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RUMEN PARLAMENTOSU 
Berlin ve Roma, Romanyanın 
teklif ine henüz ce!)ap vermedi 

ROMANYANIN 
YEN 1 SiYASETi 

ArhA /nıillareıl.,. y•ı: 
fnlrlp 6tı6ıilin Alm•n· ,.. •• ,,.,,..,.. c1.,. .... 
••" ialiyen Romanya, 
6a yani •iy•••Iİ ile 
Traaailoony• o• Dobr .. 
coyı leart•r•c•fını •mil 
elliyor, ftılı.oı .•. 

BULGAR VE MACARLAR 
Romanyadan istedikleri araziyi Almanya ve 
İtalyanın tavassutu ile elde etmiye çalışıyorlar - --

Rumen hariciye 
nazırının nutku 
Bükreş, 3 (Hususi) - Parla -

mento bugün toplanmıştır. Ha• 
riciye nazırı Argentoinu dünkü 

===========- beyanatına 'benzer bir nutul< söy-

1 1 DAVER lemiştir. Parlamento hillctimetlft 
Y a:san: AB O N siyasetini tasvip etmiştir. 

B esarabya ~e~elesi, h~rp. 
siz halledildı; Transıl -
••anya ve Dobruca mese

leleri pek kıoa bir an, Balkan 
ufuklarını bulandırır gibi olduk
tan sonra tecil olundu. Fakat Ro
manya u:Oumi seferberlik yap
makta devam ediyor. Macaristan 
ise seferberlikten .-azgeçti. Bul. 
ıaristan da, herhangi bir hare
ketten tevekki ediyor, Bütün bun
lara rağmen, Balkanlar, huzursuz 
luk ve endiıe içindedir. 

Bu sebepledir ki, İngiltue ve 
Fransanın, 13 nisan 19311 da, Ro
manyaya verdikleri garantiden 
yeni Rumen kabinesi feragat et· 
ti, Esasen, bu aaranti, Romanya, 
harici bir tecavüze uğradığı tak. 
dirde, bunu kendi hayat ve is
tiklaline kar.,. bir hareket telüı:
ki ederek bütün kuvvetile harbe 
airişirse, İngiltere ve Fransanın 
ona yardım edecekleri şeklinde 
tek taraflı, yani mukabilinde Ro· 
manyadan bir ,ey istemeksizin 
yapılmış bir taahhüt idi. Binaen· 
aleyh, bugün Romanyanın bu ga· 
rantiden feragat etmesi, ziihiren 

- Ben İngiltere ve Fransanın, 
herhangi bir harpte bana yardım 
etmelerini istemiyorum, demek. 
ten ibo,ret garip bir hareket gibi 
ıörünilyorsa da, hakikatte, Ro· 
manya şunu •öylenıeı.. istiyor: 

- Ben, artık, İngiltere ve Fra·a· 
Hya müle\'eccih bir siyaset ta· 
kip etmİ\orum. 

Fransa çöktükten, İngiltere ıle 
sevkulceyşi ve askeri bakımdan 
böyle bir garantiyi ttliyat saba
aında tahakkuk etıircmiyeeek va-. 
ziyete 2lrdikten sonra, esasen 
caranti daha zi>·ade, siyasi ,.e na. 
zari mahiyette kalıyordu. Roman
yarun, Jngiltere ~e Fransanın ga
rantisini istemem, demesi, daha 
Eiyade, İngiltereyi, böyle müş
kül bir taahhütten ibra etmiştir. 
Maamafib, Romanya, bir teca
vüze uirar da, İngiltere, Ro • 
manyaya yardım etmek ister ve 
hu yardımı yapabilecek imkan 
ve vazi,yette bulunursa kim.;e 
İn~~ll~r~yi bundan men~demiye'. 
cegı gı~ı~ Roman~·ada, hiçbir ivaz 
mukabıhnde olnıı)·an böyle bir 
7ardım1, o zaman dabı' H 
lst ı d' , • ayır em.m,. ıye redd d , k . "' 
d, B . 'b e ece degıl-
ır. u ıh arla Roman . 
·ı· F yanın In-

ıı lZ \·e ransız garanı· . d .1 ısın en 
v.azgeç~esı_ e o!tada filiyat itiba
rı le degışmış hır şey l·okıu,. 1 R 'ya. 
nız, oman3:a, Aln1an~ıa ve İtal. 
yaya daba 21l&de sokulmak iste
diğini göstermiş oluyor. 

Esasen geçen sene nisanından
beri, Romanya, içinde bulundu
iu müşkül uıiyellen kurtulmak 
için; her gün yeni bir politikaya 
başvuran kararsız bir vaziyette 
idi. Rumen si) a'eti, bir tehlike 
karşısında, evinin içinde kiıb ka
pıya, kôb perıcereye, kah balko
na koşan, telaş• kapılmış bir a. 
dam hali arzedi) ordu. Coğrafi va
ziyeti, se,·kulce~ şi, durun1u, üç 
taraftan kendhiııden toprak isti
l·en de,·Jetlerle çenilmiş olması, 
~manyanın daimi bir tehdit şek
lindeki siyasi \'e iktısadi tazıiki 

(Arkası 3 üncü sayfada) 
ABİDİ..~ DAVEB 

Londra, 3 (Hususi) - Nevyoıiı;· 
tan bildirildii!ine göre, Roımıınya · 
hükı'.ıımeti, Balkan ve cenubi Av
rupa memleketleri arasında mu
allakta bulunan ımeselelerin haill 
için Romada bir konferans top
lanmasını Berlin hükumetinden 
istemiştir. Romanvanın bu tale
Jıi tetkik e<ljJmekle beraber he- A{.acar B4$VekiU 2'e1eki ve Harlciy e Nazırı Caki Berlini ziııaret!erüıde 

1 
Macar Başvekilinin 
manidar beyanatı· 

-
MACAR MECLiSiNDE TEZAHÜRAT 
Transilvanyayı 

Almanya ve 
istiyen Mebusan İtalya, 
Bulgaristanı alkışladılar 

Romanya Hariciııe Nazın 
ARGENTOiANU 

nüz ce.-ap verilmemiştir. Roman
ya hükümeti, İtalvava da ayni 
şekilde müracaatta bulunmust)lr. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

-Romanya inhi-
lal halinde imiş 

Budapeştr:, 3 (A.e..l - Macar 
Ajansı bildiriy<ır: 

Hiikılmet part'sıı;;n içtimam • 
da B•wekil Kont Teleki, parlii
meGi.o.ıı.n vahim bir saatte ta-

tilkrm~ r.ı~ladıi(ır._1 fakat ıca • 
be'.leı·;;e tatil devremıde de mec
lısin 1ı. t~maa .;ağJ' llrı.caf{ına işaret 
ederek •ehemmiyetli olan mem
leketin _geçirmekte olduğuıııuz 
,·ahim saatlerde Y2zj 1:~te si.ikU
net. asaltt ve itımı;tia karşı koy
rnal:dır.• Demiş Ye sczune şu 
suretle devam etrniştiı: 

•Hali'<a<ır vaziııeııe 1•aTla
( Arkası 3 üııcü saııfada) 

Bulgarlar faaliyette IYUGOSLAVYADA 
"Almanya. Balkanlarda harbe meydan ver- DAHİLi ISLAHAT 
mem&k için her fedakarlığı yapacaktır,, s ve t kov iç dün 
Bulgar Hariciye Nazırı, Bulgarların Romanyadan 
talepleri hakkında Sovyet sefiri le bir görüşme yaptı 
Sofya. 3 (A.A.) - Stefani A

jansı bildirivor: 
manvadan istekleri hakkında u
zun bır görüşme yapmıştır. 

Bul2ar Haricive nazırı Sovvet
ler Birli~inin So~Yadaki elçisi 
Lavrentief ile I!ulı:arıstanın Ro· 

Bu isteklerin Avrupa haritası
nın tadili işi Almanva ile İtalva 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Fransa Hükumetinin 
teşkilatı değiştiriliyor 
-
Petain hükumeti eski metodlar1 
ter kedi yor, kanunuesaside ıslahat 

General Veygand bir emriyevmi neşretH 
Vichy, 3 (A.A.) -

jansı bildiriyor: 
Gelecek cel;elerde 

me.\ı'usaıı mediBleri, 

Ha\'as A- J 

avan ve ı 
vıı.ziyetin 

rnpıhnosı liızıın ~elen dei!isik • 
ilklere başlamak üzere milli 
meclısin ictimaa daveti kararını 

f Arkası 3 üncü sayfada) 

Maçekle konuştu 

' ' l1 

SVET.K.OVİÇ 

Bell(l'ad, 3 (1'.A.) - D. N. B. 
Ajarnsı bildirivor: -· 

BaşvOOtil Svetkoviç, Aııram'dan 
bu ıılbalı dönen Başvekil muavi
ni doktor Maçek'le, upılacak da
ilıili isliUıat hakkında gôrüşmU.

tür. 
Bel~rad, 3 (A.A.) - Avala A

jansı bildirivor: 
( Arkıııı 3 üncü ıııııfada) 

Mes'ud bir 1Afrikadaki Harp 
Ylldo .. nu··mu·· -İngiliz ve ltalgan tayyareleri 

şiddetli muharebeler yaptı 
Kahraman T 6 r it o r d u•a 

ilı.i yıl evvel 5 Temmu:ı:Ja 

H •toy' a a )'tı lı btıamııtı 

Yarın bütün Hatay bu 
· mutlu günü tes'id edecek 

Anlı«r•: 3 / A.A.] • 
Ttrlr orduaunun Hat•.Y"' 
ayalı. 6 .. ı.ıının Ilı.inci J f. 
dönümü olan 5 Temmu.u 
lı.utlul«malı. için Hotoy.n 
h•r tarofınJ« feulı.tılôde 
ho:ı:ırlılcloro başlanmıflır. 

Bu mutlu gün lci)'ılı olduta 
ehemmiyeıl• lı.u ı loft•c•k tır 

Çörçil bugün 
beyanatla 
bulunacak 

Londra. 3 (AA.) - Başv~ldl 
muavini Attlee, ç;Jrcilin yarın 

harp vaziy~t hakkında beyanat
ta bulunacağını A\·am Kamara· 
sında bi1dirmisti~ 

Mebus Mandcrin Habeşistan 
vaziyeti \'e İmparator Haile Se
lasienin avdeti ir,,'..;_ııJarı hakkın
da sor~u i';u bir suale cevap ve
ren Hariciye müsteşarı Butler, 
.bu hususta yapacak hiç bir be· 
yanalı olmadığını, sadece Habe
şistanda icinden kavnıvan şid
detli bir mukaYemet alıimet.leri 
olduğunu sövlemekle iktifa ede
ceğini bildirnniştir. 

italyan zayiatı ağır 
Eritre ve Somalideki İtalyan mühimmat de
poları yeniden ıiddetle bombardııran edildi 

İngiliz kuvt·etlerlTtin di4man sahiline ihracı 

Aden, 3 (A.A.) - Bahrıah· ı mek, bir İtalyan tanaıesınue 
rncr mınta:kasında Eritrecie Asab havada yangın çıkarmak. l:ıir di
yaltininde Macaca tayyare mey- ğerini yere iruniye icbar etmek 
danı üzerine İngiliz hava kuv- ve bir ücüncüsünu de yerde yak-
vetleri tarafından lki hücı.ım makla İtalyan pilotlarına olan !a-
vaoıinuştır. Bomba deP-Oları ü- ikiyetini isbat etmişlerdir. 
zerine _yapılan hücuımlar neti- İmha ameliyesi evvelce tanzi ;-:ı 

cesi olarak şiddetli infiliıkler ve edilen plan mucibince icra edil -
yangınlar husule_gelmiştir ıınis ve iki mühim benzin deposu 

İn~iliz ve italvan tavyareleri harap edilmiştir. 
arasında siddetli muharebeler ce· İNGİLlZ TEBLİGİ 
revan etmiştir. İngiliz pilotları Kahire, 3 (A.A.) - İngilız u -
düsman tavvarelerini püskürt - mumi kararl!ahının tebliği: 

Mısır, lngiltereye karşı 
taahhütlerini ifa edecek 

Garp çölü, Sidi Barrani ve ;Mes
s& Matruh 1 temmuzda tcl<rar 
.bom bardıırnan edilmiştir. Ölen 

(Arkası 3 üncü sa~fada) 
... -... ------·~-..... ~ ...... ~.-..... ..... ...,.....,. 

Başvekil Dr. ·Refik 
Saydam R o manya Yeni Mısır Başvekilinin Beyanatı 

Kahire, 3 (A.A,) - Rcuter: Hasan Sabri Paşa, bugün, mebu
san meclisinde ilk beyanatını yapmıştır. Yeni Mısır Başvekili, bari
ei siyaset hakkında demiştir ki: 

•Harici siyasetimiz, harbe karışmamız bulunan bütün yabancı 
memleketlere karşı dostluk üzerine müesses olacaktır. Tamamiyeti. 
ni ve istiklalini idame arzusunda buluııaıı Mısır, ayni zamanda bü
yük müttefiki İngiltereye karşı taahhütlerini ifa etmek ve ittifak ve 
dostluğunu metin ve ruhu ile icra mevkiine koymak arzusundadır. 

------. -------------···- ·- -----
sefirini kabul etti 

Ankara, 3 (A.A.) - Roma"' a
nın yeni Ankara bii~·iik dçİ>İ 
Crusescu bugiin saat 11.~0 ria Bas· 
vekil Doktor Refik Sayrlam ıa. 
rafıııda.ı kabul edill'ıi,tir. 

Amerika -İngiltere ittifakı 
• 

Japon matbuatı, lngiliz -Amerikan filolarının 
müşterek hareket edeceeini haber veriyor -Amerika'nın har

be seyirci 
kalması imkansız 

Tokyo, 3 (A.A.) - Stefan!: J_a· 
pon matbuatı pek yakında lngıl
tere ile Amerika arasında büyük 
Okyanus hakkında gizli bir itlllf 
imza edileceğini yazmaktadır. Bu 
ııhli itilaf ile İngiltere ve Ameri
ka, büyük Okyanusta müşterek 
menfaatlerini tanımakta ve icap 
ederse her iki memlekette donan
malarını seferber etmeyi ve bü
yük Okyanustaki hareket üsleri. 
ni biribirinin emrine vermeyi 
taahhüt eylemektedirler. 

Kokumin ıazetesi, bu maksat
b lnırilterenln Wasbinırton sefiri- Japo1;yanm Londra sefiri 

-Japonyada neş· 
redilen mani

dar resmi tebliğ 
1 

nin Hull ve A\•ustralya ek;,; ile 
görii~tüğiinU ilfıve e~Jenıch.ıedir. 

Ayni gaz.ele ı•itınann 111 Jaıuın· 
yanuı n1uhn~ı:ırasına dai~ ~a:1~rl~
nan projeyi ta~,·ip euiğını bıldır
mektedir. 

