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URG'U BOMBALADI 
Macarlar çıkacak hadiselerden m:~~fa!!~~~nda Mısır_ T rablus hududunda 
Romanyayı mes'ul tutuyorlar ıeri arttırıldı , .dd 1. h b I ld 

b .. . OOO I l Sofya,2 (A.A.)-D. N.B. şı et ı mu are e er o u 
Besara yaya uondenlen 2 ame e ;;1~~::~:~:::: .. ::~: Garp çölünde kanlı çarpışmalar 
·ısyan en·ı, çarpışmada o·· ıenler var :~n·:::~e:i:,~ş::~t~:~u~: ~=~ nayiinde i~çi ücretleri yiizde 

15 artmı~tır. Tlitlio sanayiinde 
de buna nıiinıasil bir karar itti
haz edilercği zanno]unmakta -

AKDENiZ MESE- 3000 Komünist SovYet ~; Aiti A 
l E l E_ R 1 N O E N : idaresindeki araziye gitti e::~aras~:d:am 
SU R IY E Romanya Hükumeti 3 T emmu- beyanatta bulundu 

ın.i/tere, flenl:ıılere ha-. zu milli matem günü ilan etti 
lrimiyetin• rafmen, Al
m•nl•rla ltalyanl•r Su· 
rİ.)'e.)'~ iı•al etmelerin• 
11eya SuriyeJe nİı:•m ıııe 

o• ay;,; n bozulmaaına 
müao•Je etmi.)'ecefini 
6i1Jirııli. Suriyenin 11•· 
zi,.eti, ihtilat• mü••it 
Aledenl• meHlelerinin 
•n möhiml•rinJ•n biri
dir; / n 11 il terenin ba 
memle.lıeti i111•l elmui 
ihtimali, d • i m • me11· 

lngilterede Çek, Leh 
ve Fransız kuvvetleri 
teşkilatlandırılıyor 

c:uUrır. 

Yazan: ABiDiN DA VER 

Fransanın, mağlup ol • ı 
duklan sonra, İn&ille. 
reden &J'rılıp yal1112 

•a\ına Almanya ve İtalya ile mü
tankeler akdetmesi üzerine ha
sıl olan yeni vaziyetin, bilhassa 
Akdeniz havzasında, bir takım 
hadiselere ve ihtilatlara sebep o
lacajiı anlaşılıyor. Bunların ne 
zaman vukubulacağını kat'inet
le tayin etmek kabil değilse de, 
neler olabıleceğini tahmin etmek 
kabildir. Bu arada, şimdilik, en 
mühim nıe ele, Suriye ve Lübna· 
nın ,-aziy etidir. Buradaki Fransız 
ordusu kurueııdanı general l\lil
ttlhauscr en·elii, İnl!ilterenin ya. 
nında harbe de\"8m azminde bu
lunduğunu ilan cttiifi halde, son
ra birdenbire yüz geri ederek Su· 
riyede muhasamatın tatil edildi
ğini ilan etmiştir. Rivaıete gö
re, bunu da askerlerinin göster
diği halctı ruhiye üzerine, yap. 
mıc.;tır. 

Suriycde, csa~en, fili olarak 
nıuha~anta \·e harp ıne\·cut olnıa
dıı:ına göre, general Mitıelhaıı
str in ilan ettiği şcı, Sııriyedeki 
lran~ız urdu~unun İtal~an -
Fransız ınütarekesinin büki.imle
rinc riaı eti kabul ettiğinden iba
rectir. Fran:ııız generali, Suri)·ede 
Fransız ba~ rağının dalgalanmak
ta devam •deceitini de ilan et • 
nıişse de, bu söz, mühim bir iey 
ifade etmez. 

Buradaki Fransız kıtalarının 
fa:tiJeti ne olacaktır? Bunlar mü
tarekenin umumi ahkiirnına tev
fikan, •ilahlarından tecrit \'e ter
bi~ edilecekler midir? İtalyan • 
Fransız ınütare~esinin 9 uncu 
ınac:!deainin ikinci fıkrasında, nıü
tarcke komis\·onu tarafından Su
ri~ ede ki Fra~1tız kuv,~etlerinin 
lilahlarıodan tecridi şartları ta. 
yin edilirken asa~yiş ,., intizamın 
temini nazarı dikkate alınacağı 
~azılıdır. 

Roman:ııadaki arazi terki hakkında izahat ,;eren propaqanda nazırı 
Sidoro,;işi'nin Berlinde bulunduğu sırada alınmış bir Tesmi 

Bükreş, 2 (A.A.) - Rador A- , manrayı alakadar eden son ha· 
iansı bildirirnr: diseler karşısında •.ııelecek l(Ün-

Milli propaganda nazırı Teo- Jeri kemali itimadla beklemeli· 
fili Sidorov:iç radyoda •bir Ru. yiz• demekted:ir. 
menden ne istenivor• ııneseleı;i et-ı Nazır sözlerine sörle devam 
rafında bir .ııörü•me vaparak Ro- (Arkaııı 3 Ü"1'Ü. sayfada) 

Amerika'nın kararı 
Ordu va Donanmaya alt mühimmat ve si
lahların başkasına satılması menedildi 

EN YEN! AMERIKAN TAYYARELERir.:JEN .t:ılRI 

Nevvork. 2 (A.A.) - Amerika 
ordu ve donanmasına ait mühim
matın .ııenelkurma··larca Amerı
kan müdafaası hakikaten liızını 
olmadıjlı tesbit edılmeden satıl-

anasını meneden lknaunu Ruz
velt imza etmiştir. 

'vlen haKkın.daki madde. ka
nun proıcsınin Ruzvelt'in imzası

( Arkası 3 üncü sa:ııfada) 

HORE BELISHA \';ıktile general Weygand'ın, 
nerede ~.angın çıkarsa oraya koşa
caı<ını so~lediği Sııriyedeki Fran
~ı1. ordusundan inıdi ne kadar 
k.u~, et ka1ını~tır? Bu kuv,·etlerjn 
51 lalıtan tecrit \e terhis ş~rtları
nı ta~·ın edecek ulan İtal,yan ınü
tarcke koınis.Yonu her ~e) den C\.

nl sunu diişünecektir: htikbali 

Dün mühim bir nutuk söyledi 

(Arkası 3 ıı. cıi sayfada) 
AIJIDİ~ DA \'ER 

Lc.ndra. 2 (A.A.) - füutu 
Harbivc naz;.r1 Hore Bel slıo, 1n
tıhap da:r, :ı .. \erdiğı hır n..ı
tukta deml;•.ı; iu: 

•Frn ·ız iıııoaratorlucj• Ü<c· 

rine çuken 1< ukeı ders ııde ı lH
gıltere ıstıfade eınıei.dı . 

Sun d<ıkıkada ınudaraalar ica
dma kalkııımak mec~urıııaoııde 

I Arkası 3 uncü .-a.~fada) 

Lvnma, 2 (A.A.) - Reuter: 
İngıliz harbıve nazırı Eden, 

Avam Kamarasında Polonya ve 
Çek ieıvonları hakkında şu be
yanatta bulunmuştur: 

•Polonya ı·e Çek ordularına 
mensup ·bazı cii.:iitamlar, İııqil
tereyc gelmişlerdir ı·e .ııeniden. 
teş'kilıiılandırılmaJ.;ıadır. Hıilen 
bu hıısusta da1ıa qeniş izahat 
ı:eremem. Fakat şunıı sö:ııli:ııe -
bilirim ki bıı cüzütamlarııı, mi4-
terek düşmana karşı mücadele· 
mize iştirakleri daima şa:ııaııı 
memnuniyettir. 

Şima!i Irlandadaki garnizon, 
en iyi stTatejik t•aziııeti temin e· 
decek surette şimdiden laztmae-

HARBİYE NAZiRI EDEN 

len :ııerlere daqıtılmış buluıımak
tadır. 

Dii(er taraftan, B.ısvckil mua
v:ini Attlee, di ~er bir suale aşa
jl'ıd:ıki cevabı \'ermıştir-

•İnqiliz hükumeti. mücadele.ııe 
deram ctıniyc muktedir bulunan 
ve ınücadeleııe d<'t·a mı arzıı e
den bütün Fransız kun·etlerhıi 
mümkiiıı olducju. kadar teşvik 
etmenin ehemmi~eıini tamamile 
müdriktir. Hii.kı1met, bu mesele 
ile müstacel bir surette meşqul 
olmaktadır.• 

_BUGÜN--. ... ..,._......,.. 

Yeni Romanımızı 2 nci 
Sayfamızda Okuyunuz 

() 
YAZAN: 

~ Gi dô rtlopasan 

~ ~~.r 
J'~"7Y, ~~~· 

T0RKÇESİ: 0.-P. ~ 
Selamı i. Sedts ./ 

) Bu )'ılın en he)'•cotılı •ılı 

cı• macera romanı 

" 

edildi 
- • 

lTALY AN KUVVET LERINl.V MAXEVRALARDA AL IN.'dJŞ BiR RESM! 

Londra, 2 - ~lı<ır Trablus bu. 
dudunda $İddetli muharebeler 
ol.mu tur. Buna nıoıOrliı kıtaat ,.e 
tanklar htirak etrni. tir. :'llü. ade
me, şimdiye kadar Aiıikada ee
reyan eden muharebelerin en ~id
detlisiydi. Harp bilhassa Capu~zo 
istihkimı etrafında olmustur. In
gilizler, İtalyanların bu istihka
mını gerende isgal etm~~lerdi. 28 

haziranda ita! ·anlar mıihim ku,·- ı 
"\etlerle hiirum ederek istihkiimı 
geri almışlardır. ı-·akat 29 da İn. 
rilizler ~eni den taarru:tla istihk3-
Dll \enidcn eJt. ge(irmi~l("tdir. 
Şimdi İta!~· anlar J rniden taarruz 
etmişlerdir. ingilizltr yeni taar.u
zu tardetmişlerdir. 

İngiliz za~iatı aLılır. İnviliz taJ
( Arkası 3 ıi>ıd.i sayfada) 

ltalya - Fransa - ispanya 
arasında Latin bloku mu? 
Bu maksatla Laval'in riyasetinde bir par
tinin tesakkülU ihtimalinden bahsedillyor 

Nev~·ork, 2 (A.A.) - italya -
Fransa - İspanl·anın iştirakile 
bir lalin blok tesisini t.-hil mak
sadile Lnal'ın baskanlığında bir 
tek parti tarafından teşkil edile
cek bir Fransız hükfımetinin te. 
şekkiilü ihtimali hakkındaki ha
berlere dair tef•irattn bulunan 
Nevvork Times gazetesi diJOr ki: 

F;ansa fa~ist olduğu takdirde, 

Fransız milletinin serbest intiha
bile olacak değildir. Fransanın 
ölmez ruhuna, Alnıan a(;;keri . el
leri tarafından ge(en hafta ıstar 
·edilen zalimane idam mahkü. 
miyetleri kadar fasizm de yaban
eıdır. 

Cenevre, 2 (AA ) - BordC)dan 
'ıildiriliyor: 

(Arkası 3 tmcü Eayfada) 

PARTIGRUPU 
Dün Hariciye T 'ekiliıı. n 
beyanatını tası·ip f'ffİ 

Ankara, 2 {A.A.) - C. H. Par 
tisi mecli~ grupu bugün \2/i/!14d) 
saat 15 de reis ,-ekili Trabzon nıc· 
bu5,u Hasan Sakanın rila..,ttindc 
toplandı. 

Ruznamede milli emlak tak•it. 
!erinin uzatılma•ı hakkında e\
"<elce tesekkül etmiş olan parti 
çupu komis~·onunun raporu 'dr-
dı. 

Bundan evvel. öz alan harıdyr 
Vekili Sara~oğlu, son haftanın 
shasi ah,al ve hadi,atı hakkın
da parti Saraf\'.oğlu. '\on haftanın 
siyasi ahval \·< hadisatı hakkıııtla 
parti grupuna uzun ,.e t'tra[lı ıı.a
hat ,·ern1i~. bir('ok h:ıtiplerin a~ ni 
me,·zu etraluıdaki mtitalt:a1arı 
dinlenmiş \'f" sorulan snaJJere Ha
rici~·e ,. ekiJi tar•[ından et' :ıp \ c 
rilerel\ Uarid~·e \"ekilinın bt 
natı n1üttefikan ta 'ip olunn1U!f· 
tur. 

(A kası 3 unc,, a .'c. al 

UZAKŞARKTAKI VAZiYETiN iNKIŞAFI BEKLE 11YOR 
-- -

Japon kuvvetleri imtiyazlı Şanghay İngiliz mınta
kasını işgal etti, lngilizler mukavemet göstermedi 
( 

---
L'ZAK SARKT AKl lNGİLİZ FIL0SUN A MENSUP BiR KRUV AZÔP. 

Sanglıay, 2 (A.A.) - D. N. B. 
bildiri)or: 

llongke,·, Yangteepoo Japon 
müdafaa mıntakalarıııııı garbinde 
buluııa.ı !';ôanghay bc~·nelmilel im
tiyazlı İngiliz mıntakası bugün 
Japon kıtaatı tarafından i ı:al e. 

edilmiştir. İngiliz kıtaatı muka- ı 
vemct göstermemi~ fakat ı ~lwt
,.iler eski nıevkiJerini n1uhaf11ı:a 
etmi~leııiir, Hadisatın inkişafı bb-' 
yülır. bir alaka ile beklennı<kte
dir 

Jlonglı.ong, 2 (A.A.) - IJonı:. 

kong'u adedi mütemadi~ en o
ğalau Cinliler kendi arzular le 
tcrkrtnıektedir. İnailiı kadın \ e 
çocukları da ~chri terketmekte • 
dir. Birtok Çin baıılı.aları kapab 
dır. 
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TARiHiN İÇİNDEN 
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Beled·ye Vergileri.12 demirtaciri 
Romalıların Britanya adası üzerindeki hakimiyetleri 

Mi adın 411 inci senesine kadar devam etmiştir 
ll-JI nrbin İngiltt'reye ait 
lrıl elan kısmı, yepyeni 

bir •afhaya girmek ü
zere- Ajansların verdikleri ma
IU.mata nazaran, AlmanJar, ia
giltereye . apacaklan (Bölük ta
arı:u:ı) için, icap eden hazırlık. 
lannı bitiriyorlarmış. incilider 

nimarkalıların bu hakimiyeti 3G 
seneden Cazla devam etmemiş .. 
Yine Angl-Saksonların eline geç. 
mi~tir. 

