerden bu ücret ;yüzde 20 
ceza ilavesile alınmaktadD'. Bu 
şekilde ücret kabnlü temmuz so
nusa kadar de.,am edecek ve o 
zamana kadar üdeınjyenlerin ad. 
reslerine tebligat yapılarak ı:; 
gün zarfında abone ücretini öde
medikleri takdirde haklarında h 
kibat yapılacait ve radyo ruhsat· 
nameleriuin iptal edil«c,ği bil
dirilecektir. Buna rağmen vernıi
venlerin ka ·ıtları silinecek ve ta
kıbat yapılacaktır. Senelik radyo 
abone bedellerinin iki taksitte 
alınması hakkında izhar edilen 
unıumi arzwıun bu &ene is'afına 
inıkıin bulunamaını ·tır. Gelecek 
yıldan itibaren bu umumi dile
j(in yerine ı:etirilebileceii anla. 
şılmaktadır. 

.• ... '="'-, ....... _.\_ ... >!"' .. ,. "\ .'·'"'··,,,_ (. 
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~.· 
HİNDİSTAN ----------
VE İNGİLTERE 

Hindistan meselesi üzerinde 
Reuter ajansının hassasiyeti 
devam edi)·or. Verilen habere 
göre meşhur Hint milliyelper
veri ve istiklalcisi Gandi ile 
İııgili2 umumi "ali~i aTasında 

üç •aat devanı eden bir ıııüli
kat olmuş. Bu mülakatta ne 
konru;uldu, neler üzerinde du
ruldu bilmiyoruz. Ancak, Na
nemolla şöyle dedi: 

- Ne konuştukları beni a
liı.kadar etmez. llerakını, Gaıı. 
Si orucunu bozdu mu, tut • 
makta dc•·am e<liyor mu?. Ben 
hunun cevabuıı öğrenmek is
terim. 

ME(.;ER GEZİNME 

YERİ İl\lİŞ 

Hüseyin Cahit Yalçın Fran. 
sadan don<liığıi akit ii>tüste 
ya..ıq:ı mak~!elerde, verdii::i 

pısına kadar geçirdi ve ayrılır
ken ı;ordu: 

- Yazı tabii köskte geçirecek
ler değil mi? 

- Zaillıedcrim. 
- Çok sevindim. Ayteni çok 

cöreceğim geldi. Torun sahibi O· 

luyoruz, ne mutlu bize! .. 
.t:•·et, Penin, zavallı Pervin, 

saadeti arlık bu suretle torun 
sahibi olmakta buluyordu. 

- Bitti -

konferansta: 
_ Majino aşılmaz ve ıeçil

mez bir yerdir .. 
Diyordu. Hakikaten aşılma· 

tlı ve ı:ecilmcdi. Kendi kendi . 
sine düştü. Şimdi Alman ajaus
larıııın haber verdiğine gore 
Bay Dider meşhur Eyfel ku
lesinden 50nra t.urayı geziy ur
muş. 

Naoeaıolla ile bunu konu~u , 
yorduk da, 

- ~~·": ~i kale dejlil, gc2-
me yerı ımış... · 

Dedim ve .. Sözürrıe ekledim: 
_ Yeni tabiri ile ctüristlik 

mahal> ... 

!IIEl'llURiyETE 

RAliBET 

):'eni Sabah.da tüyle bir ser
le~ ba okudum: 

- .Memuriyete karşı bu no 
be\·e•?. 5 müuhale 60 talip çık· 
tı! 

JSaueınolla, Hiiseyin Cahille 
arörU Uyordu. Kulak mı .. af1ri 
oldum. HuseJ in Cahit: 

_ Hakikaten birader hay -
ret, beşe karşı altmış taltp .. 
Garip değil mi?. 

Di) ordu. anenıolla da fU 
eevabı verdi: 

- Haldkaten ı:•rip, J'ak-;rt'. 
bun1111 sebebini harbi çıkarıuı-

lardan ıormalı. Çiinkü, ticaret 
ve ııerbest nı.,.;lek kazancı .. Oi-
7e dünyanın hiçbir Jtorinde 
aormal wuiret k.Jllınadı! 
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Hamburg petrol depoları şid

detle bombardıman edildi 
Londra, 1 IA.A.) - Hava ne-

zaretinin tebliği: .. 
Dün ~ece fena rüyet şeraıtme 

ra=en bombardıman tavvarele
rinin Almanvada a3keri hedelle
re hucınnlarına devam et.nıışlcr
dir 

Hambull(da petrol dep0lanna 
isabetkr vah olmuş ve ;bu depo
lar vakılını<tır. Danstadt n:;mta
kasınd:ı bir çok hedeflere hucum 
edilerek yangınlar çık.arı~mış, 
infilaklere sebebivet verılmıştır. 
Hamın ve o.-nabruck daınır yo-

...... . .. '"' • 

lu istasyonları yeniden bambar
drman ediln1ts ve büyl!k van~ 
~·nlar cıkarılmı•tır. We<..sel'i~ 
saPkında Dulmen demir vc•u ı.
tisak noktasında atılan bcml•alar 
infi!akler yapmıştır. Nordcrne\· 
a:lasmdaki ta~ are mPvdanları 
. . b' de r1 .. mtlosn ile Brenıen'ın aar ın 
ve Dotmuntl tavvare me,•danla-

d n c<iıl -rı Yeniden bombar ıma 
mi, tir. . 

· · hepsı Tayvarekrimızın 

ne dönmüştür. 
...... 

..:...ııeri-

eta ' sasın sözleri 
"lcabettlği zaman Yunan.istan!.~ fö~ ~~a
lisi kanını harp sahneıennde ao ıur,, 
Drama ehrinde merasım y p leh 

Atina, ı (A.A.) - Atina A - 1 
jamı bildiriyor: . . 

1 Trak ·a O\ unlannın 15 ın('ı yı 

d.. _ .. •0 a'da c hrin kur-onumu \'e ra "' ,. . . 
. . . · tes ıt ıçın tulu• scneı dcvrı)esını b t'I 

"( ·· .. , e ı e Yapılan ~nHkler ınun 
• w- 111 k ·don.; a-gazeteler, Trakya ve " < • 

• . d ... ,. ..... biitı.in vı-n ın ,·e krııliyetin •ı:~ k. 
! • 1 _ • .. t ve ruhları ta ayet erınrn, vu('u ti · · 

. . . 1 da ~ayre ermı 
\'ıye ıçın ara arın • 
b . . 1. ttırmakta oldukları-ır mıs ı ar 
nı i~aret etmektedir. Bu münase
betle bütün gıueteler, Trak~ anın 
taınanıcn ve saf Elen o~n ıı:vsafı-

1 barili: ettirerek, bugunlı.u mıl-
nı c . ·ı· ti . kı li hükCı.mctin, yenı vı aye erı y-
metleadirmek ve daha iyi idare 
etmek için sarfetıiği gayretleri 
hatırlatıyor. Bu gazeteler, Tı-' -
ya ahalisinin seı·inçlerine ve iı..ı:.n 
lelerine Elen milletinin iştirak et. 
tiğini, milli hislerinin bir olduğu 
Elen milletinin kendilerini kar-

Singapurda 
müdafaa te d
birleri arttırıldı 

1 
Su~apur, ı {A.A.) - Rovter \ 

bildıriyor: . -

1 
• ·edilen resmi bir teblıııe ıı.o-e,r _ . 

re Uzak Şar .. t.ui umuını va~ı-
• s· . run mu-yet dolayısile ııll!aP~ . . 

_._, tının daha zwade ı-........ aa vazı}e . 
1 yil-tirilm~si i"in tedbırler a ın-

...., ' ' ··dafaa m ·tır. Malezvanın mu 
Planları bitinlmck üzercdır. Ma. 
arnafih bu tedbirler Malezya ı
ciıı Yakın •bir tehlıke mev~u.t ol
duırnna dair bir işaret ~Lbı te
lakki olunm.ımalıdır. Mevzuuba
his olan tedbirler yalnız halen 
lü,umlu normal a•keri ihtiyat 
tedbirl('ridır 

Çörçil bugün beya. 
natta bulunamıycak 

Loııdra. 1 (A.A.) - Royterin 
Parlamento muhabirinin ?i:'°E:~
di~inc aöre. İngiliz başvekılı Cor
çil, baz~larm·n tahminleri varın 
Avam Kamarasında Fransız hi'ı
dis('!C'ri hakkında beyanatta bu
lunmıyacaktır. Çörçil'.~ ~u ha!~ 
ta Jıan::?:i ·n söz sovlıvecegı 

kat"i surette ınalüm _ değildir. 
Maamafih, perşembe ıı.unu •bern-
1\alla bulun, .ısı en zıvade ıhtı. 
ınaı dahilin bulunmaktadır. 

deşanc selamladığı \"c !ıugiin dün 
olduğu gibi, ruhi ırına, aı; 1 Jrı
na ve ,~e·-.Jnıcz \t.fanpcr\'c·rane 
azimlerine ynkııı ka!d:~aıı teba
rüz etıirmektedır. 

l\Jilli kooperatiCler fc.Jerasyo -
nunun ikinci heyeti u. umiyesi
nin açılış resminde söyledigi bir 
nutukta Daş,·eki! • fetııksas, mu
kaddes Elen an"ıınc1inin binler
ce senedenberi bekçisi bulunan 
köy halkına m tllctiu minnettarlı
ğını bildirmiştir. 

