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BuOgarDstan<dla askeritedbörller 
Peşte ve Sofya Ronıanyaya 
karşı harekete g~çip geçmi
yecekı·erini tasrih etr11ediler 
Almanya ve Italyaya 
yaptıkları müracaata 

cevap bekliyorlar 
.Bulgar kabinesi dün beş saat süren bir içtimada. yeni 

vaziyeti görüştü, neye karar verildiği bildirilmedi 

M 1 tan S d 
' ' l'naMDID ..... prlıl eüllJeıl d\'UllMla ulıredDctea. tecıld edilea acar s ovget or usu tarafından ==:gilteılrlladfa- ( ..... hultldaMr1'ıllieJle 

Romanya hududuna Besarabganın işga- Mo~faa adi~ami~~ak vaziyete duşen 
asker seVketti . li devam ediyor Bırk~ç ın~ıhz ~dası ~s~ 

Romanyada umumı s9ferlilrtik ilan ·· Romanvada oç gon moddetle millı kerhkten tecrıd edıldı 
_va tadiyat tatil edildi matem . yapılması emredildi Alman tayyareleri izlanda Dzerİlllle 

Sovyetlerin Peşteve işgal mıntakalanndan ,_...,~,, ~~~.~~~~!..a~d .... _.. ' 
ültimatum verdikleri h t b. ı dı :::.:.:~~.:"::!:·..:~:b~dlı.;:;! ~~.i.~==..rtt: mu a ce re aş a Dahiliye nezarelinlıı bu hususta Askerlikten tecrid edilen~ 

k 
• d · ı · ne~rettlli teblll ,öyle demekt.dlr: lann nQf030 yüz bin kiti 

te Z 1 P e 1 1 Yor R k " h t• b "lnıiliz..Ncrman adalarına pek Londra, ıp - Alman omanya as erı eye 1 u- rakın Fran.sız ~razis~nln Almanya diln lılanda illerine ıetenlf 
tarafından ı11alı OEenne, bu adalD- daya bombalar atmıflardır. 

~·~d~ef=~-ı==ü.:~~ıw:ye-: gün Odesaya hareket etti . 
- IODra pek mWılm bir içtima (DtlHlmı .. IJnclJde) ·- Ay baş 1 n da yaz saatı __, il - Btlkreıten plen b&· b&reket edecektir. Heyet, buradan 

berlere C0re BearabyUUD Romen n.purlarla Odu&)'& gidecektir. 

t-Uö14t!'L'IJ ====::.."=~ .:::.·:-~~~blldl- t tb•k d·ı k 
R v tt ::ı: ~=t :- rl)~tte eumarteal g1)n1l lctlmaa a ı e ı ece 

en O ag 1 r SU re e nlmu nakledlJWlar. 
da•et edilen meboun mecllal puar- Aıık&radaıı nrDen blr habere glSre, Yaz 11&&tl btlttlD A:mıpa mem1~ 

BOllA!n'A ASllBBI mııı:ıt tesl ölleden .onra toplanacaktır. Bu htlkamet ı temmuzdan ıutıaren mem· terinde tatbik edilmekte - _..,. 
YOLA ÇIKTI tctımaa dair nep-edilen ruınl teblltde ketin her taratuıda .. tıert bir 1111.&t rlD bir aat daha erken' '111.,.,... # 

1 d Bllcret. ti (A.4.) - Y8Dl Sovyet. ~ ld: pullmenlo 29 haalrln· Deri almak aureWe yaz •&U tatbik bJr aat evvel p&ydOll ve lstlnllatlld. 

Ya r a a n. 1 yet hududunun tahdidine mUtealllk da içtima& etmek üzere davet edil edllmealDe karar vermlfttr. Fakat kim elde edilmektedir. Ya ..ii 
aiaelelerl tetkik edecek olu Romen m1fU. Bu tarihin bir ba:yram gOallne bugGn öğleye kadar bu bmmt& Ylli- memleketim1zde mutankeclea -. 

~il (A.A.) _ Stefaalı oımaıarmı temin etmektlr. aüert h•JeU. bu •balı Kö9tenceye (D~ıxunı • an~adcJ yete !lenll& tebltpt ,apdmımqtır. bir mevlllm tatbik edDmlfU. 

btJdlrtldSl1ne sor. uld J>1ter taraftan PClllD DlYetlU'I Uk 
~ ReDo. o~bJD• Sen • llak- 1anda ellmlzde 1ıuhmUl 11Utlln eman
anı-.llda'ken bOJOk bir llasa reçtr ıer, halkm eski muhlu.riM JVlefllUl
--r. terine kolaybJ· R~ lıUU' ol
,._ 'o'bll deTrtJmlf n ReDO 1ılflD- dulunu se.termektedll'. BuaUDla be
.•• ,;:: 't:r .untte ~- JCül rabar d&ıot prUarmJD ta)'lD edilme
~ ft817eUDm eadlp UJU- 9llll beklemek muftflk olacaktır. Bel· 
il",.. .CSJlenmektedlr. Kaunm •be- çlka bllkCmett bu lllelllelerle menul· 