Wasbiugton, 3 (A.A.) - Stefa
ni: Yeni barbiJ• ,.e bahri~·c na. 
urları harbi~·e ,.e babri~-e encü· 
menlerinin kar~ısında harp bak
landaki noktai nazarloronı bildir
mly• daYet edilmislerdir. 
Stim>oı, Amerika i~in harbe U• 

1.a.k.tan seyirti liulnıanın iınkBn .. 
~ız olduğunu ve Atlan1ik d~niai 

( Ark·a~ı 3 ü11cü SO!Jfıı.da) 

• 



SAYFA-% 
• 

_As_KER_LıK_B_AHl_SLE_Rı ı ı ~ =t:::n :IITT ~':] :j mm 
BASKIN Balkanlarla t~careti- Yaş sebze ve r 

Bu teşeb-bü_s_m_u-va-f-fa_k_o_lu-rsa-, b-undan böyle miz çok genişliyecek meyva fiatla. 
kıyıların müdafaada çıkaracağı güçlüklere 

kanaatleri değiştirmek icabeder Balkınlardı temaslır yapan Ticaret heyeti- rı tesbit edildi ınanan 

A 
imanların, Britanyaya şıyabilir. Doover kıyıları Kalais-
karşı baskın teşebbüs. den kolarlıkla dövülebilir, di-
lerine girişmek üzere, yenler, topla dövülebilen rnınta-

miz dün geldi Romınyaya Pımuk 
vırerek sellüloz ve gazete kağıdı 

ve saire 

alıcağız 

bazırlıklarına germi verdikleri katarın teobiri kolay old.ntuıau 
gelen haberlerden anla~kta- ılü.•ünenler, ı... ulDldıkl;a top 
dır. Alman ve İtalyanlar bu çok ateşi bima~e •ığuı.anlar çok-
mühim ve güç teşebbüse sevke- tur. Topçu .devayi küh df>iil-
den amiller: dir. Toptan meıaziline göre iıza-

a) Avrupa ka- .--- y Az AN 1 ---, mi teııir bekli -

ralarında he_r - Eme L li "'-- l 1 yealer aldanır -" u.aar• far. Vur-- .. 0 llt hangi bir . isti- ........., • 
li, aranılan ha- KEMAL KOÇER ıniye bağbclır. 
yat sahasına ıö. ı------------ Fransanın yakın 
türemez. Yeni fetihler, sevilmes şimal k:ıyılannclaıı aruaya kar-
ihtilıitlara sürükliyebilir. şı tevcih edilen a~ler pli.n 

b) Bütün dünya pazarlarına ate~leridir. Yahut tayyare ıö-
götıiren yollar denizlerden .ge - zellemesile yapılırlar, dü -
çer, denizlerin bakimi olan Ingi- %ellnıekle beraber ı:el1'i güael 
Iiz donanması lepelenmelidir. ateşlerdir. Bu ateşlerle ihkraçlan 

c) Fransa baş eğıo4 olınakla beslemek hayaldir. 
beraber, bu harbin neticeoi he - MallŞlll cenup kı)'llarmda sıra-
nüz alınamamı~tır. Hayat kaynak· laAan toplar, Manştan ı:eçiı; ser-
ian denizlerin ötesindedir. bestisini işkıll edebilirler. ÜSier 

d) Avnıpa iJı:t15adi krizler ari- tesisine yararlar. Hareket ordusu 
fesindedir. . ita üsler sayeain.4e hazırlanabilir. 

e) Çürük bir uzlaşma ile lngi- Belki şimdiden Alm.a.ıılar emin 
lider adalarında isüde bırakıl - ve metin üsler de tesis ~ 
dıkları halde yeni ve korkunç bir clir. İki yanı maynlarla, detaizalta 
harbin önıine gcçileıniyecektir. 
Bugünkü ittifaklarda kat"i bir ve üstü botları ve a&lllria kapat.-
tesviye tarzı aramak zaruridir. lan ve adanıa en ya.loıı kıyılan-

Bu sebeple, İngiliz imparator- na emniyetle g<itüren bir luıri-
luğuııa anayurdunun işgalile, dor tesiıı cdiltteğini de oku,. • 
snlh şartlarını dikte etmek esas ruz. Büıiin bu işler deniz h~ 
ıaye olınabdır. Britanya) a kar- yet.İlle tavallnf eder. Denise W.. 
,ı t.aarruı: ieruında maruz kalı- kim olan tarafm hıç ıleiihe bu 
nacak güçlüklerin şimdiye ka- külfetli ve çok :ıamJ111 yİ)'al • 
dar 'erilen ile mukayye• olmıya- meliyelere mani olacağını kaba! 
cak mik. astaki .zayiotm bu tazip etmek lıizım gelmft mi? 
olduğn bdar ııla tehlikeli teşeb- Dlı:er taraftan müıılafii11 ya -

kın salarında en asri defi ve tart busıen vazgeçireceğini düşünen. 
!er .ı.. eksik değıldir. tertipleri alacakında şüphe etmoılı 

1061 denberi Britanyanın ta - İçin hiçbir sebep yelı:tur. 
arruzundan masun bnluıunası da Hır şeyden enel dem lru~ 
bu fikri güdenlere Jw\·vet ver&- leri bıı •ularda ibraeı karşılomalı: 
mez. Bueiin deniz altından ve ha- kabiliyetini haiz değiller midir? 
vııUn da hedefe; hem yıldınm A1man1ann yine yıldınm ııtir'a-
sür'atile varılabilir. Bir yıllık. de- ( Arka.n 4 Wıcü nufada.) 
nemeler: 

İki aydanberi Romanya ve dl
~ BaJkan meınl<*etlerinde 
nw.Jhtelıf ticari temaslar yaıpan 
Tı.caret heyetimiz dün sabah 
&>fyadan trenle şclıriıınize dön
müstur. Heyet azalarından pa
muk ithalat bırlıgmden Kasım 
ve Romanya ticaret aı.asemız Ne
jad da ııehnislerdir. 

Heyet Romanva. Macaristan, 
YuP<>&lavya ve Buk?arıstanda mü
him temaslar ve göruameler Yaı>
mıstır. 

Hevet reisi Dıs Ticaret dairesi 
rer.;i Servet Berl<in dUn öjtleden 
sonra trlti:k ve y;ıpa.2ı ihracaSçı
larını bir toplantıya cakırml$. 
irendilerine Rcımanyava ııönderi
le<:eık mallar bak:kında izahat ver
mistır. ~I'Ve't Berkin kendjsjle 

l?Ö~ bır ınuharririmize su be
yanatta bul~tur: 
·- iki ll'IJ• yııhtı btr zamım

cbr .,.. ~"-etimi% .ltoman-
11& olmak üzere Y~1-. &!
garisıcı., gibi .BaUcorı ınemUketle
ri ve Ma.ccıristan ile olan ticaret 
müN1Mbetl~ tıCZivetini 
tetkik ile mefgul olduk. 

Roma,.ııa da dahil olmak üze
re isıni* saııdı4ım memleketler· 
de en ehemmivetli ihrııç mad
cW>lerimize kcım b~ bir ihti
yacın ve alakanın mevcut oldıı.
ijmıu görmi4 bulıınuyoruz. Bu 
mi4a.lıedeıritt fiili neticelenni ya

kında piya.ıa.mız miUbet bir m -
rette qönni4 bulunacaktır. Bey
nelmilel vaziııet dolmıısile başka. 
piyasala.r<ı ihracında mi4küldta. 
maruz kalınası mWıtemel ola" 
bır çok m<ıddelerimiz için i.•nıi-

.Maksat diyerek koşup giderken.. 
,Nigiıh bizi de çevirdi relızen• 
diyenleri snsturmuştur. Binaena
le7k.,Britanyaya kBl"ll hir baskın 

MAHKEMELERDE 
arlık emrh·ikidir. 

Geren asrın :.,ıarında, Polon- Bag Reis, benim iç çamaşı-
Y• ormanlarında yığdıtı 150.000 h 
lıi'1JikbironluileBritanyayasaL Tlml bütün ma aile 
dırmayı dütünea Napoleon, şüp-

tanır! 
heaia Normandiden sekiz asır ön- _ BAT reis bea buu oalmadmL- 1 bu vub'eU •i..ırünu hemen dük.ki.na 
ce luıqı yakaya geçirilen Giyyonı B• llombiD...,nıuı benim oldııkllllll ~irerek arkadaşlarına ilUbak elmio;Ur. 
ordusunun ufer destanlarını \yi bU.C:ii..o nuJu.lle bH.ir'!. Ş&bltlerle b- Atırıla.n ~Y.1 g'izlice Zf'lihaya ge.çl-
tetkik etmişti. Haroll ordusunu rilmlıı ve kn cllterl.rlnden evnı dülı.-
maltlıip edea ihraç knvvetleri, bal t4erim. • kiındaıı çıkıp , ... ..ıı.ı.a.~m.cılır .. 
dörtte biri süvari olmak şartile - NU1l 01117°• da ""niD io tama-
11,oot den fada değildi. Fakat ,ırnu büUın mab&lle laruyor1 Ku,,..ni ,,..<alı. 1ailı mutlerilrr ıtı-
bir yıl geçmemişti ki, Nelson, İn- - Ş.1 •• Efendim. 1ıl<anınca la- lllı.lu Dn ba•• vylrrln çeh•dıitn• 
giliz ink.ılıip tarihinde dönüm nok- .._,. • ....,.un .ı.a... H.-IWde ıormilf- tarko~. b•nKU polise b&<1 vurano.k 
tası l~il ~en bir trafalı:ar ya- lenllr. bu urif m"l~rilerin eşk&lini larif 

rattı ve Napoleonun parlak eme- B• muhne._ t:<öneu Sulb c<:aa elmlfUr. 
li de onda ve o anda gömüldü. ınahllemeslnde ıaaanm ıeee lta.dıala Bir ka.ç saat. sonra Bakırköy polia-* ha.kim ara&uıda ceçiyordu.. lf'rindf'n biri İstanbula ha.rektl tde-

Tahsis edilecek knvvet, va5ıla Hidise ..,.ıar; cek olob~ blnerk•n kadınları sör-
ve kullanılacak usul üzerinde çok Edirne kapıda oturan Hanife ....,_ muş ve karakolda dinlediii e1kale uy-
tahmialer yapılml!jtır. Hakikati da bir lr.admia Femye. Hikmet ..., Pli bulduğu loln hep ini karakola 
filiyat sahasında üğreneceğiı.. Zellba adlarında iıç kız bir kae cün sevketm"tUr. !'.:ilerinde bir d~ buyıik 
Britanyanın işgaline tahsis o. evvel Bakı.rkÖ111Dd.e ınanitaturuı K•- p.nta bu.hın.an ka.dınların iisUeri ve 

lunacak kuvvetin adanın çıkar- ponl'uin diikki.ama cit.mifler, Zeliha çantaları a.ra.nıura ça.hnan eualArta 
il.ait kuvveti yene~ek bir kemi - •ar"·-"'r top pal.iıtka, t.ulbent ve be-

-------
ni smıdıqım piyaMlar Qü.ze/. bi
rer mahreç olacaktır. 

Bu memleketlerle olan ticaret 
muahedelerimizin ikmal ve tadi
lıne ihtiyaç olmadığını da a.r~r
dık. Temas ettiQimiz ve yarı 
resmi ve!la resmi sıırette konuş
malar yaptığımız hükumet ve 
ticaret muhitleri fevkalade bir 
hüsnü kabul ve anla.!!" göster· 
mişlerdir. Öyle tahmin ederim 
ki hükumetimiz bu mütekabil a
ldka.lann ahdi formullere baijlan
ması içnı ica.beden karar ve ted
birlen ya.kında alacaktır. • 

Romanya ile mübadelesi mev
zuubah.solan bir çok maddeler ü
zerinde Romanya. hükumeti ile 
hemen hemen tam. bir mutaba
kat ha.nl olmU$tur. Bu madde
ler a.ra.,.nda mavi mahrult«t mu
kabil ihrac edeceğimiz yaııa<Tt ve 
tiftiklerimizin •cıtıı işi ikm.ıı l e
dilmiş ve bura.da simdi aldıgı,m 
haberlere göre, bizim ta.raftmız
olan yarnlması ica.beden h=rlık
lar bitirilmiştir. Bundan b11$ka. 
başta pamuk ol11Mlk ii.zere di!ier 
maddelerimizin satıs ve ihracı da 
ayni tarzda 1cuc bir müddet in 
de ikmal edilecektir. Bu defa. bil
hassa Ada11<1 pamuklan-mızın ıa
tlşnıa ehemmivet 1ıerilecektir. 
Bu kmm maddcl"7" ii.zeTi1ıde ayni 
mutabakatları t'ÜCU<ie qetirmek 
için 10 gun Z4Tfınd.a memleketi
mize bir Rumen ticaret heııeti
ııin qeleceğini haber verebiliri.,;;ı. 

Romanııa11a. ihraç debileceqimiı 
bir çok yeni maddeler mu.kabi- ı 
!inde Roman11adan alacaijıınız 

maddeler, bütün orman malısul
leri ve bunlardan müştak sellü
loz, qa.zete kaiiıdı. muJıtelif kıi
iitt t•e diqer bilcü.mle sanaııi ma
mulıitı olacaktır. 

Balkan memleketleri ile müs
takbel ticaret münasebetlerimi
zin pek kısa. zamanda çok qeniş
liyeceqini ümit ediyorum..• 

Dii.?er taraftan ha:ber aklıitı
rnıza göre. ya:kında Macari5tan -
dan da bır ticaret heveti gelecek 
ve hiikümetimizle iki rne:nl~ket 
arasındaki münasehdlerin r.enis
lemcsi hususunda müzakereler 
yapacaktır. Hariçle temasları l<e
sılen Batkan ve merkezi Avrupa 
memleketlerinin bütün alı.ş VNı.ş
IE'rini birıbirlerindcn yapmaları 
hakkmda Uml>mi (?Örüşmeler ya
pılmakta<lır. 

Heyetimiz bu vohla da temas
lat vaı:ımı tır. Bütün alakadar 
memleketler bu teklifi çok mü
sait karşılamıslaroır. 

!\lem <'l-etimi7.den tiftik ve va
na ·ı mübav 0 a edccok Romanya 
h"vEti bu!!l nlcrde ı?elecektir. 
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Manavlar, seyyar• 

lar için azami kir 
haddı kondu 

Mürakabe komisyonu dün 
yine toplanmış, demir ve çivi 
tiiccarlarnı dinliyerek bu iki 
maddenin satış fiatıru tesbit 
etmiştir. İkinci el limon tüc -
carları da ~ağırılarak kendile. 
rinden şikayetleri etrafında 
izahat alınmıştır. 

Komisyon sebze ve meyva 
sat"!larında şehrin muhtelif 
semtlerine göre manav ve sey
var satıcıların kir nisbetlerini 
de te>bit etmiştir. İstanbul iki 
mıntaluya ayrılnııştıı;. 