Britanya adasının en mühim 
>stili kahramanı, (Normandiya 
diüı.ası, Giyyom) dur. Bu hüküm
dar, tarihi.il en muhim şalısiyet

de, alclılr.Jan 

.. dafaa terli- l 'Z I y Ay AZAN: batını ikmal i- ' 
cin b~t~n gay - Ş A K 1 R 
retlerını sarfe-

leriade biridir. 
Ban tarihler 

kendisine (l'iç) 
lilkabıru vermiş· 
!erdir. Bunun 
bebi, kendisinin, diyorlarmı~. Şu 

halde biıtün dünya, pek yahn bir 
~da bu so• ( ri harb) in en 
h CC2Dh bir safhasına .,.ı.it o.. 
lacak ..• 

'lahüdir ki, alınacak neticeyi 
"mdıden kestirmek mümkün de· 

ciJdır. An<:ak şu nr ki, herk in 
(İhpl t) ve herkesin (Erkinı
harıı) kcsildigi şu zamanda, bü
tun münakaşalann me\·zuunu 
teşkil eden bir mesele Hr. O da, 

: - İnı:ilt e, işpl edilebilir 
m· caın mi?. 

Tnrih, İngilte:-cy1: vıık.ubulan 
tııarruzlarclan bahsediyor. An -
calı; lngiltere, · ere oltalı.tan 
sonra, Büyük Britanya adasının 
p c:ı bir kuvvet tarahnd.an i1-
pl edilılığine dair bir misal gos
terıuiyor. 

l\falum ya .• Britanya adasmın 
bu uukü sak.inlerinia ecdadı, · 
littan bir yli :ıamaa e el,_.. 
ta syad n gel · !er, rada yer
i · !erdir. Br· ya ad mm 
ill; } erlisi olan bn au , her 
tarnfı ılenizle çevril · olan btı 
a artık hi bir ) ... ltancınıp 
taarnızuna vğra aaklarmı 
:ra tmi rdir. 

Ualb ki il.itta 55 e ff-

vd, (B.oma) serdarlarmdaa _. 
hm ( ysa ~. Britan,.a ına 
ilk taarru:z:unu yapmış, qvyrli 
renup salı.illerinde arasi par-

lan alımı; ve ~ da J'll "' 
y adanın diğer tuaflarıaa 
da yayılarak Militlm lıirinei Mn

nın sonlarına doi(:nı, adadaki fi
tuhatını tamamlpm~. 

Normandiya düka ı (Şeytan Ro
ber) in ıa1ri meşru oglu olmasın.. 
dan ileri gelir. Bazı tarihler ise, 
ona (Fatih) ünvanını verirler. 
Bu da, Britanya adasını zapte -
tlerek İngiltere taç ve tahtını ele 
geçinıoe.k ma~....U..luy..tiııı.i ı;öa
terdiği içindir. Gin-om, lı1gilten 
tahtına sahip olan hükümdarlar 
arasında, (Normandiya haneda
nı) nın ilk kralını tc~kil <imiş .. 
(U(İİ.llCÜ Gi;n om) namı altı""8 
16'G tarihinden 1087 seaesUae ka
dar İ.ııgiltere tahtını işgal eyle
miştir. İngilterede bıraktığı en 

-him eser, (Londra) kalwdir. 
Yerli halka emniyeti olmı. an bu 
müead~leci kral, aııi bir taarru. 
za lr.ar$ı 1f8Mını miid faa etmek 
için bu kaleyi yaptırmak lüzu
m n lıis&elmiştir. 

Britaaya adası, bu tarihten -
ra, i tereDİll mılar kraliçesi 
( Eli:uı t) in za kadar 
her tiirlıi taanıutlaa ma$UJl lr.aJ
mı tır. Fakat, (liS7 seneiade) 
İagı t e tanaı giyen EJrnbe u--
mmunda tere ile b~ a-
rasmda, m& • bir ddal a~ılnaq.. 
tır. Ve lıOl ~etli kadın, b,..... 
yellann taar......nd n kılrl1lla -
bilmek i(in (Tiirklerd n imdat 1 

e yardım) istemiye ec:lıar lr.aJ
-1ıJ'. Çiinkii, İspaa IUWl (Ni 
mağ!Üp Armada) ahu 1 alan 
mii.t.llq tkMıan•ası karş:amda, 
ziyeti çek korkma( IKr hal .. _ 
tır. 

UO harp gemi, inılea miittkkep 
olan bu donanma, bütün heybet 
ve azameti ile İngiltere sahille.. 
rine dayanmı~tır. Fakat birdeıı
bire ~ lıir fırtına cl.olayısile 
par(alaamq, İngiltere biiyük bir ı 

(Ar~ 4 wri ıaııfcıda) 

Vergilerin hanji aylarda 
tahsil edilecegi bildirildi 
8 elcdi)·e •·ergi ve res~erinin ~anı; .a:l'.~~rda tah•il . oluna-

caklan hakkında diın ~Jcdıye nı hgmden tekmıl şube
lere bir emir gönderilmiştir. Bu emre göre,, «Kara nakil vasıtalan 
rcsıni. haziran, Eyllıl, Kinunuevvel ve Mart aylarında olınak üze: 
re 4 tahitte, deniz -kil va51talan r mi Temmuz ve Kinunusanı 
aylarmda 2 taksitte mükt:lleflerden alınacaktır. 

Yalnız deniz nakil vasıtaların4an santlallar:m belediye rüsaıau 
Aeustos sonunda dH'aten istifa olunacaktır. 

Bunlardan başka tanzifat vergisi haziran ve teşrinievvel ayla
rında olmak ıizere 2 taksitte, tenviriye resmi EylUI ve 2 nci Kanun 
aylarında iki taksitte yol vergi i Aaust05 ve Te~inievvelde iki 
taksitte, arazi vergi•i Aj"ustos ve Teşrinievvelde, bina ve buhran 
vergileri de Temmuz, Eylül, Teşrinisani ve Kanunusani aylarmda 
olmak üzere 4 taksitte tahsil olunacaklardır. 

Bakır şilebinin 
yarası kapandı 

Dün hadise yerine bir 

tahkik heyeti gitti 

Balı& bu.mu rinrında luuaya 
oturtulan Balur şilebinin nu.1 
kazaya uğradıaı hakkında talı.ki.
kal )apılması i(in !Uiinakahit Ve
kaleti tarabndan ;ılakadarlara e
mir verilmiştir. 

Düıı liman reisliği fen beyetin
ıiea Hayreddin ile Denizyolları 
fen heyetindm buı. nıliteı.
larılan miirttkep bir hey rt tah. 
kikat içia km yeriae hareket et
miştir. 

Vapomuı karta.nlmasma yar -
ıha için dün ikinci tahlisiye ola
rak Saroı gemisi ole vak'a yerine 
ptlerilm" tr. 
Bakır şilebinin ka""1 e 1 nu

maralı ambarı altındaki biiyük 
yarasının bir kısmı kapatılını;
IJJ'. Sulan boşaltılmaktadu. 
MAARİF 

T aksilerc yüz
de 15 zam 

Müşteri saatin yazdığın

dan bukadarfazla verecek 

Benzia ve petrol !iatlarma ya
piliuı um üuriae şofürler be
lediyeye müracaat ederek taksi 
ikretlerine zam istemişlerdi. 

Benzin, otomobil lastiği yedek 
par~a ve emsali malzeme fiatla
rının yükseliş dereceleri tcsbit 
eılilerek diill tekrar teUUlı.al ya
pılnuş •e netittde la · ücretle. 
rirıin yiizde 15 nisbctinde artb
rılm=5ı maTilfık gOıfilınüştür. 

Bu karar, belediye ri~ aseti ta
rafından da taı" İp olunarak dün 

ık ~in daimi e&e:iimene ve
n,mi tir. 

Karara gön; taksimetrelerin 
nıezkfır zamma uygWl bir şekil· 
de degişlirilmesinin şoforlcre faz
la masraflı olıu:.ağı naz.arı dik -
kale alınarak zammın umumi fi. 
al üzerine tatbiki claha u'·•un gö
rülmüştür. 

Dört aydır maaş alamı• ü N i v E R s i T E 

yan memurlar var . 1 
Sehrimizdeki ekalliyet me.k- Yabancı dıl yaz kurslanı 

teplerinden bazılarında türkçe Üniversite yabancı diller okw.-

anlasılmışt.ır. tesinde yaz kurları açılnu~ır. 

Romalılarırı, Britanya adası ü
zerındeki •3ki•iyetı ri, "li -
dın 411 iuci senesine kadar de
\·am etmiı;tir. O tarihte, iınpara
tM (Honaryns), iobreden i.. 
m kalarak Brit-ya adasmın lıa· 
kimi etiaılen vıag~wr. 

ve kültür dersleri muallimleriae [unda il<Jnale kalan talebeler için 
4. ayd.ınberi maaı; verilenwfiti 

1 
dünden itibaren edebiyat faküL 

••••••••••••-=•••••••••••••••.!. Bu kurlara üniversite talebele
Britan) anın ikinci yabancı ~

tilisı. Miladın 447 senesinde \"U

k gelm. ir. Bu ~liliilllll bh -
ramanlarını da, (Sak.,onlar) teş
kil etmişlerdir. Bunlar d;ı adada 
J'Ul t6ört kü . . .. • t 

nkude getirmişlerdir. 

1 BALKAN MESELELERi 1 
rinden beşb halktan ve orta 
mektep, lise talebelerin.den te 
arzu edttıler devam edebilecek
lerdir. 

GÜMRÜK BOKOVINA VE BESARABYA 
Lıikin bmılar da keneli ba~la- Gümrüklerde tensikat yok 

rın:ı kal:ımamıslarılır. Milidm ~.-•.r. ~-..- ~··- ı · ·-~-
6 mcı "5nnın ortalarına dognı, ~s:..;:;--~="' ::0.7.,";; Gümrük ve inhisarlar vekili &a-
- (Cennan•·a) nın .i linde --L'- if Karadeaiz tliiıa ..,...,.. Paşabah-

., ~ teblığı v1.ırdı; BES•ftABYA . ~- fa._,L __ .. _ t tkikl olan (Angl) kavminin taarrun- "' çe ısp~... _,_...,........ e er 

dün sürgüne 

mahkum oldu 
Sürgün ikişer sene ve 
beşe" yüz lirada ceza 

Demir ihtikirı yapmak iddi
asile adliyeye verilen Kantar
cılarda demir taeiri Prodromos 
Yusi!idis ile Unkapanmda de
mir tKiri Ganr llelıteryan'm 
muhakemeleri mevkufen dün 
Asliye Sekizinci Ceza mahke
mesinde nihayete ermiş ve ka.. 
rar bildirilmiştir. 

Neticede iki maznunun sn<
ları sabit görülerek Milli Ko
runma Kanununun 32 nci mad
de>,İ dclaletile 59 uncu mad -
desi mucibince ikişer sene sür
gün ve beşer yüz lira para ce
zasnta mahküm edilmişlerdir. 
İki maznundan Garo Külah. 
yaya. Proclroınos Yasilidis he 
Usaka üriileeek ve demirler 
m - adere olunacaktır. Ayni ıa
manda hükmün kesbi kat'iyet 
etmesinden sonra ınahkt"me ka
ran ücrrti maz11UAlardaıı alı
narak gazetelerle ilin oluna -
uklır. Maznunlar siirgiin ce
zasına mahkum edilmiş olduk
larından hükmün kesbi kat'iy_ 
yetine kadar serbest bırakıl- ı 
ııu~lardtr. -------

Limon ithalatçıla
rına yüzde 15 fazla 

kar mı bırakmış 
Fiat murakabe komisyonu dün 

akşam toplanmL.Ş, biri. nıanifa -
hıra ve iplik ""~ fiatını teshil 
etmiştir. 

İkinci el limon s:ıtıcıhn dön 
... misyona mıır.acaat ederek kea
dileriae lir Disbeti kabul rdil-

mesiıwlrn şiliyrt etmişlenlir 
l[.aisyon yahu:a ~ ithalit -
eılanaı nazarı itibare allll1'i ve 
ı.ımtara yüoie yinai ür kabul 
rtmqfu. 

Balkki ikİllrİ d tarirlerinin 
söyte.ıilJeriae göre, lıv itbalit ta- 1 
rirleri eY11"elee aacak yii2de dört, 

1 
ıa.,. kanaPMkta idil.u. Komisye
nua lıöyle lair ıaıma.aıbı kabnl eL 
tii'i kir aisbetiaiı:ı ltir k-•ıam 
ikinci ellere bırakılmMı İnp el
liği cü.kii penkeaılecilere malla
nn k.entliJeri tanıfmöaa teni e
ttil4iği iJ.,ri süriilıaii$tur. Komis
y- vaziyeti tetkik etmekte4ir. 
~ taraflan .ıün ilk elarak 

İtalyadan trenle dört vagon li
rd !!l1ar dlesarab7a n Bulıovia'nın it- yap- ifleden ~ ialaisarlar 

na a• " ır... • Bri- pil " DM1> ' •I ,.,.,_. S.VJ"dl<r ~- lllarW Unnımide umum iHtiirJiinnde -~·l ol- ________ .....,..,.. __ ....,_ 
yaya gecnüşler. sı rla .. - ---

mon ı:dıaiştir. 