Fransız - Alman sulh 
~~~~:.~~~müzakerelerine zaman? 
~..::-:..:::-= ıtırafları Almanlar, .Fransqnın Av,.upa meseleleri üzerinde 
;.!E'.:;::""..= Emsalsiz al'tık söz söyliyemigeceğini hilditiyorlar 

~""" ~= :-: llir casaın l'ru11z • Alma mltarelle 
~ ,sparak. m.Qtteflk· 1 tefrikası 

~~DS&Ja~ ~JDDUDlll11=.~j1 
Nakleden: lıowısro•• bagb it• llaşladl 

___ ..-- ___ 8erlll. 19 - Alman • l'ranlll Ut mltanke komllyenu bu eabah· vaıfyetı, 1915 teki vaziyete ben· teri çerçevesi ~inde a&önllnde bu-
• flmdl ._ ,.)'den eneı Y&ld· J. • 3(, mlltarete.lnJn htıktlmlerini tatbik& tan ltlbarell faaliyete ıeçmlttir· zetmektedlr- Jlnsubabs olan, u- lundurulmalıdır· 
~ 8*er: memur ....._ [ _ _.&! a-..leı..c m6mv muhtelit komJIJl')ll nadla• SULH llMD'·ı:stNDE muml Avrupa meHluicllr- A*erl Fransız hllldU!ıett, IUlh maahe" 

memİ kete daa•elerl· 1 ~ .,uı T deki 1'ran.m murahhulan db l'BANUlON NOUAJNAZABI helnıMan eok ayıt!~ olan destnln nuıl olacağı bıJrJmıda hlo 
u~ fellkete bQtlln Bel· Ba-.an 1 inci «ıylaJa tanareyle Vlılbadene seJmJller ve ....., • (A· A·) - Havas bil ll'ranla. btada mtlhlm blr rol oy. bir malikmata aahlb delildir· Jıılaa· 

tklerl IGinde blrlblriDe .__ lmmJ8yoa relll olu Alma PDL diriyor: · ftl3'aC&k \'Ulyetten 41pı8mJttlr .,. mafDı. bu ıulh mualıedafntn tet-
~ ....... düa ala " JÜID o..._,..,.... nUD.t dyuet e~· Jlütl. D!plomatlk ..ııfeller, b1llbldl l'ranm mellleled, Aft'llll& .-.. (D....,, • taddt) 
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HAZRETİ MUHAMMED 
~:;======:1J < H AVA T 1 > 6=-==:::;;:;::~:;c?:ı 

LK VES • 
1 KA 

(lbni lshak)ın kaybolan eseri esas tutularak 
tBNt HtŞAM 

tarafından 1200 yıl evvel yazılmış 
Hz. Muhammed hakkındaki ilk biyografi 

28 l'U.rkoeJ• cnil"ftl t 

MuDılftddDn Türk 
- Siz ona yalanlar isnat e<f t· 

yo:-sunuz! cevabını verdi. 

H A 11 B 1' - A1rfam Polwa 

.. 

·:fNc16~r , 
' .. . ~ .. . . . . . . 

Piyasa kontrol 
edilem~yor 

Birçok maddeier konan 
fiyatlardan fazlaya 

aablıyor 
Ticaret veklUetl kontrol te,ldla.tı 

taratmclan yakalanan altı limon •a· 
ucw muayyen ! !yatan !ıızla atmak 
auretUe lhtıkA.r yaptıkları idd1aatle 
adli3·eye verllnılııterdir. 

Holandada kalan 
ticaret heyetimiz geldj 
Bir buçuk ay gecikme Holamlada bütün muhabe

re ve münakalenin kesilmİ§ 
olmanndan ileri geldi 

~U H A Z 1 R A N - 1»40 

Kudüae Hz. Muhamme
din gece seyahati 

~ Bundan sonra Hz. Muhammed 
-a.Mekkedeki mabedden Kudüsteki 

mabede naklo!undu. İslam artık 
- Kureyşliler ve Meleke kabileleri a· 
~rasında geni~emiş bulunuyordu. 

O vakit onlar: 

- Hiç de değil. Kendisi ora· 
da. J<nbede! Bunu kendisi hikaye 
ediyort dediler. 

Blrtol< m:ıddc!er h ıHA. fly:ı.t mUra· 
kabe komisyonu tarafından tespit 
e'111en liyatıardau yUluel• aatılmak· 
tadıı·. &ı vaziyet yalnız ııatıf fiyatı· 

nrıı tcapltl Ue ihUka.ra maııl oluna
mıyacağmı g~tcrmeatedlr. Piyıua,.. 

nın sıkı ve daimi §e!cilde kontrolUoE
thtiyaç vardır. Bugünkü kontrol te· 
kU~tı da bUna kAU ge1ememektedtr. 
Çol< gen!' kadrolu bir lcontrol teılcllA· 
tı kurmal• zaruri görUlme~tedir. 

Belçikadaki talebemizin iskan ve iaşesi 
temin edıldi, yakında gelecekler '--0-uş_VN_n•l_Gu_ı• -6u:~·· -' 

Hz. Muhammedin bu seyahati 
bir tecrübe ve imtihan, yüce ve 
kadir Tanrının bir emri anlayış • 
Jılar için bir ders, müminler için 
irşad, kerem ve iman eağlarnlanışr 
idi. 

Tanrmm bir iradesi sadır ol -
m.tlflu: 

Hz. Muhammed onun emri ü1,e· 

~ seyahat yapacaktı. Ta ki Tanrı 
ona dilediği gibi mucizelerini gös· 

. tersin ve Tanrının kudret ve kuv
vetine, nasıl dilediğini yapnıağa 

·kadir olduğuna bir naıar atfetsin .. 

lli. Mubarnmedc '8urak) gön· 
derildi. Bu Hz. Muhammedden 
öner diğer peygamberlerin de 
bindikleri hayvandır ve o kadar 
JuzlJ, I;.~ ,ki1 gö!. erişemez. 

Hz. Muhammedin dostu (Ceb
rail). onu Burakın üzerine bindirdi 
ve ona refakat etti. 

Hz. Muhammed gök ve yer ara
sındaki mucizeleri görerek Kudilsc 
geldi. Orada. kendisi için gelmi, 
plan lbrabim, Musa ve lsa He di· 
ger peygambeleri gördil ve onı.ar 
la birlikte ibadet etti. 

Sonra Hz. Muhammede üç kap 
getirdiler. Birinde süt, birinde §a• 

rap, üçüncüsünde su vardr. Onüne 
bu kaplar konulduğu zaman Ih. 
Muhammed birisinin ~yle hitap 
ettiğini işitti: 

- Su kabını alırsa o ve ümmeti 
boğulacaktır. Şarabı alırsa o ve 
ümmeti dalfilete yuvarlanacaktır .. 
Ama sütü alırsa, o ya.kit o ve nm· 
meti ·irpt olunacaktır. 

- O vakit süt kabını aldım,Hz. 
Muhammed .bizzat nak~ediyordu, 
ve iı;inden içtim. · 

Cebrail bana: 

O vakit Ebu Bekir: 
- Vallahi, eğer bunu kendisi 

söylüyorsa, o halde doğrudur. 

Hem bunda o kadar inanılmıya· 
cak ne var? O bana gecenin ve 

Jilndüzün bir 5aatincle \'ahyin giik· 
ten indiğini söylüyor. ben buna 
inanıyorum ki bu herhaldi!'. size 
o kadar harikul~de göıiir.cn ~er 

ôcn ~k daha uzak! 
Ebu Bekir bunun üzerine kal· 

kıp Hz. Muhanunedin ; anma git· 
ti ve ona: 

- Ey Tanrının peyl{aml:ıerl! 

Sen bu adamlara Kt:ciü~e gittiğini 

söyledin mi? dire sordu. 

llz. l\Iuhammed 

- Evet... cevabını \'erdi. 
O vakit Ebu Bekir: 

- Bana ora~arı anlat.. ziran 
ben Kudfüte bulundwn dedi. 

Hz. Muhammed bunun üzerine 
şehri tarif etmeye başladı. Hz. 
Muhammed ~hrin her kr!mmı t3· 
rif ettikçe Ebu Bekir: 

- Söylediğin doğru! ~hadet e· 
derim ki sen Tanrı peygamberi~in! 
diyordu. 

Hz. Muhammed Kudüsü tarif 
edip bitirdiii zaman Ebu Bekire: 

- Sen, Ebu Bekir, dedi, (Es· 
siddik)mn! (dolnı söilü) ,.e o 
gijnden sonra Ebu Bekire (Essid· 
dik - d<>lru sözlü). denildi. 

---o---
Yağmur. izmirde 

tahribat yaptı 
Bornovaya kuı-bağa 
yağdı, bazı kul:iheler 

yıkıldı 
İz.mir 21> - nun ~e.brimiz ve ınUJ. 

h'.'lkıı.t•nda fırtına ile karışık şicldetıı 

yağmur ve dolu dU;jmU~Ulr. Yağmur 

dUn Mbah ~chirde ııağanak halini 
aJmı~ ve bu hııl ıo dakika kadar oUr
ntüftür. \":?z; r.ourun basıl ettJtl •ll•r 
yukarı mahnllclcrdf!ll toplsdıtı laf T• 
moıo:.ıarı §chr in mUnhat yerlerlnilekl 
ctıddelerc <!olaurmuııtur. 'l'emlzllk a· 
melesi seferber cdllml;ıtir. 

Urlv. ka.ısıııınm muhtelif mahalleri· 
ne cJolu dlılı mi.lş, bağtar. llltUnltr n 
hııbui>at ll%crınC:e ba.sıı.rc.t yı:ı pmı§tır. 

Mnnl:;a b:mıllııinde de otd<ldlt ;rae
ırıurlard:ın batta:-da zararlar hu1Ule 
gelm !;ıtlr. 

Borno' o.ya lmrb:?ğa ynğm:ııtrr. l'.ı
zı davarlar yıkılanı. e.ckl lı lrk:ı.ç kulU
bt C!oltmlletur. İnsanca zııyıat kayde· 
41Jınem!,ştlr. 

inhisarlar Vekili 
Akdeniz yc!unun ka
panmasından sonraki 

gümri:.~ vaziyetini 
tetkik ediyor 

Almanların Holandayı ltgrıli üre. 
rine IJir bııcuk ay . '1-:nclar Lahryde 
k:ılmnya mecbur olan dı, lir.arcı 
rci!i muıı\·ini Ahmed Cemil Conk ve 
Merkez Bank:ıın \erti, heyeti mQ. 
ılilrü ismet Akkoyunlucl.ın miirek· 
kep tlcnrcı heyetimiz hu s:ıb:ıhkl 
!'eınplon ckspre'liyJe ve Almanya 
yolu ile şehrimize dünnıilşlcrılir. 

Epeyce zamandanlJcri b<·kleııell 
hu 'lürk yolcular, kenılikrinl br~ 
şılayıı"lara Şll malumatı ,·errulşlr.r_ 

din 
- - Jlol3ndnda i~ı;::ılln ilk zanıaııla 

rın<I:~ beş :ıhı gün k:ıdar .,;uk sıkıntı 
'• ı:eklik. Sunrıı va:1.i)·ct sakinleşti 
ve ~·ave~ yrraJ her şey intizam• 
girdi. Arlık yoktur. Fakat bütün 
tevziat mahılud -re \'e11ikn ile yapıl 
mnl..tarlır. Hııl11nrl• Alman aııkeri 1-
darc!>İ :ıltıııdo o:makla hernber Jlo 
laml:ıh memurlar vazife b:ı~ındıı 
lıırııkılmı,ıardır. Belclknda ise I•· 
mamiylc Almsın Hl.erlerinin kur
dukları işttal idaresi blllüa itlere 
Lakntıkt:ıdı,.. 

• .\lnıanl:ır 1J olanda TC BelcikaJa 
bulunıın Türklere (o~ iyi mu:ımeıc 
ettiler. 

lş(Pll gl)ni\ndr" illbaren hir bu. 