Metaksas sözlerini şiiyle bitir
miştir: 

•BuE!"Ün etrafımızda kopınuş o
lan k;sırganın içinde şunu be
yan etmek isterim ki, ht'r icııbet
tiği zanıan. Yunanistanm köy a- ı 
hali>.i kendi ve çocuklarınuı ka
nını Yunan ordusunun bulunduğu 
büfün harp sahnelerinde dök -
müştti~ .• 

İngilterenin 
Mühim kararı 

(B~ıarafı 1 inci sayfadc) 
ve ya, ut ita!~ anlar Suriyt'yi 
is .. ale teşebbüs cJerler\c, Fr:ı._.,_ 
"' ordu,unun böyle bir teş<"b-
büse muka>eınet etmi~·ecei;-i -
ni kasteylcmemektedir. Maa
mafib her nerede olursa ohun 
bu husu.ta haliı knlohilreek 
şüpheleri te kin ıııaksadile İn
giliz htikıir.,et! beyan eder ki, 
İngiliz bıi ünıeti ,.. Suriye 
ve Lübn.anın hcrh:ıngi hir dü~
man de\ leli tarafından i~gal 
ediln1csiue l>u. arazinin '.':akın 
li>arkt.ı İııg!liz hüküınetinln rnü
dafaa~tnı tauhhitt et'i . .:i nıenı • 
Icketlere hiicun1 İ<:"in üs hizme
ti görn1el\!rİni, niha.v~t ne de 
b arazinin bu n1cınlt.-keı!er i
ç::ı bir tehlike hal_i ~labilecek 
keşıuekc~e diişnıbe~:".' ka1~ulbe-d Z ina-Uiz Ut\ un1e •~ u eme . ~ . f f . 

'b' ahvalde kendı men aa ı ı
gı ı . d •. 
çin lüzumlu te~kı e eceg~ 
her türlü tcdbirlerı almak ha~
kıru ınuhaiaza eder. llu dekl:ı-

.. · inai!il hü rasyon ınucunnrc :-. · -
kU.m..: tinin ınuhtcmcl olarak 

\'apnıak nıecburiycıindc kala
~ai:t hıtrckct hall'ıı F'rau.sız 
ınandası altında Lulun:ın :ıra

zinin mii·..,takbel tt.1 4 üı;ÜnL' hic;
bir halci gcliı-nıiycccklir. 

--- --0- ·----
Estonyanın affedilen 

sefirleri 
P.e\"nl. 1 (A.ı\.) - D. N. B. bil-

•iriyor· . 
Hukfur.et;ıı tcklıfi iizcrıne, Re

i ~ 1 • ·antn Cenevre, 
')~L :u ıur ... " · ı · ıi ,·azifelt .. ~a ve I<ovr.o cfır ern 

1 · Cercncye er nd~ll affdıni~tır. , • . 
Yeni bir sefir t 'i:ıi duşünulıne
di.;i ?anncdil ıı İ<tcdir. 

Yeni tayinler 
Att<ara, 1 (İKDAM :Muhıtlıi

riracn) _ Diy et işlen n:ıwıa
,. • I·" rnuderrısler-e aza .,.ırıa c ' f -d .. 
den Rami! Manı a Evka mu u-
rü Tefr'el vc'<5kt emrine alın~
ı-aı.: \erine Naıı!l, Vakıflar mu
dürü İbrclı im ta tn edıl~ı. . . 

Eskişehir Bel!'dive ı:eısiıi!me 
!leçilen Mesrur D!'mrielın ~emu~ 
rtveı; Heyeti Vekılc<:e taııd\klendi. 

K 1 "ht ı • a .:ıy ı '""'rı 

mahkemede 
Kalav ihtikürı yupfığt iddiasi

le nd!i!,S~·e \'Cri!en tacir R.ıbcno 
Politiniıı muh kc:ncsiue d"n ılc 
devanı edil l'i~ı nıaznun mn.hkc
ruc~·c bazı \:esik I~r ibraz etıııiş .. -. 
tir. ı luhaLeme buul~rla brraber 
dosyaıııu trtkiki \'C kararııı bil
dirilmesi i~in ba1ka ı:füe kal
ını~tır. 

V ckiller heyetinin 
kararı 

. Ankara, ı (İKDA!\f Muhabi
rınden) - Barut imalinde kulla
nılan linters pomn!hınun ihracı
nın ll)en'i Vekiller Heyetince lıa
rarlaştırılnııştır. 

Milii ve mr:nevi terbiye. 

ye eh11mrnı:;et ve; ılecek. 

Bel.gr3d, l (A.A.) - Avala A
jan>ı bildiriyor: 

T3lim ve Terbiyenın devlet oi
.~·asetııuıı ;;aJ:laın temeli lrıu

j!unu tebaruz ettıren veni .aa
rif nazrrı Bocochetz ba~lıca şunu 
bevan etmiştir: 
•- Ge11-·h~ii1ı milh t'e maneui 

terbiJ;esi, untumi 6i!,·a.'-:etimizin 
esas lıed.ef!cr:dir. · 

Biiıün külttir miies'"'e('C'leri•n:.: 
ve ta!inı ve terbt11 e d n Ue-ri,ni~ 
ve billıin !.lacıri.f 01\.iu.n~u= aiı
lii1.:ı ı·e t'"'rl.nucı·i röne -,. · ı ıtt 
J;au1lnn büyü.k'narnle.ie srferber 
olrı 'ıdır.• ____ .....,. __ --

Bulgar Kraıiçe.ı.i 
Romaya mı gidi) or 

S:>f}·a, 1 (A.A) - ~Jı_,ırJ~n 
gelen bir ç ,, Jtaly~Jllar rl .n 
Svfya !(arından geçerek İtalYa
ya ~ L·.i lerdır. 

Cricinu ı..ta \o.ıunda B~l;ıa-
. J • • ristnn nr.:ı. ,;,;e .. ı oı ar na rıın J u-

susi va'1; · u trene ">a .,.ıarunışt.r. 

Baılık d(. v elleri 
ittifakı bozuldu 

Reva!, 1 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Est ova ve L tonv h""kül!'et
leri ı '.ı ır c llekct "ld ı ıt

tiflkı l ter .ız 19~!J d:..n ıt ba
ren iptal c·den bir ar-· J. ak
det.mişlerd r. H kfurı<,t.n tekli
fi üzer.ne R :sicu .hur, Estonya, 
Lttv'4nya ve Letonya ar J P Jakı 

iş bırlıf!• muah ~esuıin iptalı

ıLn ,al" i oldu>;;,nu kabul etmiş
tir. 

Çin-Japon muharebesi 
Naııkir •. 1 (A.A.) - Kwangsi 

hududunda mu~ım biı- hir olan 
Lungahov.-·'a ·o~rü t'.!rİıYen Ja
pon kıtalarıle Çin k ıtaları ara
sında muharebe devanı etme ·t~ 
dir. Jaııon a~keri k<Jlları Hin
diçini hudwfonda !:ıır ka, oe .ır 
işgal etmişlerdır. 

Fransız hü ümeti 
(Ba..ıtara(ı 1 inci suııfac!a) 

set etmek üıcrc Ci rmont - rer
rand'a gidecektır. 

Maresal Petcn'e reis nkill"=ı 
Camılle Chautemps ve Pie•rc La
Vd.1'3. v~ D.ıhilı\·e nazır, i\!aı·qu
et're babı d 3 .rl'lcr Ck·rmont 
Ferrand'd.ı çalışacakl.ırtl r Di~ r 
daireler de Clermont Ferrancı ın 

muhtelif binal.ı.uıa ycrle,tirıle -
ccktir. Hükumeti t.ıkiben ge
len nezaretlere m<'nsu bı.ni ve 
,gazetecılcrle dolu \"e ır.uv.ıkk~t 

merkez hi1kümet sırrı. . .,ına YÜit -
selmiş olan Cleıınorı\"ta b:.i} Ü~ 
bir hareket gö.<e çarpmakta~ır. 
Parlamento burada ve Vıchy de 
yerl<>şecektir. Nezaretler daire
leri Ro...at, Bourbonle, le mont 
dorc ve chatel guyon'da bulu
nacaklardır. 

Mareşal Peten hliküımet azala
rile _görü~üştür. 

Londra, ı - Fransadaki Ame
rika muhabirinin iş'aratına gö
re Frau..':1-.ıda büyük blr sefalet \'e 
inkisar hüküın sürn1cktedir. Er
zak kıtlığı mevcuttur. Yüz bin -
lercc ıııuhacir. açıkta ~·atıyor. 
llastahan~lcrdc bi•e !•oş y:ıtak 
"·e tıbbi mal:ı .. mc ,.-oktur. 

Fran:~fz .ıahlHcri aras:uda e!)ki 
başkunıaııdaıı ı:""Cneral Gaın~füıe 
kar~ı şiddetli bıı· hiddet •e infial 
hüküm sürü.) orlar. Fran!öı:t zabit .. 
leri, gener~l Galne!inin Alıuan
lann Polonya \'L" Xor•·eçteki lıa
l'ckit harbinden ibret 'e ona gö
re tt::dlıLr &ima 1 ı· ını geldiğini 
be an cdi) rlar. Al an taarru -
zt: bashdı ı %an:.ıq Fran~ı.z r~p
b~~;uin birço nokta! ·rır.~1a mti_ 
lı.inıreat kı ı~ı.:ı 'ard.. 