(A) mıntakas.ı Beyoğlu, Şiş
li, Maçka, Ayaspa~a, Boğaziçi 
Adalar, Kadıköy, Anadolu ban
liyösü, Yeşilköy, Bakırköydür. 
(B) mıntakası lstanbul Balık
pazarı. Sirkeci, Kasımpaşa, _iş- 1 
!tane. Feriköy, Tophane, Beşik- 1 
taş, Fatih, Aksaray, E) üp, Sa. 1 

matya, J:!<liroekapı. Topkaın, 
Kumkapı, Yenikapıdır. ı 
Bilılmum sebzeler ve mey -

veler (A) semtlerindeki ma
nav dükkanları tarafından, 
Hal toptan fiat.mdan azami 
yüzı\t, elli, se) yarlar tarafın -
dan yüzde 3:;, (B) •emtindeki 
mannlar tarafından yüzde 40, 
seyyarlar tarafından yüzde 30 
karla satılabilecektir. 

ICış mey\·alarile ka\ un \ e 
karpuz (A) semtindeki manav
lar tarafından yüzde 48, sey
yarlar tarafından yüzde 40, sey
yarlarca yüzde 30 ve (B) •em
tindeki manavlar tarafından 1 

yüzde 35, seyyarlar tarafından 
vüzde 25 azami kirla satılabi
lec~ktir. 

Turfanda meyvaları ve seb
zeleri bütün manavlar yüzde 
30, seyyarlar yüzde 20 karla 
satacaktır. 

------------ • 
Çivi ihtikarı 

45 kuruştan satan bir 

nalbur mahkemede 

f'atibte nalbur Agapyos bir 
müşteriye kilosu 45 kuruştan 250 
graın çivi satmış ve yap1lan şi
kayet üzerine yakalanurak !llilli 
Korıınn1a Kanununa 111ühalif ha .. 
reket iddiasile asliye 6 ncı ceza 
mahkcıncsine verilmh~lir. Agap
yos düud~ mevkufen muhakeme 
cdilnıi"" ve muhakeme lıazı :şa- · 
hitleri;; telbi için başka güne kal
mıştır. 

Diğer taraftan yine çivi ihtikB
rı yaıunak iddia~ilc maznun çivi 
taciri Abdullah ve Yako Behar 
hakkındaki evrak müddeiumumi
likçe bazı hususatın tcsbiti i~in 
fiat mürakabe komisyonuna gön
derilmiştir. 

DENİZ 

Bıkır şilebi kurtarılıyor 

nın cenup kıyıları en llYIWl çı- lok Ye kombin ..... • m.utlos• allma oldat- da hesap edllerek, ı.o.er •1 temişlerdir. 
karma yerleridir. Topun bugünkü saklam10: dqanola -llyen Zelilıa loe hapse mabkam olm11$lardır. Belediye bu teklifi reddedeeek-ı 
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Bakır şilebinin bütün yaraları 
kapanmıstrı. Mil derecesi düzel
mektedir. Çana'.kkale ve İzmir -
den vapurdaki kömürleri boşalt
mak üzere vesait l(Önderilroistir. 
Şilebin bugünlerde yüzdürülecc
i!i tahmin olunmaktadır. 

: ·==-==== 

Demek Beni Seviyor!.. 
1 

Y•z•n: ll-~ Tarltcui: 1 
GI dö Mopaaan ~U- Selimi ı: Sedes 

~------'- No. 2 BiRiNCi Kl&IM 
- Neyse, ben size bunn söyli

yecek değildim. Bu sabah kızım 
ıeldi. Sizinle kızım hakkında ıö. 
ruşmek istiyorum; çünkü dama-
41ım Bay Alldermalı, banker Vil
yam Aadrrmatı_ 

- Tanırım. 

- Dok tor La tona tavsiye et-
mi ter, bir mektnp getirdi. Be
nimse ancak size itimadım var, 
bıuıaa için daha önce sizin oteı. 
kadar pbnenizi rica ediyorUJIL. 
Anlaclum ya... Sizinle açık b
aıqmayı terdh ettim... 1tinia 
nr mı? 

Doktor a..tly ... kamı siJ'
li, heyeeanlı. eadieeli Wi. Be • 

men cevap verdi: 
- IDtbir İşim yok. Beraber p

ıılelim mi? 
- Hay hay. 
Geri döndüler, ıılaim ,........,.._ 

daki, güzel manzarab Splandid 
otele giden dik yokuşu hızlı hızlı 
çı.knııya başladılar. 

ılrinei katta, Kavönal ve A.11-
dermat ailelerinia odalarına bi~ 
'11< o.alona ıirdiler; Mar.Jli dolı;.. 
toru 7alııu luraktı, mnı çat
nuya citti. 

Binııı ........ pldil... Kıunnl, 
mil tefek, aolgmı. çek lilMl bb 
pn( kadındı; çoeıtk yapılı ioli, 
halbuki cik'etli ıWı. -Ti ,--. 

rinin insana öyle. iıadeli baloşı 
vardı k.i. bu ince, narin mahlıl.. 
ka mtistesna bir secı:ve. sertli~in 
zarif cazibesini veriyordu. Mü ~ 
him bir ha•talığ-ı yoktu, sürekli 
keyifsizlik, hüzün, sebepsiz ağla
malar, yok yere öfkelenmeler, 
sözün kısa~ı kansızlık. Bilhassa ço
cuk istiyor. iki senet.lir, evlendi 
evlen~li bo~ yere çocuğu olacak 
diye bekliyordu. 

Doktor Bonfiy, An\·al sularının 
kat'ı iliç tesiri yapacağını tt"nıin 
ettı ve derhal reçctesinı yazdı. 

Her zaman korkunç bir iddia
nanıcye benzerlerdi. 

Sert bir yazı ile ~·azdığı reçe
teleri . .si\·ri uç gibı J,arflerle kir
pileşerek. her birı iki üç satır • 
lık müteaddit fıkralarla, büyük 
beyaz bir defter kağıdını doldu
rurdu. 

Ac karnına, sabah, öğle, ak
şam alınacak mayiler, haplar, toz.. 
lar ıraddar bir eda ile biribirini 
takip ederGi. 
İnsan IDJlları oknyornm veh

mine kanılırdı: •Bay Z. Ölümle 
-• erecek tedaviııi kabil olım
,...., mibım.in bir hastalıkla ma
IAI olduğuna Pre, JU il'e.ian ala. 

caktır: 
l - Hafızasını kaybettirip sa

ğır edecek olan sülfat dö kinin; 
2 - Nefesini pis kokutacak, her 

tarafında çibanlar çıkartacak, her 
hassası~ı n1ahvedecek, midesini 
bozacak olan bromür dö potas.
yom; 

3 - Beyin ve diğer bütün if
razat guddclerini kurutup kısa 
zaınanda ~ersem edip ademi ik
tid'4rJ uğratacak 0J311 •"dur dö 
pota~)' om; 

4 - Henüz tedavi tesirleri te
be~·~·iın elmcınış ancak alan has
talan derhal ,.e anında öldiırdü. 
ku zann~dileo salisilat dö sud; 

Ve bunlarla beraber: 
Deli ~den klora!, gözlere doku

nan belladoıı. kanı bozan, uzuv
ları kcn1iren, kemikleri yiyen, 
hastalığın kurdukların• ilaçla öl
düren ht"r nevi madeni terkipler.> 

l zun uzun. kiğıdın önüne ar
kasına yazdı, sonra bir idam hft.k
münü imzalıyan hfıkin:ı tavrı ile 
imzasını attı. 

Karşısında oturan genç kadı
nın ona bakarken güleceği gelL 
yor, dudaklarlDJll ucu kabarıyor
dn. 

Doktor hürmetle selim verip 
çıkar çıkmaz, mürekkeple kara
lanan kağıdı aldı, top yaptı, şö
mineye attı ve nihayet bol bol 
güldü: .Aman baba! .. Bu müstc
hase'yi nereden buldun? .. Aman! .. 
İhtilalden evvelinden kalma bir 
doktoru mezardan çıkarmak sa
na mahsustur! .. Aman! Ne tuhaf 
adam ... Hem de pis. .. Pisliğine di
yecek yok doğrusu ... Galiba kale. 
mimi lekeledi ...• 
Kapı a~alandı .Bu3·urunu2 dok

toı-:,.. ıl ve Andermatııı sesi du
yuldu. Doktor Laton girdi. Dim 
dik, ince, n1uaşe:reye uygun, şık
tı; Elinde, Overniyanın mütead
dit kaplıcalarında tedavi eden 
doktoru, sayfiyeye çıkmış ak.töre 
benıiyen, matruş, Parisli dokto
ru belli eden yüksek ipek şapka 
vardL 

Marki şa~lamış, ne yapacağı, 
İıe söyliyecrı!ini bilemiyor, kızı 
da, yeni geleni kendine gülüyor
lar zannetnıesin diye, mendilini 
ağzın.1 ı:ötürmüş, ök<iirür ıcibi yıı
pıyordn. Doktor, ır~nç kadının 
bir işareti üzerine, kendine güv~ 
nerek o~du. 

( Arkll$\ var l 

Avrupa harbiıüa başlaaııcm
.. bükômet vatandaşa düşen en 
biiyiik vazifelerden birinin iııtilt
sali arttırmalı: olduğunu, bol ekip 
bol biçmemiz lazım geldiğini a
ÇJk ı;öylcdi. Türk:iyenin tükenmez 
bir r.ahire amban olduğunu te
barüz ettiren hükfunet, toprağa 
bu yıllar içinde 7.ört deltil, sekiz 
elle sarılmak zaruretlerini de 
izaı. etti; o kadar ki, uıuaı Art
tırma Kurumu aııırı bir 
pyretle: •Vatandaş, bahçene çi
çek değil Domates ek!• sözünü 
vecize gibi yurdun dört yönüne 
yaydı. 

Bu öğütler, bn güne kadar ve- ı 
rilmis olan oğütlcr gibi can ku
lağı ile dinlendi ve bo~a gitme
di. Bunun ilk müjdesini Konya
d•n alıyoruz: c.Konya ınıntaka~ 
sında bu sene, diğer senelerden 
üç dürt mbli fazla mahsul ekil.. 
miştir, ekinler de yağnıakta olan 
bol .vaı{ınurların te~irilc fevka
lide bir bereket gö;t.,rmektedir .• 

Ne yazık ki, bu güzel haber
lerin sonu ~·iireklcr acısıdır. Bu 
mahsul bcreke:i karşısında K<ın · 
ya k ·>ylü linün ~aşa1a)· ıp kaldıi:ı 
ve malmılıi kaldıramadığı bildi
riliyor . • Buğday, arpa, yulaf tar
ladan kaldırılan11yacak, harman
larda terk~dilecek, niha)·et far. 
lalarda kuyulara doldunılacak
tır. Bağlard3ki üzüın. bahçeler
deki kaJ-"tSı ve .sebzt_·lcr dP a'.'·nı 
akıbete uğrayaca.klardır. Bunlar 
kuyularda da ınuhaCaza edile
mezler,,. 

aczimiz 
Şimdi bu köylü hayvllAlarua 

tarlalara, bostanlara salmııı, he.. 
gelelerle davarlar yqı1 arpa, 
bam yemişle bol lıel besleniyor
lar!. 
E~er işin latifeye tahammüll 

olsay4ı: Ahlabn iyisini dağdaki 
ayılar yermiş! deyip geçerdik; 
fakat istedij'imiz ve olmaaı içia 
çalıştığımız bol mahsul karşısm
u d~ülen bu anin şakaya gelir 
biç bir tarafı yaktur. Silo varkea 
buğdayı hayvanlara yedirmek, 
tiren işlerken kayu;ıyı gübre ya. 
pıp İstanbulda kilosunu altmıt 
kuruşa sattırmak bir iktısat sis
temine t!fSS bile, her halde bn 
sistemin tatbik edileceği sıra d&
ğildir sanıyort12. Ve işin astl en
dişe uyandıran tarafı, diğer vi
layetlerde de mahsul bollnğu 
kar~ısında aynı acze dü~ülmeıri 
ihtimalidir. Her halde Konyada
ki vaziyet üzerine Ziraat ve Ti .. 
caret Vekaletlerinin yurdun her 
tarafında lazım gelen tertibatı 
aldıklarına şüphe etmediğimiz 
gibi, Konya nuntakası kö) lüsü. 
nün de imdadına yetişildiğine 

şüphe etmiyoruz. Her halde Kon
yadan ya okuduğumuz bavadi ia 
yanlış, biç değibe nıubalagalı 
olduğuna ve yahut ta bol mah
suliin bir katresinin bile ziyaa 
uğramıyacafına dair mütemmim 
ve resmi haber alacağımızı kuv
vetle ümit ediyoruz. 

SELAMİ İZZET SEDES 

s üdar tramvayı 
·şehir rJcciisi t sfiye ve satınalma için 

Belediye riyesetinc salahiyet verdi 

Sehir Meclisi dün fevkalade 
olarak toplanmış ve Üsküdar -
Kadıköy ve havalisı halle tram -
vavları idaresinin mu.stak! el va
ziyetini l!Örüsmüstür. 

Vali muavinlerinden Hi.ıdai Ka
rat<>banın reisliginde .vapılan fev
kalade ictimada evvela Belediye 
Reisfü:inin bu husustaki leıkere· 
si okunmuştur, .Makamın tezke
resinde meclisten: Aliıkadarlar
la anla"1Ila olamadıı(ı takdirde 
tasfive vapı1ması ve tasfiye müd
detince iı.rr.me hizmetinin durma
masını teminen muvakıkat bir i
dare te<;isile islelımiye devam o
lunması isteniliyordu. 

Meclis makamın teklifinin büt
çe, kavaniııi roiılkive ve iktısal 
encümenlerı tarafından tetkikini 
kararla,tırmı~ \"e bu tetkikin ic
rası ıçın celseve fasıla verilmiş
tir. 

İkinci celse, Faruk Derelinin 
reislii(indc toplanmı.ş ve neticede 
meclis teklif ~ilen rnlMıiveilc
rin makama verinnesini karar
laştırml!jtır. BilMıare azadan Elk- 1 

~·em Tur kolu incinen Vali \'e Bc
Jechye reisi Lütfi Kırdarla rahat
SFZ bütçe encümeni reisi Halil 
Sulhi Uyııunerin Şehir meclisi 
namına bır heyet tarafından ev
lermde ziyaret edilin istilsaı-ı ha
tırda bulunulmasını teklif etmİ.$ 
ve hu teklif kabul olunarak icti
maa nihavet verilmistir. Üskü-

dar tram va v !arı sirketinin mail 
vazivetı berbaddır. Şirket umu
mi heyetini bul?iin toplatarak la& 
fıye .kararı verecektiı:. 

POLİS 

Bir edam elektrik cer• 

yınile öldü 

Beylerbeyinde Apdullalı a · ı 
caddesinde 58 numarada otııran 
329 doğumlu Ahmet oğlu Osman 
Sezer tramrny deposunda elek
trik taınir ederken tlini cer~ya
na kaptırmış ve ha>tahaneyc kal 
dırılırken ölmüştür. 

KAMYONTKAMVAYAÇAKPTI 

Şebzadebaşından Beyanda g&
len 3906 numaralı kamyon ayni 
istikamete ı:iden 98 numaralı Fa 
tib - Harbiye tramvayının sol t.. 
rafına çarpıp bütün caml.ara:ı 
kırmış sahanlığı hasara uğrat -
mıştır. Şoför yakalanmıııtır. 

BİR EROİNCİ YAKALANDI 

Çadırcılarda Çolak Ahmet -
in satarken yakalanmış ve ibe -
rinde be, paket eroin çılnınpv. 