tuk ay kııd:ır Hol:ındanın h:ıricle 
ıııııhab.:re!ii ,.c a~kcrl 6en iürrıhn 
br.5k11 hiilii;ı mlinakalltı kcsi lrııiş ol 
ılui.iıı idn ııırın:c:..cıimize çabuk ı:ıv 
dete imkan lıcl.ııııadık. 

Berlin idarctimize ıclgrrfla yııp. 
h!ıımı& mürac:ıRtn, bu mü~kl~t ~·ü 
ziindcn nncuk hi r oııçıık a:r ~onra 
l"e,·:ıp alabifılik. Bu ce\;ıJ> te~ı~fl.ı 

ihtikar yapan üç eczacı 
h:ıkkında takib~t 

BJhhiye vektleU ıaaı.ntıuldll Uç cc
.ı.'\Jıancnln fi •c; azıı,:mdıın blll:ıl iladc 

ihtutAr yaptıklarım teliplt etmi§Ur. 
Bun Ilır Jıakkı:ıda tş.Jc;,t!)ata hqlMn:u~

tır. Her eczah&mınin bulundanruığu 

meclJur oldul;ıı ecza mtlttnrı evırclcle:ı 
tı-ıp.t edilmllJ ol luJu c!bet:e her cc?.a· 

•trllcliğlne söre, telgrafımıım se~ 
alındığını anladık. 

Holanılad:ı kaldıftımız e.snada bıl 
bassa Belcikadııki talebelerimizle 
yakından alakadar olduk ,.c Brük· 
~Je slderelı hepıılni ıördilk. 

llolnnrfadnn Ilclçikayn geçer-
ken yanımızda Yize ediltneıııiş bir 
pasaporttan hnşka Ycsikn yoktu. 
Ofomohilimıı:i durduran hııdudda. 
ki Almnn ockerleri Türk olduğu-nn 
ıu ~öyleyince derhal .say~i ile blıı 
seliınılıyıırak hiç bir 'csika ara. 
ınııcfan Hc.,:rııemizo mü~ade ettiler 
Bch;ikndo ~~;, tnlcbcnıiı vardır. Pa· 
rasu: lrnldıkl:mndan çok ııl<ıntı i
çindrrlirlcr. DrükseJcfeki Jic;nsolo. 
sumuz Fethl bunlarla ~ok nıt1Rut 
olnıu,, keııdilerini urarethııneye 11J. 
ını,, or:ııla yatmalarını ,.e iaşeleri· 
ni mümkün olduğu kadar tenıin ~i
miştir. 

Talrhelu mcmlel:ele ndel i~in 
ltı:ııırl:ınırorJar; lıun lara aı dctleri i 
tin lüıumlu o'nn para KöndcrHnıiJ 
tir. '\'a'-ınlla geleceklerdir. 

Di7. Ilcltikay:t gittiğimiz zamnn 
talebenin hir kısmınııı yaya ol:ır;;k 
yola tıkıp Frnnsaya seçme'.\·~ teşeu 
bih rıtlklcrinl ,.c lıuna rnu,·ııffok o 
Jıımn;rarak grriyc dönı lüklerlni 'öğ 
rendik. Şimdi hGtaıı t:ılebcler em. 
niyetle ''C ııılı :ı lkllirkr. 

Liıhcy ekimiz \':ıkcp Kııdrl ve 
zevcesi de bir iki tfiine knd:ır se'e. 
ceklerdir. 1.ahey sefareıhanemfz<tc 
nıuh:ıfu: olar:ık C'lçilık menıurlurın· 
dun niz.ıı bır:ıkılını~tır. 

~its!rdaki İtalyan 
diptomattarı 

Dün &K§amlii" ekipresle 
şehrimizden Romaya 

gittiler 
Ebu Bekirin ailesinden bir zat 

bana Ayeenin ona töyle dediğini 
nakletti: 

- Hz. Muhammedin vücudu 
YataA"rndan ka;'bolmMU~tı. Ancak 
Allah onun ruhuna se)'ahat ettir
di... 

Şehrimizde bulunnn gümrük ve 
inhis:ırlar vekili dün inhisarlar ida
resini ziyaretten sonra tııtanhul 
gUmrük mulıafaza lıı:ışmUdüril Il:ı. 
aan Kopcr ve gümrük b~müdürü 
Methiyi kabul etmişUr. MUdUrlcr 
vekilin ne!dlnde u:mn mUddct k:ıl· 
rnışlarclır· Bu gö:iiamctlc A"kdenlz 
yoltınu:ı kapnnması <iola),sile 1s~ 

honcde konrollfr yap·lması Ye ll!h; İt:ıiyn ao Mınır arnsm<lili siy:uıi 
mil;tnrla:'!llın llstcyc unrun oiup ol- ı nıi;nascb2tlerin L:uil:l:.<:ai Uzeı ine 
m•dıfmuı tetkiki ımrnılıı.fmlftır. Mısırdan nyrıl:ı."l ttaJ~ranm Kahire 

e·ç;sı ile elı;;liik \"e konooloslukl::ır 

Hz. Muhammed daima liunu 
1 ::Ku9~~: ~~:~~EÇrj~ { ~kc~i~b~~:~°:t m~~fı::r b8~5r:iı~ 

transit gecerP.k clln ak§llilµd seınp 
lon c!>sprooile nomnya hareket 
ctmiş1cr<lir· 

söylerdi: ta."\bul limanmda faaliyetin hemen • Bole<liye ınu·..un dolayıailo bazı 
hemen dunnu~ olma11. ~;ıı.lnız Tu· hutıılık!a.rm zuhuruna. ı;olıcb oiablle· 

- Benim gözüm uyur. kalbim na ve tren yolunun ::ır!k bulunma· ceıt nı:ıkta meyva satt~mın derhal ön-
.uyanık durur. 11 dolayısile çok az:ılan gümrük va- ltnmcaı 11.1bclcrc tıımlm otmıştir. 

Ba hal lllld o\clu w 11z. Mıı• ficiatı ft nıemurlarn&. T&Zi,yetleri • Jftttefıkin k oatrolU tarafmdıua 

tehi& • AJlllDn tracWll 1>mDn ::ı~~-i ;-~~kut .... 
~Dl ~~ aı~ tl'i~=~ . 1lilttıt • •ft'b*. ~Mir\ tF~ l6's .._ lolerı. .....ı olmaak ft • ~ illlPlt llUtettifiO..., 
alıJatbtJan aı.r,di. tetklbtt9 RJ] 1-............ ~ ... mt....,, ..,....,ı W 

nl, ikt ...... ~~· .U,,lık...,.. Wll Rltda 
tet1dll'te•erddda~ ~~~ .... 

-~ .... ...,..., .... dmrtık n sUmrllk m11hıtua tel• _.. ., •I 1 111 * tıttMüllr. 
ldila ........ dl ....... ""..... • • ~--- - -- ı...w .......... BI ...,....,... - ... _ .. _ - ..... ~ 

2 o il =~ .... -..~ ..... 
U&l.fl.I t nrea ~r '9ı1~den bl· 

~uuır tramva'- ::-~....:=~.:::; 
~:;fe~licle ~~ 

ta ....._,..,.,.,...., .u&a• 'lllft. 

Dımlnrdnn b33ka Mmr \'G diğer 
11 ::ırk memıe:{etlcrind~ki ltalvan 
t.wanndan 200 JdlUl)lı bir g_İ,ıp 
df.~tllıill9...,..,. 
~ 
A~~Jppq,....,mam Qze. ria••tb•••··- ............ '* 

flıatlts bdmı ve bir l'ranm lnirl. 
rt.ı burilüQ ebpreale pJm!fler ... •· k=~--bir ltaıyu 
nlcuJan_ 

JAPONYA11e 
HINDJÇINI 

Pruil&lllll ha11Mlen maj
ltııb ~ • .Japonyaya Uzakşark. 
taJô bir kısım lstelderlnln kola7ca 
tahakkuku fll'S8tmı nrme!d;edir. 
Ja;ıon mllita.rl5tlerl celddcnberl 
Uın.kfaı'km Dhielk efeadisl olma. 
j'I, bütün Asraya httkmetmeği. 
batti. blltün dila;yada Japon hc
gcmonya..•ımı kurmağt kcniUl"rlne 
bir gaye hlimekteydilt•r ve bunu 
da müteaddld defal:ır D!:ıkta söy. 
lemekf.en ~ıuemitlerdfr. tlapon 
fa~lmıinin mliıneulllcrlıadeu olan 
Amln.l Saetsuga cbhill:t·e na:z.ın 
olrna~ma l'l\ğmen §Öyle doıu.lbtl: 
"'Ben lmntlm kf, ı;an ırk Allalım 
kendisine balııtettJğt saadete ere· 
ooJ.1:ir ,.o bcyn.ıc ırkinrm hcı;emon. 
)"ı:.smı eline ala<-aktır. 

Bel az ırkların, san uklar ti. 
Uorindel.1 b.8.ldmlycti ortadan 
kıılkmal,dır·,, 

.Japoıı ruiUt&rlstlcrlntn bir clG 
müttıı, tcea,·ıu plÇ, ·~" ,·arda-. 
Onla:- Himilst:ım, ("im. Hlntliçlol- , 
yl, Flllphı aclnlannı ,·e A,·n;palı· 
hın Asya loia!'lntdan h\llU\J!H'n 

tlı~n a.tmnk, Jıatti ·' \ "t st;-nlyayı 
z.ı.ı>tntmP-k i:.tcr:er· Jııp?n rmper. 
ya!lı.tbri bu pi:,nınmun hs~-:ı.ta 
h.tlıfüına, ~'ini lsfii!i lle ba5ln
nıı..,.!ardu· 

Ceaub: Çbıl, Katltoe , e lu.~a
l~iılJ lş...,aJ clmcld~ onLırw Iloul't
Ifoıı~ teJıdlt ettiklcıi \"C Hj .ıdJ. 
t:niyc ı::ö:ı: dilifütlcı i ı;oh~:ın~. i 
m:ı.IDnl<hı· 
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Resıni tebliğler Berl@!jrd@~~FBs~ 
Suriyedek. i . Fransız Asker dolu bir Alman 

kuvvetleri neden 
gemısi torpillendi 

J,nnclm, !!.) (,\. A·) - Amirallık 

dairı:-si tcbl ,-; <'di~·or: 
'l'etrarch i~mind"ki dcniz ... llı gc· 

mimiz ı.;orveı:"n ccnıJb ı:ahi1 rri a· 
Çtklarınc'!a kıtaatla l~'llU ü0f'0 tO:l· 

l ı.isü esn'lsında bir 1ngiliz tayya. 
rrsi f:ıhilc \'armadan clcnizc dü§U. 
rülmi.i<;tı.İr· 

silahlarını bıraktı ? ·ıuk hir dt.:~ma:ı n kliyc ı;cmi ini 
torp=Jl"mi tir· Grın·:.,. i'.:i tornil İ· 

sabrt c:nıi .~ir. ~-t· z.! iır gl'miııiıı r<'. 
fa~ntinc.!c> lıuluncn ·i motorbot c.e
niZPl'ına homba!::.rilc J:ücaı::ı et -

DPniz kuvvetlerinin <lafı toplan 
'':i füc::m"'n t:n-y:ıresi diışürmU~tUr. 

Lilş.r.ınn :?i ha.,-:iranda l1ava mu
'ı:ı,. !eri e"nannda ccman 12 tay
) "r" ka) hetmic:;, clafi topları ise 4 
t.ıyya!"c C:G ürmUşlerciir· Bir Alınan 
a";.are"i dönmcmi"tir· 

lJIŞAP.DA: 
• lngtlterenln yeni Moekova bUyilk 

elçisi Sir Stafford Crippıı, ltimatna
mulnl dün Kalinlne takdim elmlftir. 
Resmi kabulU mUtcaklp Cripps, harl· 
clye halk komiser muavini 'ı..ozovskl 
Jle Uç çeyrek sa.at suren bir görUşme 
yapm~tır. 

• rortekiz ıstikllllnin yüzUncU yıl· 
dönUmll mllna.sebetile Llzbonda bir 
mUstcmleke sergisi ac;;dmıııtır. 

• lsp:ınyada re15mt gazete, hava 
nazırı general Yagucnln lı:ıtıfıı ederek 
yerine eski kurmay reisi Vio;onun ta
yin edildiğin# bildirmektedir. 

• Bombay limanının muyakkatcn 
ı;emilcre kapatılmtf olduğu resmen 
haber ,·e::llmektedir. Hlndistanın bU· 
tiln sair Umanları açık bulunmakta· 
dır, 

• Cenevre ile Fra.nsnnın cenul;ıu far 
kl!!l arasında. §lmendifer nakliyatı ye-
nlden başlaml§br. 

• Belçika bandıralı ııllAhlı ıtltı ti· 