· Roma, ı (P.nı!yo)_ - G"ner~I 
\\\~ygand. ta))'arc ıl .. Berutu gıt· 
mlstir. Frauo:-ı.z şnr' •. on!i<ları l~u-1 

danı geııcrel l\lıtk1Mv7er le, wan h. l . 
şnrk 0,·dııları~ıu t r ıs n1cse cs.ı.-

ııi görih,.ccektır. . 
llu halıcr. Alınan. A ı.an:u tara

fından da teyit edıl:nı. tır. 

İtalyadaki İngilizler 
Glasgow, ı (A.A.) - Reutcr: 

İtalyadaki İngılız sefareti ~on: 
sıolaslu:t memurlarıle ~aU'tecı

lerini ve ailelerını 2etirrnek te 
olan Mooarclı of Berm u<la \'a 
puru dün Glaslrow'a ııc~'tir. 

1 /Roma ya hududunda 
.._r:i-y,te....::ksiııi._zaı::y-am~ad-..ıım ı· çarpışmalar başladı 

_ Neye b· kmıya doyamadın? (Bııştaraf1 ı inci sayfada) mali Bükovina'nın terkini intaç 
Manavın i~ortas'!'d• .. • ta. ı.l ze\k 1 h eden ,.a,iyet hakkında izahat ve-

<r _ dildiğine göre bu taarruz ar er d' SaL'bı" bı'r san'alkar uslup ve e- rccektir. Dig"er cihetten neşre •· '" iki hudutta da lıemcu ayni saat- b ~-ası'lc ı"slif edii;:ıiı; olan koyu ha- lı t len bir re•mİ tebliğde Besara -'" 1 te vuku bu nııı; ur. 
kik renkli, kadıfe t~nli ~işne ~~e ~·a'utı1 tahliyesinin prograın mu-
mi? Yoksa. yuvarlak bırer kul- Bıilı.rcş, l (A.A.) - D. N. B. clbince .,az.ar günü de devam et-
çc altını andıran ve kendi hmi- bildiriyor: tiğı bildôrilmekled~ 
ne izafe cJılı.ıL olan ,arı giil- Bugiiıı öğleden sonra Başve- Bazı mahallerde Sovyet kuv-
lcroen daha güzel !'okun safran kil Tatare~konun riya~clinde top- vetlerinin seri unsurlnrı. tahliye 
renhli ka~ ısılara n11? lana o naı.ırlar heJeti, Hariciye için tesbit edilen nıüddcti tacil 

_ liayn·. ba,·ır! Benim bak- nazırı tarafından verilen rapora ederek ricat etmekte olan Ruınen 
mıy~t do) atuadığ:ını uc ,.ü.,ne, uc istinaden harici Sİ)·a"Settc bir de... kıtalarını g-eride bırakntışlardır. 
kayısı. ne Uc ·f!ftalidir. Dalıa <log- ğişikli~e karar vermi~ti~. ~azır- Bazı hidisel~r ~ere)·an etmiştir. 
ru:>u, bu chalc.ınıya do~·anıadnn. lar heveti Romanyan.ın lngıltere Ruınen kıtal.an ı-erilemi)·e devam 
sözü bir türki1JHr, Uiı türkünün ve Fr~HS3 tarafından 13 11is:ın 939 etınektedirler. 
başlt;;ıdır. Buııu, diin bi' ~r.u:lık da kendi~ine \'erihniş olan garan- Tahliye i~leri, 3 temmuzda öğ 
gaz!l!ouun bahçesinde dilllcd;ın tilerdru feragnt ettiğini beyan ey .. ' üzeri nilıav\·t bulacakhr. Bf'Sa -
ve ne Jalan sö,) Hye,·inı, buna lemiştir. rab)·a \·e İlükovına 'dan harek<.'t 
peli banldını. Ben, ınu.ıki<lc a- Büktcş, 1 (A.A.) - lt<'Uter bil- eden binlerce mülteci Bükrc~·e 
bur cuhuru, uydurınasyonu, zo- diriYo!': geln~ektcdir. 
raki .vapılnu~ şeyleri, !!Uradan R~:nen kabinesi, Ro1na11,anuı f Sof~a.1 (A.ı .)-Sofya·dan a-
Lur<?Can a~unıa nagme1erı, ~l)y- 13 ni~an 1!>33 tarihli İngiliz - Fran- luıau telgraflara nazaran Bt!sa .. 
su2la:,:ınış parçaları hiç scvmcuı, sız garantilerinden fcrag:ıt ~tnıe.. rabya ve ~ıuıali Düko,·ina·n:n 
or.brı!aıı fena halde ürker, fer- sini m51tefikan tas\lp <°,\lemi tir. talıFyesi. <İmcndiferler, e:emiler 
s-.ı kr&alı k~çarıın. Fakat mü- LG:ıdra, l (,\ .. \.) - lteuter hıl-j ve kanklarln ;, apılmnkı~ı!ır. Tcr-
b:.ırek ~\! ln İ) isınr, ha~ na, hali- diri~ or; kcdilen mıntakalarda i Rumen 
sıne. cana )akınına, ka!b~ }akı_ Romaııyanın mülki tam mİ)c- memurları 1 !da\ ııch toplaıı-
nına,. )"'Ür~!t okş )anına da pek ti hakl .. uıdaki İn .,.iliı garnnt" in ru ' rdır. Molda\)&)8 ıuv.hacır. 
bay!iıruıı. işte., dün, benim b:r :.-az den f ngat cttı ı hab ... ri e~cr tc· ler'lc dolu tre l r de grlnu"'!tir. 
lık l·ahrcı!c dinl 11· oldu .~m yıt <' • =<', Londra diploı tik l"oma, 1 {Raı!)o) - 'ovyet 
•L::ıknuva do) aınn ını.. i~.ınli 1 an!~ll rınde pek az stlrpriz. u- hükUıııetı, i '"al olunan Rumt"n 
turkü de btt ikicci kısım nıusl - ,andıracak '\C hu te ir N zi "3D. arazis.~nin tahJ,ye i ve \epul<la 

i p-.. .. ·ı.:ıüırınt:Ian l:'ri iJi. • ~crcniu iajnutt yeni bir bürha 'gibi te~ · bulunan harp )e\azım•nın nnkJi 
oldu.,,.nnu bilnıcdi ıın bu ranın1 ı kki iilec-ektir. 

1 
içiıı Cumt-n hükiımct ne iki guıı 

tüıkü, biraz ezcb.ld ğırıe gJrc Bttnunla berahcr iyi haber alan dahs rnüScır.de vt:rnıis.tır. 
Koına tarnflarını andırışordu. Lor l "' ı llcrin"ıı bc,anatı- ıt 'J\lE.: H Kl IET. 1.1 KnEŞ-
Garsr..ıı., :ı bi. · e 'urd.:ru: na re bu fcrag.ıt Ing.ltcr~.>ın TE.. AYRILIYOR 

- !~~td•.o ıuu t;.ıl.ı ur bunLI·! Ne'Ç'york, 1-·· Ro~an ada ınal-
• J bU g ranf JC!l do:>nn taahhiiJü- ,,, 'L - Hayır bavım de 

1 ı, wa)o a - buata ansoc \8zcclilml tir. uuı.-
hunu Hr du) ınudık şiı iye ""- rr• B .. 1-ar hududuna a ın o U· ı '· nü ı!a etme i icap eyi.~ er k va- ld 

~ d zint hakkıııda lıizumcr takdirin- - ""' dıır .. Biz plaKla gl'amufoıı a ça- i':=dan lıukılnıetin icabında Kar-
d ... • İn~j}iz iltikUmetinin bizz~t ken. d lıyoruz. . ili.sinıa parar \t:!'rrntk hü.ri etı:ıt p t mmtakasın:ı naklı için te -i·ıa:;~nın üzerinde 'ekte twr~ hirll.'r a1ınrıa d. . . . 

kL""' \'C Daknııya do~anıanım• Jı:çb;r surette ... tıdit et.n yec ı;,- YL_ ·ı E~lNIJ:ET fIDlllP.LERI 
yazı'ı olan bu ı;a~ct o>n k, k t "· Bükrcş, l (A il) - Dalı liJe '· ·r::. -ı·D.,_ - iL. AH AL'I l, ral,., ayni ı:aınaııda Ç'>k 'nc:cj ı;~y- L Xez.ıretJ, de\· ~n c nı etınc \e 
gın \'C ı:aycl rann ) l m, s ıra ALI_ • • IHTIYA U,A ' um mi uiz a m halıl hareket 
tam bi• Anadolu san'at' •rı elin- B"krcş, 1 (A.A.J - Stdnni: ! edenleriıı te>kifi lddif edilme-
den •ık;µış tur .ilJu' ba r&dJo- Erkaıııharhi~e. yeniden bazı ıhtl. sine kar:ır vernı tır .• ezaret, mo-
da , e sura da, burada cahın ~~uh yatları .: .. ilah altına d l l't ctmi~- si kiti tcıuaşalarw nlrn'i hakkın-
ı !it fasıl ve kiiı;,ıe hc>eileri \e tir. ılaki kararı 3 tenımıız ~amına 
daha usta san'atkarlar ııi~w çal- Rum~:ı par'amentosııııu.ı bu - kadar temd"t etmi tir. S at !!3 
nı· l:?r acalra? gün y 1 pnta .... ı t.ıkarr· r eden iç- den cıonra hiıtiuı içkili ınüe e· 

• ·a.,me nah ' kıtı ı;mda as- ti~101 çar. arn~:ı~·" bıınk lınıştır. !er kapaııacak;r. 4 kişiden fozla 
mabr budavım kabilinden lıer },,~ au v~ 11 e'ıı.san nı<d ,!erinin gruı.ılarıu tu fanınası ve JOllarda 
giln dinli}e dir>liJe çoktan b kıp Hariciye encirnıenl ri buD.in t<>p- durın.1. ı me ıedilmi tir. Askeri 
U$anm. olduğumu:z ŞCJ lcrı her ]anacaktır. Bu toplantılar e na- makaıul.ırdan İ7İn olıııınadaıı h' r-
gün tckTar i>ctckrardau usannu. sında hükünıct Ccsarab ·a \'e şL bir j tuua Jilt>ılıHı)·ac ktır. 
;\anlaı. lıir ""Üu d~ şu baknııya ------
do,-anvıclın gibi ruh dlalı~ an 
şe;ıe .. çols:ıJar ne olur? 