191< Rarbındcn sonra Romanyaya barlı>e girişmi~rr. sallı 
0

_ kaybeUillm BeArabya:rı da nilıayel m tar. 'ekil yana Aabnya dö 
tarak ora4a yttl · ler. Ban _ geçen lles:u'aby.ı. ve Bükovinanın J"enldcu dlerlae &tı:innlt bır.lunuyor· aeeektir. Küçük haberler 
tar da a) rıca üç hükumet teşkil (Sovye\ hükumeti ta;afından V".lki o- !ar. Gümrüklerde işi?lik devam 
.., · erdir. lan talep uzenne) Ruslara iade edil- ısıo illatlrı&ikJoriae &We. -.b- etmektedir. J'abt ıae:mm kadro- * Kartal kaz.ası ve Boot:ı.ncıda 

Brıta .)'ll üzerinde (Angl. djği m•hirndur Bu !ki arazı parçası J'&nlll Z.863.409 klşUi!t nıifa.sUJ1un larmıla temilr.at yapdaeaiJ hak. da da bu hafta ıçmde kaOa.tro 
-> lar tarafın luıralaıı baJcku>da oku:Yucu!• malümat LA9.?JS ı a.rwa, MU7J ii a.as, kn.ılaki lıaberler lr.ati olarak tek- Laaliyetıne başlanılması karar -

ba (Yedi t), .Miladın ven1M'7i ~ lrulu,r-m:z: ZH.1'5 ı y .. .ı, 1113.214 ii lllllcar, zip ...ı1m+tetlir. la.ştınlrrw;ttr. 
(827) nci se11e i kadar devam BUKOVilılA 80215 ı Alman ve 137UQ ı mllhı.ut * Kastamonide bir katil suçun-
etm· o tarilıten soua tek bir llliUeUere memaı>lm. İ K T I S A T dan dolayı aranan Mahir adında 
bu.kiımet hali e girır,ı4tir. Gliq"enJtt mem el:eti aıan uoa &e- ~. _ bir sa7fiye olan biri burada yakalarun~ bırınci , 

9 uncu asırda. (Danimarka) lı- ıu BüovQıa, ıanıu ıiJuıW..rmiJı sen- Transiln . .11,-a ıı. Bukovlıu. &ibl _ en Gönderilemiy•n malları sulh ceza mahkemesinde sorguya· 
!ar, Britan1a adasını rahat bırak- -'-"""· ~ m-·-~--. çekılerek tevkil olunmuştur. Ma.. 

•-- - ~~~- 1 kabhalıil J'erierlnd.OD blrlsi de Be- z· f D_ ka 1 k nd ilecek mam~.ar, clefwrca a~-ıı .... ı - ıraa o.n Si a ca hır Ka.stamoniye ~ er -
dır ··•··. Bır" •ok -•r ~., ganı'met ~ Snl"d eriıobn lanfmdan sualoya.dır • Besa.rabJ'&, UDi ......... tir. ~ ' ·- • ı ıla. a-•anuı eıı ıaııalıııit loıınltlı Tiraret Velı.ileti, R ayaya 
al.arak kendi wemlelr.etleriae ta- .... ı edilen Bukovina. şarki Avru- • mal göodermiye hazırlanan tüc. * Münakale Vekaleti bütiın si-
şırııı lar. ''ihayet Angl-Saklion. - ~ anlıila*4ir. m mu- k-.dır. ~a ba malların teslinıi geci- vil denizciler için Istanbulaa tam 
lan haraca bağlamı'1ardır. hlm ve en Ju:rırıeW JTri ... ÇanoTİf- S.V7dlu, V.....W.S mııabffOIÜıln kirse Ziraat Bankası taralından teşkilatlı bir hastahane in$a et-

ik - U_. Ba soıum ııı-4llaı- :Fiilctc&fii 50D ve eıı ebem- d 11 inci asrın ha larında, Dani- · rp - erhal Romanyaya satılacakları miye karar vermiştir. Tetkikler 
markalılar bii•·ük bir akın daha 9. 4•..ıw,.a.Wa...ıa.ıı al4ıkl&rı bu miyeW pünisıi de orladan l<ota:rlılıla fiallardan alınacaklarını ve tif- yapılmakta ve bazırlanrlmakta-
)apm . llatti. adaya tamam>. 7er, ukeri boJı•mdaa da prbi 4•· kaldırır11' balunuyorlar. tik için de ayni muamele yapıla- dır. Vaziyet müsaıt lur olmaz 

le lıüp elnıuşlanlır. Lilia, Da-;~::::::::::::::::::::~=====~!~cag~-~ın~ı~bil~' ~dırm:· ~i~ştir~·~·===~~~~ınşaa~::ıa~:bıı~ş~l=a~nac~a~ktır~~·==== 
.......................................... , 

B . s . ' nı evıy r ... 
[ 

Yazan: 

_Gı d~ MopaNn 

Ne. 1J 

BiRiNCi KiSi 

-1-

Erken kaikı:p banyo,a ilk cir-
o•aa•ar ar, kimi ıki-

r ikişer, ki ' t k a An-
,.,.ı b<ı do iaea umak bo • 
> u da. bü k ağ çlana altıuda 
ııı:ır ağır geziniyorlardı. 

füıl dea rı geliJ .,., te-
~ tel lı m ye giriy 
lardı. ;lemin katı Kaplıca teda
' ısine lahsi~ edılnıi~, birinci ka4 

tında ka<ill9, ka e ve bilirdo sa
lonu yapılmıı kocaman bir bi
na idi. 

Doktor Bonfiy, Aaval içlerin· 
de bu7i1k kaynağı k etfip Bon. 

rn lııayn • ı aılmı verdikten n-
ra le et 'e eh annuı ~e ih-
tiyatlı • raaan irkaç 1 •-
laibi, Overıaiya'IUD dev ribi ce. 

iz ve kes tane ap(lıllı. · 
amma ıı:ea.. ole n bu htqem 

ad· · ortas da, iter r,e ırelir, 
hem tedaviye hem e eiJeatty• 
elveriı!i, albada maden SllY1I, 

d e baayo, iilliinde bira, li
kor ve ınuzik bulunan buyük bir 
bina yapıruya karar vermi terdi. 

Her sa ft'hrine ehem olan par
kı 7apmak için ımıak beyoca 
clereııiıı bir lrısıııını duvarla çe. 
virm4lerdi; biri oldukça düz, 
ikisi futobı iic yol -•ılardı; 

birinci yolun başında, ana kay
aaktan a) rıln~ suu'i bir kaynak 
fqlurtımşlard.ı; hasır ta nnJı. ko
caman bir alçı leğende kaJnıyer, 
herkesin laubalice Mari dediği 
sakin bir .lı.adın bek(ilik eıliyer
du. Basındaki bonesi her zaman 
bemlıe ·ıu, iş r.ubıru örten ter
temiz r;~ inliiğüae lriiriiamüş 
•lan lnı M>ğu.kkanlı Onrniy alı 
bdıa, yoUa, badine cloğnı ı;e· 
leu bir .... ,.. m uisi gwün
ee ağı.r aXı:r kalkanlL ~inli ta.. 
myına., oa.iteharrik camh kii
(üi tlolabuulaa J.ardağmı secip 
eıkaru, bir ~ın acuna tak:ı
b (lııko ~pa ik t~ dol
ıhuurda. 

teri hzım, giil r, i-
çer: cMeni arı. ıleyıp t.udağı ' 
ıeri erir, dönüp gid •tÜ. Man, 
-.ıan arı gel ~el olanı bek· 
!emek icin hasır i5.lr.emlesine e
tuurdıı. 

Esasen kalabalık değillerdi. 
Anval ban)·oları hastalara açıla.. 
lı allı sene olmuştu. Allı senelik 
çalı~madan sonra müşteri sayı
sı ilk senenin başlangıcından faz
la değildi. Gelenler elli kişi ka
darclı. Bilhas.a memleketin ıü-

ulliğinc; eğri büğrü gövdeleri ey 
kadar büyiik ır.ö.wıen koraman 
ağaçlara gömülmüş bu lı.üçiik kö
yiin ~ibe.U.e; boğazların, 0-
verniyanın (m.İş O\"dSlllR açılan 
•·e birdenbire )"tik. ek ıbğın, es.. 
ki kraterlerle dikleşen dağın ete
ginde, de» gibi taşlarda selilele
~cn ve her birinin önünde göl 
le kil eden bir ırmağın aktığı, lu>
pup llŞJDUl ""la lurpup diı>ccek
miş cibi duran kayalarla tlolu 
muhteşem ve valıoi bir derede 
.,hverrn bıı bir a uc \adinin 
şöhretıne kapılıp geliyorlardı.. 

Kaplıca - kazino ile beraber üç 
de otel l apılmıştı: Dere yamMm
da lıanyolara hakıın Jepyeııi .sp_ 
landid oıeı.; yeılİden sı•·anıp 
•Kaplıcalar oteli. adtnı ulaıı. es
ki haıı ~e Janyana u r•i birle;
tircı ek me"' dana ge-tırit "n • ida
ye otel. i. 

Bir abalı ki>> e, ııercı!cn ı:el
ıfilı.leri aıı.laşılaııuyan iki de dok
tor yerle;iverdi: O• ernirnlı dok
tor Onora ile Pari h ıle.İı.tor La. 
ton. Doktor Bonfiy ile do.klor 
Laton arasında derhal şiddetli 
bir rekabet başladı; ırası per -
dahlı, terendaz şişman doktor 

o-a ... pler yii:alü. .,......ıc1ı, 
1'iriae Sltg ötekine .... eliai ınat
tı; ikisi ile de iyi cecindi. t'ab.t 
Aanl ..... yeluı kapbc:a .W.S.. 
sah aaiifellişi sıfatı ile ıleldor 
Boafiy niyete llilimdi. 

O ıüa, eski redinı::ot-•a etek
laiııi ita calanolıraral lııulı lmlı 
gelirlr..nı, arkasm<laıı: cDoktor!• 
Diye se..teailditiıU tlsyap dllria. 

Zail, aralan .........,_ p -
bi _öriinra k.itii kın$ıldz, KY -
ret. '"" ettiği kiiJ ttft,l\'İ IHr gJı:al
la kirlenen yuıü zorla gülümse. 
di. yıpnın lekeli. ,.ağlı ap
kasını çıkardı. Birkaç adıın attı, 
eğilıli, lrrrıldandı: 

- Bonjur Bay, arlr.i; bugün i
yisiui::ı. ya! 

İhtimamla a-iyin.miı niak tefek 
bir adam. Ca vonal l\larlusi dok
tora el 'erdi: 

- Çnk i iyim doktor, çek i
yİ) İ de i; Liç tlei;ibe f.,.. de
~;r . Hala ~brelr.lrrim a~yor; 
a ma Çt>k daha iyiyim; daha on 
haayo yaptım. HatırınıTda mı, 
gef ~on altmcıtla h)dasmı 
gOn11au tüm. 

- Evet habdıyoruın. 
{Arkan var) 

İstanbulun 
Fevkalade ahval demiyoruz, 

parascı.lık demiyoruz, borçt:ıa sa
kmnuyor. Faizden lr.açınmıyor, 

İstanbulu daha da güzelleştir -
miye çalışıyoruz. Yollar yapılı
yor, meydanlar açılıyor, park -
lar tanzim ediliyor, yeni yeni bi
nalar yiikeliyor: Büyük feda
karlıklar, büyük gayretler ve ih
timamlarla ;ıc:ılan bir yol, büyü.. 
yen bir meydan ne yuık ki, zevk· 
siz bir vatandaşın keyfine kur
ban gidiyer. 

Meseli; Ankara caddesi denize 
kadar açıldı. Sirkeci garının kar
şı.sına düşen yol kenarındaki ha
rap binalar yıluldı, yerine gü -
zel sıra dükkanlar yapıldı. Bir 
bulvar rnanzarası alan geniş as
falt şehrin o yiiniinü güzelleş -
tirdi, o yöne ferah verdi. .. 

... Derken sıra dükkanlardan 
baştaki tııtuldu, lokanta oldu ve 

3 - TE:\tllnJZ rn1 

güzelliği 
kapısına öyle bir tabela koyd 
ki, zevk.-,izliğe tam bi.r ornek"' le 
kil edtt. Fe kalide zari! hır el 
bisede •(Öreotu nazarlık anc 
bu kadar fena durur, 

Bn gibi zevlr.slıliklere hemen 
her yerde tesadüf ediyoruz. Ay 
sofyadan belediyeye doğru çıkı 
lırkerı, sol köşedeki dükkanların 
çividi kire( boyası bu reşit zev 
sizliklerdendir. 

Belediyede sade imar şube.in' 
mevcudiyeti kifi goell!ledi~i an
laşılıyor. Belediyede, hatta be.. 
lediyelerde birer estetik büro k 
rnlmuı (ok faydalı olacak: Bele
diyeler yalnız tabela vergisi al
makla kalmamalıdırlar, ayni za
ı:ıanda tabeliıların şeklini de ta
yin ve tesbit etmelidir; şehirli 
binasnı canının iste-diği renge bo.; 
yarunamalıdu . 

SELAMİ İZZt."l' SEDES 

Rumen sahillerindeki 
tehlikeli mıntakalar 
Tunaya girmek istiyen gemilerin nasıl ha· 
reket edecekleri dün limanımıza bildirildi 

Son günlerde Romanya hükiı
meti tarafından mayn dökülerek 
tehlik li mmlalr.a olarak il.in edi. 
len · iller dıin ,chrimlıdcki a
lakadarlara bildirilmiştir. Tehli
keli ilitn edilen sahiller iki ınm
tnka olarak bildirilmektedir. 

1 - (;),lt •·e 44,50 dertte arzı 
~hnali dairei mütc\·azi) elerile 
şarkan 29,j7 derece tul dairesi a
ra.sında tahdit olunan kara uları. 

% - 14. 1 a 44,00 d<'rece arı 
şinıali dairl'İ ınütevazi3' elcri ile 
<arkan 28,;;6 derece tiıl dairesi a
ra ında lahdıt olunan kara sulan, 

'l'una) a girnıek istiyen Roınan
ya ve ecnebi gem;Ieri Sünne ve 
Kösteare li larmda bulunan 
liman emnrlarau, mun.u.lat 

MÜTEFERRİK 

Bur•daki Kıbrıslı gençl\lr 

müşkül vaziyette 

Kıt.rı ile lı•••lanan arasm
ıla vanıu seferleri k · · · en 
ıne lelr.elimnde tahsilde lıalu -
nan Kıbrıslı 'Iurk talebeler müt
kül Taı:İ.Jdte lr.aJ~tlır. Bun.. 
tar aileleriadea para ıla alama -
ınaktatlırlar, mnhtelil Tiliıyetler
d .ıert ı.inde• fazla Kıhnslı. ge~ 
nrdır. 