caret vapuru 1ııpanyad11. Bilbaoya gel· 
lTli~ ,.e mllrettı>batlarlyle birlikte ta
p:ınyol makamları taro.!mrlan tevki! 
edılmlrUr,. 

:. ,laponya. hariri •e nezaretinin söz 
söy" ıneye .salAhi~ ar bir memunı, 
Ja• 1 heyeti şdl Satonun ltalyndan 
a\•rletinde Berlinde Hlller ve fon Ri· 
bentrr>P ile mUl~katta bulunduğıJnu 

t~ylt etmi~tir. 
• AUnıı.da Alman - Yunan ekono
lh göril§mclerl neticelenmi~ ve bir 

111• ~mıı. ımzıı.lanmıştır. 

Japon notasına 
cevap · 

ı İngilterenin Çine gÖn· 
"derecek fazla silahı yok 

ı..ondrn, 29· - Tokyodaki 1ngil
t ... r& büyük elçisi Japon hariciye 
ın:trı Aritaya, Bum1a ve Hong

koug yolu ile Çunkingc yardıma. 
ir nihayet verilme.o;i hakkındaki 

Japon talebine, meselenin f'hem
Miyetine binaen, İngilterenin he. 
nUz cevab verecek Yaz:iyette ol
' ariığmı, fakat cevabı pek yakın· 

verileceğini bilrlfrmiştir
}"IRSATl'AN İSTiFADE 

aymıs gazetesi diyor ki: 
Çine harb malzemesi Amerika· 

tJ ve dajıa az nispette Sovyet 
r.u yadan gönderilmektedir. lngil
l <' ' ihracat yapmak için ihtiya-
mdan fazla harb malzemesine ma-
ik değildir ve Hongkongdnn harb 
ıalzemesi geçmemiştir. Tokyo bu 

laleplori İngiltcreyc yapmn'tla ln. 
~i liz hükumetinin bu:;tin:Cü cndişc-
l?rinden azami istifade temin et· 
ltı!'k f.'ayesiııdedir . ., 

llONGKOl'WU l'AllLİYtJ 
Uonı:ko11ı:, 2ıi (A.A.) - Koyter: 
Hongkong hlikOmetl, yakin bir lı 
otnalde Hongkong'dakl kadın ve ço. 
llc!arın tabliye edilebileceği hakkın· 
ınUstemlekeler nazırlığından alı· 

n talimatı radyo ile halka blldıı· 
Ur. Hongkonı; hUkQmctı, bu lali. 

aun lıer hangi bir endişe hisııinı 
t ~-ıırmaınıısı ı~ım;cldlA"ine ' de lşa· 

t ctml§tlr. 
<,'İN RüKOım~T J\IERliEZl 
ı;'>'tBARDIMA1'" ED1LDl 

~ un1tin.. 28 (A· A·) Çunkin~ . "" 
1 

<:harı, Jnpon tayyareleri tara· 
t ',1 'i:ın !i:Cldetlc bonıbar~ıına~. edil· 

1 ır. lıı-iliz diplomatı!< mumes
t • ı "' 
1 ' ' binası ile lngiliz başkonto -

lut,u bınası, trunamiyle tahrib e. 
rınn b" A . lıı tnalar arasmdad!r· m.~r~. -

l n rn~todist hnstanesı de buyuk 
ıaaar ~·· ··• ı·· 

1 ••p t t.Orrnuş ur· 
.._.~.'Nl}:-; 1!\"GtLİZ ı;iJ<~F.\RI~TlNE 

co:.IBA ATII,Df 
l'd;-lııg, u '(A.A.) - Royter: 

l ku •nhah erken, buradaki lngiilz 
bo Ul< eıcııı~ı kapısından içeriye bir 

'nbtı Btılmrştır. Bomba, büyük bir 
~tnka ile pallamış, fakat yalnı:r. bir 

nıı mUstabdem hafi! surette yara· 
nııştır. Bombayı atmış olan adam 

~mağn. muvaffak olmuştur. 

~ ilcan konferansı Şayi
aları yalanlanıyor 

erlin, 28 (J\.A.) - DXB. LıiL 
Yor: 
r )'llhancı ojanoı, Alımınya, llus_ 

\c 11 Iranın lıir Balkan koıırc
~ ' toplnıııak 11iyetiıııle ohhıP.u 
' kın~:ı hı" lınbcr yayın ışı ır. nu. 

,ab:ülCı maılıııal nıüıncssillc
.,u halıcı-ın tamamiyle asılsız 

1 hiı dirilllliştir. 

Askerlerin· maneviyatının 
bO?Ulduğu anlaşılıyor 

Suriye ve Lübnandaki vaziyette değişiklill olmı
yacağı ve Fransız idaresinin devam 

edeceği bildiriliyor 
IAndrıı, :?:> - Fransanın Suriyccle

ki kuvvetleri ba~kumandanı ge;ıeral 
Mittelhavzer Surıyeclıı muhasamatm 
nihayet bulduğunu, eınıi ııltınclaki 
kuvYetıerin 3ilahları bırakacağını, 
mütareke IJartlarınııı kabul edildill-i· 

. ! ~ 
nı, akat J<'ranı;anm Suriye ve Lilb· 
nandaki vazi!esine devam edeceğini 
!Uın etml~Ur. 

Bu karar evvelki gUn nen .. t radyo· 
8U ile ne~olunmuş ve T'r;ıusanın su. 
riye fevkııl<\de lıomiscri Pılv ile gene· 
ral Mitteihavı;or tarafından imzalanan 
bir beyanname <ıkunmu~tur. Aynı 
beyanname ancak dUn gazetelere ve
rilml§tlr. 

.Maliım oldUf,'U lizere gencrnl Mit· 
tellıııvzer hır aralık nıul<avemcte de· 
vam lehincleydl ve bu yoici:ı beyanat· 
ta bulıınmu~tu. Onun kararını değiş· 
Urmcaine Pıebcb olan Amıl, Röyter a· 
jan.11nın Beyruttan göndcrtlığl bir 
telgraftan anlaşıiı~·or. 

1·E~l \"AZn"ET 
Bu mevzu etrafında Royter ajansı

nın Suriye hududundaki ınuhabıri şun· 
ları bildı riyor: 

"Orta.:ıark Fransız kuvvetleri ku
mandanı ı::encrııl Mittelhavz:er ve Su
riyedciti Fı·:ı:ıs:z yüksek komiseri 
Gabriyel f'uaux, neşrettikleri bır be· 
yanname i!e, Fransanın imzaladtğ"ı 

mtitarelte fartları manda altındaki' 
arazi va7.iyl'llndc bir ·dı:(;'i~iltllk vUcu-; 
dn getirmediğinden 1talya ve Alman 
ya karşı muhasamıllın tatilini emrey
lemlşlerclir. Frıınsız bayrağı, bu mm·'( 
takalarda dRl;aıanmakta de\'nm ede-~ 
cek ve Fransa, Orla~arkla vazifesine 
devam eyllyecektir. 

Röyterin ö;trcndl~lnc göre, manda 
altındaki iki devletin idaresi eskisi~ 
gibi devam edecek ve Franıı:z kuvvet· 
leri memleket (lahllinde kalacaktrr. 
Filistin lle mUnascbetıCTdc maddeten 
bir değlşıklık olmıyacak ye sanıldığı·: 
na göre, Suriye ile t!caret normal 

Amerikanın İngirtcreyc 
yardımı 

ingiltereye tayyare 
motörü satıhnası 

mecburi ... 
Bu mecburiyeti hcbul 
etmiyen f abı·ihalara 

Amerika sipaı·iş 
ve»miyccek 

Yaı.ingl-0n, :.R CA· A·) - Mat
buat miimessillcrini kabul eden 
maliye naz:rrı Morgcnthnu. bütün 
tayyare motörü fabrikalarına bildi· 
ıilcn ve Amerika hesabına Holb · 
Royce motörleri imal cdil~n bütün 
fabrikaların ayrıi motörleri İngilte
re için de imal etmeleri laz:ımgcldi
ğini, altsi takdirde Amerikan hü· 
kümelinin bütün :-ıipari§lerinin ip -
,tal edileceğine dair verilen emri 
teyit etmiştir· 

l"f;Nt Tt:sr.tIIAT-rf,A::'\l 

mi 111ı ...... dn bir n"ti::c ehle etleme· 
mi~ıcrdir. Drnizaltı gemiri r.ıüda· 

hale eden dü"man ta vprf'lcrind<'n 
kaçma~a rıuvaffak olmuo;tnr· 

Fabrcriıı u=rıııı;ıi lmr:ır·~:ılıı. 28 
(A· A·) - Ordu başkumandanlığı 
bild'riyor: 

:.mtarcl;c muahedesinde d('rpiş 
C'tlildigi ,·cçhllc Palıildc hareket e
d11n Alman seri kıtaları dün ak~am 
Bayo'lnc'un cenubunda lspanya 
hu :uduna ,·armı~lardır· Bu suretle 
Alman kıtaları Fransad:ı bütün 
ı fanş ,.e Atlas sahilini işgal etmek. 
t·~irler. 

Alman hava kuvvetleri 28 Hazi
ran gecc!:'i orta lno;iltı:'rede sillih 
fabrikalım \"C cenup 1nı;lltercsinde 
limanlar iizerinc muvcrr:ı;uyctli ta
arruzlar yapmı~lardır. İnfilaklar ve 
büyük yangınlar g3rülcbilmi§tir· 

27 haziranı 28 hazirana bağlıyan, 
gece fngiliz tayyareleri batı Al • 
manyası ile t;imal Almanyası üze· 
rinde uçmuşlardır. l\Iuhtelif yerle
re ve ezcümle evlerin Uzerine bom-

T.\LYAN TEH'J<':i: "PARLAK 
il U:J;JU.TLER YAPII...DI,, 

iı:ıl~·aıla bir m:ıhnl, 28 (A· A·)' 
l tal~·an ur:rnmi kararg{ı.hınm 17' 

-ı U:l'aralı tebliği: 
Ş~mal \'<' s:ırl.i İtalyan Afrikasın

d a 1'.a\'a kuvvetlerimiz parlak ,.e 
kesif hareketlerde bulunmuşlar-
dır. 

Ilingazi hududunda d~manm va 
lngiliz motörlil kıtalarmm gerileri 
muvaffakıyetle bombardıman celil • 
miş ,.c ha11ara uğratılmıştır· 

Hava muharebelerinde Asm.ru:ıı. 
<'.İ\'arında bir İngiliz tayyaresi k'-ı• .. 
raya inmek mecburiyetinde :ı?' l, .. 
mıştır. S:ığ kalan mürettebatı tı«ir 
cdilmişt.ir· 

Asa-b civarında bir düşman U:..r 
yaresi dü.c;ürülmiiş, diğer bir tayya• 
re de ciddi hasara. uğrğ.t.ıı~(ıı:·. ı 

Mısırda yeni 
kabine kuruldu 

balar atıL-lıı:ştır. Bir miktar ölü ve J\ulıire, 2S ( A.A.) - Yeni Mısır. 
\'a~in;ton, 28 (A· A·) - A.580- yaralı ,·ardır- Gece avcılarımız 3 kııhinesinin teşkil edildiği bildiri!. 

ciated Prcss ajansı bildiriyor: düşman tayyaresi düşilrmilıılerdir· 1 miş:ir. BaşYekil Hüseyin" Sabri Pa. 
Bu telı;rıt!a göre, ı::cçcn pazar gU

nUne kadar general 1'.littelbavzer 
ile zabitıerı \'e a&kcrlcri mu!<a,·cmete 
devam lehinl:Jeydıler ve bu karar bU· 
tün Suriye ve Ltilma.n h3lkını memnun 
etmi§, Suriyelileri ve LtibtHı.nlılıırı 

,temıil eden heyetler generali verdiği 
:karardan dolayı tebrik etml~lerdl. 

Umumiyetle iyi malfımat alan 27 Haziranda İngiliz tayyareleri flş:ı, nynı 7.nmnııcla h:ıriciyc neıarell-