O!> lA_ C · IAJ. KA\'GU.1 

Son Polis 

Haber.arı 

Kuyuya düşen 
çocuk kurtarıldı 

Dün akşam saat 13 c IIas~n 
Ifalife mahallesınde Mu ~a.a L'-
mın~e bir çocu;; k•n uy,. dusrr 
'"'e a :' saltmen kcrtar, ln1 'o.r * Gala .ada 'l numarah Gum:-iik 
ıı~-a ı Abd llah ıle Ahmet cal
dıklan 3 kilo 20 ı<ra- a,<;.:lı,:ın

dıı.ki bir top kuma ea ber&!ıer va· 
ka\,.,..01 şlaraır. 
* Nu.i Er~ adınd.ı bır coc.ıl: 
Bü.yükadada Anad-:>lu idı.ıbu Ya
nındaki dU\·~r.Ja· uıerken. Jı.;
\~u.k bir .!;~';: l du.~..._,, V ('(;.:U

i(un saıt baca ıır k rmı t r. 
* CumhurİJet lerkez Banl .. a:1oı 

şeflerinden Hiknıet dün Erenkıii. 
yündeki evinden nıoto•iklcıle Ks
dıkö)ıine gitmek üzere )ola çık. 
mı< Caddcbostnnında yoluna çı
kan IJil· ınerkıebi çl..,ncn1ehı~k için 
~iddetli bir fren yuıım4, bu fren 
netice>inde mutosiklet denllMi~, 
Iliktnct ba~1ndau ehenııniy~lli u
rettc yaralanını~tır. 

ADLİYE 

Yankes·ci 
mı:ıhkOm 

üç aya 

oldu 
Saiııkalı y ankesicilerdeıı Mu -

anı:ncr c,....veJkj gün Eııı.in~)ni.indc 

I\lu~~-t adında birinin cebinden 
cü2danın1 a~ırmı, ve :l-.ıık.alunn1Ci
t1r. i\Te')hut ~uçlar k2nununa gö
re lıen~cn adliyeye \'eriJcıı lilu
a111n1er Sultanahn1ct Ü üncıi ulh 
Ct.·za ruahk ;nesıt!dc uıubokenıe 

edilmls •c snçu s.abit oldı:gnu -
dan üç ay hapse ın~hkCım olmWi
tar I• anın1cr derhal tevkif o. 
lu •• ~u tur. 

TİCARET ------
Romany~'ya safılacalc 

tiftikler 
Bindikleri Romanya vapUru -

nun siyd~İ vazıvet üzeruıe ıtefi 
çaı:rılma.>ı ile tekrar Küstence
Ye dönen RC':rranya faıbrikalan 
,.,.. .. mes".lleri vann veva Perşem
be ~ün[i trenle Eelec~klerdir. Soo 
siv~;i hadiselerin Romanya· ile 
olan iktısadi temaslarımıza hiç 
bir tesir yapmıvacal!ı sanılmak -
tadır. 

Alman tayyareleri In
giltereye hücum etti 

(Gııştamfı 1 incı royfııda) 
Norrran adaları ~a vri ırJ<eri ha· 
le ge rılmı.ştı. Simdı o~rerıt!Q.
gıııe gore. •J amandaıı!x-ri Jer
ijC G ,,rntse r l r nl 1u~
man asker ihra far. yapı'mıştır. 
Teıe! ·n ', tehıraf ı e "1:.ıhaberc 
-esıln:,s bulu"UDaktad r P:.llcıı 
bu • et>\ ıh ç bır ınalufr'dt n,,,._ 
~ut Jcii;ildır. 

Rom ... l ( A.A.) - İtal can res
mi t lı~ı. ussune donınıv .. E:,
Pı.:ro dest:o\·erının zıvaillt kcı.Jul 
\e LJ..01 etmPr:tcdır. 

!!r.m,ı. 1 (A.A.) - libre al Ro
dolfo Gra-zani, l.i.ınali frika mın 
!;üliın nıü5ellıih kul-'Vctlc--i ku -
a1an au!,~t.ı.·a ayin t:dHuıiştir. 

1\Iaı-c,.a.I, hu ,_.lJ-ı.lı t.ıy\ arc ile 
Libyaya gitıai~lir. t 

Washin1'!on, l - Al nan .haber
lere gi>re 'fral,lu garptoki ltalyıın 
ku'-·\.etlı.:-ri: ... ~ırdaki ln~ıliz kuv .. 
Vt.!tl~rine ku.rşı bir taarruza ha
zır! nmak•a<lırlar. Burada bü ·ük 
bir faaliyet göze çarpnıaktadtr. 
Taa .. ruzun pek yakında yapıla • 
cağı zannedilmektedir. 

D'•er taraftan Alman radyosu 
düı~ 1n~iltereye taarruzun pek 
vakmda vukubulacaf:ını haber 
~ermistir. Radyo şunları söyle -
mi:; tir: 

.İngiltere cephesinde son mü_ 
cadele henüz baılamam1'tır. Al
nıaııl::tr N"orveçtt•n Fransanın ce
nuGuna kadar uzanan ~hiltenle 
İnı;iltereye karşı tarihi~ nlli.li iİ>
rüfnu.•rniş gl•niş bir cc11he kurmq 
Jard:r. Bu cephe ü1:erindc haztr -
lıklara de,·am edilmektedir. Al -
man _ İta!~ au kuvvetlerinin İn -
giltereye müteveccihen hazırlık.-' 
!arı günden güne inkişaf etmekte, 
harekat saati yakınla maktadır. 

Lornlra, 1 (A.A.) - Reuter 
biki • ıvor: 

Ucn'a • ta\ vareleri bu sa'>ah 
er•,en len Ga_le, mr"" lt-knti uzc
rın<fon ,.e ok yuksekt n uçr •. .ıs
lar t-ı.Kat d ıfi babrHLln ate ile 
tar'icu lın 1 erıf..:.r. AL ,.ın tayya
relen· n Ca1.~ me l k~ti uze
rıııe v ~ı :n.ıtsalı bah zi
Yarett11or.:ıın bu )• ısi llr. İn
,.:iJt r- ın ""'Ct1~ u ~ar' • .... ~ u
za.k!•an ;:el 0 n ınfı.ik e..,..ı..ri isiti~ .. 
lli41ır. !sı."'ı.)Ç an.n :nuJı .ırkı
smde tan aı _ yaııı:ın bombaları 
ile oir mektep ~akılın .ır. H ç 
lııı ıııtıJi'ı · bombası atı· .~.nıstır. 
İkı i. ı a!ıt o..ır tte yarala ·mış
tır. lnı?ilte•er.. rı cer. hu ı?a bisi 
.. ze, ın le ık~ c.. "' arc ~ ı i ı
til.rr."' ır. Bo:ı.ıu1 at .ı kl ırı zan
nedı;.· ' lır Taı ı 1e Jiı.fı ba
tar) a!a~4ı ı.şle~t1.r 

Orlearıs. 1 (.-L .) - Reuter bil
diriytır; 

Be ncı kola karsı al•nan fcv-
ka!.;.dc t xt· .... rler bu..,,,.,., mer'i

.yete girm L:r Yem Orl ans li
manı hnı,usi musaadcsi olmıvan 
halka kapatılmı tır. Buıılin 50 
muhafız limanda vaıife almıstır. 

Resmi mehafilin beyanatına 
nazaran be<inci kola mensup kim
sele•in ve sabotaj vapanların zi
vanı o kad-ı.r Ca>Ja olmuştur ki 
limanı kapatmak bir zaruret ha
lı.ni almı.>tif. Bundan b~a tüc
car ve sair gemilerin resmini 
cekmek de men~ilıniştir. Kii
rUk ge..-niler doklaı"darı 200 avak 
uzakta duraca.klaroır. 