POLİS 

Cesadın başı nihayet 

dün bulundu 

Bundan bir müddet evvel Mer
divenköyünde taş ec:akbrı civa
rında "3şsn bir ceset balnnmu~ 
ve abda taltk.iluıta Mşlamı.ştı. 
Üzerinde hiçbir vesika bulanma
·-ndan teşlıis ve hüviyeti tes
bit edilemiyen bu cesede ait baş 
da ııiha;ret vine o civarda ayrı bir 
yenle pmiilü olarak bnlunmıış 
ve meydana çıkarılrıw.tır. Bu ke. 
sik baş sayesinde maktulün !"'i
bisi ve katillerin bulunması müm 
kii:n elxa.ktır. Ceset te,,hir edile
ttklir. 

Cıualaariyefia K-ya mu • 
lıabiri ha ııeaeki bağday mah
mliinia fn-blitleligmden bah
Kdrn.0 bD ı.aı- ~-

An<:ak. mnhabir. 
- Çok bereketli olan bu • 

tm tarlalanlan kaldırıla 
mamau. tdılikesi başcösterdi.. 

Diyor. • aııemella ile koıı11-
pyunlul ıla: 

- Bu da liılarclı mı sanki?. 
Diyen devam etti: 

- Ei:er, ınabsulü kaldıra -
•••aL. yüzünden bir buğday 
tane i tarlada (Ürür ve çürü
tülüne b..,ua günah ve mes.. 
uli) etiıa.i öoleıneuin imkanı 
yol.tur ve.. Heri.es bize ı:··ıer! 

YAZ SAATİNiN 

FAYDASI NE? 

Naııcmolla ile bir arkada,, 
kom yordu. Ben kulak nıl>a-
fuligi ettim: 

- Üstadım. bu yu saatinin 
faydası nedir?. 

gün ve saatler~nden müdafaa bir 
gün ve saatlerın:len mu\ahk biı: 
zamanda telsiz l<"lı:rnfla haber. 
dar edecekler ve sı. Ghcorgyo 
fenerinin 8 mi.l cenubu arki • 
~inde '\'C Louzla burnunun he~ 
mil cenubu '31'kisinde kam bir 
nokt da gönderilecek klu·uıı;n ' 
gelmesini bekliyeceklerdir. 

Bu hü ümlere riayet etmıyo
rck tehlikeli mıntak.alara giren 
gt•miler zanr ziyan kendilcrint 
ait olmak ıllere tehlikeye maruz 
kalacaklardır, 

Klavuzluk, fena ha•·alar veya 
sis ahvali müstesna olmak üzereı 
yalnız güneşin doğma>ından baı.. 
mnma kadar vıuüe gore(ekler
dir. 

ADLİYE 

Dün bir mahkum Adli. 

yeden kaçmak istedi 

Katilden mahkrim iken eroin 
ivtilıisından doayı emrazı aklı
ye hastahanesine gönderilen ve 
bn defa iyileştiği için bakiye bir 
buçuk ııeııelik enasın.ı tamamla
mak üzere tevkifhaneye gönde -
rilmek üzere dü.n adliyeden çı
karılan Mehmet Kamil adında 
bir ınahkf= adliye önünde bir. 
denbire jandarmaların önünden 
kacJDJ$ "" adliye Yomdaki hır 
otel kapısına girerek saklanmn.k 
istemiştir. Fakat firanyi gören 
adliye sivil komiseri lih der
hal yetişmiş ve Mehoıet Kamili 
yakalı1~8!' ianclannaıara tea 
lim etmıştir. 

.Şoför ve makinistli~ 
kursları açılıyor 

Halkımıza. ve. g_ençlerinıize $<>
fürliik, molörcülük ve makini ı
lik ö~etmek üzere belediyece bia 
mektep açılmasının kabil olamı
yacağı anlaşıldığından bıı işin şeh
riınlıdelr.i Halkevlerinde açılaca.lı 
mettani şoför ve motörcülük 
ı..ırslarile temin olunması ka.. 
rarıa..tınlıw$ n kayıtlara da dün
deıı itibaren başl~lır. 

- Elektrikten tasarrufu te-
111io Ner, mesaide randımanı 
artırır. 

- Hepsi hepsi bu kadar mı?. 
- Can •ıkınlısuu da giderir. 
- Nasıl!-

-: Sabahle> in erkrn uyanan-
lar ıçın saat beşte d ·· :ra ı ık
tır. Sem bvcuı:-a kadar bekle
mek can sıkıntuı verir. ·ıın-

di altıda uvanacakJar ve daha 
çabuk umumi hayat ile tenın. 
aa gelecekler!. 

BALTAYI TAŞA 

V RıtlAK 

Bir garetcde • ·anemolla ~u 
serlevhayı gormuş: 

- Geliboluda nıaarif ~en 
çok i i! 
Sonra, bana diiııerek şunları 

söyledi: 

- Buna baltayı taşa vurınal 
derler. Saalr.i, ha~ yerlerd~ 
çok m;ı fena~. 

Tabii: 

- Her yerde bir ve beraber" 
Cev bını verdim. 
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Londra, 2 (A.A.) - İngiliz ha

va nezaretinin tebliği: 
Dün akşam İnı~iliz hava kuv

vetlerine mensup bombardıman 
tayyareleri, düşmanın Kie~ de
ni2 üssüne hücum ederek bırçok 
darbeler kavdevlcmişlerdir. 

-
)erimiz, dün ak~an1, Rotter~am 

l c.ivar:,da mavnalara ve nakliyata 
hücum etmiştir. Bir balıkçı ge
misi berhava olmuş ve nakliyatta 

,büyük hcrcümcrc vukua getiriL 
nıiştir. 

SCHARNHORST ZIRHLISI 
A<:ilR SRETTE YARALANDI Dii(er bo.;,hardıman tayyarele

rl Haıııburg'da petrol tasfiye fab· 
rikasına, Hamnı köprüsüne, Du- Londra, 2 (A.A.) - l(id üze· 
isberg civarında miihim bir he.. rinc ,·apılan hava hücumu c~na-

ks k sınd~ Alman Schnrnhor.t zırh\ı-
defe ve Meiderich'de bir yü e b b d 
fırına hücum etmi !erdir. sının ağır surette om ar ıman 

edildiği resmen bildirilmekt~dir. 
Bremen'in cenubu şarkisinde Scharnhorst, tamirde bulunu • 

Deichshausen'de tayyare fahri -
ka>ı, dün akşam, bombardıman yordu. Hiicum, bir sürpriz ol -
tay~·acelcrimiz tarafından bir kere mu tur. ~abih dok iİLerine bir 
daha hücuma maruz tutulmuş- bomba ,.e ı.ırhlı bo) unca do. diğer 

d ki bir "'Ok boınba diişınüstiir. lngiliz 
tur. Fabrikaya vo yakının a 
tayyare nı~vdanına hasarlar ya- ha,·a kll\"\'<.'tlerinr . ..ıncnsup bir tay 
pıİı;ıı tır. ' yare, Scharnhorst ':~ D~~:a attığı 

d on bir bombadan dordunun tam 
Kain ve Velno tavvarc ıney an · · · b'ld' · 

ları ile Teksel deniz tan·areleri surette isabet ettığını ı ırınış 
tissü de müessir surette hücu _ tir. Diğer bir tanare de zırhlı 

üzerine ü~ na-ır bonıba atmış ve 
uıa ınar)Jz bırakılnıı~tır. k ı 

Donanmaya mcn;::s~u:;p:_.ta ... y:..· ~:.,a .. r .. e ....... :_.,... g ... e_.m..,,,: d ... e ..... ~ ... ·~ ... ~ .... :,..• ... D~I ar çı art nı ışt.ır. 

Ticaret veka
lctenin tebliği 
Lisans işleri daha 

seri yapılacak 
Ankara, 2 (A.A.) -Ticaret Ve

kB.lNuı.deo tebliğ edil:mistır:. . 
Lısaııs işlerinın daha serı bır 

surette yapılımasını temin maksa
dıle AIDerika ve enterşaniabl ta
kars memleketlerine sevkedilecek 
mallar için lisans talebi hakkın
da dış ticaret dairesi reisliğine 
meı<lıut mınt!lka tieaı:el müdur
lültleri.ıııden L'ltarıbul, J.zmir, Mer
sin ve Samsun mıntaka ticaret 
moourtüklerine talepname ile 
muracaat edilebilir. 

İsviçre • Yugoslav 
ticaret müzakeresi 
Bel.grad, 2 (A.A.) - A.gram'da 

cıkan Novosti gazetesi yakında 
Bern'de isvicre ve Yuııoslavya 
arasında iktısadi müzaker:ıtın 
başuı·acağını bildirmektedir. 

Dük dö Vindsor 
Lizbona gidiyor 

Madrit, 2 (A.A.) - Dük ve 
d~ Wind.sor Liı..lıon'a gitmek 
üzere bugün Madrit'i terkedecek· 
!erdir. 

Mançuko imparatoru 
Tokyodan ayrıldı 

Danimarka ve 
Holandada kıtlık 
Kedi ve köpeklere vesika 

ile yiyecek veriliyor 
Londra, 2 (A.A.) - Reuter bil

diriyor: 
Holandadan alınan malümata 

nazaran, halk.ın gıda vaziveti o 
kaıdar daralmıştır ki, yalnız ek -
meğin vcsikava binmesi değil, 
kedi ve köpeklerin yiyecekleri 
için bile vesika usulü ihdasına 
lüzum görül:müstür. Kahve stok
ları azalmakla ve un da pek cüz'i 
miktarda satılmaktadır. Mayi 
mahrukat ve yağ stokları Alman
lar tarafından esasen mü.sadere 
edilnı4 bulunu•-.ırdu. 
Hayvanatın takviyeşi için la -

zım gelen yemlık maOdeler it
hal edilemediği cihetle, Dani -
markada işler gittikçe kıtalmak
tadır. 

Litvanya hariciye 
nazırının temasları 
Moslrova, 2 (A.A.) - Lilvan-

va nazırlar meclisi reis muavini 
ve Haricive nazırı, dün Mosko
vava ;ıelerek hükümct reisi ve 
H~iciye komiserı Molotof ile Ha
riciye komiser muavini Dekano
sow tarafından :kabul edilmiştir. 

Hongkongdaki 
mülteciler 

Tokyo, 2 (AA.) - 26 haziran· A) R · c 
danberi Tokyoda bulunan Man- Sanı?hay, 2 (A. · - e"' oo-
cuko İmparatom refakatinde lidıPe Amerikan vapuru, lOO Ame-

l 
rikan mültecisini hamil olarak 

Jaoonva İmparatorunun biraderi Hon"'"ong'dan hareket ederek 
nazırlar meclisi reisi Yonai ve saır Manila'ya gitmistir. Honııkon~·
kabıne azası oldu(?u halde bu -
l?İln Tokyodan hareket ederek dan gelen bir kaç yüz Çin mül-
Rioto'ya git.miotir. tecisi bir Holanda vapurile Sang

hava vasıl olmustur. 
General Gaulle Fransadaki talebemiz 
aleyhinde dava Ankara. 2 (A.A.) _ Paristen 

Manilla, 2 (AA.) - Manille 
bahri makarnalı Manılle'dcn ha
reket eden Amerikan destroyer
lerinin Hoııı:Kvrıg istıkaımetine 
ı;ıitanekle oldukları hakkında Ye
rilen haberlerın yarılı:; olduı;unu 
ve eğer başka harp gcmıleri 
Hongkonı(a <logru gitmişlerse 
bunlar Çin filosundan tefrik 
edilm~ gemiler olacaktır. Ge -
çen hafta 6 büyük denizaltı.:;ı Çi
ne hareket etmişlerdi. Fakat 
bunlar Manillc'e donen 6 eski 
model denizaltı>ının verine gön
derıbmslerdi. Dün Hongkong'u 
terkeden iki bin muhacirin· va
rısı Manille'e yerleştirilecektir. 
C.,ri kalanlar da Baguio'va gön
derilecektir. Bununla beraber ilk 
muhocır kafilesinın A \ ustral -
yava sevkedilecegi zannedil
mektedir. 

İspanyada silah al'~ına 
çağırılan efrat 

Matlri<. 2 (AA.) - D. N. B. 
bildırivor: 

1937 sınıfı silah altıuf.. davet 
cdilmistir. Muayen°•; .\ apılan 
efrat, 2 ve 5 tommuzda ah~ıasker 
deoolar<na gidecekle dir. 

Macar adliye nazırı 
Belgrada gidiyor 
BelgraJ, 2 (A.A.) - Macar ad

lıye nazırı Radotchay'ın 5 tem-
muzda B ·~rada ge1mesı bckle
nılT. cktedır Mumaile\!ı Yu
~osla\".>'a Adliye nazırı Lazarc 
Markoviç'in daveti üzerine e~
le:ek bır konferans veıeceıdır. 

Yugosla.vyada et 
satılacak günler 

Belgrad, 2 (A.A.) - 5 temmuz
dan itibaren bütün Yugosla,·yada 
et satılınıyacak olan günlerin a
dedi baltada üçe ~ıkını~tır. Bu 
üç giın, ('arşanıba, per~cmbc ve 
cuma günleridir. 

İngilteredeki İtal
yanlar döndü 

Roma, 2 (A.A.) - S.>lir, Bas- ' 
tianini, Londca İtalyan .,._fo.rcti
nin ecl<iım ve ilanıharp dol .. fı
sile İngilt<:'reyi terketmiş olı.ıı 
650 İl;lyan, bugün Li~b~ ·'dan. 
gelen Conte Rcısso italyan v~
purile Mesina.va .ı:elmiı;tu·. H&lk 
ve makamat ileri gelenlert hara
retle alkışl3illlıstır. 