ÇÖP KAMYONU çocu<;u 
ÇKiNEDİ 

Şoför Malik'in idaresinde beı.. 
diyenin 338 numaralı çöp kam,.._ 
nu Otakçılarda bir arabaya çarp. 
mı._ hasara uğratmış ve arabama 
uka.sında duran lZ yaşında Nad
yi de ayağından yaralamıştır . 

- •' .. ' ' 
·:', N o~· y -L A. R .·'."'·.-:. 

' 
t C Kİ 

YASAÔI 

Macaristanda cuma pnune 
kadar alkollü içkilere yasak 
konmuş. 

Nanemollaya: 
- Üstat bundan maksat ne 

olsa gerek? .. 
Diye sordum. Şn tevabı ve.

eli: 
- Akıl ve manlı.kın değil, 

içkinin zoru ile Transilvaaya
ya karşı bir taşkınlık ve t.ca
vüz olmasın.. Diyedir, belki! 

DO(;RU SÖZE 

BAYILIRIM 

Şakir Hiuım Erköknıen bir 
yaz15ında şu hükmü veriyor: 

«- Kanaatimiz odur ki, ol .. 
muş ve olmakta olan muhare -
beler bilhassa daha çok )·akın
dan tetkik edilirse bunların cs
lı:i olan her şeyi altüst ettikleri 
görülecektir ..• 

Nanemolla ile Şakir Hazım 
Erl.ökmenin bu Jtiikmünü mö 
talra ediyorduk da: 

- Doğru söze bayılırım.. 
Diyerek, ilave etti: 
- Ancak bu neticeye var -

mak için Çekoslovakya, Avus
tnrya, Polonya, Norveç, Daai. 

marka. Dolanda, Bcl<.ika "•c .. 
rübeleri bile kifi gelmedi ve 
D.ihayet Fransada mihenktcn 
geçti. Bari, İnııiltere bu d<•-&
ten lyite istifade etmiş bulun
SL. 

HA ŞUNU 

BİLEYDİN 

Jurnal gazet.,.i: 
- Şayet harp etmiyeeeksek 

aeye girdik? Edecek idiy5"k Al 
manya Polonyada me~lken. 
etmeli idik ... 

Diyor. Nanemollaya, 
-·Ne buyrulur mtatT. 

Diye sordum da Fransız ga
aetesine hitap ederek: 

_ Böylesine sadece ha ~una 
bilt-ydiıı... Derler.. Cevabını 
yerdi. 

BiRE DE 

iNEBİLİB 

•Fiıraro• gazrte5i Almanya 
ye Sovyet Rusyanın vaziyet • 
!erini tahlil eden bir makL 
leııinde: 

- A vrupada iki efendi ola -
maz .. 

Diyor. Nanemolla ııerlevlaa
ya haktı baktı da sadece: 

- Bire de inebilir ... 
Demekle iktifa etti: 

A. ŞEKİP 
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Büyük Millet eclisi \,- lnönü ile 

Ordu subayları heyetine mahsus Amiral Horti 
terfi kanunu tadil edilecek arasında _, 

Ankara, 3 (AA.) - B. M. Mec- 1 
!isi but(ün Refet Canıtez'in l:n.ş
kanlığında toplanmıştır. İçti
ıınaa ıb~lanırken Sevhan ımeb'u
su Safa Özler'in vefat ettiği 
ni bildiren Başvekalet te~keresi 
okurun~ ve müteyeffanın hatı
rasına hüıımeten bir dakika ayak
ta silküt edilmistir. 

Bunu müteakip ruznameye ge
çilerek bazı roeb'usların me.zuni
Yetlerine ait meclis riyaset tez
keresi olounaraık ta.svW e<li1miş, / 
ordu subayları hevetine mahsus 
.terfi kanununun dördüncü mad
desinin tadiline, ceza evleri iıı<.;a
sı için istikraz akdi ve gelecek 
vıllara cari taachhütlerde bulu
nulmasına ait kanun layihaları-

ntn ikinci ımüza!kereleri yapıla .. 
rak ka.bul edilınistir. 

Erzincan ve Erzincan yer sar
sıntısından müteessir olan mın
takalara vardım icin yapıl.an ve 
yapılacak olan her nevi nakliyat
tan alınacak ücretlere ait kanun 
layihası ile İcra ve İıfliıs kan•mu
nun bazı maddelerinin değı.s~i -
rikmesine ait kan-un lfp:ihasınm 
birinci müzakPreleri vapılmış -
tır. 

Meclis, gene bul'iinki.i toplantı
sında İstanb.11 ,..j ·, tr~k is1eri a
·mum miidilr?::~iiniin 1 r-13 mali ,, l 
Yllt biliınQOsuna ait ~;van• mu- / 
hasebat mazbata.'1r "" bsvip e- ı ,

1

• 
dilmistir. 

Meclis. i!P !ecel< çarşamba ı;tün\j , 
toplanacaktır. 

1 

; 
Çin'e yapılan silah sevkıyatı; -. -· ı 

Dostane taziyet tel
grafları teati edildi' 

Ankara, 3 (AA.) - Macar 
Kralivet naihı Amiral H.orthy 
nin bzının vefatı münareheti
h~. Reisieı.ım-h.vr lsnıet İnönü ile 
Aırrıiral I-fortlıy arasında aşağı
dili telgraflar teati edilmiş
tır: 

Altes Sereni.sim Amiral Ni
kolas.Horthy l\focaristan Kral
lıiiı Naibi 

BUDAPEŞTE 

Alteslerinin -Ou derece müte
elllrn bir surette maruz kaldtl<
lan feliı.ketten derin teessür du
varak en samimi tiıziyetleri
min ·kabulüııü alteslerinden ri
ca ederim. 

iSMET iNÖNÜ 
Ekselans İsmet İnönü 
Reisicumhur 

ANKARA 
Elemli matemime iştirak lıit-

Japon Hükumeti B~r!t'. a11yi'. yoluyle yapılan ' 
sevkıya.:. cıair maiumat ~ \'l.ce ğını ümit ediyor 

1 

funda bulunmaları karsıııında 
" en samimi teşeoldtürleri.min ka
' buhinü ekselanslarından rica 

., ederim. 

Tokyo, 3 (A.A.) - Hariciv~ 
nezareti naır.ina söz söylem.ive 
salahiyettar bir zat Bimıanva 
voluyle Çin'e kaçak sureti!<' si
lah g-Onderilruesi meselesiı' 0 da
ir yakında kat'i rnalUımat t:tih 
sal edileceğini söv le-mi..'Ştir. 

cakc.ı.~ meselesinin henüz hal-
1"'-iilmcn.i< olan Hongkonı< )'l-

1'!~ .,.,,~ .. an ka<;akcılık meselesi
le bır oıt.kası o1mad•itını ilave 
evlı>nıiStir. 

\ NAİB HARTHY 

Jaııon hükı'.ımeti namına söz 

J aııon hükü:ıneti bu huslı5ta 
verilec<"k cevabın müsaıt olacaitı 
nı zannetmekte ise de a·{lli zat 

• 5;;ylt,miye salahiyettar bir zat, 
buôin İngiliz makamlarının 

Hm gıkc>ıı!!daki vazh·eti niçin bü
'·u! ~ü k!erinı anlamadığını söyle--

Birmanva vokrvle ,.a,...-ıan k2 - ırd'.;tir. _________ , ___ ,.._ _______ _ 
lrlanda topraklan ıo. N. 8. ajansına göre 

Hiç bir devlete '!skeri 
iis hizmeti görnııyecek 

Dublin 3 fA.A.) - Müdafaa Na 1 

'>ırı A'ke;., bir uutuk irat ederek 1 
Eire balkının son günlere kadar 1 

Avrupa harbini alf\l<asızlıkla ta- 1 

kip ettikten soııra nihayet me"ı 
leketin her türlü tehdidt• karşı 
nıüdalaa edilmesi lüzumunu: su
reti unıumiyede anladığını beyan ' 
etnıi~tir. ı 

Nazır, Eire topraklarının hiç 
kimse itin bir askeri Üı> hizmetini ı 
görmemeş,i. liizııugeldieini söyle
miş ve irl.indalıların toprakları
na yapılacak her türlü ihraç ha
reketine mani olacaklaunı ilave 
etnıişHr. 

i rı g iliz tayyarelerinin 
Aluıauyadaki tahribatı 

Berlin, 3 (A.A.) - O, N. B. A
jansı bildiriyor: 

27 ha'liranı 28 hazirandan ayı.. 
ran gece İngiliz tayyareleri Al
nıan toprakları üzerinde uçmuş
lar ve 8 bomba atmışlardır. Ruhr 
hanasında, İsveç konsolosluğu 
dahil olmak üzere 10 bina ciddi 
hasara uğramış, veya tahrip edil
miştir. Bir ölü ve üç ağır, ikisi ha
fif olmak üzere he$ yaralı vardır. 

İngiliz Bankaları 
Londra, 3 (A.A.) - l?euter: 

Dün gece neşredilen bir <:mirna
ıne ile b:ınkalann a ağtıstos tati
li ilga edilmiştir. 

Macar Başvekilinin 
Manidar Beyanatı 

(Bastarafı 1 inci sayfada) 
mento lıer tefe17Uatını mi.i.naka
şa edemiyeceqinden ııiik•l.met, 
kendisine tahmil edilen vazife
leri, mes'uliyetinin artığını müd
Mk olarak deruhte etmelidir. 
Gii.ııdcn qi.i.ne değişen vaziyeti 
dikkatle takip etmiye gayret e
derek, lııikılmet her zaman ol
duğu gibi istikbalde de 11ıüte -
Yakkiz bulu nacaktır. Mılletin iti
madına güvenen ve milletin kuv
tıetini mi.i.drik bulunan hii.kiımet 
memleketin menafiini müdafaa
ııa qaııret etmektedir. Hükumet, 
tıatamn bi.i.yi.i.mesi ve menfaatle
rinin korunması vazifesini yap -
mıııa gıı.11ret etmekte.tir.• 

Teleki. ekalliyetler meselesin
den bahsedeıık şunları söylemiş
tir: 

•Ekali11etlere tatbik olunacak 
mııamele hakkındaki projelerile 
memleket ve devletin vahdetini 
ih!ô.le si.i.rilkliyecek olan oklu haç 
Parti~i meb'ııslarından Hııbay ve 
Va.~o nıın,. . yi.i.ksek vaz.i.felerile 
qı· a :a: ~abı!ı telif hareket ettik
erını ıleri ·· 

iki m ' .. .,rmek lô.zımdır . ..Bu 
1 . eb us, millete kar~adakat-
erıne ıha1 et t . \; 
dırlar. e mış bulunmakta-

Ekaliyet!er meselesi . . 
de t b.• . . nın hallın-

. a ıı nhhale tarik' . . 
h d.1 . ·~ ının ın.X-

aı:ı e ı mesı "'"mdır M .. t 
l k ll

. . . u e«.ssıp.. 
ar ve e a ı et ısleMnde . 't· 
l k ll . , : • ıq •sas-

çı ar, e a ;11et,erı alakadar d 
. l i een memurıyet erı en uzakla..ı:::tırılma .. 

lıd!I'.• 
Budaoeste, 3 (AA.) - Maeaı. 

Aiansı bildirivur: 
Me-b'uslar meclisinde bir çak 

meb'uslar, Ronanvada 'bulunan 
Macarların ~nıekte oldukları 
müskülattan bahsıılımisler, müs
takil hıristivan nıeb'uslardan Ko
ezi Horvath Ş\.l beyanatta buluu.
mustur: 

•Yirmi senelik ~ düşme
lerden sonra, nihaııet, Cekoslo -
tıakııadıın sonra RomantJıınm da 

parçalanmıya başladığını qöre
bibmekte11iz. Eminim ki İtalyan 
ve Alman dostlarımız, Macar me
talibatının ne kadar muhik oldu
ijunu gö;urek vakti qeld iqi za
ma1' bunları tahakkuk ettirmek 
için bize 11ardım edeceklerdir.• 

Bil3.hare ,mellkür meb'us •ye
ni millet partisi• nizaımatının Ma
carlara ve ı.ı.murniyetle ekalliyet
lere hiç ·bir hak verme,f,1ekte ol
duğunu ve bunların RLtmen me
murlarının kt:vfine tabi hakları
nı hılkUırnetin di.1:kat 11azarına k.oy 
mustur. 

Meb'us sözlerine şöyle devam 
etmistir: 

•Rarnan11a şimdiden ciddi bir 
inhilal 1ıalindedir. Keyfiwt ise 
ekalliyetler için miihim bir teh
like teşkil etmektedir. Macar ef
karı umumiııesi, hi.i.kiı.metin bu 
hususta azimkô.T' bir vaziyet al
masını bekliııor. Her Macar, her 
ti.i.rlü fedakô.rlıqa lıazır bulun
maktadır.• 

Bu beyanat hararetli alkışlar
la karsılannıı.ş ve ım<"b'uslar yer
lerinden kalkarak milli marşı 
söylerr.ic-,lnr ve İtalya. Almanva 
ve Bulgaristap şerefine alkışlar 
yapmışlardır. 

Yugosla vyada 
(Ba,~tarafı 1 inci sa11fada) 

Aşaii;ıdaki resmi tebliğ neş
tedilmistir: 

Belgrad PGlis müdüriyeti A. 
B. C. Şirketi merkezinde tahar
riyat yapmıst;r, ·Bu şirketin ımü
essis ve müdürü ya:bancı teba
adan son zamanlarda hakkında 
h.ud~t hari~i edilmek karan ve
rilm'.ş olan Juiius Hapau'dur. Bu 
tahıkıkatla münasebetli olarak 
Stoyadinoviç kabinesinde nazır 
olan Stıochoviç'in evinde de ar~ 
tu-n:a yapılnuştır. Bazı evraka 
vaz'ıyet. edihniştir. Tahkikata de
vam edilnıelrtedir. 

.. ,, 
Kanada Amerikalı 

addedilmiyor 
Washington, 3 (A.A.) -D. N. 

B. bildiriyor: 
Ga'>eteciler toplantısında bir 

suale cevıuı veren Hull, Kanada
nın Amerikalı devletler arasında 
aktedilccek konferansa davet e
dilmiyeceğini beyan etmiştir. 
Hull, harbin başlangıcındanberi 
bu meselenin biç münakaşa edil
mediğine işaret etmişıir. 

Litvanya Başvekili 
Moskovadan ayrıldı 

Moslrova, 3 (A.A.) - Litvan.. . 
ya Başvekili ve Hariciye Nazın 
Kreve Michevius dün Moskovayı 
terketmiştir. 

İngiliz ordusu 4 
milyona çıkıyor 

Londra, 3 (A.A.) - Harbiye 
Nazır Eden Avam Kamarasında 
beyanatta bulunarak Haziran -
dan evvel kaydolmuş yani 2.7 ya
şına kadar olanlarla kayıt günün.. 
den evvel 20 yaşını bitirmiş bu
lunanların yani iki milyon insa
uııı silah altına alındıklarını biJ
dirmiştir. Haziranda iki sınıf kay
dolunınuı;tur. Temmuzda 4 sınıf 
kaydolacaktır. Bu suretle kaydo
lan (arın yekıln u 4 milyona çıka
caktır. 