N \'yor·k. 1 (A A) - Gece At
lan tikte Ir!andanın tahminen 300 
mıl cenı:bu C(arbisinde 39-1 ton
hık Guido ve 41171 tonluk Zarian 
ismindeki İnıtilli vapurları düş
man denizaltılannın hücumuna 
uğram ı.ştır. 

~~~~~~~~~~~~ 

Bir otomobil kazası daha 
oldu,· dört kişi gara/andı 
EHelki gece Thphancde bir 

otonıobil ('arpişma ı olmuş, dört 
ki ; varalan'~tır. Şoför Muata
fan0: idaresindeki 1948 numaralı 
otomobil Fındıklıdan Karalı.öye 
doğru gelirken, Alinin idaresin -
deki 518 numaralı hu•usi oto • 
mobil Boğazkesen yoku~dan 
sür'atle inerken seyrüsefer nok
tası öniinde ba otomobile çarp
mış, otomobil denilmit. ~ 

1 
bilde bulunan Tabiın abide eııd
desinde Ayda apU'lınıanında o
turan Leonla kansı Anjel alır 
surette yaralanmışlar, Franııı:ıı 

hastahanesine kaldın~r<lır, 
Ayni oromobilde bulunan Tak
ainıde oturan mobilyacı Y Ol'ii
nin karısı ElisaYi ile ııııf;iir Mm
tafa da hafif nırette :raraiallDUf
lanlır. Zalnta ve ııdli:r- tahldke
ta dena M 'ıteılir. 

Mütareke üzerine 
siyasi müvazene 

YAZAN: H. NURİ ~l\lAK 

ordo şehrinde bulu· 
nan Fransa bülı.üme

tinin, Almanya ve İ. 
talya hükiımetlerile, lıük~le~ 
ve sartJarı, resmi tam wetııılerı
nin •henüz n...,.edilınemiş olma
filDa rağmen, imı.aladı&ı miı.ta: 
rekename, Avrupıının ıarınl'.~ ,... 
yasi vaziyeti hakkında bu~n
den tahminlerde bWunınıık ıın
kinını vermektedir. Mar*I Pe. 
tafo kabinesiıı.i böyJ.. bir müta
rek<•yi iın.ıalamıya mecbur eden 
sebepleri, saikleri, imilleri ş_ıa 
tarzda hülasa edebiliriz: Maglu
biyetle ıı.eticclencn m~areb~ .
de 1-'ransawn şimdi.kı nefiltnı, 
nüfwmnu, imha şeklini alan bır 
harpte daha fazla kırdırma • 
mak, ileride toplawuak ve ili: 
kınmak f:rı:~tlannı, amillennı 
munıldiıı mertebe muhafaza ey
lemek, 19:J9 dan evvelki sene. 
luıle, lıatıiı 1919 •ulh mııal de
lerinden sonra muhtelif \'esile
lcrle Almaııyanın silahlanmasına 
müzaheret eden, son harpte Jı'ran· 
sa topraklarındaki muharebede 
200 hin kadar asker gundcrerek 
az l·nrdımda bulunan lngihcreye 
knrliı ii:birar 'e küsldinluk hisle
rini izhar etmcL 

.Illtarekeyc ve bu vazi~ ele gö
re l ran'a hükCımcti, utık lngil· 
ttle iıtifakından, tcsaııiıdiınden 
vazı;cçnıiş, hilkuvve hatıiı bi~iil 
ayrıfnıı:.., bu suretle ) arının sıya. 
si ınÜ\ azcncsinde Fransa hükil -
mcti. Naziznı ve Fa.şizın rcjimi
ııi kabul etnı"ş bir halde, •ağ par· 
ti1erin mufrit nn url rının ri,J &· 

setinde birkş~rck, A rııpa . ve 
dünya Sİ) nsetiııdc Alman) a, lt~l· 
) a ~pile mü .erek bir ) ol, bır 
siyııset takip edecektir. lllütare
kenin vereceği siyasi netice bu_ 
dur. 

Ancak, ingiltereye karşı Almaıı 
ya ve İtalyanın şiddetli taarrnz-
1annın, mücadele ·n·in ileride 
gireceği nibaı safh da mm affa
kıyetsizlik, bu esası değiştirebi
lir. Sabık halk cephesi fırkaları
nın sol grupların Fraıısada ha
kiO:i) etlerine, İngiltere .. Fransa 
n1üs:ırekctini ihya eylemelerin~, 
parlamento ve demokrasi siste -
mini tatbiklerine, anca ve ) al
nızca İngilt.Prf"nin gelecek ınuha· 
rebelcrdeki nihai muvaffakıye
ti yol arabilir. 

Ati nasıl olacak? Almanya ve 
İtal}arun İngiltenye taarruz -
Iarile beraber, Avrupada ve şar .. 
ta, milletlerin milli hudutlan d~ 
ve riantte muvaffakıyet kazan
hilind~ki istiklallerine bürmeı 
nıaları, istikbalin tnyiuine en mıi· 
bi.ııı ve hatta yegane e ası teşkil 
edecektir. 

llAMİT 1'iııtİ IRMAK 

Amerikanın 
müdafaası 
(Battarafı 1 ıııc, sa f aJ 

Nc\"yorK, 1 {A.A.) - Aım rı
n Joı.aıımawun Hawaı ada.ı

.. .. üt avdet;. <lola1ı.silc donu.ı ıa • 
nın harp haha.. tı:... ~ ede, ı rr a
ne>Talara iştirak eLmek üzere 
ıtizli emirlerle hareket etti;ti 
bildirilmektedir. 

Va ı.ııgton 1 {A.A.) - Ku re, 
bu a.ıa!ı. harp kazarıclırıu·• tah
diaı ve a., eri ukcllefı et ı:;
leriru tetkike devam eı.mıstı.r. 

Ayan meclisi, Büvtik Okranus 
ve Atlantik deniz k:l\"\ ,tleriniıı 
yüzde 75 ni$betinde artınlması
~a da.it· meb ·usan meclisince a· 
bul edilen kanunu tasdik e.ie -
cektir. 
Vaş~ton, 1 (A.A) - Ruzvelt 

tarafından imza edilen bir ka
nun mucilıince üç milyon 500 001ı 
ecnebi. POiis tarafından kontrol 
e • k 'P f'armai< izleri alına
ca kt i"". 

Uzak Şark 
(B~tarcıfı l i11ci saufada) 

Japon hariciye nezareti söxciisii. 
gazeteciler toplantısında karlın 
ve çocukların Hong Kong'dan talı 
lin edilerek Singaar'a ruıkledil
~elerinin sebebini anlı) amadı -
ğını bildirmiş \•e H:ıriciye Nıızın 
B. Aritanın 15 Nisanda yaptıiı 
beyanata tevfikan Japon~ allUI 
ı;arki Holanda Hiodistanın da .,. 
Fransız Hindiçlnisinde statfllı~Y. 
muhafaza etmek istediilai il ve 
etmiştir, 

0 
.. 

Hoııgkong, 1 (A.A.) - un sa 
hah Manilaya Iuınket ed~n l'Te
sident Coolidtre vapuru hıç bek. 
lenmeclik bir tanda Hone:kong'a 
avdet etm~tir. Zannedildiğine 
göre vapur Amerikon tebaalan
nı ndıetmek. Üzere va,ingtunclaa 
aJdılt bir eınir üzerine dünnnit
tflr. Fakat Amerika konsolo lu -
111 vapurun avdet selııeplerilll 
bilın~melr.tedir_ 



mr.a-• 

Nakleden: FAiK BERCMEN 

Saat a'ıq,arnın altısı idi. Tanın
mış alim _ ona sadece filim diye
lim - çalışma odasında oturmuş, 
asabi asabı tırnaklarını ısırıyıor 
ve nıutemadıyen saatıne baka -
rak: 

- Dogrusu bu kaba ve çırkin 
bır hareket dı ordu., ba kasının 
işı 'c ıaktı namına haddı asa.'1 
tHr hareket.. Inı::ılterede ooy!e 
hır adam t P•, a bıle ka•ana -
maz, açı klan ö1ur. Bakalım r.e 
vakıt ı:eıecek? 

Sabırsu!ıgını yatıştırmak ihti
yacile karısının odasna yakle -
eıp kapıya vurdu ve ofkcli bir ses
le: 

- Yahu, Halı! Raı,ıdi g(>rür
aen, o.ııa SO\ k kı, tam insan olan
lar böyle hareket etmezler. de
di. Bu buy.ık bir •Uçtur, bena bir 
Jı:atrp tavınye ettı; o da l<ıme iş 
yapacagnı bılmıyor. Bu genç a
dam her gün muntazaman ıl<i üç 
saat peç kalıyor. Kiıtipıer tı<ıyle 
mı olur? Bu ık.ı w: saat !)enim 
içın, başkalarının ıkı üç •ene
aınden daha luyn.etlidir. Bu ka
tip ~elince, ona bir kiipek mJa
melesi yapacağım; bir metelik bi.. 
le vermiyecef(im. Onu kapı dışa
rı edeceğim, insan böylelerile 
kendisıni rahatsız etmiye dey -
mez dof(rusu .. 

- Bunları her gün söylersin 
ve o her gün gelir .. 

- BuıgUn artık kararL"T~ı ver
dırn. bana epe] 'akit kaybettir
di. 

Nihayet 2il çaldı, alim ciddi ve 
ıert bır çehre takınar<rk ve ba~ı