Amerikadaki ecnebi 
cemiyetler 

Vaşington, 2 (A.A.) - Meb'· 
usan meclisi, siyasi veya yarı as
keri faaliyette bulunan bütün 
.ecnebi cemivetlerini Adliye ne
zaretinin sıkı kontrolü altına ko
van 'kanun livilıasını kabul et
miı,-tir. 

Polonya baş kuman. 
danının emriyevmisi 

Londra, 2 (A.A.) - Polonya 
kıtaatı başkllmandanı general 
Sikorski, dün nesrettiöi 'bir em
rivewni.de askerleri ce.ur, fe'tia
kar ve muttefiklere karsı :ad.ı.k 
kalmıya davet ebmiştir. 

Mısır pamukları 
Madrit, '2 (A.A.) -D. N. B. Fransanın diiter mahallerinden 

Aiansı bildinvor: Bordoya gelmış bulunan talebe- Kahire, 2 (A.A.) - Gdecek 
La Depicbe de toulouse gaze- mizin mütareke hükümlerine na· 1 rummk rekoltesinin tamamının 

tesi, 17 nci aakeri mıntaka harp zaran i.şj!al mıntaka.>t haricinde satışı üzerinde İngiliz ve Mısır hü-
divanının general de Gaulle'e kar· kalan Bcrİ.JŞ) şehrine sevk ve o- kiınıetleri arasında müzakereler 
&ı bir dava ilı:ame ettiğini bil- raıda iskan edildiklerine dair Ha- cereyan etmekte okluğu zanne-
dirınC'kledir. dihnektedir. Mahsul Dominyon-
f ransadakı" Amerı"ka riciye VekaTleltinbee r~fit~=-1~~~ 1 !ar arasında tevzi edilecektir. 

gelmıştır. a o mu e ~ı • İ • 
sefiri ıarın başlarındadır. • svıçre borsaları açıldı 

Vas111gton. 2 (A.A.) - D. N. B. Balbonun cenazesi Bem, 2 (A.A.) - İsviçre bor-
bı! lirıvor: ltalya:ya nakledildi saları tekrar açılmıştır. • 