Bulgaristana inen 
Runıen tayyaresi 
Bükreş, 3 (A.A.) - Pazar gii._ 

nü havanın fenalığı ):Üzünden yo
lunu şaşırarak Bulgaristanda ye
re inmek ınecburiyetinde kalan 
Rumen tayyaresinin pilot mek
tebine ait bir sivil tavyare oldu
ğu tasrih edilmektedir. 

Başvekilimizin 
teşekkürü 

Ankara, 3 (A.A.) - Ba~vekil 
Dr. Refik Saydam, kabotajın Türk 
bayrağına geçmesinin yıldönümü 
dola:vısile muhtelif teşekl..ul ve 
yurttaşlardan almış olduğu teb
rik telgraflarından dolayı teşek
kür ve mukabil tebriklNinin ib
liğına Anadolu Ajan&ını menıur 
etmişlerdir. 

Yugoslavyada fiat 
kontrolü 

Belgrad, :ı (A.A.) - Ticaı·et ve 
sanaJİ nezaretinin tekilli üzerjne 
nazırlar nıeclisi bütün e.valct 111er
keılerine \'e Belgrada fialların 
kontrolü için uıeınurlar tayın e
dilmesine dair karar -\-'ernıi~tir. 

Batan meçhul gemi 
Madrid, :ı (A.A.) - Reuler: 

Şimal sahilleriııden çok ıı•ak bir 
mesafede torpillenmiş bir ~~mi~· 
nin sağ kalan mürettebatınd'"'n ı5 
kişi Si. Sebasticn'e geJı.,i~le<, fa. 
kat batan-geminin ismini siiyle
meınişlerdir. 

Amerikanın kararı 
New-York, 3 (A.A.) - Stdani 

Milli Müdafaa için elzem olan 
bütün iptidai maddelerin, ccpba· 
ne ve makinelerin ihracı mene
dilmiştir. Hususi bir kontrol ko
ınisyonu ihdas olunmuştur. Ec
nebi memleketlere hurda demir 
satılabilecektir. 

1 KD A M 

1~?1t~d] 
Aşka, meşke dah 1 
Dünkü Son Telgrafta Reşat 

Fey<i, Fransaıım, bu kadar ça -
buk bayba hasıl (') olmasının 
en mühiın sebeplerinden biri de 
Fransız edebiyatıdır diyordu. Ta
bii, bu yazısi) le onun dcınek is
tediği bütün Fransız edebiyatı de
ğil, sözüm yabana edebiyat eti
keti altında yazılmış olan bir ta
kını gündelik gazete ve baltalık 
ınecmualardaki karı kocanm bir
birini aldatma lıikaycleri, kü -
liislür aşk ve ınaccra romanları, 
plaj şiirleri, poker, bakara masa
sı nükteleri, meyhane, keyfhine 
ve daha bilmem ne hane şarkı
ları filan falandır. 

Berlin e Roma Romanyanın tek
lifine henüz cevap vermedi 

Dün Son Telgraftaki o yazı, 

bakınız aklıma neyi getirdi: 
Bundan iki, üç yıl kadar ön. 

ce bizim mecmuacılardan biri be
ni çağ1rn11ş ve bana Fransanın 
ikiııci, üçüncü sınıf ve gündelik 
muharrirlerinden birinin olduk
ra harcı 8.lem bir roınanlft.ln, kı
saca mcvı.uunu vererek: 

- Sunıı, bize adapte ediver! 
Demis, ben de yüzümü buruş

turarak ona şu cevabı vermiş -
tim: 

- Ben, böyle pestenkerani şey
leri pek beceremem! 

Sonra o ısrar elmiş, ben de ya.. 
pamam <'~·e ayak diremiş, niha
vet kendisine, doğrudan doğruya 
telif ve mahalli bir küçük roruan
cık yazarak işin içinden çıkmış
tun. Bakınız, şinıdi o zaman Fran
sada kapısılarak okunduğu söy
]cnen bu romanın mevzuu ne idi: 

Aşkta, umduğunu bulamıya -
rak hayal sükuluııa uğramış bin.. 
!erce melankolik kadın ve erkek, 
günün birinde, tıpkı bizim hayır
sız ada gibi· ıssız bir ndava çeki
liyorla:r, sözde, orada artık bir in
ziva, bir melek, bir evliya hayatı 
Y~!'ıyacaklnr. Fakat biraz sonra, 
bakıyorlar ki, orada da ayni aşk. 
!ar, ayni gönül oyunları başlıyor. 
Derken yeniden kıskançlıklar, 
hiyaııctler, aşk ıhztırapları, aşk 
sarboslukları, aşk çılgınlıkları 
başgö>terince, bu sefer de tutu
yorlar, hep birden geldikleri yer
lere ve tabii, en çoğu Parise dön.. 
mek istiyorlar. İşte mevzu bu .. 
Söylendiğine göre, bu kitabın 
yalmz ilk tab'ı, o zaman iki yüz 
elli bin satılmış! 

İşte aşka meşke bu kadar düş
kün olan ve kendi hakimleri La
fontenin ağustos böceği gibi, ba
har ve yazlarmı, bin bir hülya 
içinde, hep böyle ask ve meşk 
şarkıları ile recirenlerin, sonun
da çekecekleri biraz da budur! 

(") Hiıip ve hiısir 
OSl\IAN CEMAL KAYGILI 

• 

Amerika- lngiliz 
(Ba<tarafı 1 inci sayfada) 

kontrolünün temini için Ameri
kanın İngiltereyc her türlü yar. 
dımda hulunması ]azını geleceği
ni söylemiştir. Bununla beraber 
Stimson Amerikanın harbe mü
dahalesi taraftarı değildir. 

cKnol5s• da Amerikanın harbe 
iştirakine taraftar olmadığını söy

lemiş \•e demiştir ki: 
Amerikanın her iki Okyanusu 

için de gemi inşa ctıuck suretile 
olan kendi menfaatlerile alaka- 1 
dar ohnası lizımdır. Amerika bü
yük bir donanma ve kuvvetli bir 
ha\'R Cilosu sayesinde bJyük bir 
kara ordusu vücude getirmek kül
fetinden kurtulur. ·Amerika için 
300,000 kişiJik bir ordu ve ayni 
ku' vetle hir milli muhafız ihtL 
yat oı·dusu kilCi gelir. 

New-York, 3 (A.A.) - Ame
rikanın askeri kafilelerin refaka
tinde olarak Avrupaya nakliye 
vapıuları gönderınesi ibtimall ol

duğuna ve İngiliz donanmasına, 
Avrupayı terketnıek mecburiye- 1 

tinde kaldığı takdirde A;nerikada 
bir deniz üssü vermek icap etti
ğine dair harbiye nazırı Stimson 
tarafından yapılan beyanat bir_ 
çok tefsirlere yol açmıştır. 

Tokio, 3 (A.A.) - D. N. B. Or
du ile hariciye nezareti tarafın
dan ınüştereken neşredilen bir 
tebliğde, ordu ile hariciye neza
reti arasında nazırın uzak doğu 
n1eselesine dair olarak radyoda 
söylediği nutuk lıakkıııda hiçbir 
fikir ihtiliıfı mevcut olınadığı bil
dirilmektedir. 

Molotof Danimarka 
ticaret nazırını ka

bul etti 
Moskova, 3 (A.A.) - Tass A.. 

jansı bildiriyor: 

(BMtarafı 1 inci sayfada) 
Alman mehafiline göre, Roman
ya h ükfunctinin 'bÖ" le bir talepte 
bulunmasının saik ve se-beplııri 
makul görülımekle beraber şim
dilik bövle bir konferansın to.p
lan.masına ihtiyac hissedilme -
mektedır. 

Büıkrcş. 3 (A.J\.) - Rador A
jansı bildiriyor: 

Haricive nazırı ve Kraliyet 
müsteşarı Areetoianu, Hariciye, 
senato ve meb 'usan •meclisi en
cümenlerirıjn müsterek huzurun
da, şimali Bükovina ve B' ,.arab
yanın iadcsıne ıınütedair hadisa
tın seyirleri hakkında dün öğ
leden sonra beyanatta bulunmuş
tur. Argetoianu, Sovvct Rus
ya ve Romanva arasında nota 
teatilerinin tarihccsini yapmış 

ve Besarabvanın h«r halde Rus
yaya terkile. notasına Joffettiği 

harita mucibince simali Büko -
vinanı!ı da iadesini tak-beden 
26/27 haziran gecesi verilen Sov-

, vet ültimatunıunun metnini oku
mustur. 

Argetoianu sözlerine şöyle de
vam etmistir: 

• V azi11etin ı·alıameti karşısın
da KraÜııct meclisi toplanarak 
uzun mi.i.zakerelerde bulunul -
duktaıı sonra şu ııeticeııe t'asıl 
olumlu: Hariçten h'ç bir ııardım 
olmaksızın adece keııdi mi.i.dafa
amıza kalarak ıızuıı mii.ddet mu -
kavemet imkansız old11iiu cihet
le Sovyet i.i.ltimatıımumııı reddi
ne imkan göri.i.lememişlir. Mos
kovaya gönderilen bir telgraf baş· 
!ıca şunları ihtiva etmekte idi: 
•Roman11a hü.kümeti, Sotı?Jet 
Rusya il~ Roınaıı11a arasında bir 
ihtilafa sebebiyet t•crebilecek 
büti.i.n mesaili muslihane rasıta
larla halletmek arzusunu taşıdı
qı cihetle her ti.i.rlü Sovııct tek
liflerini, en qenis bir zihniııetle 
ve müştereken dostane bir suret
te müzakereue ıi.môde bulunmak
tadır.• 
Avrupanın bu kısmında da bir 

harp çıkannamak için dost ve 
mi.i.ttefiklerimiz bize i.i.ltimatumu 
kabul etmeııi tavsiue ettikleri 
cihetle. müzakerat icrasını talep 
ettik. Ve bunların mahal ve ic
ra tarihlerini sorarak, şeraiti 
daha hafifletebileceqimizi zan
neyledik. 

Rumen cevabı sarih bulun -
makta idi. Filhakika bıı cevap 
Romanyanın derhal Besarab11ayı 
iade etmeyi kabul ettiqini ve 28 
haziranda başlı11arak 4 9i.i.n zar
fında mezkı1r arazinin aııni müd
det zarfında Sovııet ordıı!an ta
rafından işqal edilmek i.i.zere tah
li11e edileceqini de kat'iyetle tas
vip etmemekte idi. Cernautzi ve 
Rishiııeu ve Cetataalba şehirleri 
28 haziran 9ilni.i. işqal edilecek ve 
Romaıı11ada demir yollarının. lo
komotif ve vaqonlann, köprü.Ze
rin, deutıların, ta1111are meydan -
!arının fabrika ve sairelerin tah
rip edilmiyerek i11i bir halde mu
hafazasını temin edecekti. Tah
li11eden dola11ı tevlit edebilecek 
ihtilaflı meseleler, sureti malısıı
sa teşkil edilen mi.i.messiller ko
misyonunca halledilecektir. Sot
yet hi.i.kiımeti, Rumen hi.i.kıimeti
nin bu teklitleı·e, en geç 28 hazi
ran qüni.i. öqleye kadar cevap ver
mesinde israr ediııordu. Roman
yaııııı vazi11eti sarih bultınmakta 
idi. Kabul et .ıek veııa harbet -
mek. Bu son vaziııette şarkta, keıı.· 
di kuvvetlerimize nazaran ezi
ci kuvvetlere karşı çarpışmak, ve 
gerimizdeki cephelerden de kat'
iyyen emin bulunmamak. Kimse
ni'! yardımına gi.i.venemezdik. Bu 
şerait dairesinde harbetmek, bil
ti.i.n ordumuzun mahvolması de-
mek olduqu qibi hariçten qelebi
lecek her hanqi bir taarruza da 
mi.i.dafaada kalmamız demek olu-
yordu. Vaziııete naza,.an, her şey
den evvel Rumen ordusunun tam 
olarak kalmaS1 elıemmitJet ar
zediyordu. AS1rlar arasında sa
bır ile büti.i.n haksızhklan, bü
tün zulümleri yenmesini bilmiş 
olan milletin havati11etine itimad 
ederek, Rumen hi.i.kilmeti içti
ncıp edemediijl seraiti teı,ekkül 
ile kabul etmiştir. 

Vahim neticelerden kaçınmak 
maksadile Sovııet ceı•abında tas
rih edilen tahliyeleri kabul etti
i;imizi Moskova•ıa ceı•aben bil
dirdik. 

Harici politika çerçevesinde 
Roııuın11a için ııeni bir cıQır baş
lamaktadır. Buqii11kü vaziyet 
karşısında Rumen lıi.i.kV.meti 13 
nisan l939 tarihli İnqiliz - Fran
sız qarantisinden sarfınazar et
miye karar ııermi$tir.• 
Aııgetoianu 'nun izahatından son

ra Başyekil Tatareskoo söz ala
rak ezcümle daı:n~ir ki: 

•Besarabya daima bir Rumen 

Sovyet Halk Komiserleri mec
lisi reisi Molotof, 2. temmuzda Da· 
nimarka ticaret delegasyonu rei
si Nazır Gasbe'ı kabul etmiştir. 
Danimarkanın Moskova sefiri 
Bolt Jorgcnsen mülakatta ha.zır 
bulunmuştur. 1

. uilıiyeti olmtı.ftu.r ve öyle kala
caktır. Rumen hükılmeti Sovııet
ler Birliğine karşı taaMütleriM 

ifa edecektir.• 
Başvekil, bütün memleketten, 

Kralın etrıı.fııırla birlik ve tesa
nüt istemistır. 
Başvekilin beyanatını eski Be

sarabya ve Bükovina meb'usları 
naıınına okunaıı !beyanatlar ta
kip etrni..'Ştir. 

Bu bevanatlar. Besarabya ile 
Bükovinanın tarih bovunca Ru -
:men olduğunu ve Rumen kaldı
ğını göstermektedir. 

Bulgarlar faaliyetle 
(Ba<tarafı 1 inci sa11fada) 

tarafından kararlaştırıldığı zaman 
nazarı itibare alınacağı ümid edil
mektedir. 

BALKANLAR VE ALMANYA 
Londra, 3 (AA.) - Reuler: 

Balıkanlardaki vazivet hakkın -
da tefsiratta bulunan Times ga
zetesi divor ki: 

•Almanva, Balkanlarda mu -
hasa!l1atın vukuuna mani ol
ımai< için Dl" kadar fedakarlık la
zmısa hepsiııi yapacaktır. Zira 
ohu muhasamat. Altr'anyayı iase 
eden kavnakları, tam İngiltere
ye karı;ı meydan okumasını tat
bik mevkıine ko)ımak üzer bu
lunduğu .bir srrada tehlikeve ko
vacaktır. 