nı arka) a atarak odadan çıktı. 
Katibi Portmantonun yanında 
buldu. Bu genç bir ~uktu. On 
sekiz yaşlarında, tüysüz ve .ızun 
suratlının biri.. Ustunde yıpran
mı~ bir pardesü vardı; ve ayak.. 
larında !astık yoktu. Çökecek de
recede yorgun görünüyordu. A
limi görünce gürültülü ve ancu 
oocuklarla Laoıtlerin gilli1>ünü 
andıran bir tavırla gijldü. Islan
m.ış kocaman elini alime uzatıp; 

- Akşamlar hayırlı olsun. Jxı.. 
ğazinizin ralıats:ı.lığı geçti mi? 

Alim ona doğru yürüdü n o
muzlarından tutup hafıke sars -
mı ·a çalıştıktan ..cnra timitsiz 
bır sesle; 

- Sız ne yap,yorsunuz? Dedi, 
Benimle alay nu ediyorsunuz? 

Delikanlı pis ve _top halinde yu
varlanıruş bir menailin içine sıim 
ikürerek salondan geçti. Oradan 
yemek odasına ve wnra mesai 
hücresine girdi. Sandalyesi ka
gıtlar ve hatta aif:aralar onu e
peydir bekliyordu. 

Alim elle.-ini sabırsızlıkla u
,tuşturup: 

- Otw-unuz. oturunuz, dedi. 
tahammül e<1ılecek manlf.ık oe
ııı.Lsıniz. Bilıyorsunuz ki, musta
cel iş var .. Böyle olduğu halde 
l(eç kalıyorsunuz. Nerede idin? 

- Virgül, cevheri ve e.aslı ba
zı mad_deler, yazd;nız =' Yani 
yalnız preraiplcrın ce\·herine ta· 
alluk eden maddeler .. Virgül. 

Katip bıraen: 
- Kollejlerın şimdi yeni gri 

renkte bır elbiseleri var dedi. Ben 
kolleıdeyken elbiselerımi2 daha 
iyı ıdi. 

Alim hiddetlendi: 
- Rıca ederi.>n, şimdi yazınız. 

1stıklal mefhumu .. Yazdın:z mı! 
Fakat hükümete aıt vazife te -
şekküllcrınde bir hattı hareketi 
olan reformlardan bahsedip oey
let \'e mılletin yeni tesekkülleri
nı bı• .kenara bırakarak .. Vir • 
f{Ul, milletlerinın karakterlerile 
tema} ilz ettıklerini söy !iyeme -
yız. Son be kelimeyi tırnak içi-

ne alın! Ha, kollej için ne diyor
dını2? 

- Yani ben oradayken elbise
lerimiz başka türh.ıvdü .. 

- Öyle ya .. Evet, siz kolleıden 
QOktan çıktınız degıl mi? 

- Evet. amma bunu size söy
kını.ştım. (' - •ene oluyor. Dör -
duncu sınıfta LKen .<olieJı bırak
tım. 

Alım, katibin yazdıkiarına bir 
goz atarak sordu; 

- Kulleıcien niı;in a) ı ,Jdınız? 
- Ailevi sebep,erden dolayı.. 
- Size şunusöylenıeliyim, böy-

le gevşek ve seyrek yazmak a
detini pe yakit bırakacaksınız? 
Bir satırda kırk harften daha az 
yazı olmamalıdır. 

- Siz sö) le) in, ben hem ça) ı
m.ı içer, hem de yazabiliı im, ne 
yalan söyli; eyim karnım açtı .. 

- Onu iyi biliyorum, yayan 
geldıniz.. 

- Evet, hem de ha,-a ne ienay
dı, şimdi bızinı m~mlekette bahar 
var. Ortalık yemye~il olmuştw-. 

- Siz zanedersem cenup vi
lfı y etlerind ensiniz? 

- E\•et.. Mart gelince bizde ba
har başlar. Burada herkes soğuk.. 
tan ti•rerken bizim orada, otlar, 
veşillikler ortalıgı ka-plaım.ş bu
lunur. İnsan ne _ııüzel kelebekle_r 
avlar .. 

- Nasıl? Nicin? 
Katip içini çekeı ek; 
- Hiç .. Çünkü yapılacak iş 

buluıunaz da, aedi.. Onları tut -
mak epe' egleııcelıdir. Ba2an 
e,pey keleoek tutarız. Kurutur 
koleksıyon ) aparız; diri gibi du
rurlar .. 

- Neyse, yazalım, nerede kal
d1tk? 
Alım otuz beş satır daha dikte 

ettirdi; sonra yine oturup düşün
celere daldı. 

- Siz çok okw- musunuz? Me-
sela Şekpiri .. 

- Hayır .. 
- Balzac'ı .. 
- Balzac mı? Hayır onu da o-

kumadun. 
- Okumadınız ha.. Balzac'ı 

okun:alı.. Okumalı .. 
Alim yine mırıldanmıya baş

ladı: 
- Bugün olmadı bu .. Bana öy

le geliyor ki, siz kw; tutmasını da 
seversiniz? 

- Evet, sonbaharda.. Burada 
hiç tutmadım. Fakat memleket
te çok yakalardım. 

- Pekalii, çok iyi.. Şimdi artık 
yazmalıyız. 

Alim yerinden kalkarak söy
Jemlye kon.ıldu. Fakat -0n satır
dan sonra tekrar ·erine oturdu: 

- Artık bunu üphesiz yarına 
bır~kalım, dedi, sabahleyin tek
rar ge1inız. Fakat erkenden, sa. 
at ona dof(ru .. Sakın f(eç kala
yım derneyın! 

Katip, kalemi bıraktı, ayağa 
kalkarak tekrar başka bir san -
dalveve oturdu. Beş dakika ses
sizlikle f!ecti. Artık gitmek za
ı:ıanının geldiğini hissediyordu. 
Alim. saatine bakıp eline bir kı
tap aldı. Katip ayaga kalktı ve 
sordu; 

- Demek bana Sekspiri vere
ceksiniz? 

- Mıisterıh olun! Niçin bu ka_ 
dar acele edıyorsunuz oğlum? 
Biraz daha oturunuz! Bana bir 
ııevler anlatınız! 

Kati;> geniş bir tebessümle du
daklarını açarak y;ne oturdu. 

• •• 
Her ak•am o bu odadadır; ve 

her defasında alimın sesıııde ve 
bakı.şiarında tatlı ve müşfik, ken-

' BOYIJK TARIHi ROMAN~ 1 51 "- _,, 

ŞEKERPARE SULTAN 
' .,,.,; -

Halk. Ö'·lc bir hale gelmişti 
kı ancak Allahtan 1J11dat istıyor
du Ve bu imdat da Allahın 
hır te<lıbilc 1 tanbulu hareketi 
ar•la bat rma ı idi. 

Hal ·ın Allahtan iba ka isti
na cdt' !"i V<'l kaim :nı.şt•. Za
te Galata kadı • ~!e'ımet Çe -
lcbı b dini r,örü~u a~ıkça ve-
2ı mm ytiı;.ıne karsı söyle -
n; l tı. 

Mili dedi kocı içinde hüku-
met •e &ı.;.a,a karşı !eten .isyan
kar bır hal aldıitı halde paclışah 
l>ütun bunlara laka) t Vaziyette 
idi. 

Paclieahm bal müşaviri Cinci 

hocaya devlet umuru için fikir
lerinden en zi~ ade 1.>tilfade et
tikleri de saray kadınları idi. 

Kjtip Çelebı, Tacüttevarilı nam 
eserınde şöyle yazıyor: 

._.. Sultan ibrahim ekser u
murda ol nalıısatülakılların sevk 
VQ, tahsin ettikleri vfıdiJcre 
süluk ... • ederdi. 

Padişah, İmparatorluinın sa
hip olduğu araziyi gözdelerine 
taksime başladı. 

, Şekerpare Sultan C:am eyaleti
ni nasıl arpalıita sahi'P oldu ise, 
diller yüzlerce gözdeler de vi- _ 
lave~ sahip oldular:.: ' 

Bıı aözıdelerin adamları viliı-

RADYO 
DALGA UZUNLOOU 

T.A.P. 3L78 m. H45 Km. ZO Kw 
T .A.Q. 19,47 m. 15195 Knı.20 Kw 
1148 m. 128 Km. 1!0 Kw. 

7,30 
7,35 
8,
B,10 
8,20 

12,30 
12.35 
12,50 
13,05 
13,20 
18, -
1 s.r,s 
18,30 
19_,-
19.15 
19;i5 
20_,-
20,15 
20,30 

2115 
2'1.30 
21.45 
2:!_.30 
22.45 
2.1-
23.25 
23.30 

2 Tem muz Salı 
Program 
Hajif solo parçaları (pi.) 
Ajans lıaberkri 
Ev kadını - yemek listesi 
Çigaıı lıaı>aları (pi.) 
Program 
Muhtclij .•arkılar (pi.) 
Ajans haberleri 
Muhtelif ,ark,lar (pi.) 
Karısı!: program (µ1., 
Program 
Radyo Sıdng Trıo'su 
Çocl' k saat t 
Çorııklar i\ in ( pl.) 
Fasıl ı,e 1 ctı 
Aja,ıs 1tat;.f_11eri 
Konıı~ma h·iftrıııin saati) 
Mitzık: (ÇıJtçi içın) 
Ankara Radyosu küme s~s 
ı·e !:a: lte1.1eti. 
Konttş11~a 

Radııo qa~ete•i 
Rcıdııo salon orkestrası 