K 'rdel Hul'ıin bildirdiltine g6- Macaristan da tren 
re Fran.,adaki Amerikan seı· .; Billj(azi, 2 (A.A.) - Balb~nun 
B_u'.litkyenl Fransız hük\ımeti; cenazesi bugün tanare ile !tal- seferleri azaltılıyor 
ıııtıne uze~ emir almt;;tır. yaya nakledilmi>lır. 

~~~~~~--~~~~-

İtalya - Fransa - İspanya 
(B~taTafı 1 ind sayfada) 

M:.ı.tareke omi.sy~.ıu ile yapı
lan m izakerelerin neticesini i.ş
ı:al "!!ümiyen evale:lerle işgal 
m ntaka.sı ara ı ıda ;'osta müna
l<alatına ba laı ucakt.r. 

Gazetelerin cık.mamasına kar
sı bır çare olm • iızere Fransız 
Dahilive nczarelı •Moniteur• is
minde hususi 'bi• bul ten ihdasına 
karar Vel'IJli>itir. 

Madrit, 2 (A.A.) - D. N. B. 
bilıdırt Yor: 

1 
La Petite Gironda gazetesi, Fran 

su: geneliğinin Mar-1 Peten ve 
hükıiınetine sadakat itimadını 
bi1diren bir be.vannamcsini ne:;
retmektedir. Mezkür beyanna -
me !bLitün gençlik federasyonla
rı tarafından imza edilmistir. 

LEBRUN KAPLICALARDA 
Cenevre 2 (A.A.) - Pelit DaUl)lıi

nois .ı:azeteai, l'ran<a .Reisicum
hunınun Uç ııüııdenberi Puy de 
Dome'da Royat ltaı>hcalarında 
bul~u llSlV<'r. 

Budaı>eşte, 2 (A.ı\.) - Macar 
devlet demiryolları müdürlüğii, 
beklenilmiyen bau teknik zaru· 
retler hascbile bütiin yolru sefer
lerinin bu geceden itibaren yeni 
bir emre kıı"ar azaltılacağını haL 
ka ilim etmiştir. 

Parti Gr~pu 
(Baı;tarııfı 1 inci sayfada) 

Bundan sonra ruznameye ge -
rihnişııe de vaktin gedkmcsi dolıı
yuıiyle içtimaın yalnız bu mev
sna münh-r kalması ve diğer 
maddenin ~lecek relseye taliki 
bbul olanarak toplanlı)'a niJıa.. 
vet veorildi. 

l 

ı- Reisicumhurun 
teşekkürleri~, 
Ankara, 2 (A.A.) - Rİ)ase

ti Cumhur Umumı Katipli/:in· 
den: 

r..eisicumhur isnıet inönü, 
kabotajın Türk bayrafına get· 
ti~ günün ) ıldönümü n1üııa -

ebetilc yurdun her tarafıu -
dan aldıkları ,.e vatanılaşbrm 
samiıni du~·gu se\·İntlcrini ha
diren tcl~raflardan pek müte· 
ha~is oln1us1ar \'e m<.'mnuni -
~·et ,.c teşekküllerinin iblaj;ı
ııa .1\nadolu Ajan'.\mı men1ur 
etmişlerdir. 
~ .... ....._.......,....._.._... __ , 
İngiliz kuvvetlerine 

gönü Ü yazılan 
sefir çocuğu 

Sofya, 2 (A.A.) - ·Reutcr: İn
";liz hava ku\•vetlcrine gani.ıllu 
yazılmak nıvctiıı.de olan Amerı
kanın Bulgaristan sefirının oi':lu 
Howard Earle, b:rbasının bu.sıı.>i 

katıplii':iııden istifa etmıştır. Ear
le mükemmel bır pılottw·. 

Hore Belisha 
(Ba:;tarafı 1 incı sayfada) 

kalan qeneraı Veyqand"ın ı·azi
yetine diişmemeliııiz.• 

H<Jrc Belislıa, mcınleketırı her 
tarafında derınlii(ıne miıcıafa:ı 
ted:oirleri alınınası ıçin israr et· 
mis ve herkesi siliıh kullanmıya 
alı<tırmak zarıJretuıde ·e pa,ia
mento haklarının tam olara!k mu
lıataza edtlmesı luzumun an bah· 
set.mi tir. 
· Şuna! ve Manş denızlerın e Al

man ablukası mLin:ıscbetı.lc Ho
re Bclısha. lnpıltcrenııı Irlanda 
sahillertnde varışı azanmasını 
ve Fran.sa sabıllcrı aoiuka.;ının 
yanılmaoıııa inlızaren lrJarıtla ile 
müttehit bir sıyaset takıp edilme
sini talep ctmi~lir. 

Londra, 2 (A.A.) - Reuter: A· 
vam Ka.mara>ında, Alman ve i
talvan kontrolü altında bulunan 
Fransız topraklarına a.blukavı 
tatbik icin lazım gelen tedbırle
ri.n alınıo alınmadıgı sualine, i1k
lısa<li harp nazırı Dalton •evet• 
cevabını vermiştır. 

L>berallerden Mandel. ablu
kanın i~oal altında buluıwnıyan 
Frarısa,:a da •amil olll" ohnad.ıih
nı ve fc-anva şimendifer 11olu 
ınesel<:>simn na1.arı itııbare alınıp 
alumıad1gını sormuştur. 

Dalton, bu a"rı bir sual oldu
ğundan bu husustaki noktai na
zarı daha evvel Ö!!renmeyi tercih 
ettiğını söylt'mis ve Fransız müs
temlekelerine gelince bu husus
taki kararın vazivetin avdınlan
masını intizaren tehır e<lı.ldigini 
bt?Van etmi~tir. 

Dalton, son be• haflahk ha
diselerin, iktısadi ham şerait ve 
metıodlarını değistirdiı!ını fakat 
tafsilat vermenin suııdılik vakıt
siz olacacaını da avrıca bevan 
etmi•tir. 

Macaristanda alkollü 
meşrubat satışı yasak 

Budapeşle, 2 (A.A.) - :Macaris
tan Dahiliye Nazm gelecek cuma 
gününe kad:ır umumi mahaller
de alkollü meşrubat satılmasını 
menetmiştir. 

ZAYİ - 3:39 - 340 senesinde 
Büvükada Ninmıne ilk o&..ılwı
dan akiıihm ,şahadclnamem.i ıkay• 
bettim. Yenısi.ni alaca~ 
eskisinin biik:ınü yuk:tur. 

Z7 No. Fa.hri Akoğt. 

BALKANLARDA CEREYAN EDEN HA- 1 Akdaniz meselele
DİSELER KARSISINDA ALMANYA ri~~ş!!!a!a~~rJye 1 

"Times,, gazetesine göre Sovyetlerin 
genişlemesi Almanya elin e değildir 

Reutcr bildırivor: 
Tlmes gazetesinin likrine gö

re, Balkanlarda ccrcvan eden 
hfııdbeler, liızumuna lıükmctti
gi takdirde Ahııanyanın İngillc
reye karşı Nk yakın bir iıilı:k
balde hucuım et:mesıne mani ol-
mı,·acaktır. 

Binaenal<:'vh, Romaııyadaki ha
<lıeel.,rın Abnanva uzerinde tev
Jıt ed~ı aksulameller hakkın
da biıvuk bir mkbınliRe kapıl

:namak liızım ııcldıi?ını yazan Ti- 1 
mesın bu ffkrıne dı~er g<1zeteler 
de i-tirak etm<e"te ve milletin tam 1 

l:-ir sükunet ieınde bütün ihiti -
ırallere karşı ko\•mıy3 i.azır ol
du.guna isare tclm troır. 

Times diyor k1: 
•Fraıısanın yıblmast'lın sebe

biyet verdı<iı karışıklık wıışma
mı.şt r. Umunıi vazıyet 1nııte -
lıaı-ı- ı ld " r. Balkan lıad cleri ııu' 
zunden heyecan arımı ır. Bal -
kan a dakı SO""Jet .nsıııat •ı Al
manyanın menafıı lehıne deqıl • 

dir. Sovyetler metalibatını art
tırır ve şımali Dobruca kanaLlan 
kontrolünü. elde etmek ıste1 lerse 
bu lıareket büsbütün Alman me
nafiine mııqayir oalcaktır. Bunun· 
la beraber bu 1ıususıa fazla nık
biıı olmamak qercktır. 

Eqer Almarıya, lnqıltereı.c kar-
. ' 

şı kazanaca"ı ezicı bir zafer,e ha· 
kıkaıen harbi bıtınneııi ta ı:vt••ır 
editıorsa bunurı ıçin Balkan ı<hh· 
sallitı11a ehem1n.i~et venni~ıJt 1ıe 
Balkanlarda cereyan eden hadı
seı..r., şimdılık endışe etmıııerek 
Sovyet harekeıının ınu::ır telıik
kı edeceqi ncttceleri1ıe bilaJH1re 
çare bulmıya kani bulunutıOT de-
11ı.ektir.• 

Timcs makafosıni şövle bitir -
mektooır: 

•Bı- de ıı-ak ist-l<bal projeleıi
mızı fakat ayni zamanda yakııı is
tikbaldeki proJcll'Tım~n de qo> 
den a r ı a ı İlk du;un
cenıı: l qılterenın herhanqı bir 
suret ıstı!Gsına muka et ve 
duşmanı ma iup etmckt r.• 

ısır .. Trablus hududunda 
(Başta•afı 1 ine a<ı.ada) ı 

yareleri cephede Caalı)elc geç -
mi~l~r ve iki dLi~ınan topunu bunı
balauıışlar •·e bir ıııutorlLi nakli
ye kolunu bozmu~lardır. 

Londra. 2 - Dün ınuhiın ha. 
va ınuhareb<.'lrrı ohnu tur. Bu 
ınulıarcbclcrdc iki Alman lıonı· 
bardunan ta. ) arcsi l'!ü iıriılmiı -
tur. D;·~r taraltan Akdcnizde beş 
hal~ an tan aresi tahrip edilmi~-
tir. . . 

i 'GİLİZ TEBLl(a.ERl 
K.ahirc, 2 (A.A.) - lngılız u

mumi karargfıhınln tebligi: 
Garp çolunde, Capuzzo'da ve 

Sidi-Aziz nııntakasıııda ileri kı
talanmızla takviye al:ın diu~ıuan 
ara~uıda harekat devanı chn~k
tedir. 

Somalide, krşif kollarımız, Bu
ramo'ya muvaffakıyetli bir lıü
cunı yapnııştır. 

HA\'A KUVVETLERlNİ. • 
TF.BLİ(Ü 

A•ozo ve Hahr•istanda Gardar 
Üzerlerine dun ınu .. aflakıyetli 
bir hüc.-um icra edilnıi~tir. Arazi 
üzerinde bir bombardıman tay
yarc.i yakılmış ve diğer bq tane
si riddi surl'lte has:ıra uı?ratıl -
mıştır. Ci\·arda bulunan binalar
la hangarlarda yaııgııılar çıkıruş_ 1 
hr. 

Sıı:ıl· an."'1 g. k '""111 '!'1 ~ .>Ulu
nan Augu.<'a'da bı ı:az !Jsfıye 

')rıkt..;:ıılc gaz d, lart uz rı:ı .... 
>ml:-aroı,.,.,an ta .ırc , ı l ıl

.. z lıucumlar v ı>mıştır. Alçak-
tan yapıla., bu l c 1 n lı 

t"' "ifıve fabrık.:t:.~r J.U YCL .n ·-
1"'1St 

Roma. 2 (AA) 
dan 30 hazıramı k 
hava .•- urr " 1 
mi Jıstesı n ~ı· ı tır. Bu 1. ,
tcve gore, şımdıy~ kauJr 91 •ıvil 
obnl!Ş ve 392 ışı de varıılanm · 
tır 

Ncvvor.k. 2 (A.A.) - Col m
bıa Brodcastı"" •· otıme radvo ır
ketrnın Roma muhabırLDP. naza
ran Roma hastahanelerınde 625 
ı aralı bulum,. aktad r. Hastaha
ne trcnlerı lıalv?.nın büvük şc
hırlerıne ııelmekt ır. 

GRAZİYANt BA.LBONUN YE-
RINE TAYİN EDlLDİ 

Roma. 2 (A.A.) - Şımali İtal
yan Afrıkas.ııın bıitun musellah 
kuvvetlermın kumandanlııi!ına ta
yın edilen İtalya Marcşalı Ro -
dolfo Grıızıvani. avnı zamanda 
müteveffa fareşal italo Balbo
mm verine L~bva uml.lllli valili
liine tavin echlııniştır. 

Macarlar çıkacak h8diselerden 
Romanya'yı mesut tutuyorlar 

( Ba:;taratı 1 ıncı •.ııııada) 
etmiştır· 

Başkalarına ait bic bır sev is
tcınedtk . Kını.se<len nefret ct
meclık. Rwrnm obı.aır~tır. kah
ramanıarla dolu memleket ka.>ır
gadan sonra daha azunlı ve da
ha kuvvetli olarak kalacaktır. 
Mazıdc bızı a;ıran her şeyı ber
taraf edchm. Fayda:;ız münaka
şaları da lıır tarafa bırakalım. 
Her sovlenilen söz evvelce di.t,;ü
nıilmıis olmalı. Boz,guncuları bü· 
tün kuvvetimizle teı'ın edelım. 
Sırf Ru:men tema;iillıi bir sefer 
aÇalı:ın. Hele artık şimdi uslu 
ve d:i:ltkatlı olal1111. Elkseriya 
dışarı duşmanlardan daha tehli
kelı olan dahili dü:ımanları l!Öze
telim. 

Milletin yüksek .ınenafiıni ko
rumak içın Sıdorovır. herke.in 
devlet ve ınakaıınatla elele vere
rek nızam ve disiplin daıresinde 
ı;alışmasını tavsiye etmiştir. 
İKi BlN A'MBLEN!N İSYANI 
BUkreş. 2 (A.A.) - Rador A

jansı bildiriyor: 
Pazar güni.ı Galatz'da cereyan 

eden hadiseler hakkında Da-hılı
ye nezaretinin nesrettıih bır tııb
Jiğ aşagıdaki izahatı vermekle -
dir; 

Arzula.rıle Bcsarahv;, va git· 
mek uzcre ırnulıafız askerlerin 
nezarctı altında 30 hazıı-an aksa
mı Galııtz'<la beklemekte olan 
iki bin kışılik amele grupu, tre
nın !!,eciknnesine isy1'n ederek 
kaçmıya teşcbbus etmişler ve 
duı emrine atcı.le mukabele et
nı~lcrdir. Bir co~ kışi ö~ş .ve 
yaralaıiını.ştır. Bir cok kımseler 
de tevkif edümişlir. Muhaiız 
!ardan iki asker ve pa?is ölıni.ii
tür. 

3 TEMMUZ MATEM GÜNÜ 
Büık~ 2 (A.A.) - Başvekil, 

BOn Ruırrıen kı{aatmın ~ah

ya ve Bükovinayı terket:tikleri 
RÜn olan 3 tenmıuz ııUniirıü mil
H yaa llLİJ>Ü oiaralt ilin etm.iııtir. 

Büılcr.,., 2 (A.A.) - Beuiu bil-

diriyor: Polıs R .~ an acia 3000 
lromünkt te•rkıf ctıerek Besarab
yarn gond~rmışlır. 
Budape~te, 2 (A.A.) -Stefani: 

Resmi bir tebliğde bildirildiğine 
göre pazar günü saat 14,30 da Ma
car • Rumen hududu ci.arında 
kain Visk •ayfiye mahallinin hu
dut karakollarından birinin ku
mandanı bir teftiş esnasında bır 
Rumen devriyesine rastgeluıı~tir. 

Devriye ortada hi(bir ebep ol
madan tüfenkle ev,·ela iki kere 
sonra da üç kere ateş etmi tir. 
Macar devriye i Rumen deHİye
sini geri püskürtmü tür. Runıen-
ler, ricat ederken birkaç el ilah 
daha atmışlardır. 

Macar bukunıeti, Bükrc nezdin 
de hu hadi:e) i protesto etmb, ve 
Rumen kıtalarının Macar hudu- 1 
dunun içine doğru ilerlemiş eL 
maları neticesinde husule gelebi
lecek tee..siife şayan neticelere 
Rumen bükümetinin nazarı dik
katini celbetmiştir. 

BULGAR TEBLİ«'.ii 
Solya, 2 (A.A.) - Bu\ııar a

jansı bildiriyor: 
Saat 22 ye ~ karakolları 

önünde gayri tabii bir hal müşa
hede eden bir Bulııar karakolu 
askerleri, bir beyaı hava fi cnki 
almVjlardır. Bu, hudut sen· -
!eri nizanınamr inte kabul edil
mi~ bir keyfi) elt\r. Bunun üzeri
ne Rumenler larafmdan birkaç 
el silii.h atılmıı;, fakat buna BuL 
gar hudut muhafızları mukabele 
etmcıniştir. Gece, sükün İçinde 
geçmiş, faklı:! abah k.:ırakolumuz, 
muharebe nızaınıuda dahılden ge
len Rumen a'kerlerinin kendi 
karakollarına dol\-ru ilerlemekte 
olduğunu müşahede ctmi~tir. Bu, 
Rumen a.!l<erlerinin gece karakol
larını terketmiş bnlunduklarını 
isbat eylemektedir. Bulg rlar ta
rafından kimse hududu geçnıemle 
ve hi..ıMr sili.h atılma-tır. 

Budapeşte, 2 (A.A.) - Nıwrlar 
ınec:li.si, saat 18,38 dan ZG,30 a ka
dar Kont Teleki'nin riJ'uetlnM 
topianmqtır. 

gözününde tutarak Suriyedekl 
Fran ız ordusunu miımkün ol -
duğu kadar zaiOatmak ,.e Suri.. 
yede nizam ve İlsayışi temin ede
cek bir jandarma ku.-veti dere
cesine indirmek. G4:11eral Miıtel
hauser, İtalyanların arzularım 
yerine getirecektir; çünkü ıuu-
basamatı tatil ettiğini söylemek
le bunları önceden kabul etmiş
tir. Suriye \'e Lübnanın son , . ._ 
ziyeti dola~ ısile Londrada neşr• 
dilen be) anname ise ~öyle diyor: 

•lngıliz lııikümeti ~u zandadır 
ki. General Mittelhauser bu i
liınile denizlerdeki İngiliz ha· 
kimiretine rağmen, Almanlar 
ve yahut İtalyanlar. Suriyeyi 
işgale te.şebbüs ederlerse, Fran
sız ordusunun böyle bir teşeb
büse .mukavemet etmiyccegini 
ka.s<letmemektedir .• 
İngiliz hükumetinin bu zannın

da aldandığına şüphe yoktur. 
f'ünkü Fransız kunıandanı, n1ev .. 
cut olmıyaıı muhasamatı terketti· 

ni ilan etmekle mütareke ah
kaınıua muta\·aattnı bildirmiştir. 
Binaenale~·b, bugünkü şartlar 