Simdilik Almanya Balkanlara 
ait isleri. batıda harbin devamı 
müddetince askıda bırakımıya ça
lı;;acaktıe. Fakat Stalin Alman
vavı doğu A ,·rupasında haıkim 

l'(Öıımek istemi vor. Baltık devlet
lerinın isg:ıli ve bir Rumen iop
ra<tırnn ilhakı 'Pek de Rus tm
narPt,..-!~ nunu tc:"krar tesis ma-
tuf değililir, - I· 

"''Ki ı.uou•lar. fakat ibilhassa 
Almanvavı ve ortagını emniyet
te kılmak için uzak mesafede tut
mak. 

Bununla beraıocr Sovyetler 
BirliPinin A.lmanvada hasıl etti
ği hoşnutsuzluğu izam etmeme
tılir. Hic şüphesiz A1man hü -
kfrmcti •bir kere Batıda har.bi ka
zanınca Son·etlcr Birliğini bu 
arada yaptığı rahatsız edici ka
zançlardan malınım etmek ken
di.si icin kolay olacağı fikrinde
dir. 

Bununla beraber, SO\"Vet iler
levisi protesto veva mukabil ted
birlere selıf'n obna.makla bera
ber Alımanya icin isleri olduk
ça iğlak .etmistir. 

Fransa hükumeti 
(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 

alacaklardır. Milli meclis, mem
leketin yeniden imarı için rkti
za €'den saliı.hiyetleri hükümde 
verecektir. 
Cenevre, a (A.A.) - Stelani: 
Vişi'den bildiriliyor: Fransarun 

kanunu esasisinde bir islahat vü
cude getirılnıesı nıevzuubahsol
maıktadır. 

Ay an ,.e meb 'usan meclisle
ri, hükumetın memleketin ib
yası için elzem olan otoriteyi 
ekle etn1esini teminen mü~sse
satta vaziyetin icabettirdiği te
beddülat hakkında bir karar ver
mek üzere milli meclis halinde 
toplanacktır. Muazazm bir iş olan 
memleketin ihyası ve kalkınma
sı işine başlamak üzere mareşal 
Peten ile mesai arkada.şiarı es
ki metodları terketmek niyetin
dedirler. 

Parlamento Fransanın idari 
bünyesinde islMıat yapabilmek 
üzere hükUımete yardım etmesi 
lazımdır. 

Vichy, 3 (AA.) - Havas A
jansı !:ıil.dirivor: 

General Veygand'ın bir emri
yevmisi resmen bildirilıınekte -
dir: 

·ZabitleT, küçük zabitler, as
kerler, 

Sonuna kadar mi.i.dafaa etmek 
vazifesini almış olan 22 bin arka
daşınız, Majino lıattınm istihkam
larında, mi.i.tareknin mevkii mer' 
iyete qirmesmden beş gi.i.n sar•
~a, m~kavem.et etmişlerdir . .ı\teı 
kes emri kendilefine vasıl olma
dıöından, ve muhasımlann ver
dikleri her malumatı reddede
rek, Fransız kumandanlıQı ken
dilerini haberdar edinci11e ka
dar miicadeleye deı•am ~ 

lerdir. 
Bu kahramanlık ve asker\ va

zife11e sadakat sayfası, sizin yaz
mış olduğunuz smıfalara ildve 
edilmiştir. Bu sayfalar, bugünkü 
ordunun bir t'asiyetnamesini teş
kil edecektir. Yannın ordusu bu 
vesikada, bir kahramanhk vedj,.. 
ası teşkil ettiği aibi, ağabe11leri
nin ken..ii mukadderatı vadisin
de al~ oldııklan dersleri de 
ihtiva eıılemektedir.• 

Roma, 3 (A A.) - İtalyan 
mütare-ke heveti tayyare ıı:ene
rali Pell~ şimal! İtalyanın 
bir şehrinde mesalısine b8'lamı9-
tır. 

Roı anyaı1 ın 
yeni siyaseti 

(Bşamakaleden devam) 
itibarile, Romanyaıun, hakikaten 
insanı şaşırtacak, bir halde bu
lunduğunu, kabul etmek de la -
zımdır. 

Romanya, şimdi, Besarabyayı 
Sovyetlere verdikten sonra, Trar 
silvanyayı l\lacarlara, Dobruca
yı Bulgarlara vermemek için bG: 
tedbir addettiği ve medet um
duğu iki çareye başvurmuştur. 
Bunlardan biri, tek partili bir to
taliter hükumet kurmak, diğeri 
de Fransız ve İngiliz garanti.ini 
reddederek Almanya ve İtalya
nın kucağına atılmaktır. Bu ara 
da, Sovyet Kusya ile iyi geçin -
meyi de mütemmim bir t®.bir acl 
detmektedir. Romanya, Alman
ya ve İtalyaya müteveccih bir si
yaset takibine başlar başlamaz, 
New-York radyosuna göre, Bal
kanlarla cenubu şarki Avrupa 
vaziyetiııi görüşmek üzere, Al • 
manyaya, Komada bir Balkan 
konferansı akdini teklif etmiştir. 
Bu New-York haberi doğru ise, 
teklifi yapan, bizzat Romanya 
Kralı Karol'dür. Ve Bükre.tcki 
Alman büyük elçisi doktor Fab
riıçius \'asıtasile llit)cr'e gönder
diği şahsi bir mektupla Almanya 
ve İtalyanın da iştirak edecekleri 
bir Balkan konferansı toplann1a
sını istemiştir. Almanya hüku
meti, bu teklife 'henüz cevap \er
menıiştir. Nasıl bir cevap vere -
ceği heniiz bilinmemektedir. y
ni kayn~.";a göre, İtalya. uzun za_ 

. mandanl!cri böyle bir konferans 
akdine çalı~makta olduğundan 
Romanyannı tc-kHfi, R-0n1ada, soa; 
derece miisait şekilde kar 1\an
nuştır. 

Bize kalırsa, RomanJa, be-ybu.· 
de çırpınmaktadır. Bu gibi tcd.. 
birlerle Almanı anın, Romanya 
hakkında ,-erdii;i kararı deği~til'
mek mümkün değildir. Eğer, Hit 
ler, Transilvanyayı j\lacaristana 
Dobruc:ıyı Bulgarlara verınek 
fib.ıinde ise, ne totaliter rejiıu ne 
Fransız ve İngiliz ı:arantisiııdcn 
feragat, ne de Ronıada topla.ıa -
cak konferans, onun, Ayrupanın 
mukadderatını tanzım edebile
cek kudreti nefsinde gördüğu za
man, istediklerini 11.omanyaya 
kabul etıirmesiııe mani olaca~ 
tedbirler değildir. 
Balkanların mukadderatı da, 

bu harbin sonundaki sulhc bağ
lıdır. l\bcaristanla Bulgarı laıun 
Ronıanyadan Transilvan)a ve 
Dobrucayı resmen istemekten vaı 
geçmeleri ve intizar vaziyt'ti al_ 
maları da, Almanya ve tal~ anın, 
bu iki dedele, 

- Da\-alarınız_, sulh nıruı.asJ. ha 
şınd'Lhalledilecektir. Harbe kal
kışıp ortalığt karıştırmanıza lü
zum yok! 
dediklerini gösteri~·or. Çüııku n 
sırada, Karpatlarla Balkanlarda 
harp çıkması, onlara biç bir fay
da temin edemez. Bilhassa aldık
ları Rumen pclrolleriniıı hatırı 
şerifi için Romanyauın harp 'alı
nesi olmasını isteuıezler. Rou.1au.. 
yanın, Ronıada toplanmas.ın! •a
lcp ettiği Balkan konferansının, 
Romanyanın, ho~una gidecel< ka
rarlar \'ern1e-si de1 beklenen1..: ı:. 
Bu konferans toplanabilirse ag
lebi ihtimal, hiçbir kat'ı ka Jr 

yermeden dai;ılır. Alman.)~ ue 
Ha!yanın, Balkanlaı·da da, l:.ıt'I 
kararları, lıarbiu >oııuna bııak -
mak fikrınde olduklaıı ı.ı u lo
mek, herhalde,.)anlı~ b.r t .... ı ;u 
olmaz. 

Balkanlılar, Bulgaristanı da a
ralarına alıp tam ve kuvvetİl bir 
blok teskil edebilselerdi, ştiphe.. 
siz, bugün çok daha i~·i, hiç ol
mazsa çok daha sarih bir vazi -
yette, hadiseleri karsılamak iın
kiınıru bulurlardı. Romanya, oy
nak bir siyasetle postu kuı tara
cağını düşünmekle hata cttığini 
şimdi anlamıştır. Be5aralıyayı 
kurtaranı.:_yan bu si)·aset, b11ka -
lım, Tran!!lil vanya \·e DobrucL 
yı kurtarabilecek mi! 

ABİDİN DAVER 

Afrikadaki harp 
(Baştarafı 1 inci sa11fada) 

yoktur. Hasar cüz'idir. 
Somalide Suranw yakininde 

muntazam İtalyan askerleri tara
fından muhafaza edilmekte olan 
Bosontimo hudut karakolları 30 
haziranda Hecin süvarili müfre
zeler tarafından muharebeye 
mecbur edilerek İtalyanlara ağır 
zaYiat verdirilmiştir. Zayiatımız 
Somalili bir neft!tden ibarettir. 

100 ALMAN TAYYARESİ 
DÜŞÜRÜLDÜ 

Londra, 3 (A.A.) - Havan&-
zareti tebli~i: . 

Harbin bidayclindenber~ lngı
liz sahilleri üzerinde veya yaki
ninde mutlak surette imha edıleı 
Alınan tayyareleri yüzü bulmuş. 
tur. Bundan başka birçok tayy• 
re de o kadar hasara uğratılnuf, 
tır ki, her halde üslerine dönmiyt 
muvaffak oJamaımşlardır. 
GRAZİANİNİN V AZİFELER.1 
Roma, 3 (A.A.) - Geçende fi. 

mali Afrika lutalann:n kwnan
danlıJına tayin edilen Mar~ 
Graziani, ordu erkanıharbiye ri
yasetini muiıafaz.a etmektedir. 
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Muaviye, büyük bir dikkatle, Mı, 
sırın vaziyetini 
Dıye sikiıvet etmişti. 
Al1, ,bundan da ayrıca mütees

sir olarak Muhammed bin Ebu 
iBekire derhal şu cevaıınamevi 
ı?<inderdi: 

[Emiru.lımuıninin Alıden, Mısır 
valIBi Muhammed bın Ebu Be
kırc: 

Selam ve senadan sonra .. Seni, 
Mı.sırdan azlederek verine Ma
li:k Esteri göndermek i.stediıtim
den dolayı mahzun ve müked
der oldukunu haber aldım. Alla
h a kasem ed.er:mı kı, ben de ay
ni tee;sür iönde kakbm. 

Fakat şunu bil 'ki, seni Mısır -
dan azletmek istedikinıin .ı:ıebebi, 
bir kusur ve kabahatten dolayı 
deıti.lıdi. Bellki sana bir iyilik et
mek için idi. Cünkü, ~ 
Emevilerin tesir altına ııirerek 
Hilafet makamına kaı'$1 iııvan ve 
m uhalefet eserleri gösteren Mı
ınrhların, senin tıiillfı<viın tabi
atınl<? islah olmry~aklanna hük
mediyordilm. Ve bu arada sana 
bir suikaı:tta J;ıulunacakların -
dan kori<uyorwn. Onun için, 
idare kuvveti ve aımü şiddeti her 
halde sana nlııı olan Malık Eş
teri. valilik ile oraya ı:öndermek 
isivordı.wn. 

Heyhat ki, yola çıkardıliırnız 
Malik Eşteri artık ebediyen kay
b<>ttik. Yolda &neviler tara -
fından uj!radıjtı suikast üzerine 
bu betbaht arkada,.,ı Mısır ~
na kurban verdik. 

Seni, vazifende iplıa edivonım. 
Ve bu mektubumu aldıi!ın an
d an illlıaren büyük bir di'k;;at 
ve basiretle işe sarılmanı tavsiye 
eyhyorwn. 

Muhaliflerin hareketlerini 
~ yakından takip et. İcabe
ıderne, onların hticumlarına şı.d
detle mukabele ııöster. Hallu, 
tiık, ı;rk camilere Uıpla. Onlara 
Allabın doi!ru yokınu anlat. Sa
na itaat ec.enlere daiıma lı'.ıtf ve 
lhsan ile muamele et. Fakat 
muhalefet edenlere de, mukte
d ir olduiıun ı.u.<lar tedip siyaseti 
iı:ullamnak tan çe!kinme. 

Anlıı$ılıvor ki, dusınanlarımız 
bJZJ hilekarlııitla, merdliııe ya
luşmıyan l(i.zli hareketlerle, iğ
renç ve menfur cinavetlerle mai?
ıü-ıı etmek istiyorlar. Ve bunun 
en basında olarak da. saf ve ca
tııl insanları ızlal ederek ısyan
lara ve ıtaatsizliklere sevke<li -
yorlar. 

Vakıa bu hareketler, şimdi
ye kadar lı.issed.ilınivor del!ildi. 
Aneıdı: şu var ki. ehli islam ara
ınnda kan dökülmmnesi için, 
olur omıaz şeylere müsa:rna • 
ııi:iısteril:mekte ıdi . .. Fa;caı dü.ş
manlarnnız, bu :ınüsamahalarımı-
2ı suiistimal etmişlerdir. Bundan 
&0nra, en küçtlk bir muhalefet 
hareketini, en şedit bir tedip dar
besile ıkaışilama.- ~erektir. Ta 
l<i. nizamı alem bozulmasın. Ve 
'613.ıniyetin ittihad şirazesi ko
pup d:aihlmasın. 

Bu taraftaki işlerimizi bitir -
dikten sonra. o tarafa ııelımemi
ı:ın ıhtimali vardır. O zamana 
kadar vaziyeti iyi · bir şekilde 
:idare et. Cenabı Hak ben.iım, se
nin ve bütün müminlerin yar
drmcısı olsun. Amin ... ) 

(Muhammed Bin Ebu Bekir) 
bu mektubu alıdığı zaman m<Jh
t eill lı.is6iyatın tesirleri altında 
k aldl. Evvela, Malik Eşterin 
bir suikasta kurban gjttil(ine 

tetkik ediyordu ... 
wn derecede müt<.'e56ir oldu. 
Hele, o feci cinayetin tıı!f6iliıtıru 
sorup öiirendilii zaman, hüngür 
hüngür a~lıyarak, haykıra hay
kıra Emevilere liınet okudu. 

Sonra... (Elmirü1müminin, 
Ali) nin mektubunda kendi h ak
kında yazdıitı sözlere sevindi. 
Cünkü azledilmesinin sobebinı 
bilmedığj iQin, çok büY\ik tees-
sur içınde idi. AJj, ç o k 
haklı idi. Çünkü, Mısırda 

her ı:ün muhalefet arttılıı hal
de kendisi henüz ciddi bır m u
vaffakıyet ııcisteremıemisti. Bu 
hal lı:arşıııında, kendisinin valıli!k
ten azledilııne&i, çak tabü b ir key
fiyetti. 

$imcli,valilikte lplca edilmesi 
de kendısini ayrıca memnun etti. 
Artık, bütün şiddeti ile mı.halli
leri taki.be karar verdi. 