A ia;ıs haberleri 
R~dııo saloıı orkestrası 
Cazbant (-pi ı 
Yarınki pn>gram 
Ka-paıı~ 

Günün Mevzuları 
( Ba,•tarafı 2 nci sayfada,) 

ile Balkonlardaki son hidisele • 
rin vereceği neticeleri şu tarzda 
tesbit edebiliriz: Bulgaristanın, 
Bulttar Dobruea~ını, Macarista
nın da '.fran:,ilvan\.·ayı ıniisclUih 
kunctlerlc zapt v~ i.stirdadı ha
rd..etleri beklenemez. Almanya 
ile İtnl} a hiiküm~tlcri, daha faz
la muhtemel olarak, ilerideki sulh 
ko;1fcransında, bu iki ihtiliılı, 
Bulııarlar ve J\facarlar khine bir 
tarzda halleylerler, ı.o,yetlcr de 
dahil olmak üıere, Almanya, L 
talyadan nıiirekkep üç hükiımet, 
Sof)·a ,-ç_ Helgradda, teenni, ba
siret, ititial ta\·siyclcrini tekrar
larlar. Uzlaşma yol uy la halli im
kiinları nıcvcut ihtilaflar için, 
bu ınıntakalarda harp ve mücade
le sahneleri husulüne sebep ol
mak, yahut böyle bir vaziyetin 
zuhuruna miisamahada bulun -
mak, Berlin, Roma, Moskova hü
küınetlerindcn beklenemez. Bil
hassa, İngiltere ile devam ede -
cek harpte, cenubu şarkl Avru
pa ile Balkanlardaki iktısadi kay
nakların. bir muharebe neticesi 
bozulma.v.1a!-.1nı temin lüzumu. 
zarureti, Berlin, Roma, Jrıükiiı ~ 
metlerini, bu mıntakalarda sü -
künetin devamına ~alışmıya mec_ 
bur etmektedir. 

HAMİT NURİ IRMAK 

RAŞİT RIZA TİYATROSU 

HALİDE PİŞKİN BERABER 
2 Temmuz salı _ııünü ~ı 
Bakırköy Mıltiyadi bahçeO>inde 

·KARMAKARIŞIK• 

VODVİL ~-PERDE 

Hevet her salı akşamı Bakırköy 
Miltivadi bahcesindedir 

Çocuk Heltimi 

Dr. Ahmet Akkoyıınlu 
aksim-Talimhane Palas No. 4 

1 
Pazardan maada her &'iln Hat 

15 den sonra. Tel: 40127 

.ısıne vak.n bir şeyler hisseder. 
Bazı daıwrnıar iılı~ın kendisini 
adam akıllı sevciıgını 1:,0rı.irdü. 

Onu ge<; kaldığı zamanlar azar
laması da, sırf kelebek avlamak 

lllD&• 

BayoQlu Vakıflar MüdUrlüQUnden 
)[1ymeti muba.mıaenesi 

LİRA 

750 Bt-,iktaşta eski Şenlik Dede yeru vı,nezace f<'f\i Ada yeni 
Aı mag;ın sokağında 5 Ncı.lı 5 odalı ahşap bir bnp hane 

Yukaııd,ı ye;tlılı g~yrınıcnkultin mülkiyetinin PE>fın para ı!cı atJıii on 
&ün mt.ıdJetle uzatılm•ştır. İhalesi 12 '7/940 cuma gunu ü~ıt on dortte 
yapılacaktır. i~teklılerın yu.-.de yedt buçuk pey parC!larıle Akarot ve Mahlül<'ıt 
k..r1f(·ınıne u1tiracaotıar . (5596) 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

l~<lU 

1 adet 2000 liralık = 2000.- lirı 
3 • 1000 • = 3000.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

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

210 • 25 • = 5250.- • 

Ke~ideler: l ıubat, 1 mayıs, 
1 ağustos, 1 ikınciteşrin tarih

! - ftMMUZ lltl 

1 f iŞGAL AL TINDAKI FRANSA ] 

'Gamalı Haçlı Bayrak 
ve Paris sokaklarında 

Alman Zabit ve askerleri ne yapıyor? 
Parisin eıki hali nerede? 

Havas bilıdirhor: rr.an saatile onda- '""~ saa~ 9 da 
.Muharrir GPs London, L~~,.ı verilmek:e<lir. JlUll'-• • u nıa 

altında b11lUflan Pari• ha.kkırı- Alınan pohsleri g' nıerc. t<ıde-
da malümat v<rN:ek ;;;,dar halk ce evlcrınc _ı:ı\Jl•Pl~rını ta\'Sııc 
mevcut bulunınak t<Jdır. Maı:aza- et.rr.ekte<lır. 

!ar ve bilhassa otı\ tıK mağaza- Paz~r aba ı "110
"' c Hıtlcr 

Jar kaı:ıılaıını ac·makta, daha doı:- 1 haocrsız~e Parı:;e .edınış, ln,.,Jı
ru~u aralıY. etm~ktcdir. Ç;uc ç- des'i, Napolyonun Jlll'.10.rın. '•C 
ranılnıakta oıor: ~ ıyecek ı.aldı) <.- Arc de Triomph< 'ılı · mı c;huı 
tınıı, r11uskUl <>l.rrıası ciola\ısile askerin mezarını z.ıyaıet l'mıc.;tır. 
yiyc<:ek >atan duhkunhua teha- Pariste Alman ı<ıtuatı \-Ok C11tıü!-
ciı.m fazladır. \ esaiti nakliyeye dir. Zabıtan üzerın.de _ Ga.nıa]ı 
ender tesa<lüf "dilmeıkte ise de ilaçlı ıbavraklar teınevvuç eden 
Alırn"n ı.:abıtlerinin bi:nd'ikleri büyük otellerde .,ıurmı>'ktadırlar 
arabalarla hidcn atı amme nakil Faris halkı hucusı ı~a.metı:ıah. 
Yasıtaları çoktur. Sokaklarda !arını bıraktıkları g~hı ve lakr.t 
seyrisc-fer pek kesü deıııl, ve bu parça tozlu bır ~"ı'~'c b~la"«k-
nıetro işlemJktedir. Bir C"Ok !ardır. Kıtaat, e,.,_e ce aı-ısıe 

. ıan ıabıtanır h 

halk palısleri nazarı iti.c•arc al- ikamet ctmı' <' ' - • '"'n-
maksızın bişiklctle soıı;ıklarda ri altında yeı Je•tırılmıştır. /l;;a. 
do]a,makta<lır Polisler kıs - vi• Abıu!'l kurn.ındanlığ. lle 
men A1man ı:;ofüluinın re!aka- · ti'b t halinde bıJuııan Parıs ır a ıeıının edilı-rı ' 
tile &·vrüseferi temin etmekle- pc.lısi tarafından e><-
dir. Jşık sön<lı.irme işareti, Al- tedir. 
~==~~;;;;;,;;;;~~~~~~==============~ 

Mütareke, Fransayı 
Harbin t~ca1'iınden 

kurtaramadı 
(Bşamcıkaledrn del'aın) 

dinJem~eıcr lıii'. t~r!U. Dinli.yip 
de tamamile teslim olurlarsa, 
Fransanm artık galiplerin her de-. 
diğine tamamile boyun eymektcn 
başka uresi kalmıyacaktır. Ga
liplerin ise, Fran5.anın bu zebun 
vaziyetinden istifade ederek A\'
rupadaki topraklarını olduğu gi
bi. Akdeni< havzasındaki deniz_ a
şırı arozi-;ini de bir gün geiip, ln
giltereyi mağlüp etmek i~in, kul
lannıak istiyccekleri siipht'siı. gi
bidir. Ji'ransız müstem1ckc1eri tes
lim olmadıkları takdirde ise, Al
man~ a ile İtalyanın, bunu ve;ile 
ve bahane ederek mütarekeyi 
fesh ve bütün Fransayı işgal al
tına almaları ihtimali meHuttur. 
Bu hal, Fransız milletinin şid -
detli tazyiklere maruz kalmasına 
sebebivet verebilir. Mare5al Pe
tain hükiuneti ise, bunu isteme
diği i(in 1 ağır mütareke şart1arı
rını kabul etmiştir ve deniz aşırı 
Fransayİı da, bu mütareke şart
larını kabul etıirmiye çalışmak.. 
tadır. 

Diğer taraftan, Fransız hüku
meti Almanlar tarafından işgal 
edilen IJ-Ordo şehrini terkederek 
işg'lll altında bulunmıy an bir ~eh
rt" gitmiştir. Bu miin8S('betle 1 Ha· 
vas Ajansın.ıu dünkü gazeteler
de çıkan haberinin şu ciimle•i 
pek miırudardır:. 

•Paı·lamentoı.ıın faaliyeımın 
tahdıt ed.lnıesı, menı1ekeım ma
nevi kalkınma•• ı;ıı işe koyulma
sı ve tatc:1'ta a ... 1 ı:c Tha9, ur J,Jcrı.i 
bir rııh yaratılma" için lıi.:ım ııe
len lıimmet ve serbest'nin vata
nın mukadderatıııa riyaset eden 
büyük Fransıza bırakılması aklı 
seiıminin qösterileceq~ 1uu.hte
meldir.• 

~ 

Bu, ne dcnıek': J.lare~al Petain, 
Fransada, diktatörlük mii kur -
mak istiyor'! Dahu } aı·ptcn C\ \'Ci. 

Fransız ordusunun dünkü ve bu_ 
günkü erkinı arasında, parla • 
men tonun. te~rii ~alfıhi~ etlerini 