mnhafil, reis nuzvelt ile milli mü· Belçika • Holanda sahilleri üzerin- ni ele dcnılıte etmiŞtir • .l\fı:lıir' Pa~. 

ştt.ıAU AFhlKAYA GEJ.;NcE... "dafaa isti5ari komitesini:ı askeri de uçmuşlaroır· Bu t:ıyyarelerden 1 şn h:ıbincsinden :yalnız iic zot, ~~-
Şimali Afrikadaki kuvvetlere gelin· tayyare, tank ''C sair csliha imali; altı tanesine. avcılarımız tar:ı.fmdan ni kabineye d:ıhildir. Ilunlar da da_ 

ce; Franııa hilkumeti bunların.da ,ve ~ühimmat fabrik~lan imı~sını hücum edilcre:~ dU~Urülm~tür. 'lıiliyc nazırı Nokraşi Paşn, Nafia 
eil(l:11armı terketmelerl için uğraşıyor. derpış etmekte olş.n bırkaç mılyar : I~alın hulutlnrın hima .. c ettiği'ild nazırı Hüsc~ in Sırrı ney ,.c mü•. 
Madrittcn verllen bir habere ı:i>re, dolar tahsisatlık yeni bir teslihat' dii!lm!ln tayyaresi Ha~ovre'e ka. - ~ nakalal nazırı Galip P:ışndır. Yeni 
Fransız Generalli Goro, dUn Tancaya P!a~rnı tasdik ettiklerini bildirmek· dar i!::rliyerek bomb:ılarrnr atma· '9azırlnr, şunlardır: Malbc nazırı 

surette devam edecektir . ., 

-ak t k gelmiş Ye l'ramıız Fa~11na doğru yolu· dır. ğa mU\'tıffak olrnu<>lardır. Bir mik• rA6~amit St1le•·man be)', rnı·ııı 
r a ço geçmeden va7.iyet değiş· K " ~ - "' 

mı• v k 
1 

. . t bo • na devam etmiştir. General Goro, ma- ongrenin bu son r.clse3İ, şimdi- t:ır ölü ve -..•aralı ve maddi basar müdafaa.nazırı Knvsi P"~a. : · ·,·c 
,, e ıuı er erın manevıya ı zul· 1 . J - " .... 

'mu§tu·r. Sebebi askerler!n \"atanların-' \r~f8 Peten tarafından hususi bır Ya· ye kadar milli mlidafna için beş vardır. • nazın J:\ilml,1sa bey \'C nınlı"ınc 'c 
dan ve ailelerinden utnı<ta bılıunma-" z .. 8 ilıı to.vz!C olunmuştur. San~ldığına ~ilyar dolarlık bir tahsişat vermiş- Stavangçr Sola hava meydanı U- ia; .... n:ızıd''Salim Sa~i he3·dir. Ka· 

. , gore, general Goronuı:ı seyahalı, şlma- +ır · ""' 
lan ve bunların vazıyetınden haber-~ 11 Afrikaüakl latalar yüks:ık kuman· ,. • z~rinc yapılan bir taarruz tC!ieb - l "ıı :- ' C' ~erküz kahinesiclir. 

duclamam~an~~ A~erlttl ~~~·~~~~a~ı~~dWiklu~~~a,~---~~~~~~~~~~~~----------------~~~ 
y~ merak ,~e endişe, Fransız zabit· • aı ile alakadnr bulu~maktadır. .. ~ 

16 

lenne de sirayet etmııı \'e bu da kara.f • 
rm dcği~tirllmesine ve Frırns,hUkft! lNGİLTY.RE ~·e GEXF:RAI, Dö GOL 
metinin emirleri dairesinde harekete Diğer taraftAn İngiltere hUkOmett, 
sebeb olmu,tur. Londrada F'rıınınz mukavemetini or-

General MlttelbAvzer ile askerlerini ga.nize etmı>ğe çalışan Fransız gene· 
mukavemetten yazgeçiren diğer bir- rail dö Goliln yazlyetlni tasrih etml~ 
A.ınll de, Fransız mukavemetini idare, ve dUn Londrada ~u tebliğ neşredil-
edecek yeni bir hükumetin teşekkül, 'mltşir: • 
edememesidir. Böyle bir htikümet te·~ '11ngili7. htikOmeti, general dö Golü 
ııekkUl etmiş ol3aydı, askerlere ve za-~ her nerede olursa. oiııun, ml!ttefikler 
bitlere yeni bir ilham verir ve bu 11· \d a v a s ı n ı tutmal< Uzcre ken· 
ham da bunların şevk ve gayretin diııine iltihak eden bütün Fransızların 
tahrik ederdi. 

0

litleri olarak tanımaktadır:., 
HülAsa, ~'ransanın ~ııriyedekl ordu- General dö Gol dUn akşam Londra 

su da anavatnn kuyvetl~rı gibi ııillhı· radyosunda Franı:ızları nıücrıdeleyo 
nı bırakmıştır. Bu ordunun askerleri ı ·davct ı:den bir nutuk daha aöyiemiıı· 
terbii olunacaktır. Ur. 

Irak Hariciye Nazırı 
Ankaradan ayrıldı 
Görü~rncler iki memle
ket için çok fayladı oldu 

Ankııra, 2X ( .\ •• \.) - 1 rak hariciye 
ve adliye vcz;irlerinın Ankarayı ziya. 
reUerl munasebetile Bfa~ıclaki tehi. 
.neş:·edilmlstır : 

Cumhuriyet hU;;ümetini ziyaıct et· 
mek lizeı·e Ankarny,l. gelmiş olRn 
Lrak lıarıcıye veztri t:uri Sait retakn. 
tinde adllre Yeziri Nacı Şevket oltJu
ğu halde Reisicumhur lamet ln~n.ı 
tarafından kabul buyurulmuşlardır. 

Nı..:ri Sait ve Naci Şevl>et Başveki 
Dr. Refık Sayclam ve haric!l e \'ekil' 
ŞU!<rU Saraço(;lu ile mUteadclit görUıs. 
meler yapmış ve bu ı;öruıımcler esna 
11nda umumi vaziyeti birlikte nıUtn. 
t!a eden Türkiye \'e lrak devıeı 
adamları iki komşu memleket araeıo 
daki ııkı dostluk ve roenfnat rabıta. 
larmı bir kere daha memnuniyetle 
mUşllhade ve tcsbit etmişlerdir. Ara 
dakl mUnascbl!tlerin bu hayırlı sey· 
rinde nıcsut !nkiı;:ülo.r hasıl olaca~ın, 
göııteren tam mutRbakatı cfkAr .Iıak 
yezirlerlnin Ankara ıeyabalını lkı 
komşu ve dos~ memleket için çok 
faydalı kılmıştll'. 

••• 
Irak hariciye veziri Nuri Said 
Paşa bu akşamki Toros cksprc· 
siyle Iraka dönmek üzere Anka· 

ı radan hareket etmiş ve istasyon· 
da hariciye vekili Şükrü Saracoğ· 
lu, hariceye erkanı, İngiltere, 
İran ve Afganistan b~>:ilk elcil;ri 
ile Irak el~isi ve elçılık · erkanı 
tarafından teşyi edilmiştir. İstas· 
yonda bir askeri kıta. ihtiram 
vazifcııini ifa eylemiştir. 

Amerika limanlarında
ki Fransız vapurları 
tevkif mi edilecek? 
Ya~in;ton, !!8 (A· A·) - "Tah. 

ribinc karşı muhafaT.a edilmek, 
Birle~ik Amerika limanlarında tah
ribat yapılmasına mani olmak, Bir
ler-ik AmC'ıikanın hukukunun mu· 
hnfazası ,·cya kcnd"sinr. karııı vaki 
taahhüdntın ifasını temin makşadi· 
lc:ı, hC'rlıangi bir Amcriknn veya 
ecnehi "apurun:ı icabında vazıyrt 
etmek brı!ckını hazine müstC!i~ırına 
veren hir kararnameyi Ruzvelt im
za ctmi~tir-

Bcyanntta bulunan salBhiyettar 
bir zat kararnamenin Amerika 
snlarınd:ı bnlunan Fransız f.!'C'milr
rinin muhtcmol tevkifine mukaddi. 
mc olduğunu bildirmiştir· T<eza e

.mir Alm:ınynnın hakimiyeti altına 
giren di~cr mcmlelrntlC're nit ge -
milcr-e de tatbik edilecektir. 

Amerikacla cumhuriye~
çiler partisinin reisicum

hur namzedi seçildi 
\'rı~i11rıfon, :l!J - Anıl'r'ıkrıd:ı rııın

lıııri .,.ct~·ılcr p:ırtisi ınrclisi, füıii· 
ıniizıle!,i l'l'İsic:nmlıur iıılıilalıınıla 
pıırli namııın gıisl reeı·ği rcio;ieu n 
!ıtır namzcdıııı srçmi5lir. Bu 7. 1 
l.ııi \'ilki i-;nıınıle hu) iik ı.ır fnhrı . 
l.:afiirıliir. J\ı nrfü;i t8 'lışınıl.ırlır \'r. 

ıııiittcfikleıc ynrılını l::ır:ırt::ırıılır. 
Siya~ı mıı'}ahidJcr, nımlıuriYcl 

p~rli~i kongıc .. ıiııın Hıız\'C·lti iııtı_ 
h:ılrntla en zi,>:ıdt' m:ısliııı rtınl:, 
ılıtimali olaıı ııanızeıli getirmiş c ı 
dıığn knn:ııılinılcdir!rr. Cliııılıııri. 
yrı~·ilcriıı kıııı:ınliııc göre, Hıınril iı 
~iinrii ılcf:ı c·iiınhıırrrisliğinr nam· 
zcd lı~i n i ,·nzt'rl erek ı ı r. Çıııı kfi fı. 
ııiiımızdrki iııtilınhnll:ı \'ilkı) ı ııı.ığ • 
liıp etmek ihtimali olan tıaşka bir 
demokrat ıne\·cul değildir. 

Fransaya çok pahahya mal olan bir müstemleke 

Sahrayıkebir 
Fas, C<?z&ir, Trablusgarbın cenup, 

Sudanın garp hudutlarmdıı.n batılıya· 

rak Atlas Okyanusu kıyılarına lmdar 
devam eden uçsuz, bucaksız bir çöl 
vardır. Sudandan Atlas Okyanusuna 
kadnr oıa.n 4;:)00 kilometre uzunluğun 
da devam eden bir çol. Bu çôlil, atla 
hareket ede:ı bir yolcu lıiç durup din· 
lenmeden al'1lı koştura.rak ancak i2 
günde aşabili:. Tabii bu hesa.ı nor
mal yllrUyüş içindir ve nazarı bir 
hesaptır. Yoltsn tnb:aun hazırl.ıdı~ı 

maniaları a~arak bu yolcunun Sudan· 
dan deniz kenarına_ cıişnıesi lmk!Ul· 
sızdır. Çünkü çölde bir katra su yok· 
tur, rUzgtır her daltlka kumları kal· 
dırır, l:asırga halinde esen kum tnne
ıc.ı yr.lcunun ne!eı.!ııl tıl\ar, aUyle 
b ı a oer olctı, üı 'c lwm yı.;ınları içe· 
rislne gum'!r. 

Onun lçinoir J ı ıııt (;tığ milletleri 
• nrak bu ı;olün kenarına kadar gel· 
mişlcrdlr. Ne ilk çağda. ne de orta 
ı:al!Ja hiç bir falih, biç bir cihan. 
gir atını bu kum deryasına aürmeğ"c 
cesaret edcmemlş, hepsi ilk kum tc· 
pelerinin önUnde ,.e birinci kasırga 