* Muaviye, hiç bir hareketi göz-
Clen kaçırm1yordu. Büyük bir 
dikkatle, (Mı&ır) vaziyetim tet
kik ediyordu. Malillı: Eşter'in 
vefatı Ü-Zerine, (Muhammed bın 
E bi Bekir) in valililkte ipka e
clildiğini öğrendi. Bunun üzeri
ne. deı:Vıal harekete geçmiye ka
rar verdi. 

Emevilerin casusları ve prona
gandacıları Mısırlıları öyle bir 
hale getirmişlerdi ki, halkın hi
lafetle olan alakası, büsbütün 
zayıflamıştı. Muhammed bın 

Ebu Bekir'in oradaki mevkii de, 
adeta bir heyula derecesi.e in
mişti. Şu hale nazaran, Mısıra 
kar,\ı \'a'llllacak kuvvetli bir bas
kın ile, o koca ülke, hemen bir 
anca ele geçecekti. 

(Arkan var) 

DALGA UZUNLU{:U 
TAP. 31.7ll m. 9445 K m. 20 Kw 
T .A.Q. 19,47 m. 15195 Km.20 Kw 
1648 m. 128 Km. 120 Kw. 

·~Temmuz Per~embe 
7.30 Program 
7.35 Ç'ayk01.·ski - Fındık kıran 

suiti (pi.) 
8.- Ajaııs haberleri 
8.10 Eı· kadım -11emek !istfsi 
8.20 Marşlar (pl.J 

* 12.30 Program 
12.35 Alaturka mü:ik 
12.50 Ajans haberleri 
13.05 Alaturka müzik 
13.20 Riclıard Tat< ber, Tino Ros

si, V sden plaklar 

* 18.- Proqram 
18.05 Aryalar (pl.) 
18.30 Radyo caz orkestrası 
19.10 Fasıl heııeti 
19.45 Ajans haberleri 
20.- Alaturka müzik 
20.30 Konuşma 

20.45 Dinleııici dilekleri 
21.- Kon~ma ( Sı.hhat saati.) 
21.15 Saksofon soloları 
21.30 Radyo qa::etesi 
21.45 Radyo orkestrası 
22.30 Ajans haberleri 
22.45 Cazbant (pl.) 
23.:?5 Yarınki pro9ram 
23.30 Kapanış 
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SEKERPARE SULTAi .... .." ._.. ~ 

1 

M. SAMI KARAYEL: 1 Yezan ı 
-

Padişahıım, Girid meselesi 
malumu hümayunları<iır ... Hazi
nede on para yoktur .. 

Diye sızlandı. Veziriazanıın 
maksadı İbrahim pasa sara,,nın 
tefrı edilemiyeceı!ini anlatmaktı. 

Sultan İlbrahim, mecnunane 
bır eda ile: 

- Bana Giridden ne bahse
der durur5un ... Tiz elıden para 
b ul ye>'ksa baynunu vururum. 

Dedikten sonra. sözlerine tun
ları iliıve etti: 

- :lııralıim paşa, sara),nın 
tefiisi bilandidir. 

Veziriazam, padisaJıın ayakla
nna ikapanara!lı:: 

-

- Paili<ahım, buna imkan 
voktur ... İrade buvurunuz bır 
daire~i te!Tis edile dursun .. 

Paclişah. dinleımivordu .. Te,>i
niyor ve bağırryordu: 

- Yıkıl karşımdan iılıtivar bu
nak ... Ben, onu tefriş ettirecek 
sadrazam bulurum ıkendime ... 

Nihayet, bin bir mfü;ıkülatla 
padişahı iknaa mlll\laffak oldu. 
Sultan tbrahim, İbrahim paşa 
sarayının yalnız At meydanına 
nazır olan bir daıreo;inin te~
ne razı oldu. 
Şekerpare, Lbrahnn !lll$8 sa

ravının kimıilen tefriş olımıruya
caltını haber aJıd:ıaı :ıaıınan ye-

Sizi saadete götüren 

Pudıraı 

ReıngDn lz 
llangisidir? 

fen11 renkte 

lıul lenır 

Ferwı renkte pud • 

ra yü:zllne •mak;ra> 
lanmış• ve cirltin biı 
manzara verir ve si· 
zi daha yaışlı l(iıste- 1 

rir, En muvafık ren
ııi ibulmanm yegiınt 
(&resi, vılıünün bir ta
rafına bir renk \'e di
ğer tarafına b a ş k a ı 
renk pudra tecrübe et· 
moktir. Bu tecrübevi 
TOKALON' pudra5ınıı 
yeni ve cazıp renkle
rile yapınız. Bu yeni 
rerııkier ııayet modern 
cClıromoscope• maki
nesi -ravesinde karış
tmlmıştır S;hramı'Z 

bir güz. hemen kusur
suz bir itina ile renk
leri intihap eder ve artık •mak
yailanmış manzarava• nihayet ve
rir. Cild ile ııayet ırüzel bir tarz
da imtizaç eden bu pudra iıdeta 
tabii gösterir. TOKALON puıdra
sı ihusu.si bir U<>Ul dahilinde •Kre
ma ·köpüğü• ile l<arıştırılınıştu. 

Bu sayede bütün gün sabit ka
lır ve ne 1·a~r ve rüzgardan 
ne de fazla terlemeden 'kat'iyyen 
müteessir olmaz. Hemen buaün
den TOKALON pudrasını tecrü
be ediniz. Teninizin gÜ!zelliği
ni görece:Ksiniz. 

Beşiktaş İcra M emur!uğ!Ln -
dan. 

Bir alaı:ağın temini için Beyoğ
lu Tarla'başı Çukur mahalle Ka
dıncık .sıoka:k ı<ki numaralı evde 
haciz altına alınan ev eşyası ay
nı ev önünde 11/7/940 perşem
be günü saat 9 dan 10 a kadar 
açık arttırma sureti!€ paraya çev
rilec<>kıir. 

Mahcuz eşv aya konan kıyme
tin satış sırasında vüz:de _yet
miş beşi bulmadığı takdirde 
15/7 /940 pazarteııl jfiinü saat 9 
dan 10 a kadar ayni yerde ikin
ci arttırması vaııılacaktır. Ver
ııil~r r.ıüşterisine ait olmak üze
l'e alıcıların yu!kar1da vazılı gün 
ve saotlerde orada bulundurula -
~ak memuruna müracaat et.me-
leri ilan olunur (27953) 

ZA Yi · - Yüksek Ticaret mek
t~:.Jıden 178 numaramla almış 
olduğum vesikayı zavi ettim. 
Yenisini çvkaracaiiıımdan eskısı
nin lıukmü yoktur 

Yük.sek Ticaret mektebi rrıe
zunlarındın 178 

KADRi NACI SANER 

rinden fırladJ. Sultan tbruhı
mın huzuruna ~ostu. Müked -
der ve ma)l'mu.ın bir eda ile: 

- AJ·olanım, nicedir tbu hı;.! ... 
Bır paşa lionail;uıı döşetemıven 
vezırilızamın devlet başında ne 
. . ? 
ısı var ... 

Sultan İbrahim, her nıu;ılsa \a-
ziyeti kavram~ bulunuyordu. 
G<ızdesıne mülayını bir tarzla: 

- Sultanım. simdilik bir da
iresı tefriş olunacaktır. Müteba
k.io;i tamanılanacaktır .. Dedi. 

Daire doşcnnıiye ·başlad:. Fa -
kat, elde on para vok•u. Def
terdar ve veziriiizam bir daıre
yi d<..şivecek paraya malik de
ğillerdi. Devlet o derece fakir 
dfuımütitÜ ~•1 sarayı hümavunun 
masrafların. ~çlükle idare e<ıe
bilivordu. 

Sultan İbrahim, <İairenın td
rişını bır an evvel olmuş bitmıs 
ııörmek istiyordu. 

Mecnun \'e sarhoş padişah ni
havet bir gece Şekerpare Sul
tanla cunıbüE eylerken <.'ennetini 
izh;ır eyledi. Bu h~rek<'ti tam 
zır delice bir şey idi. 

Sekerııare, padişah, hıza ı;etir-

iKDAM 

inhisarlar Umum MüdürlUQUndan 
Cinsi Mil tarı Muh. Bedeli % 7.S Umlııalı Eksilıme 

Lira :&r. Lira Kurut Şekil SaaU - ---
Elektrık 37 lıraleın --- PazarJık 14 
ıncılzemesi 

Yaıı rnakineai 5000 •det --- • 14,30 
~Tidı 

Hırdiıvat ve elek 59 kalem 3954 75 296 60 Açık ek. 15 
trik. ıevaumı 
Kova 112ı adet 896 80 77 26 p.,ı.arlık 15,30 

1 - ?wltifredat l~leri şartname ve nümuneleri muribince yukarıda cins 
'1e miktarları yaz1h ol kalem etya hi.ularında &österılen uauHerle satın alı

nacaktır. 

Jl - ,_.!uhammen bedeJ1eri m'Piaklıi.at teminatları e.k:silbne :ekil ve s~at
leri h1zalarında yazılıdır. 

111 - Eksiıtn1e 16/Vll/940 sah günü hizalarında yaz.ılı sa~ncrde Ka
bataştn levazım \•e mi..Jbayc.ıt şubesindeki ahın komisyonunda y~JJJlac::ıktıı· 

JV - Şartna rnc \ic müfredat listeleri söı.ü geçen şubeden parasız alına

bilir 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gUn ve faatlerde % 7,5 gü-

venıne paralarile birlikte mezkür komisyona müracaatları (5513) 

~--~------- 1 LAN 
Üsküdar Avazma Tulumbacılar sokajtında 28 nııımarada mu

kmı iken ikametgiıhları meçhul l\ulunan Huseyin kızları Hadiye 
ve Meliıhata: 

İstanbul Üçüncü icra Memurluğundan: 
Tüııl<iye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına Üsküdar İcra Memur

luj(unun 21/9/939 tarihli bir kıt'a rehnın yetmemesi vesi«asına müs
teniden ve haciz yolıle (423,40) liranın 7/8/939 tarihinden itibaren 
yüzde 8 faiz yüzde 10 üçreti vekalet ve sair takip masraı\ arıle bir
likte tahsili talebini havi dairemi:lin 939/4400 nırmarah ödeme em
ri gösterilen mahalle tebliğ eclilanek istenıniş ise de bu adreste bu
lunmamanız hasebile icra hiıkimli,ii:ince bir a..v müddetle ilanen teb
ligat ifasına karar verilmi~ir. 

Borcu ibir ay icinde ödemeniz, borcun tammııına YeJa bir k!b
mına yahut alacaklının takibat icrası halokına dair bir itirazınız 
varsa gene bu müddet içinde bildir men.iz bildirmediğiniı ta1ı.dirde 
bir ay içinde 74 üncü madde mucibince mal beyanında bulunmanız 
ve bulunmazsanız hapllile tazyik ' olunacağınız ha'kil:at0 muhalii be
yanda bulunursanız hapis ile cezalandırılacağınız borç ödenmez. ve
ya itiraz olunmazsa cebri icraya de\'a!T' ı lunacağı ödeme emri ma-
kamına kaiıı'rı olmak üzere ilan olunur. (279li2) 

l s tanbul Üçüncü icra Memurluğundan 
Türkiye Cwnhuriyeti Ziraat Bankasına olan borcundan dola

yı mahcuz ,.e parava cevrilmeı;ine karar verilen Sarn·er Madende 
muki.m Ahmet kızı ve Doktor Şükrü zevcesi Adile'nin tahtı tasarru
funda olup Boii;azi inde Sarıyerde Nalbant çeşme:;i sokağında eski 
82 nwnara ile murakkaın sarkan tariki am garben kitapçı Hacı Bclıli 
veresesi bağı şimalen Mollanın diğer muttasıl iki dönüm bal!ı, ce
nuben Sofyalı Ali baitı ile mahdut zemini Beyazit vakfından muka
taalı ve gürumu mülk bir kıt'a lıaii:ın zemin ve gürwnu ve ayni 
yerde eski 8/1 numara ile murakkam bir dönüım miktarlı şarkan 
Arif Zeki bağı cenuben Muharrem bağı .sarka11 Salih bağı l!arbcn 
kitapçı Hacı Belığ bağı ile mahdut bağı zemin ve gürwnu ı:ene ayni 
yerde eski 82/2 numara ile murak;kam şimalen kısrr.en oduncu Sa
lih bai?ı kısmen Muharremin bağı cenuben keza :Muharremin 2 nu
maralı ıbaii;ı gariıen kitapçı Beliğ veresesi bal!ı şarkan tariki 3.m ile 
mahdut takriben 4600 metre muraıbbaı üc (kıt'a bağ mahalli olup 
('halen içinde bir kac yetişmiş ai' '"'' vavri me1rn fcındalık) üç 
yeminli erbabı. vuıkuf tarafından üçüne cem'an (230) lira kıymet 
tak.dir orumnlll' ve 2004 nuımaraıı J<anun hükümlerine göre müza
yedeye vazolunmuştur. 

Birinci arttırıma 5/8/940 tarihinde pazartesi ı?linü saat 14 den 
16 ya kadar İstanbul Üçüncü İcra dairesinde yapılacak ve arttırma 
bedeli gayrimenkullere konan muhammen k1v:ınctın yÜ2.de 75 ini 
bulmadı{(ı takdirde en oon arttıranın taahhüdü baki kalımak üze
re arttırma 15 ııün daha temdjt olunarak 20/8/940 tarihine müsadif 
salı günü saat 14 den 16 ya kadar müzayedeve devam olunarak sa
at 16 da gııyrİ.m€nkuller 2004 nıımaralı icra ye ifliı> kanununun 129 
uncu maddesine tevfikan en çok arttırana ihale e<lilecı.ktir. Gav
rimenkuller ihale olunduğu takdirde ihale olunan !:imse i.hale tari
hinden itibaren 7 gün zarfında bedeli müzayedeyi Yermediği tak
dirde ihale kararı feshedilerek kendisinden evvel yüksek tell<lifte bu
lunan kiımse arzetıniş olduğu bedelle almıya razı olursa ona ihtıle 
edilecej!i o da razı olmazsa veya bulunmazsa gayrimenkuller 15 ııün 
mi!dıcletle arttırım;ya rıkarılarak en ç0k arttırana ihale olunacaı'!:J. ve 
her iki halde 'birinci ihale edilen kiımse iki ihale arru.ın<laıki farktan 
mes'ul olacaJh hususunun ihtarı ile beraber ipotek sahibi alacaklı
larla diğer aliıkadarların gayrimenkuller üzerindeki haklarını hu
susile faiz ve masrafa dair iddialarını evrakı müsbitelerile 20 gün 
kinde icra dairesine bildirnıeleri aksi bal.de hakları tapu sicilile_ 
sabit olmadıkça satış bedelinin paylasmasından hariç ıkalacakları ve 
arttırma şartnamesinin 1/7 /940 tarihinden itibaren dairemıizde her
kesin görebilecelti mahalle talik oulnduğundan talip olanların ıt,av
rhnen'lmllere konan muhammen kıv:ınetinin vüzde .,,.edi buçuğu 
nisbetinde pey alu;esi veya milli bir bankanın teminat mektubunu 
f.braz etmeleri ve gayri.menkullere ait müterakim verei, tanziliye 
rüsumları ve 20 senelik evkaf taviz bedelile ücreti tellaliyenin OO?'Ç
luva ait olduihı ve daha fazla malı'.ıimat almak istiyenlerin dairemıi
zin 939/204{i numaralı dosvasına müracat evlemeleri ilan olunur. 