teca\·Uz ederek icra işlerine ırıÜ
dahale ettiği ve fazla politikacı-

ÜNİVERSİTE _____ .::...----

Devlet olgunluk imtihan. 
ları neticeleri iyi 

.. . . vuk:;ek m~ı. 
Unrversıte ve . ......... 

- k olaıı )ısc mezun. 
teµJere gırecc unluk ımtih 
!arının devlet oloıı okull ıın • 
!arı bitmiş ve e!<s<"..;:,uş'!ur ~r<la 

t . 1 ·1an oluı~.. - ev-
ne ıce er ı imııhanlarıııdaki 
Jet olgunluk esınin lise b· 
muvafakıyet dere<: ı
tfome imtihanlaruıa nazaran fa;,. 

ı.nıışt:r. 
la oldu~u anlası d 2? 

T •leb• kay 1 

Ağustosta 
S h . . d k' orta okul ve e rırnız e · t . 

] - 1 . d 27 aı;:ust<l' a YCnı ta. 
ıse erın e . bulüııe ba 1 
Jelıe kayıt ve l<a 

1 
'Cle bu a

nılması ve ınekıeP ~ı ide Vıl 
tedl"i.ata 1 teşrinıc\ ~~ M :ıra.. 

'" dun aarlf lbaseret olunaca,.,. . f :Müdü.rı 
Vekaletinden }faarı u. 
;tüne tC'bliğ oJuomust•H., 
~:::...:::::::...:::.:::=--~==~-
İmtiyaz Sahibi ve NeşrİY~t il;_ 
rektörü· E. tzZET- B•<ıidıgı ;ter: 

SON. TELGBAl' JJasıınevı. 

lıktan ileri gelen bu bO!in mu,;, 
ld . f'k' e kanaati mevcut o ugu ı ır v _ 1 Pet· . .. 

idi. Bu it1harla ı\Jareııa •. 1 '": ııı 
tam bir diktatörlük dcgı se . e, 
ona yakın bir idare kurması ıh. 
ti~ali yok dcltildir. atın 

Ihtiy·ar Mareşa!ın, bal ııı 
son yıllarında, yorgun_ on'uzları. 
na ~-üklenen iş cok ag'lr ve çok 
ıztırop yerici oluıuştur ve. daha 
da oıarakhr. Harp. kı<ıı bır za
manda bitjp de sulh uıı1alan 
mazsa _ ki. bu da, şiuıdilik. pek 
mümkün görünmüyor . ıııtılar~
ke, Fransayı, harbin nııihtelıt 
ftta,·iine Dt&ruz bırakacaktır. 

Görüliiyor ki, Fransa. 1ngilte· 
reden ayrı bir mütareke yapmak 
la da kendini kurtaramaını~tır; 
müttefikinin muvaf(akıyctinc 
yardım etmek imkimındun ıuah
rum bir halde hırpalanacak ve 
ezilecektir. Mareşal Pctain mü
tareke ile Fransız kanının dökül
mesine, Fran~ız mamure1crinin 
harap olmasına, Fransız milleti
nin ıztır~p çekınl"sine mani ot .. 
mak is.ti~·ordu: fakat, ne yazi1 ki 
mıitarcke, Fran&a\ a bunu dal,.i 
temin edeınemişti;, 

ABİDİ - DAVER 

iKRAMiYE PLANI hakkındaki bikayelcriru din!~ -
1 

,.. 
mesi içindı. llMılı•ıı:ı:ımmı••••••••.ıım:.:ı•lıll!••:ııııım•••••••mıl!:!!D 

lerinde yapılır. 1.,--.-----.z=------------IEJ.· 
lnhlsarlar Umum MUdürlüQUnden 

yellere _git!erek halk. soyuyorlar
dı. 

Gözdelerin adamları halkı so
yup Sultanlarına para sevke -
derken, vilayet beyleri, kadıları, 
su başıları da aynca hal-la soy
maktan çekinmiyorlardı. Ar
tık 3Jıalidc takat kalmamıştı. 

Sultan İbrahim, Bolu sanca
ıiıını Üçilncü Hasekiye, Haır.it 
sancaJ..!ını Be ·inci I-Iasekiye, Nik
bolu sancagını Altıncı Hasekiye, 
ve diğer rnncakları da di~er Ha
sekilerine taksim C\ lcıı;,ti. 

Esasen. Şam sancağıllı Yedin
ci Haseki bulunan Sekerpare 
Sultan padi•.btan ya5,-naklık o
larak a1mıştı . 

Sarav kadınlarının zh net ve 
ihti amına para yetiştinr,t-k on
larııı hrr birini avrı 1 ayrı mem
nun ve lıosnut etmek icin İs -
tanbulda, Anadoluda ve Rume
lide bütü~ men'ıaları para ile 
rüşvetle tc,·cih etmiye başladı. 

Artık. dı> !et me.rnıırluklan 
para ile alıPlıP satılıvordu Beş. 
altı Hasekinin her sene has'ların

--d~n '_gelen -para. \'ÜZ binler -
ce liraya mal oluyordu. 

Sultan İbrahim, mecnunane 
hareketlerini gün ge•tıkçe arttır
dı. Bir gün veziriiızaını huzuruna 
davetle: 

- Lala!. Bana mücevherli bir 
araba yaptır! .. 

Veziriazaım, o ırüne Jı:.adar 
görülmemiş olan bu arı>bayı yap. 
tmmıva >başladı. 

Araoa ba::.tan başa mücevherle 
donandı Bedestende mücevher 
kalmamıştı. Cebren savulup a
lınıvor<iu. 

Padişah, ermeni karısı Ş<:ker
pare için mücevherli araba vap
tırıvordu. 

Araba yapıldı. Gözler kamastı
rıvordu. Şekerpare bu arabaya 
binerek saray<lan çktı. Caddele
ri dgniverek Davut pasa sara
yına gitti. 

Halk, mücevherli arabaya !<ar
şı nelret!P baktı. 
İstanbul halk.ı, bu müzeyyen 

arabavı scvrotımek için S<M<ak -
!ara dOkiUnl'ii.st ü. 

~ckerpare _Sultan, kemali v.a
metle ııe!ip f(eçti. İsraf haddi 
kemale erınisti. Buna - da~lai-, 
'·<Slar dav anamaz.dı. 

Padişah, bu sefer de yeni bir 
icat çıkardı. Dükün merakına 
düştü. Maksadı düğün hayatı 
yaşamaktı. 
Padışahın •arayda siirdiijiü 

zevkler salalar kafi d~ildi. Ni
tekim, Rec~ paşanın Güher 
Sultandan olan kızını Slyavüş 
'>a•aya iki buıe;uk yasındaki ken
di ılozını Gırid serdarı Yusuf 
paşaya nik:.lıWdı. 

At meydanındaki İbrahim pa
ea sarayını kızı için döşetti. Dü
~ün orada )·apıldı. 

Saraydan İibrahiım paşa sara -
yına kadar olan sokaklarda bu
lunan e,·JCTin taraçaları yWı:ıl

Cinsi 

sıklop çemberi 

Muhammen B. 
Mltları Lira Kr. 

60 ton mııteWıh.idi 

namına 

8.116.000 •det > 

5(. 7,5 ten1u1au 
Lira Kuruş 

Eks1Jtınenin 

Ş~kli Saati 

P-.ızarlık 14 

> 15 

J - Şartuame ve nö.muneleri nıucıbince yukarıcıa cins ve miktarı .>·azılı 
(2) kalem malzeme müteatıhit.leri nam ve hesabına pazarlıklcı. Ln alına-

caktır. 

ıı - Pazarlık 12/VII 940 cuma gtinü Jıızalannda yazılı 5'1>Uerde Kaba-
taşta Levazım ve Mübayeat ıubeslndeld alım kom ;~onunda ·~ ı- ~ ktır. 

ııı - Şartnameler sozu ge~en 1<..ıbcden pcu·a ı.t. alııı.cb.Jet:t:l/..ı. &1L1 nun1u

naler de ı:onilebilir. 

IV - İsteldileri.a pazarlık için \ayjn olunan gun ve saatte tek.I.:.11' ed cck
leri tiat üz.erinden yüzde 7,5 w\ivenme paralarile birlikte meıkur kl , ') na 
müracaaUan. (5c04) 

dı. Sokak açıklı. 

~~E~\7Ea~~;as;i~ ,[_ı s_T_A_N _B U_L_B_E_L_E o_l _Y E_s_ı N_D_E_~ __ .ı 
taht' apık!ı. Bunlar tahtarC'Van 1., , 
idi. 

Veziriazam, sadıçlık vazifesini 
gördü. Düğün hediyesi mütbiş
ti. Devlet ve millet hırsrzla:tı çal
dıkları 1>aTaların büyük bir kl'
mını -hediye mukabilinde padi- ı 
saha veri yor lar<h, 

tArkım_.) 

Boğziçjndc, &yacıkOyunde Em!rgan mahalle ve C;lc de ı de S it ·tın pa-
18 yalısı D&mile manıf 64 esk "\'C 80 - 82 n n:J alı sahılh'-"".le enkazının 
aatııı açık arttırmıya konulmuıtur. Tahmin bedeli tli43 lira 3 kuruş ve i.k 

t.eminat.ı 303 lira 26 kun.ışt ~?'. Şartname Zabıt "\'e }.lunn elAt l\"u . il u ka
ıemmde görülecektir. İh:.lc 17 "i,'S4Ci çaf13mba gunu u. ı 14 d Daıml J::nru
mende yapılacaktır. Taliplerin ilk tPminat mo;kbuz 't-yn mektuplarıle ıtıale 
ııQnü muayyen aaatte Daiml Encümeade bulunmaları. (~10) 