İçinde, bir i gal hareketine ma
ka, met edeceği çok şüphelidir. 

lnııiliL hükumeti de, bundan o 
kadar üphclidir ki, ak j ihtimaU 
kuv,·etle nazarı dikkate alarak 
bcyannam in~ şöyle devam et .. 
ınektcdir: 
cMaamafJ;ı, her nerede olur a 
O»un. bu hususta hııla kalabı
Ieccl< şuphelerı t skın mak a
dile İngilız hıikümel: bcvan e_ 
der k Sunve 'e Lu nan n 
hcrhangı bir dusman de\ letı 
tarafından ışgal edilme ını · bu 
arazının, YaKın ~arkda, 1 ,;1-

lu: hükumet.ı.ı.ın mudafaa 
taahhut ett.ı;ı ·mk 
hucum ı~ın, us •ıt lı .ı:or e-
lerın., nmayd, ne Je bu ara
zıı n o m lck t r ıçm bır 
tehlıke halı aıa' ı.lec k bır k, ş
mek c dU$ffiesın , !ııgılız hu
kümeti kabul ed~ , Ingılu: 
hiıkümetı, bu gıbı ah\ ald , ken· 
dı menfaat, ıçin Juzumlu teliı k.. 
kı edeceği her tiırliı tedbırlerı 
almak hakkını muhafaza ed r.• 
Yani İngilt~re, lüzum görunce. 

Suriye ve Lübnanı işgal edere
ğini, re~men ilin etmektedir. Su .. 
riyc ve Lübnan bir taraftan Irak, 
diğer taraftım Filistin ile hem 
hudut olduğu İçin, burası Al -
maıılar ve İtal)·anlar tarafından 
i lt'•l edilirse ve yahut Fransız 
kuvvetleri mütareke ııhkimına 
te•·fikan zaif bir hale dü ürüle -
rek emnİ) et ve ıisayişi muhafa
za edemez olmsa, İngiltcrenin 
kendi Akdeniz cephesinin 5aıı ce 
nahını tehlıkeye dü ürecek bir 
va•il ete razı olrruyacagı tabiı • 
dir. lngiltere, Suriye •e Lubnanı 
i~gale t~bbü ettil:i takdırde 
l\tittellıauscr ve kuuıanda>mdaki 
Fran;ız kunetleri ne ) apacak
lardır? İngilizlere te lim mi ola
cal..lar, İugili<lere kar ı ıw harp 
edecekler, ) oksa İngifülcrle be
raber mi olacaklar! Bu bw;usta 
bir şey söylenemez. 

Suriye, Türkil e ile de hemhu
dut olduğu için, bu meınleketiu 
\'aziyeti, pek tubii olarak bi:ı.ı de 
yakından alakadar eder. llüküme
tin1iıio, Suri) ede ki \ azİ) etı co. a
mı dikkatle takip eıtigıııc şiıphe 
)'Oktur. Çiıııki.ı oranın l.arışn :ı:,ı, 
harbi \·cya nizanı ızlı«ı een:.ıp 
kanımı.ıa gctirn1iş olur. Tuıki) e. 
nin arzusu, koı~u ıncmlckctt.e, 
barısın ve isayişin hozulmanıa
sından ibarettir. Temenni edelım 
ki, hadi&eler, bu İ\ i u.rzumı.ı.a 
uygun bir şekilde cere_yan l"hon. 

ABİDİ . DA\fü( 

Amerikanın karan 
( B~tarafı 1 incı sayfada} 

na gonderilmeısinden evvel konı?
re tarafından ilave oluıımusıur. 
Bu men Jı:eyfivetınin hedefı, Ame. 
rika Birleşik devletleri donan • 
mas! için inşa edilmekle t.an. 
20 torpitorıun lngıLtereye de>re
dilmcsı hakıkıııda vapılan so.ı tek
lif gıbı muamelelerin oniınc ııc~~ 
mektir. 
AMERİKA SİLAHLANIYOR 
Va:;ington, 2 (A.A.) - Reısi

cumhur, 1941 mail senesi iı;ınde 
kabul edılen 5 miharın toplan
ması içın ham endüstrileri ver
gil<:'nnin tedricen arttınlmasını 
konı::rcve tavsiye etmıştır. 

Balırıve nezareti 45 harp ııe
m.ısınin ınsasınca karar vermıstır. 
Bu gemiler 414 mılvon dolara 
mal .ılacaktır. İnsa edilecek ge
miler 20 destrover. 13 denizaltı 
ve 12 kruvazördcn ıbarettir. 

Ruzvelt, bundan maada ordu
nun makinelcsmesını tacil için 
5 milyar istemek ıasavvuzwıda
dır. 

Gene::al Scott. 0eyaııa ita bu
lunarak Amenkanın 8 ay içınde 
taınamile mo4ıöJ'le,ıırı!.ır.is 12 fır
kası, 4.800 ıi.Ulılı kamyonu, 4.800 
tankı. 10.000 • lı motosikleti. 
7.500 ollUilıobıli olaca.innı söYle
ım.tir. Her fırkanın 400 tanla. 
400 silihlı kamyooo ve 1200 muh
telif araba.~ı olacaktır. 
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ARSLANI A.L~i 
-ALLA HIN 

TEFRiKA No. · 98 ı.--~ .... 

A 1 i, M a 1 i k' e gözyaşları dökerken, 

hükumet ümurunu da düşünüyordu 
ŞAM VE KÜF'E'DE 

Bu mühim hadi.senin Şam "e 
Kulcye gelen haberleri, ayrı ay
rı tesirler husule getirdi ... Şam
da, başta Muaviye olmak. üzere 
bütün Emevileri büyuk meseı
retlere garketti. Llkin hiç bll" 
meselede hissiyatını ortaya koy
mıyan, gerek iztıraplarını ve ge. 
rek memnuniyetlerini büyük bir 
maharetle saklamak sırrına va
kıf olan Muaviye, bu meselede 
de sükünetini muhafaza ederek: 

- Malik, bizim için hakiki bir 
felaketti. Açıkça itiraf edeyim ki, 
ben bu adamdan, (Ali) den zıya
de ihtiraz ederdlın. Ve onun şer
rini ü.zeri.m<len defetmesi ıçin, 
daima Allaha niyaz eylerdim .. 
Her halde, Cenabı Hak duamızı 
rnüstecap etti. Şam ehlini, Ma
l.ik:in mazarratından emin eyledi. 

Diye, halkın hissiyatını, men· 
fur bir cinayete kurban giden 
:Malik'in aleyhine çevırdi. 

Fakat (Küfe) deki tesir, büs· 
bütün başka idi. 

(Ali), bu müessif haberi aldı. 
jtı zaman o kadar büyük bir hay
ret iciıırle kaldı ki, evvela Ma· 
lilı:'in hayatının bu kadar kolay 
ve bu derece sönük bir ölfunle 
nihayet bulacağına ihtimal ver
medi. Fakat, hakikatin bütün a
cılıi!ına kanaat ııetirir getirmez, 
artık kendini zeptederniyerek 
hıçkıra hıçkıra aglamıya: 

- Ah, Malik .. Ya, Malik'. .. Se· 
nın güneş kadar parlak hayatın 
böyle mi sönecekti?. Mademki 
ölüm mukadderdi; bari (Cemel) 
de ve yahut (Safin) de, elinde 
kılıcın olarak (Arnmar) gibi can 
verseydin. 

Diye, bağırmıy a ba<ladı. 
Bu felaket karşısında (Ali) nın 

(Ammar bin Yasir) i hati'rlama
sı pek tabii idi. Çünkü (Ali) ye 
derin bır hürmet ve muhabbet. 
le merbut olan bu iki zat, onun 
iln kolu mesabesinde idi. (Safin) 
lıarbınin 23 üncü günü, düşman 
safları karşısında kahramanca 
c;arpı.şırken sağ böğrüne giren 
bır düsman mızrağı ile şehit olan 
1Arnmar bin Yasir) şehit oldui(u 
zaman (AJi), kalben büyük bir 
acı duymakla beraber, Resulü 
Ekrem efendimizin bir sözünü 
hatırlıyarak alenen teessür ııös
termeın.işti . Hatta Ammar'ın şe
hıt oldui<Unu işiten dostları, baş
larına ve yüzlerine topraklar sa
çarak aglayıp feryat ederlerken; 

- Arkadaşlar!. Arnmar'ın kay
bından müteessir olinıyacak bir 
Müslüman yoktur. Arıcak şu Yar 
lö, Resulullah, onun hayatının 
böyle şerefli bir ölümle nihayet 
bulaca,ii;ını bildirmiş .. Katili hak
iunda da, (Beşerıi binnar) [1] 
buvurmuştur. Amımar, Resulıil· 
laha olan hizmetleri ve İslami
yet uğrunda sarfettiği l(ayretle
rile, bir defa değil, beş defa cen
neti hakketmiştir. Onun için ıma
tem tutmaYımz. 

\ 
1 

Demişti. 
Fakat ... Iss:ız bir Qiilün orta -

sında, süfli bir han odasında, 
kendini ımudafadan aciz bir ço
cuk ııibi. sess.ız o;adasız menfur 
bir cinayete kurban J(iden <Ma
lik Ester) in vaziyeti öyle d~il
di. O büyük kahramana ya
k:ı.\lmııyan şek.ikleki ölüm, cııd· 

den hLiznaverdi. 

KANINI ORTAYA ATAN 
BİR KATİL 

(Ali), bir taraıitan Maliık'e ııöz 
yasları dÖ'kerken, dıı?er taraftan 
da hükıimet uunurunu dtişünü -
yordu. 

Malik'in, Mısır valiliğine ta· 
yini, orada vali ·bulunan (Muha.m
ımed bin Ebu Bekir) in son de· 
recede gücüne gitımisti. Yolla
dığı mektupta; 

[Ya Eınirü1müminin, benim 
ne suçum ve 'kabahatim var ki, 
beni azledip te yerime Malik Eş
leri gönderiyorsun.] 

(Arkası 11aT) 

[l] (Ateşle tebşir ediniz) ya.ni 
(Ammar'm katili, cehennem a
teşleril!ı yanacaktır.) 

DALGA UZUNLUC.U 
T.A.P. 31.79 m. 9445 Km. 20 Kw 
T.A.Q. 19,47 m. 15195 Km.20 Kw 
1648 m. 128 Km. 120 Kw. 

3 Temmuz Ça. şamb• 
7.30 
7.35 
8.-
8.10 
8.20 

12.30 
12.35 
12.50 
13.05 
13.20 

18.-
18.05 
18.40 
19.15 
19.30 
19.45 
20.-
20.15 
20.30 
20.50 
21.15 
21.30 
21.50 
22.30 
22.45 
23.25 
23.30 

Program 
Hafif orkestra eserleri ( pl., 
Ajans haberleri 
Ev kadını - yemek listesi 
Rina Kettı/nm p!<ikla•ı 

* 
Program 
Alaturka müzik 
Ajans haberleri 
Türk milıiği 
Radyo salon orke$tTan 

* 
Program 
Dans müziği (pi., 
Alaturka müzik 
Konuşma (dış politika) 
Mfrzik: Fasıl heyetı 
Ajans haberleri 
Fasıl he11eti. 
Konuşma 

Harayen gitar soloları 
Geçit konseri 
Arjantin tangoları (pi.) 
Rad110 gazetesi 
Riyaseticumhur bandosu 
Ajans haberleri 
Cazbant (pi. J 
Yarınki program 
Kapan~ 

Yozgat Sulh Hukuk Mahkemesinden 
M0.6ıO 

Yozgat İnhıt.:atlar müdU.rii Faik Akdr.ğ tarafından Yerkö,y e~ki Inhisar 
memuru l\Iabn1ut Nedım aleyhine Yozgat S:.ılh Hukuk mahkemesine açtığı 

Zıt'5 lıra 69 kurllş alacak dava ından dolayı müddeialeyh Mahmllt Nedime 
davet ye İstanbul ikdam gazetesıle na.nen tebliğ edilmi:;; olrhığundan ay
nı gaz.ete ile gıyap kararının da Hfulen tebhgine mahkemece karar verilnıiş 

ve muhakemesi 16 7 940 tarihine mua115.k bulundugundan tarihı tebliğden 

Jtıbaren ~ gün Zürfında itiraz et.mediginiz surette mı:ıhkemeye kabul edH-

ırıı~·ecc ğınız lliı.nen tebıiğ olunur. c.5619> 

BOYOK TARiHİ ROMAN: 52 ..... -. 

SEKERPARE SUL A 
Y•za• ı M. SAMI KARAYEL 

' 
Bu düğünde veziri3.:lamın ver

digi he<li ve şunlardı: 
l - Gümüşten ve a1tından iki 

ttrı.:,i ... 
2 - Elli balıca eföise ... 
3 - İi<i kalır yükü eşya ... 
4 - Şekerden maırul eşva ... 
Bu hedivelerin meonıuunun 

bedeli elli bin lira kadardı. Ge· 
lıni eski saraYdan aldılar ... At 
m<' danından gecirerek İbrahim 
pasa saray1na ,e:ötüraıiler. 

Sultan İbrahım. daha •onra, 
iki>er. üçer 'asındaki Sultanla
rı da evlendirıni\·e basladı. Her 
birini vüzeradan bırıne nikilh
ladı. 

\lezıriaıam Ahmet pa.ıayı da 
kendisine damad ediı>nıek ıstedi. 
Karıs.nı boşattı DuUün i :n lıa
zırlıklar yapıldı. 

Veziriazam, co'.uk cocu;. sahibı 
olmuş .bir aile babası idi. Ka
rısına düşkündü. 

Fakat, padisaıh bir gün çağırıp 
şunları sövledi: 

- Lala'.. Seni kendime darnad 
yapmak i~tiyorum .. 
Ahımet paşa, sasırmıstı. Karı· 

sı ne olacaktı?. Ses çıkaramadı. 
Sultan İbrah~m '. iradesinı ver

di: 
- Karını tatlik evle:. 
Ahmet paşa, karısını boşadı. 

ı KD A M 

iŞGAL ALTINDAKI FRAllSIZ MATBUATI 

'' Garanti oyununu Almanya 
meşgulken ognamalıgdık ,, 
Ha\'as bildiriyor: ı 
Journal gazetesinde harbin sevk 

"e idnreo;indcn bahseden Pierre 
D<ınıinik diyor ki: 

Şayet harp istemiyordıysak ve· 
ya harp edemiyecekdiysek Po -
lonyaya garanti vermemeli ve 
1939 Eylillünde 1938 eylillünde ve 
1939 martında olduğu gibi hare· 
ket etmeliydik. Fakat garanti o· 
yunu oyııanıyorduysa onu esas
lı surette ve Almanya bir ta • 
raftan Polonyada meşgulken oy
namak gerekti. Eğer mutlaka 
harp olması lüzumlu addediliyor
duysa ve Eyhilde harp edemiye-

eek halde idiysek 1940 bahann
da ZOO İngiliz ve Fransız ve o
na göre levazım· hazır olabilecek 
şekilde tedbir alınmalı ve 1941 
den evvel harbe hazır olamıyaca. 
ğımız avaz avaz h;ıykLrılarak ilan 
edilmemeli idi. 

Almanya ablokaya alınmıştı. 
fakat stokl:srı vardı. Gayretli bir 
mesaiden sonra partiyi kabil ol
duğu süratle oynamış, 1941 de 
ya\laş ya\'aş hazırJanınakta olan 
kısımlarım süratle ge~miş ve bu 
askeri değH, siyasi, erkiluı harbi
yenin değil hiikllnıcfin bir zaferi 
olnıuc;;;tuı·. 

ÜsL.üdar İcra Menıurluğundan: 
Melınıede borçlu Maı-ya Piyafon Füstenıberğin ipotek fazlası

na şamil olmak üzere hac.zcdilen C.ııferağa mahaJlesinin Moda cad
desinde yenı Şaır Nef'i sokaj(ında etıki 103, yeni 4, 2 sayılı şaııkan 
ve si.malen 11 parsel numaralı müfrez mahaller ile mahdut 861 met
re murabbaı miktarında Selim Kadi.ırı vaidından 12 parsel nu
maralı ve ımetre murabhaına on lira lnymet takdir edilmiş olan 
arsanın 11/24 hissesi umumi hükümler dairesinde satılarak paraya 
çevrılınesine karar verilıni1>tir. 

Gayrimenkulün vaz'iyeti hazııası: Mezkur J(ayrimenkul Ka<lı
köyünde Cafera.ga .mahallesinde Şair Nef'i sokağında Kuçük Mo
dadakı deniz hamamlarının üstündeki koruluitu havi tapudan müfrez 
861 metre murabbaı miktarındaki arsa olu.p cephesi kiırgir duvar 
üstüne demır parımaklıkla tahdit edılmiş koru hü.kımünde olup i
çinde tezyin ağaçları mevcutLur. Halen metrük bir haldedir. 

1 - İşbu ııayrirnenkulün arttırma şartnamesi 7 /7 /940 tarihin
den itiıbaren 939/2700 No. ile Üsküdar icra dairesinin muayyen nu
marasında herkesin J>Örebi1ınesi i~in açıktır. İlanoa yazılı olnalar
dan fazla rnalfınnat alımak istiyenler işbu şartnaımeye ve 939/2700 
dosya numarasile meınuriyetirnize müracaat etmelidir. 

2 - Arttı.rmıya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 
7 ,5 nısbetiııde pey veya ımilli bir bankanın teminat mektubu tevili 
edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibı alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gavrimen'kul üzerindeki hakların~ tıususile ·fa. 1 
iz ve masrafe dair olan iddialarım i~bu ilan tarihinden itibaren yir
mi gun ıçınde e\'rnkı ımüsıbitelerile birlikte ınemuriyetimıze bildir- ı 

meleri icabeder .. Aiu;i halde hakları tap.ti sıcilli ile sabit olmadıkça ı 
satı.s ıbedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Göı;terılen günde arttırmıya istmık edenler arttırma şarlna 
mesini okuımuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları tamamen ka· 