RAŞİT RIZA TİYATROSU 
4 Temmuz persembe günü ahamı 
Kadıköy - Sürevva bahçesınde 

cSACLARI.NDANUTAN• 
VODVİL 4 PERDE 

He,·et her pen;embe aksamı Ka
dıköy - St..revva ba"cesindcdir. 

Illi:)tı. Clınbus esnas111rla padi
şaha şunları sÖ".'lemişti: 

- Arslanım, bir daireyi tef
riş edemez oldular .. 

Bunun üzerine Sultan İbra -
hi.nı, Kızlar agasını cagırarak 
ŞU emri verdi. 

- Şimdi Bedestene ddıp ne 
V'-!r ne yok alarak daireyi te!
r;, edeceksiniz ... Yarın her ~eyjn 
f eri. ,·erınde olduğunu giırece
eim. 

1{11Jar ağası huzurdan ı;ıktı. 
Ne \ apacai(ını şa5ırmıştı. '';ıkıt 
et: e yarı~1 olduilunoan Bedes
ten kapalı ıd.. Mal . ahıplerı ev
lerınde uykuda >diler 

Kızlar ağası, padi•ahır. irade
sinı Earavına ı?iderek veziri .za
tna Lıldirdi. 

Zavallı veziriazaım uyuyordu. 
Kızlar ağasının gekfürını h1ber 
ahma deli dimneve dbncrı.k 
yatağından fırladı. Bu geliş her 
halde havre aliıımet değildi. Mu
hakkak kellesi ı;ıidivordu. 

Vezirıfu.arn, telasla yatait:r. -
dan kal'k:tı. Givinmive Jlizum 
ı:rönneden K12lar a~asının bu -
luruluiiu odaya ııırdi. Pasanın 

(27963) 

DOKTOR 
Feyzi Ahmet Onaran 
Clldl:n .. ıılllı'9'Tl:ı>"• --... 

Adres: Babıill Cataloflu 
rokuşu ltöteılnde No. U. Tel %38 

dairesi ha1kı alt iıst olmu:;tu. 
Kızlar & >ıısının çehresi o de

rece .korkunç det>ikli. Bu se-bep
le pa•a biraz ra~t nefes alu 
olmuştu. Bu gcli.,;te canına kas
dedilmekten ziyade bir delilik 
elduı:'Una hükımeyleınişti. 
Kızlar ağa:;ı, yeziriiı:zamın te

laşından korktuıl;unu anlamıştı. 
Onu fazlaca veS\·eseye düşür -
ımenıek 1çın derhal söze tıaı;la
di : 

- Devietllıım!.. Padişahıanı.z 

derhal bedeı,ienin açılımasını \'e 
İbra<1lın paşa sarayında hazırla
nacak olan daircnın sabaha ka
dar tamamlanmasın.ı. İl ade bu -
yuı<lular .. 

Deyince. za' allı paşanın aklı 
başından gitti. Bu iradeyi ye
rine getirmek miiıımrun del!ildi. 

Paşa, mul'Jtarııı bir tavırla: 
- Ar.a hazretleri ... Bedesten 

ve hanlar kapalıdır. Vaılıit pe
<.'e yarısıdır. Sahipleri evlerinde
dır .. Her biri ibir taraftadır .. • Bun
ları buklumıak ve mal ıkal.dırma.k 
güctür .. Sahalı olsa olımaz nu?. 

Kızlar at:ası, ciddi bir lisanla : 
{Arkası vaT) 

Kadıköy ~\'ıkıflar DirektörlüQUnden 
A.rlıtı 
Lira K . 
14 
4 
2 
7 
6 
3 

00 
00 
00 
00 
00 

50 

Poşabahçe Şehitlik B. Erguvan 72, 9/58 ev 
Beykoz - Yahkt>y tayır ı;okuk 162.'2 ı;cıııc:ı.hane 

Kadıköy - Göztepe hatboyu 12 dükkiin 
Kadıköy - Zuhtüpa:;a Bağdat caddesi 34 kahve 
A1emdagı Dudullu kOy civan çayır kahvP 
Suadiye mektep sokak 26 dükkAn 

2 00 
4 00 

Kadıköy İbrahjm aea çeşmesi 17 dukkiın 
Kadıköy - Zühtüpaşa Ömer el... çık.mazı 2 eY 

~ne ilk 

20 00 Büyükada Cami _ Cınar 81 J l dl.Kk!ın 

35 00 Üsküdar Altunizade karrı:ıtlı ı;okak 9 tarJa. 
Yukarıda yazılı mahallerin 3115/9~1 sonuna kadar kiralanması 29/6/94'.> 

gUniinden Jtibaren p<:ı:t.arlı~a kalmıştır is:teklilerin ınüracaatları. (5657) 

İsıanbul Dördüncü Icra me
murluqurıdan: 

38/3780 
Davutpaşada Çavuşoi?lu ha

ıınamı sokai!ında ıınıxkim iken 
hiılen adresi meohul olan esbak 
A.d!i\·e nazırı Ali Rüştüye: 

Mülga yehmler malları ödünç 
sandığına izafetle hazinenin de
yin soıedi mucibince alaca.ib 
b ulunan 2970 lira 45 kuruşun 
bermucibi senet yOOde 9 faiz yüz
de 3 :komisyon ve yü:ııde Hl üc
reti vekalet ve icra masrafları ile 
gayrimenkulün parava çevrilme
si volile dairemizin 938/3780 No. 
lı dosvasile vaki talebi üzerine 
namınıza tanzim 'kılınan ödeme 
emri i-kametı;ıaıhınızın meçlıuli -
yetı hasebile teblil! edilımediğin -
den tebligatın 20 gün hakkı iti
raz tarihini suretile bir buçuk ay 
müddetle ilanen icrasına ıkarar 
verilmi~tir. Tarihi ilandan iti
ibaren nıhavet i~bu bir buÇ'Uk ay 
içinde 938/3780 do&ya No.sile 
dairemize mürncaatla boı-cu ö
demeniz veyahut ait olduğu mah
kemed~n icranın J!H. bırakıl
masına dair bir karar getırmrniz 
liızım<lır. Aksi ta:-oırde cebri ic
ra vapılaca{!ı \'e eene bu müd
det içinde mal beyanm<la bulun
manız bulunmazsanız hapisle 
tazvik olunacağınız ve hakika
te muhalıf beyanda bulunduğu
nuz takdirde hapıs cezasile ce
zalandırılacağınız ..., rer iniu. sa
tılacağı malümun•Jz ohnak üze
re bu baptaki ödunıe emn teb
liğ makamına kaım olmak U 7e

re ilanen 'kevfiyet teblıg Q]u
nur 

1stanbııl AşJiııe Mahkemesi 9 
uncu Hukuk Hakimliğinden: 
Nedıme tarafından kocası Ga

lata Çesıne Meydanı Y emıeni
ciler çarşısı Ömer Sa!ka nezdin
de Muhiddin Saka alevhine mah
kemıenin 40/597 No.sı ile açmış ol
duğu boşanma davasının yapı
lan muhakemesinde: Müddeia -
levhe ilanen tebligat yapıldııl;ı 
halde muhakemeve gelmediğin
den hakkındaki duruşmanın gı
yaben icrru.ına ve mezkür celse
de davacı \'ekili tarafından ika
me olunan sahitler dinlenmiş o
luo muhakemenin 11/7/940 saat 
16._ va bırakı1mış oldui:'undan iş
ıbu tetkike karsı beş l:(in zarfın
da itiraz etmedii>;i takdirde ba
demıa muhakemeye ;.:,.bul edil
miveceğine ve yazılacak gıyap 
!kararının muhakeme <İivanha -
nesine talik ve eazttelerle de 
ilinat icrasına karar verilmiş ol· 
duğundan işbu gıyap kararı 

tebli~ makamına kaiım olmak 
üzere ilan olunur. (2795R) 

l•taııbul Dördüncü İcra Me -
murluğımdaıı: 

Bır borçtan dolayı mahcuz o
lup paraya çe\Tihnesine karar 
verilen 210 lira kıymetinde 70 
metre yünlü siyah kumaş 9/7 /940 
salı ı?linü saat il den itibaren 
Eıı.iptc bostan ı•ıkıır.azında 1 
No.lı nıerı•mcat fabrikasında sa
tılacaktu. 
Mulıamınen kn"l11etinin )iizde 

75 ini bulmadığt takdirde 12/7 /940 
cuıma günü avni saatte yaoıla
ca!k vlan ikinci ru·ttııınasında en 
fazla bed.elle alıcısına thale edi
leceğinuen taliplerın .mez:kiır gün 
ve saatte mahallinde haZlr bu
lunmaları ilan olunur. (27959') 

Be11oğlu Üçüncü Sulh Hukuk 
Hakimlıqinden: 

940/1822 
. Mesude Kara 09man tarafın
dan Ruımelihisarı Ba.>makçı Se
caattin 65/67 nwnarada mukim 
A. Gişar aley.hine atılan ve bir 
makinenin muhafaza.>ıııdan dola
'Vı 250 lira alaça{!ın tahsiline mü
tedair olan davanın muhakeme
sinde dava edilene l(Önderilen 
davetive bila tebliğ iade edilmiş 
ve zabıtaca yapılan tahkikat ika
metgahının meçhul olduğu an
laşıhmş olmakla davacı vı>kilinin 
talebi ile 20 ı?lin müddetle ilanen 
teııliııat i<:rasına karar veril -
miş olduf!undan :ınulıakeorne ı;i
nü olan 25/7/1940 saat 14,30 da 
mahkemıeye bizzat gelnıcsi ve
ya mu..aildak bir >ekil gönder
me;ı ve a:kbi takdirde n.uhake
menin gıyabında yapılacai.\ı da
veti"ve ıma.k=ına kaim olmak 
üzere iliın olunur. (27007) 

Britanyaya 
baskın 

( Ba.şıarafı 2 nci saufada) 
tile ve ufak den.iz \·asıtalarile 
bir baskın teşebbilsiine giri şme. 
)eri ihtimali kuvvetlidir. Bu aza 
metli harekele iistün bir ha•·n 
mnkihi refakat eder. Daha dün, 
!lir kıyının çer~eveli •abasında 
kanlı bir tahliye ve irkiip hare 
keti yapan İngilizlerin oldukça 
geniş bir sahada ve uzun süre
cek bir hareketi denizden de ıt.
ciz etmek kudretinde bulunduk· 
larını teslim edemeı. miyiz? 

Brilanl a kıyılıırından bahu. w 
ihrac yeri olmasına kuv\'etle ih
timal verilen mıntaka!arın ar • 
tık tahkim edilmi~ oiriuklarına 
\'e buralara bü~·ük ku\ ,·eticı ~ü
rüldüğüne kanaaı eriıkbilir. Do
over'in kal alıklarına yerlc~tıri
Jen gizli ,-e ~·u\.•aları den1ir ,.e be· 
tonla beslenen hafif, aj:ır 'e cok 
agır makineli tiifekl<>r n toplar 
•u.ıurıılmadıkça karaya ayak bas 
rnak gii(' olduğunu zannc<tiyoruz. 

Kunetli bir ateş d<>sıegiııe da
yanaınıyan pi_yadcnin. harek3t•
nı inkhıaf cttirnıek ~ö" le dursun, 
mevziinde de tutunn11yo.ıl'agını bi
liyoruz. Müdafi, ihracı s~zınee, 
hareket ve manevra kabiliydın
den istifari• eder, faik kmHtleı 
le mutaarrızı kar ılar. 

Denizlerden drslcklcnmiy<>n 
bir ihraç. inkisaf edt·meı. ihraç 
ku'·' etlerini ate'llcrilc koru,·abi
lccek bir filo )Oktur. Hnrn · fılo
lar111uı uıii~tahıar nıc\Zİİcr ı-ICJı .. 
hinde bomba ve ınakiıı.,Z, tufck
lerilc te~ir yapmalar. beki ucnJ~Z. 
Kaldı ki, müdafi ha\a lrn•vetleri 
de ce,ap vermek cur~tıni gös. 
tere bilirler. 
Almanların 4.00 nakliye tana

resile, indirecekleri parnsütçüle
ri besliyebikc<>kleri de çvl: Ja
zıldı. Cephe içine ,., g-erilerine 
kuv\·eı indirınenin mu\ af fak olup 
olan1ı) at· ağını bundan ~onra bel
ki, ôğrenccet{i-ı. 

Karaya hafif birliklerle bera -
ber, ufak tanklar, &kır piyade 
siliıhları ~ıkarmak mı.imkün o -
laeağını SÖl liyenlere hak ver&ek 
de, bir muharebenin J·alnı2 bu si. 
!ah H lı.uvvetle başarılaTWyaca
tl meydandadır. Asıl olan, çıkı
lan yerde; besleyinceye kadar, 
kuvHt ve ateşle üstünlük temi
n idir. 

Tutunan bir kun·etin ikmal i
~i de diişiiniilmiye değer. Daha 
Mans ge,-idi tehlikeyi canlandır
mıştır, fakat bura dan geçiş yine 
deniz biıkim.iyetine ,·&bestedir, 
'anıyoruz. 

Bu sarnşlar. kanlı olduğu ka
dar da ~·arınki nesil i('İn entere .. 
sandır. :\fan~ın bir tiinelle geçil
mesinde çok titiz danarıan İngi
lizlerin şimdi hasımlarının atlı

yabileceğine ihtimal ,·erdikleri
n e göre. Manşta ,.c Britanya top 
raklarında de,:amlı mii~aranlara 

sabit olacağımıza inanmak la -
zmı geli~·or. Bu te(,,ebhü!'J mu\ af .. 
fak olursa, bundan böyle kıyı
ların miidafaada cıkaraenğı güç
lüklere ınanmakta beslenen ka
naatleri değiştirmek irap edt r: 
clşte meydanı hüner giııniyeliın 
Şiraze! .. 

Askerlik işleri 

Şubeye davet 

Yerli EminfötiL Aş. Şubesinden 
6/2229 kavdıntla yed k tabıp 

tegmen (360:>81 kayıt .No.'ı Ba
haeddin ot:lu MuBtala Scvıkinın 
kısa bir zama . ıa şubeve mu
racaatları. 

Beşiktaş İcra Memurıuqun
dan: 

Bir ala;;aitn temını için nacız 
altına alınan oır adet Sıtl1'er U'ar
ka dikiı:; makınesı 9/i/940 salı g.ı 
nü Gaat ...... den .... .kadar İs!~n
ool Sandal Bedesteninde acık 
arttırma suretile paraya çevrile
cektir. Vel'J(i \'e tellalh·e ~uş
teriye ait olmaık iızere alıcıların 
ayru ı:un ve saatte mahallinde 
bulundurulacak mer ,.ırunn mü -
racaatları ilan olunur. (27954) 

imtiyaz Snb i!>i •·e • 'eşriya t Di
rektörü: E. İZZET. B•'11dığı ) er. 
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