karı:ısında soldan geri etmtştır. 
Cot,rafi ke~lflerin bir moda halini 

al iıJr, nkın rı ·ın seyyahların Ac;yanm 
Afrikanın, Amenkanın kıyılarında 

ve içerilerinde l'l'\aceralara atıldık. 

lan on beşinci. on atlıncı . asırlıtrll:ı 
bile hiçbir sey,rnlı. hiçbir ktışit bu 
kum c;ıolkrl 11raaında mac<>ra bulmak 
ce aretlni kendisinde bulamamıştır. 

Sahrayikebir ancak 19 uncu ıı~ırd:ı. 

geçilmlgtir. İlk geçi§ Trabluagarp ile 

Çad gölU arasında 1S22-1S!!3 nrn.•un
da yapılmış ve l:ıiioı:~ alı Klapertonun 
re..sli~I altında bir lıcyct bu ıki nolt• 
ta arasını tam on se~:ız ayda a~mıştır. 
Dunda.n sonra muhtelif hl'yctler Sah· 
rayıkeblrde on ilti keşlI seya!ıali yap
mışlardır. Bunlardan en sonuncuııu 

lS98 yılıda Cezairdcn hareltct ederclt 
1899 da Zlndere varış Fransalı meş· 
hur Ours'nun r~isllği altında yapıl· 

ını,tır, 

Bu kum c;;ISIUnc son ıı.srn kadar ta
lip çıkan hiçbir Avrupa de\"lct! ol _ 
nıamıştır. Afrt!:anın ı:lm:ıl f"alul.cri 
Uzcrlnde ycr!<';ıen miılctlcrden hic;
birisi ne 1nglll:llcr, ne ltalyanl:ır, ne 
Fra?ll!ı:ı:lar, ne de ls~:ınyollar bu top
raltlar, daha ıloJru t.abırle bu kıını· 

l:ır Uzerindc hr.kim'yet hUlyu.lnnna 
cıU~mcmlı;tlr. 

Anca!{ 1914·18 lıarbiıı!n neUceslnden 
:;onra Fransa bu topru ı,ınn işletmek 
ve I•'ransıı: milletine malctmek ta.snv· 
\•urunu bir hakikat haline koymn~a 
başlamt§tır. Du i' için yapılaca!> ill< 
hareket tabii yoldur. Fransız mUhcn· 
dislcrl 35.000 kilometre yol ytırUyerel< 
~·apılacak yolun ili< pıttnlıırını çlzcliler. 
Bu,yol Cezalr ve Fas huduUannı bir· 
le§ti~l J\:oloınbo neşir mcYkllnden 
başlıyacak Stje;- nchrı Uzcl'lnde Scgu
da bitecekti. 

Bu yolun yapılmasına !;arar \'ermek 
kolay olmRclı. Muhallncrl çoktu. 1 

Birçol<Ian yolıın kamyon yolu olaral;: 
yapılma~mı iıı .yorlnrdı. 1lk uman· 
!arda o\omob!I yolları taraftarları 

galebe eder gibi oldu. Fakat Fransız 

. 
A s A 

mUıtemlekeler nBZirlığı demir yolun• 
da ısrar etti Ye muvaffak oldu.• 

Yol 2,000 kilometredir. ı,:ı.ini çölU 
,.arasından şimendifer yUrlltmekTt&ıı-... . 
mln edildiği kadar korkunç bir i§"'Ôl· 

• • 
madı. Rnylıır kolay tahkim edildi. 
Daimi nezaret Iı:in her 10 ktlomctre 
ba~ma bir adam ka.fi geliyordu. Yal· 
nız yolun yaptlma.'lı çok uzun stı'rlı
yordu. HlSO da Fransız ordusu In°iüt 
lş:crine mUdahale elti. ln§Ut iü~t· , .... 
le~ti. Hat için 1930 yılma kadnr~,G 
ınllyar frnnlt şnr!edilml11U. Bitms 
tarihi olan ] 934 yılm3 kadar 4 sena 
ıı:erislnde dört milyar frank sarfedil· 
dl. 

Ancak bu yol yap:ldıkt.ruı sonra.. 
dır ki Fransa Sahraylkebire hl'ı.kim .. o· 
labilmiştir. Eskiden yUzlcri peçe örtu
lll, seri hecin dc\•elerinin sırtında 'd";. 
laşan Tuvare6!eıdcn ba~ka kimse ol· 
ınıynn, t..nm manasile lrnıı UI:~· 

kervan ı;eı:mcz bu çöl bugün manz.a.• 
rasını dl·ğiştlrmeğe başlamıştır. Ş~· 
dl t.ıu sayede Akdeniz ile Atlas Ok· 
ynnusundn Kine körfezi bir demir
yolu ile bn!'l'lıdır. Çölde ufak mamu
rrler bellrmeğe bat:lnmıştır. Cezalr· 
den Çad g!ilUnı: kadar 3 numaralı im· 
p:ıratorlul• otomobil yoluyla Orandan 
Niyameye kadar suren 2 numaralı 
lmparntorluk yolu yapılmıştır. 

Bu lrnm çölleri araaındn bu kadar 
azım fedakl:\rlıkla ~ n pılan bu yollar 

ıhe yok l<i Sahraylkebirden iktisa· 
di lstlfadelr>r temini ma!;sndlie yapıl· 
11U1m~tır. Hnl>sat tamamılc ukert
dlr. Kine kör!e::I kıyılarından Akdeniz 
kıyılarına kadar dc\·am eden Frnnııız 
mUstem.lcke imparatorluğunun birli
ğini temindir. 
E~er sulh ~·apılırken Fransız 'mUı;· 

temleke imp:ualorlu~u parçalanacak 
olursa o ''aldt bu mak at uğunınd:t 
sar cdilım mllyarlar boşuna harc~n· 
mr~ olacaktır. 
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Besarabyanın işgali devam ediyor (Baştarafı 1 incide) 
l'opo!, t1aat 19 da celseyi tatil e
derek :M:a.caristanm Sofya elçisini 
kabul etmiştir·· Bunu mliteakip 
meclis müzakerelere devam ebniş. 
tir- İçtima.dan sonra hiçbir tebliğ 
ne§redilmemiştir· Toplantı esna
sında Bulgaristn.nm milli meselele· 
ri tetkJk edilmi§tir· 

Vaziyetin inki.safr, mes'ul Bulgar 
mnhfellerinde gittikçe artan bir a
IAka.yla takip edilmektedir· 
Diğer cihetten öğrenildiğine gö· 

re Bulgaristan, bazı askeri tedbir
ler almı5tır. 
İTALYA VE ALMANYA İLE 

"TEUAS 
Sofya, 28 (A· A·) - "Stcfani" 

Bulgaristan hariciye nazırı, !taıya 
ve .Alınanya sefirleriyle Sovyetler 
Birliğinin Romanyaya kaI'§I hare· 
keti hakkında uzun bir mU18.katta 
bulunmuştur. 

Bu sabah akdi derpiş edilen na
zırlar meclisi, bu akşam veya ya· 
rm toplanacaktır. 

Bulgar siyasi mahfe11erinde, 
Bulgar talepleri meselesi, Sovyet
ler Birliğinin Romanyaya karsı ak
siyonu neticesin-ae husule gelen 
;vaziyetin çerçevesi içbıde mütalca 
edilmektedir. 
XALİMAT MI BEKLİYORLAR? 

Londra, 29 - Romanya bükü. 
metl Dobnıca ve Transilvan~a hu
dutlannda aldrğr em.niyet ve ihfr 
yat tedbirlerini daha ziyade sıkı
l~- Macaristan hilkfuneti 
:Almanya ve İtalya nezdinde yap· 
~teşebbüse intiziren Traruıilvan 
yaya karşı herhangi bir harekete 
geçmekten içtina'b ediyor. Sovyet 
Rusye.nm müstakbel vaziyeti Ma
caristanm bu ~ekingenliğine 8.mil 
olmaktadır. Budapeşte siyasi maha 
fili, Macaristaıim Romen hudu. 
dunda. kontrolu sı:klaştırdığmı söy
lemekle iktifa ediyorlar-
~r siyast mahafili, Sovyet 

Rusya.nm Pe§te lıilkfımetine bir 
not.a: vererek Çekoslova.kyadan 
kendisine ilha.Iı: edilmiş olan Kar· 
patlaraltı Rusyası Uzerinde hima
ye hakla istediğini kat'iyetle tek· 
z!.b ediyorlar. 

Bulga.rista.nm vaziyeti de Yaca
ristanda.kine benzetilebilir· Sofya 
hilldlınetl de vaziyetin tenevvüril. 
ne intizar ediyor· 

ROMANY ADA UMUMi 
SEFEltBERLlK 

Londra, 29 - Romnnyada dün 
gece yansından itibaren bütün ka
ra, deniz ve hava kuvvetlerinin u.. 
mumt seferberliği illl.n edilmiştir. 

Bu tedbirin sebebi hakkında hiç 
hir resmt izahat verilmemektedir. 
Ma:ımafib, öğrenildiğine göre, bu 
Sovyet meselesine karşı del;il fakat 
Romanya hududla.rındn ...-ukua gele
bilecek diğer ihtilafların rılükad::ır / 
hfitlln ihtimallere karşı ihtiyatı bir 
seferberliktir. 

Romanya.nın, ban büyük devlet 
Ierin müdahalesi vaki olmadıifı t:ık 
dirde Macaristan ''e Bulgarist:ına a 
:raı.i vermeyeceği anlaşılıyor. 

Basarabyadan cekilcn kuvvetler, 
Macar: hududuna sevkolunmuşlar
'dır. 

Romanya müdafaa meclisi dün, 
bUtün gün içtima holindc idi Ye 
tedbir almakla meşguldu. 

Bilkreşte snlahi:retıar ınalıafilde 
temin edildiğine göre, Rumen hük-U 
roeti, her h:mgi diğer yabancı bir 
devlet tarafından vaki olacak tuleb
lerJ tlddelle redde kar:ır vermiştir. 

MORATORYO 
Bllliln Romanyada tediyat talil e_ 

<Iilmiştir. 

MACARlSTANDA i\SKERl 
HAZIRLIKLAR 

Badapcşte, 28 - Macar tcl~raf a
jansı bildiriyor: Macar hükumeti 
Romen bududundald vaziyeti kanır 
sız ve emniyetsiz gördüğiinden hu
{iut muh:ıfızlerınm kontrollerini şid 
deUendirmelerini Ye geride lıulu. 
nan kıtalarm Romen hıı<lurlnn doğ 
ra hareket etmelerini lüzumlu ~ör_ 
mfiş ve bunun itin icab eden askeri 
tedbirler a.Iınmışlır. 

Mnc:ırislanda bütün ihtiyatlar &i 
lah altına alınmıştır , 

I.ondra, 28 - Eıı ~on h:ıberlere 
göre Macaristan, hudut ıkuv,·etleri· 
ni takviye etmekte ve buna Roman
~ :ıdakl teşevvüş dolayıslyle !Qzum 
f:Ördü~ilnü bildirmektecUr. Peştede
ki bir muhabirimizden alınan ma_ 
lômatn göre, Macaristan BerlindC'n 
alacağı işnrelc göre hareket edccE'k 
1ir. Macaristan bu işaretin mahiyetı 
ni anlamak için Derline rniirac:ıat 
etmiş, fakat henüz bir cevnp al:ım:ı 
mıştır. 

MACARtSTANIN tDAASI 
Budapeştc, 2S - "Büylil: Maca· 

rlstanın tabii h:ıkfarınd:ın biri de 
halen Romenler elinde hulun:ın 