bul etmiş arl ve itibar olunUJ'lar. 

5 - Gavrianenkul 7/8/940 tarihinde çarşamba ııünü saat 14 
den 15 e !kadar Üsküdar icra memurluğunda üc defa ıba"rıl<lıktan 
sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli mu -
hammen kıymetin yüzde 75 ini bulmaz veya satış istiyenin ala
cağına rü~hanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların 
bu ııayrimenkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazla
ya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 15 gün 
.daha temdit edıle1·ek 22/8/1940 tarihinde perşembe günü saat 14 
den 15 e kadar Üsküdar icra memurluğu odasında arttırma bedeli 
satıs istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklıların bu ~ayri
menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile en çok arttırana ihale edilir. Bövle bir bedel el.de edilmezse 
ihale yapılmaz. Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş oldu.fo 
bedelle almıya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen 15 
gün müddetle arttıııınıya cıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki 
ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den hesap o
lunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükıme hacet kalmaksızın rne-
muriyetimizee alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ 
harcını 20 senelik vakıf taviz bedelini ve ilhale !karar pullarını vemıiye 
mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellaliye resmin
den r.ıütevellit belediye rüsumu ve vakıf icaresi alıcıya ait obn3'.YıP 
artırma ibedelinden tenzil olunur. 

İ~bu gavrimenkul yukarıda ııösterilen tarihte Üsküdar icra me· 
murluğu odasında isbu ilan ve ııösterilen arttırma şartnamesi daire-
sinde satılacağı ilan olunur. (27926) 

i~tanbul Vakıflar Müdürlüğünden 
Fatihte (Aliye Hanım İbnetilmeriıuın Abdülkadir ef.) vakfı müteveJli

yesı Emine ile K;ıymakamı Remzi'nin ve Cibalide (Çuhacı Ötner ağa) vakfı 
mlitevellisi Himmet zade Abdulhak Sun'inin senelerd~nbeıi vazifelerini yap
marna~ı ve adre:>lernin idaremizce malün1 o1mama~ı hasebile usulcn yapılan 
iki defa ırıehılli tebligata rağmen vazifeleri başına gelmedikleri cihetle mü-
tevellilikten azledildikleri ilBnen tebliğ olunur. (5626) 

İMTİYAZ SAHİBİ VE NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: E. İZZET 
BASILDIGI YER: SON TELGRAF BASIMEVİ 

O da bu, öügüııler ·alayına ka
tıldı. Bir buçuk yaşında. iki ya
>ında oulunan ~elınler kucakla 
doıa~ıvoı du. 

Bu vesıle ile İstahbulda on 
sckız J(ün dügun demek oldu. 
Ortalık şenlikler, zevk ve sa fa 
ile do 1 up taştı. 

Sultan İbrahımin bütün dü
eünler. bütün cengü çageneler 
ortasında, ruhunu en ziyad~ tcs· 
hır ~dEn, Şekerpare Sultan idi. 

Sultan i<brahim, Şekerpare 
Sultan vi..izi.ınden anası Kösem 
Sultanla oarılmışu. 

Hatti.. padişah anasiie k-0nuş
murnr ... Onu saraydan uzaklaş
tırmıva çahsıvordu. 

Fai<at. anasını taSta sürme-kten 
vaz geçmemekle ber,.ber İsken
der Çelclıi bahçesine nefyetti. 
Bu suretle !vlah Pevker Sultanı 
saraydan uzakla tmcb. 

Şekeroare, Sultan İbrahim 
üzerinde cok müessirdi. Valide 
Sultanla uğraşa, u!ıraaa nihavet 
errıellerine mu,·affak ol.n-ıustu. 

Koca Valide Sultanı maı?liıp et
mi<ti. 

Yani, Rı..m:ı ·ı>apas kızı, şiş· 

man eıımeni kızı önünde mağ
lup olmuştu. 

Mah Peyker Sultan, İııkende> 
Celeoı bahçesine sürüldükt<\D 
sonra •bir müddet sarayın cuşu 
burusundan uzak kaldı. 

Sultan İbrahim, Şekerparenin 
yüzündıen hemşirelerine, ~yşe. 
Fatma, Hanzade Sultanlara. Sul
tan Muradın kızı Kava Sultana 
5deta birer hi~metçi muamelesı 
venmıya başlamıstı. 

Padişah, >kız kardeşlerine Şe
kernareye hizmet ettirirdi. Kaı
sısında divan durdururdu. 

Hatıla. Sekerpare elini yıkıya
cağı zaman sabunu Kaya Sultar, 
verir... Öbürleri de ibrikle su 
dökerlerdi. 

Bir gün, Sultan Muradın kJ
zı Kaya Sultan ve Sultan İbra
himin asıl kızları isyan ettiler. 

Kaya Sultan, Şekerpare eli· 
ni yı•kıyacağı zaman sabun ver· 
medi. Diğerleri de ibrik tut
ımadılar. 

Yer yerin.den ovnadı. Padişah, 
oldulıu verde tepinerek bağırdı: 

- Be hey kafirler ... Ülülemrc 
itaat ... Nedir bil:ınez misiniz? .. 

Askerlik işleri 

Şubeye daver · 
Emi11önii Yerli As. Şubesinden: 
Yedek piyade teğmen (17576) 

sicil numaralı Aıbclullalı oğlu 
1313 doğumlu Yusuf Saraç oğ
lu her nerede ise acele olarak 
şubeye müracaatı ilan olunur. 

Tarihi.o içinden 
(Baştarafı 2 nci sayfada) 

istila tehlikesi atlatmıştır. 
İngiltere, o zamandan itibaren 

artık kendisini toparlamış .. Bri
tanya adasında, istila tehlike • 
sinden masun kalabilmek için 
donanmasıııı ıslah ve tezyide baş
Jan11ş .. Kısa bir zaman 1arfında, 
• şöhreti bugüne kadar baki ka
lan_ muazzam donanmasını yap
mıştır, 

İngiltere donanması, hakika
ten Jngilterenin halaskarı olmuş
tur. Ve halta İngiltere, (Napo
leon) gıbi hır harp ( dahiyyei deh
ya) sının elinden, ancak bu do
nanma sayesinde kurhılmuştur. 

Napoleon, bugün Almanların 
yapmak istediklerini yapmıştı.r. 

(1801) senesinden itibaren, İngil
tereyi istila etmek için, (Manş) 
sahillerinde hazırlıklara başla -
mıştır. (Bolonya) da büyük bir 
tahaşşüt merkezi tesis etmiştir. 
Pek çok paralar sarfederek (150 
bin asker) i bir anda Britanya a· 
dasıııa çıkarabilmek için büyük 
hazırlıklara girişmi~tir. Tam dört 
sene süren bu hazırlıktan sonra, 
İugilteı·eyi i>tilii edebileceğine 
kaııaat getirnıiştir. 

Bütün he"'1plannm düzgün, 
hazırlıklarının cidden mükem -
meJ \'e bilha~sa ordusunun ma
kinalaşınış bir hale gelmesi, Na
polcona bu kanaati vermiştir. 
Çünkü, İngiltereyi istilii;)-·n hazır
ladığı kuvvelı o kaılar giiztl ta· 
hın ve terbiye etnu~tır k,, (lJO 
bin asker) ıki saat zarfınoa ta .. 
maınile gemilere binet:ek dere
cede iekenlınül göstermiştir. 

Fakat İngiltcrcııin kahraman 
ve namdar amirali (Nelson) un 
(Trafalgar) da Fransız donanma
sına indirdiği müthi~ bir darbe, 
Napoleonun bütün emek ve gay
retlerini bir anda hiçe intlirıuiş .. 
Artık o günden sonra da - İngil
tere donanması baki kaldıkça • 
İngiltcrenin istilası, bir (Hayal) 
haline gelmiştir. 

Bugiin Almanlar, bu hayali or. 
tadan silip, bir hakikat göster· 
mek istiyorlar. Asrın en müthiş 
silah faikiyetine malik olduk.la· 
rına güvenerek dünya harp ta· 
rihine emsalsiz bir sayfa ilave 
etmiye hazırlanıyorlar, 

Bütün dünya gözleri (Britan
ya) ve (Maıış) sahillerine çev
rilmiş .. Herkes, büyük bir heye
can ile soruyor: 

- Alınanlar, İngiltereyi işgal 
edebilecekler mi? .• 

Bunun cevabını ancak, bekle .. 
nen hadisat verecek.. Ve baka
lım, iyinej deveran, ne suret gös
terecek ... 

ZİYA ŞAKİK 

Eııüp Tapu sicil muhafızlı • 
iiından: 

Evü..,te takiyeci mahallesinde 
cami sokağında 15 nuanaralı gav· 
rın11,;nku!ün nısıf hi~sesi Fatma 
uhksinde iken vefatile evlatla
rı Nuri ve Şahaba in ti.kalen ta· 
.pu senedi itası talebinde bulun
dukları ha1buki mezkur gavri • 
menkul sırf mülk olması dolayı
sile tapu idaresinde kaydı olma
d:ı<>ından tasarruflarının mahal
len tahkiki lazım geldiğinden 
6/7 /940 tarihine müsadif cu • 
ımartesi günü saat (14) de bu 
o;ıavrimenkul üzerinde bir hak 
idıdia edenlerin mahallinde vesi
kalarile birlikte hazır bulunma -
ları ilan olunur. (27929) 

KaYahan cesaret ı:österdi. 
Mukabele etti: 

- Biz Sultanız ... Hem aslen 
hem neslen ... Carıye değiliz .. 

Bunun üzerine padişah, kar
deslerinin üzerine vürüdü. Dö
gerek kapu <lJJillfı etıti. 

Ve derhal hepsini •bir araba
ya doldurtarak Edirneye sürdü. 

"Qkenpare. tamamile saraya 
hakim o1muştu. Senelerce sara
ya hilkim olan Mah Peyker Sul· 
tanı nefvettinmisti. Hemşireleri
ni de sürdürmüstü. 
Sarayı hümayun ve Sultan 

İbrahim tamamile Şekerpare 
Sultanın avucu içine girmişti. 

Şekerpare, At meydanındaki 
İbrahim paşa sarayını kimdi 
nefsi için hazırliyordu. Öyle müt
hi m·asraf oluyordu ki, sarayın 

döş.,mnesi icin ayrıca bir defter
dar tayin olunımustu. 

Vüzera ve rical şaşırımıştı. 

Para bulımak kabil d~ldi. Ve
ziriazam bir gün sara\'! hlima
yuna g-itti. Padı.•aha yall'arır 

bir tarzda: 
(Arkası var.) 

3 - TEMMUZ 1940 

lzmirde atlı spor 
klübü binası açıldı 

Yeni klübün 80 azası ve altı atı var 
İzmir, 2 (A.A.) - Kültür park

ta yeni yapılan atlı spor klübü J 

binası dün aksaın nıerasimle a
çılmıştır. Merasimde vali Aykut 1 

korgeneral Rasim Aktoğu, müs
tahkem mevki komutanı general! 
Berkoz, belediye reisi Dr. Uı, par
ti idare heyeti reisi Atıf İnan ve 
daha bir~ok zevat hazır b11lım -
muştur. 

KJüp reisi, TiirkJerin ataların
dan kalma bu spora gösterdik
leri alakanın bir delili telakki e
dilmesi lazımgelen yeni binayı 
ve tesisatı vücude getirmekte Ö

nayak olan beden terbiyesi genel 
direktörü ile vali ve belediye rei-

sine teşekkür etmiş ve açılış tö
renini yapnıasını validen riea et
n1i~tir. \'ali ~evabında, kültür 
parkta şimdiye kadar vücııde ge· 
len iir spor eserinden birinin l\la
resal tarafından, diğerinin ordu 
miıfetıisi tarafından açıldı«ını . ~ 

hatırlatarak bu eserın de kendi 
tarafından açılmasını korgeneral 
Rasim Aktoğ'dan rica etmiştir. 

Bunun üzerine Korgeneral kur· 
delil) ı kesmiş ve binayı açmıştır, 
Davetlilerin i.zazmdan sonra ma. 
nej yerinde bazı antrenmanlar 
yapılmı,,tır. Klübün balen 80 a
zası ve altı atı vardır. Klüp bina· 
sının "anı başında bir de fenni 
ahır yapılacaktr. 

İzmitte 1 Tem- 1 Temmuz bay
muz bayramı ramı büyük me

m uazza m oldu rasimle kutlandı 
Büyük tezahüratla kut
lanan bay ram tafsilatı 

İzmiı, 2 (İl{DAM Muhabirin
den) - Dcnızcılık bayramı İz -
mirde tezahiiratla kutlanmıştır 
bu vesile ile dün öi(leden evnl 
eski ve yeni denizcilerile bir de
niz kıtaSJ ve İzmitJHer cumhuri
yet meydanında toplanarak Ata. 
türk bevkeline ~elenkler koymuş
lar ,~e bn miinasebctle söylenen 
sözlerle bayrnmm manası teba
rüz ettirilerek büyüklerimize knr
şı bağlılık ve şükran hislerini tek
rarlamışlardır. Öğleden sonra 
Halkevi tarafmdan biiyük deniz 
müsabakaları tertip edilmiş ve bu 
miisabakalara bütün körfez g•nç
leri iştirak etmişlerdir. Ayrıca 
rıhtım boyunda Derbentli köylii 
gençlerle İzmitli gençler arasın
da yapılan siklet atma, halat çek. 
me müsabakalarını köylü gençler 
kazanmışlardır. Ve halk tarafın
dan şiddetli alkışlanmışlardır. Ge 
ce Parti kaza idare heyeti tara -
fından bayram münasebetile bir 
kır balosu tertip edilmiştir. 

Karamürselde 
Karamürsel, 2 (A.A.) - l tem

muz deniz bayramı dün burada 
fevil<alade tezahüratla kutlanmıs
tır. 

lzmitte konferans 
İzmit, 2 (A.A.) - Bugü11 Ne

eatihey mektebi bahçesinde Kur· 
may yüzbaşı Mecit tarafından 
buııünkü muharebelerde çıkan 
yenilikler ve paraşütlere karşı a
lınacak tedbirler mevzulu bir kon 
ferans \'erilnıiştir. Bu konferans 
kalabalık bir dinleyici ldtlesi ta
rafından büyük bir alaka ile ta
kip olunmuştur. 

Zararlı yağmurlar 
İzmir, 2 (A.A.) - Son dolu ve 

yağmurların vilayet dahilinde 
ika ettiği zararın ilk tahminler
den fazla olduğu tahakkıık et -
mektedir. Bunların tcsbitiue fa. 
ali~·etle devam olunmaktadır. 

Tekirdağ ve Sinop
taki merasim 

Tekirda-ğ. 2 (A. A.) - Deniz 
bayramı dün burada merasimle 
kutlanmı~ır. Bu münasebetle 
Atatürk anıtına çelenk korumu: 
ve onu takıben denız ı>liklaliroiz 
hakkında bir konferans verilınış
tir. Başta vali olın1;;ıK üzere blı
tüıı ı:ıençlik •·c halk sahildeki 
orau e\·ine ııiıderek deniz ~enl1k .. 
leıi ;eyredılmıştir. ,J;lu arada 
yapılan ımuııtelil yU>Jlle rnüoa• 
hükalarırıa 52, kürek çekrmelere 
10 kışı istuak etımıştir. 
SİNOPTA BÜY"ÜK MERASiM 

Sinop, 2 (A.A.) - 1 temmuz 
denızciler >bayraımı dıin denız 
sehıtleri MııdeS:ı önünrl" toplanan 
bütün Sinopluların iştirakile ve 
coşkun tezahüratta tes'it ed:ilımi.ş
tir. Bu ımerasimde Siv8" meb'· 
mu ve parti müiettışi Hikmet 
Iş>k tarafından çok heyecanlı bir 
hıtabc ,-apılnuı,tır. Hatip söde
rinin :;onunda Lozanda kazanı
lan ve buı:ıünü yaratan zaferin 
ehemımiyetini izah .ı:der~ Lozan 
·kahramanı Milli Sefunize karsı 
>bütün ulusca duyulan minnet ve 
siiban htt;Jerini )iade ev1E0J1iş -
tir. 

GI. Kazım dirikin 
tefti§leri 

Tekirdağ, 2 (İKDAM Muhabi
rinden) - İki güntlenlberi Tekir
dağ mmtakasında teftişlerde bu
lunan Traokya ııımum ımüfeıtişi 
ııeneral KazlllJI Diril<, bı.>ı<iin valı 
ile beraber Jı.ükUmet dairelerini 
dıolaşarak ımeımurların iş randı
manını incelernislerdir. 

Merzifonda zararlı 
yağmurlar 

Merzifon, 2 (A.A.) - Merzifon 
da dört günden'berı fasıla!! ya
ğan dolu 15 köyün mahsulünü 
mühim bir surette hasara u_ğ
ratm1ştır. 