Transilvanyanın hududları it"ine a-

' lınmasıdır. 
1938 de Münib göriişmcsinde 

lan Almanya ,.e llalya 
l\facaristnnın büyük dostları olan Al 
manya ve llalra bu ar:ızi talclıini la 
mamen haldı bulmuşl:ırdı. 1938 de 
hakikat olan dava bugün için de 
hnkikatıir. Transilvnnyanın \'aziyC'_ 
tinden farksızdır." 

«ROMEN TOPRAKLARININ 
BvTONLOGU" 

Londar, 2,~ - Asosialed Pres 
muhabirine göre Romnnyanın bu 

tedhiri diğer hiitün arazi talepleri· 
ne karşı koym:ıktır, 
'Macar radyosu Besernbya •e Şi

mali Rükavinnnın Sol'yatlerc ter_ 
kinden b:ıh«eclerken: "Böylece Ilo· 
men topraklarının bütünlüğü keyfı
yeli artık sona ermiş oluyor." ıle
rneldc ve :'ıfacaristannın ıla TransiL 
v:ınyayı talep et rnekle ol<lu~tınu 
bildirmektedir. Diğer taraftan Rul 
ı;aristırn da Dobruca:yı istemekte· 
dir. 

(Ba$ tarn/ı TinC"idcJ 
ertesi gUnlln de p:ızJ.ra tesadüf etme-
si dolayısile, prlilmento pazartesi Öğ· 
leden sonra toplanacalürr. 

lar dahilinde derhal hallinı teklif 1 Romanya elçisi, Romen hllkdme. 
etmekledir: linin Besarabyayı ve şimPll Buko· 

1 - Besarabya <lerh~l Sovyetler. vinayı Sovyetler Birliğine terke a-
Oirliğine iade eclilnıclidir. madc olup olmadığı hakkında B. ..... 

Ilükreş, 29 - Besarabya ve şi
mali Bukovinanıu terke-dilmesi 
hakkındaki Sovye.t teklifinin kabul 
edildiğine dair Romanya hükilıneti 
ta.rafından verilen notaya Sovyet 
hükümeti derhal cevab vermiş. fa. 
kat işgalin ancak dört saat tehir 
edilebileceğini, cvveı:ı işgalin ya -
pılması icab ettiğini, teferrüata a· 
it ·meselelerın bu işgalden sonra 
müzakere olunabileceğini bildirmiş· 

2 - Dukovin:ının şimal kısmı Molotof tarafından irat e'1ilen şi. 
Sovyr.llcr Dirliğine tcrkedilmelidir. fabl suale müsbet cevap vermiş. 
(Hudutlar notaya lıuslı bir harita. tir. 
da gösterilmiştir.) İKİNCİ SOVYET NOTASI 

MACARLARIN TEKS1Bt 
Bül:reş, 29 (a. a.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
M. T. I. Macar ujan.sı, bir ço:. 

Bükreş gazetelerinin hususi tabi'.ar 
ı:ıkarıır:ık, haberin Iludapeş:cdrn 
alındığı knydiyle, Sovyct hiikılme
tinin ;\lac;ır hükümetine bir notn Ye 
rerek cenup Karpallarınd:ıki Uk
ranynlı ahalini So;·yetler t:mıfındnn 
himaye edileceğini bildirmiştir. 
Salıihlyeıtar malıafil 1\f. T. I. aj:ınsı 
muhabirine, bu haberin baştan ar:ı_ 
ğı uydurma olduğunu lıeyan elmiş
lerdir. 

MACAR r.ıt'DAFAA MECLİSİ 
TOPLA .. "'IDI 

Builapeştc, 29 (A· .A·) - na
zırlar meclisi, dün sabah top1an -
mıştır. Yüksek milli müdafaa mec
lisi de öğleden 'sonra toplanmıştır. 

tir· ' 
Bu cevabdan sonra Sovyet kıta

lan Uç noktadan hududu ge!;mi§
ler ve taleb edilen araziyi işgale 
ba.'.]lamı.-,lardır· Evveli Besarabya 
ve şimali Bukovinanın merkez şe. 
birleri i~gal edilmiştir· 

İşgal hadisesiz cereyan etmiştir· 
Ancak bu arazinin terkedileceğin. 
den haberdar olmryan ;Romanya 
askerleri bazı yerlerde mllkaveme
te teşebbüs etıhi§lcrsc de bu ufek· 
tefek hadiseler çabuk . önlenm~tir· 
Bu arada üç Romanya tayyaı ~si 
düşürülmüştür· Romanya. kıtaları 
mukavemet etmeden geri çekil· 
mek emrini almı;)lar ve bu emri 
y'erine getirrrü:ılerdir· 

Sovyet hükümeti bıı notada Ro_ 
mnn:r:ı hükiımetlnln lıu taklifleri 
kobııl ederek iki memleket arasın
daki ihtilafın sulhıın h:ılledileceği 

ümiriinde bır!uncluğıınu bildirmiş 

ve 27 hazirnn ~ünü zarrtnda Ro. 
m.en hükumetinin cevabına intizar 
ettiğini iliive cylcnırştir. 

RC~ıL.ı\NYANJN CEV ARI 
27 haziranıl::ı llonınnyanın Mo'I_ 

kovn elçisi tarsfındRn Sovyet hü. 
kümclinc verilen ce,·apta Romen 
hükumetinin Sovyet notasında mev
zuu bahsedilen me!!elcleri sulban 
lı:ıl husmmnda mııl:ıbık v~ Sovyet 
hlıküınetile geniş bir es:ıs iizertnc 
ıniizakereyc anıaıle olılıığıı hilcliril. 
rniş, SoYyel hiikunıeli bu miızake_ 
reler için mahnl ,.e tarih tayinine 
rlııvet edilmiştir. Romanya h'.ikii _ 
meli kendi delc~cl<'rini tııyin rde
cektir. ~Jezki'ır hükumet mcıkiır 
meselelerin halli ile iki memleket 
:ırnsmda iyi bir anlaşma ve dost. 
luk hadis oHl.cni;ını ümit etmek. 
lerlir. 

Sovycl hiikumeli, Homen hükQ. -
metine verdiiıi yeni bir notada Ro.. 
men cevabının sarih olmadı~ını, zi. 
ra Sovyct isteklerine l'Azı!l blr mu
vafakati ihtil'a etmcdiEtinl bildir~ 
miştir. Sovyet hükumeti Dnvides.. 
konun beyanatınıı ıttıla hrsıl eder
ken Romen hüki'ımelinin kendisile 
mutabık kalmağa amade olduğunu 
kabul elrnek mecburiyr.linıle<tir. 

l:luna binaen aşalıdaki bu!lusları 
teklif eder: · 

1 - Romen kıtaatı mevrnu bahis 
ar:ıziyl 28 haziran saat H fen itiba
ren dört günlük bir vad• zarfında 
boşnllmnlıclır. 

2 - Sovyet kıtalar! Çernoviç, 
Kişnev ve Akkermanı 28 haziran~ 
da işgal edeceklerdir. 
• 4 - Romen hükOmetf me'":zuu 
bahiı; topraklardaki bütün resmi 
dairelerle demıryolu ve ııose tesi
satının s::ığ!:ıın ve masun bir şekil

.ele himaye ve tesliminden mesul o. 
lacaktır. 

5 - Romen ve Sovyet müınes_ 

Macaristan hadiselerin inkişafı· 
nr disiplin ve sükünetıe beklemek
tedir· Vaziyeti nazarı itibara ala _ 
rak Macar hükiımetinin Romen hu
dudu boyunda da.ha sıkı bir kon· 
trol tesis ettiği hab,eı- veri!rnekte -
dir. ~ 

Beş talebeyi öldüren 
mayn 

Kopen.hag, :Z9 (A.A.) - Kopenhag 
civarında. bir plljda taleplerden mU· 
rekkep bir grup dol&§mal~ta iken 
gençlerden biri denizin sahile attığı 

bUyük bir maym sökmek istcmiştlr. 
Fakat bıı lşl yaparken mayn infilAk 
ederek talebeden be~ln!n ölUmllne se
bep olmu§tur. 

TaV\·are filoları SovYet kıtalnrı
na. r~fakat etmekte, bu kıta!arin 
gerisinde ~re ilerslııde uçmaktadır
lar· 

ROlIANYADA MATEM 
Biihreş, 29 - Romanya dahili

ye nezareti üç gün müddetle, bil. 
Liln memlekette, her türlü §enUk
leri, tiyatro ve sinemaları ve umu· 
mi konserleri menetmiştir· 

Fransız - Alman-sulh 
müzakereleri ne zaman? 

X eni Romen elçisi 
itimatnamesini verdi 
Ankara, 28 (ıl • .-U - Romanya_ 

nın yeni Ankara büyiik elçisi na. 
du Rrusesku bugün saat 17 de 
Çankaya köşkünde Reisicumhur 
İsmet İnönü tarafından kabul bu· 
yurulmuş ,.e i!imaln:ımesini tak
dim cylemişliç, Kabul esnasında 
Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu 
da hazır bulunmu'ştur. ' 

Fransada ı ı,s~ınilyon 
muhacir 

Bordo 28 - Mareşal Pctenin radyo
da eöylediğl nutkun metni ne§redil
mlştir. Bu nutuktan anla.5ıldığına g!S 
re Franaada bir buçuk milyon Belç!
kalt \'C o:ı milyon Fr~nsız hicret et· 
miFir. Bunlar bUylllı mahrumiyet i
çindedir. 

Münakalat vekili 
Alaşehire gitti 

/:mir 29 - .Münakalat vekili Aıi 
Çctinkaya vekaletini alak:ıd:ır edrn 
işleri tetkik etmiştir. Alıi.kadar de
vair rüessası ile görüşmüş ve rıh
tun da inşası kararlaşan yeni posta 
ve telgraf binasının yapılacağı y~ri 
tetkik etmiştir. 

Gece belediye reisi tarafından ~e 
refine Yerilen ziy:ıfclle hazır lıuh
n:ın münakal§t l'ekili sabah c!a AL 
sancak istasyonundan hususi trenle 
Aliışelıire müteveccihen hareket el 
mişlir, 

Trakyada bazı tarlaları 
sular bastı 

Bu sabahki konvansiyont'l treni· 
le Trakya.dan gelen yolcuların ver· 
dikleri malüma.ta. göre, son ıMdet
li yağmurlar Trakyanın muhtelif 
yerlerinde bir kısım tarlaları su 
basmasına acbcb olmuştur. 

Bllhaasa. Uzunköprü civarındaki 
arazi, Ergene çaymm taşm~ı :rU
zilnden kısmen suların hUcumuna 
uğran11,ştır. 

Bültre§ radyosu da r.ı.usiki ne~· (Ba.f tnrnfr Tincide) 
riyalına nihayet, vermi:ıtir- Milli kikine hemen derhal başlanmama
matem işareti olan bu hal Ro- sının ve bu muahede müzakeratı
manyada üç gün devam edecektir· nın, Almanya ve İtalyanın lngilte. 

!;IUIIACERET reye karşı harbi nihayete erdirdi-
!şgal edilen araziden muhaceret ği zaman Avrupa meselelerinin he· 

başlamıştır. Bu mülteciler.e yar - .yeli umumiyc'3ile birlikte yapılma· 
dDn için hususi bir komisyon ku- sı daha. doğru telô.kki olunmak. 
rulınuştur· - . tadrr. Fransa - Almanya Ye Fran-

Çernoviç ve Kişincv Ue telefon sa _ !tnlya muahedeleri, o zaman 
muhaberatı münkatidir· Roma.ny~ umumi muahedeye dcrcolunacak -
dahilinde hava. müna.kalıi.tı da tır. 
yoktur- Besarabya. ve ,µmali Buko. Fransa ile !ngiltere arasındaki 
vlııa ilÇ,_ bütün demlı;yolu münaka: münasebetlere gelince, şurası 
lô.tı, muhacirlerin nakl'.ne tahsis e· kaydedilmelidir ki. tunı ma'iıasile 
ı'Jilmiş bul4nmaktadır· münferit. sulh mevzubahs d~ildir 

KRAL KAROL BİTLERE ve mütareke ancak bir vakıayı, 
MESA.J MI GÖl'fDERDİ? muhasamata nihayet verilmesi 

Ne,·york. 28 - Bükre~teki Al- keyfiyetini rcsmHeştirmektedir· İn 
manya elçisi doktor Fabricius, hU. giitere, vaziyetten haberdar tutul· 
kfunetilc müzakere etmek üzere muştur. Fransa silahlarını terket
bugün tayyareyle Bükreştcn Ber- mek mecburiyetinde kaldığı zaman 
line hareket etır.iştir· Elçinin :mt· batlı hareketinin ne o!acağı birçok 
tere hitaben Kral Karolun bir me· defa İngilteredcn sorulmu~tur· Re
sajmı hB.mil bulunduğu söylen- no; 26 mayısta bu ihtimali Lon-
mektedir· drnda bı:.his mevzuu etmi§ti· 11 

RO~IEN KABİNES~"'DE haziranda, o zaman umumi karar. 
DEG1ŞtKLtK gahm bulunduğu Briare'de. askeri 

Bükrcş, 28 _ Kral Karol birçok v::ız:;\·et, Çörçilc açrk surette anla
na.zırl:m değiştirerek yeni bir ka-
bine kurmuştur. Rador ajansı, ka- POLI ST E: 
binenin şu suretle tadil edildiğini 11111rnınııınıııııu111111111~nı111 

bildirmektedir: Bir tramvay Laleli 
Hariciye nazırı Gigourtu, başve. 

katet mlisteşarı ~·eni partinin er - yokuşunda yoldan çıktı 
kanıharbiye reisi Gurdarianu, bari· Sirkeci - Yedikulc hattında işllyen 
ci ticaret nazırı Chrliıtu, Diyanet 560 numaralı tramvay La.leli yoku
işlcri nazırı Ciolbanu ve Diyanet ıunu inerken hattan çıkmış ve Koca
lşleri müste§arr Svicianu lı:tifa et· mustaiapaşaya. işllycn 3113 numaraJı 

otobüse çarpmıştır. OtobUs biraz hasa.-
miıılerdir· t-a uğ'ramı~. bAdtııe kazasız savuştu-

Meclis reisi Vnida - Voyvod Baş- ı·ulmuştur. 
vekalet mtistc~arlı~ına, Senato re- nur AöA.CL."JDı\N DüŞTtl, 

'i.sl Argcntoanou hariciye nezareti. Aöın YAll.ALA.."DI 
ne, 1nculetz ile Nistor müste§arlık· 
lara, iktmat nazırlığına vekalet e·• 
den Canciav Harici ticaret nczaro· 
tine ve propaganda nazırına veka
let eden Giurceku da Diyanet iy
leri nezaretine tayin edilmişlerdir. 

Besarabyanın işgali 
ve Almanya 

&.rlin, 2:J (A.A.J - Stefıınl 

Fatihte Kur§unlu rnedre!!ede 13 
numaralr evde oturan Halil bahçesin
deki clut ağacındııu dut toplı::.rken 

bastığı dal kırılmış ve a§ağı dti§ınüş 
tUr. Başından ağır sur~ttc yaralanan 
HaUl Çcrrahpaşa hastaneaine kaldJ· 
rılmı~tJr. 

KEZZAP YCULt) BtR ARABA 
DEYiltLDt, AP.ADACI AGIR 

YANDI 

Kömür satış teşkilatı Correspondance Politıque ot Dlp-
tomatique gazetesi, Moskovanın Be· 

İç! kezzap ;;~elerile dolu olan 23~S 
numaralı ytik arabacı, Sultnııhamam· 
da A§irt>fendi. caddesinden geçerken 
devrilmi~ ve içindeki kE:zzı:p şi'.leleıi 

kırılnuştır. Dökülen kev.apl:ır araba
cıyı at':;ır ı:urctle ynralanu;tır. 

Diln belediye ikt.ısat mUdUr!U- earabyanm Rusyaya iadesini her za
ğündc, Etihankm kömür salı§ mü. man talep etmlt olduğunu kaydcttik
mes3iJi ve yar9nncı bayilerin iştira tl'.'!ıı. sonra Almanyanın Avnıpanm ce· 
kile bir toplantı yapılmıştır. Şch- nubu ~rldslnde yapılmatı ıazrm olan 
rin muhtolif yerlerinde nçılacak bu arazi terltl işinin l<ıırışıklı~a mcy-
15 depoda bu yardımcı bayiler Eti· dan vcrilmedl'll halledilmiş olmaı;rnı 
bankın tayin ettiği fiat üzerinden memnuniyetle kar~ıladığını yazmak· 
sat?'.} yapacaklar ve bu fi.atlara hiç tadır. 
bir zam icr<l etmiyece!dcrdir· E::ın· SOVYr:TLT<:IltN tıı\.ntmn:E Dt.t:R 
ka kendilerine a)Tıca bir kar vere- V~~DtULERt l'ıl.\I,'Cn'ııAT 
cektir· Moskoııa. 28 ( A.A.) '-Bütün So'·-
Bir kız sevgilisine ateş yet rad:ro:arı Bcs::ırabra mesele~i 

hakkında şu neşriy:ıtı yopmı~lar_ 

etti, fakat vuramadı ılır: 
b.mlr, 29 - m~merde Gaziler Son ı;iinler 7f!rfında Soyyet ve 

m:ıhallesinde 19 ya<ırnda Meryem Romanya hiiküme!ıeri :ıra~ındn Be. 
admda bir kız sevgilisi Aliye flO- s:ırahyn ve şiın:ıll Buko,·ino h:ıkkın· 
kı:ıkta raslaıruş ve Alinfa bnşka bir daki ihtillıCın sıı.h yoluyl:ı h;ı.Jli iın
krzı sevm~ğc ba§lamasrna hiddeti~. kfını hasıl oımuştNr. 
nerek tııh::ınc".sile dcliltanlıya dört 26 haziranda hükumet rcl~I ''e 
el ateş f">tmLstir· Fakat fazla heye- hnriciye konıiı;eri B. r!olr<tof Ilo. 
canJr olduğu için elleri titremiş, man\·anın )fo~!Hwıı elı;io;i B. Dıwi_ 
kurşunlar gence isabet etmemiştir. rlesk~y:ı 

0 

lıir noln Yermişlir. So,·yel 
Yakalanan Meryer:ı ifadesinde: hükumeti lıu notadıı n~sarııhyanın 

"Seviyordum, ne yapayım, kendisi- \ t:ırlh hakımınılnn Rusy:ıy:ı ait ol. 
ni görünce do.ya.n:ııru:.dmı, ateş et· clıığu ve 1!)18 de nomany:ı t:ırnfın· 

tic., demlııtır. Tahkikat neticesin· dan işgal edilmiş bulııııduğu husu
de Merycmln Aliyi öldlirınek kastl- suna dikkati cekmiştir. No~arla De. 
le ateş ettiği anla~tlmışlır· :,aralı ya meselesinin aşağıdaki ş:ırt 

rAHliTA BİR ÇOCUGUN ItoLU 
lilR:J,Df 

Bı?şlktaşta Y('n!mıı.hallede Ayvaz 
kı'ihya sokağında 5 numaralı evde o 
turan N;.ısta!nnın 3 yaşındaki oğlu 
Lfıt:fı Abbasa~.;ı. p:ı.rl:mıo demir par
nıalijıkları U::cıintle oynarken muva
zenesinin kaybederek cl,\şmU~ ve sağ 
kolu kırlldJğından Beyoğlu hastanesi • 
ne kalclınlmıştır. 

Vefat 
Yilksek MUhcndL'I mektebi ve tek· 

:nik okulu muallimlerinden Fuat Şar
nıanmm eşi, gazeteci a'rka.dıışunız 
Adil Akbnnm kayİnvnldesi, al;ademl 
ta.lebe&inden Şelıabın an:ıcsi bayan 
Saime dUn gece vefat etml~Ur. Cena
zesi bugün ötıe vakti I~dtköy Bahıı.· 
rlycde So~ullu gokatındnki evinden 
kaldırılarak namazı O:ın:anağ& camı

inde kılındıktan ı:onra Karacaa.hmet
teki aile k:ı.brletanınıı. dcfnedilmiş~r. 

Kederli ailesine v:- ar~:e.da:;:ımıza. ta· 
ziyetlerimiı:i t:;tdlrirlz. 
llliBHr*WYW*fidrw+P529 7D 

tılmtştı. 14 haziranda Tours'da. 
Reno ve Baudoin, İngiliz nazırın· 
dan, Fransada muhasamat netice
lenirse !ngilterenin buna. karşı ak
süliımeli ne olacağı sorulmuştu· 
Çörçil, hararetle verdiği cevapta, 
manasız yere tenkidlerde bulun
mıyacağını ve 1ngilt~renin, muza!. 
fer olduğu takdirde, FraDl!ıanm 

kudretinin yeniden tesisini taah
hüt eyl~ğini bildirmişti. 

ALMANLARIN CEVABI 

)lünih, 28 ( A· A·) - ••stefani" 
VÖlkişer ~ei:Sbaht~r gaıeteei, 

Fraıısanm şimdi 1815 senesinde 
aktedilen Viyana konferansı esna· 
smdaki vaziyetine benzer bir va
ziyette bulunduğuna dair ya.rr res
mi Fransız mabfellerinde yapılan 
beyanata itiraz etmektedir· 

Nasyonal sosyalist fırkasının ga
zetesi, Avrupa kıtasınm miistak. 
bel leı5ckk~UinUn demokrat mar
kah beynelmllel bir konferansta 
mUnaka1'a edilmesi hiçbir zaman 
mevzubahs olmadığmm Peten hU
kfim ctine bildirilmesini faydalı ad
dcylemektedir. 

Avrupa telefon hatbna 
yıldırım düştü, arıza 

tamir edildi 
DllnkU §lddelli yağmurlar esnaam· 

da Trakyada telefon hatlarına: yıldı
rım düşerek Avrupa lle telefon mu
haberelerinin inkıtauıa gebeb olJlluş· 

tur. 
Telefon ldareslnden aldığnnız ma· 

\Cımata göre, eUratle tedbirler alına
rak dUn gece saat yirml birden ltl· 
baren yeniden A vrup& lle teleton mu
habereleri temin olunmu~tur. Bilhas: 
sa dUndenberi BUkreşle görüşmek Is· 
tiyenlcr pek çok olduğu için §imdllik 
h• resmi muhaberata tah.!ılıı olun
muştur. 

Diğer müracaat ·sahiplerine hattın 
me~gul bulunduğu blldirilmektedlr. 

Fransadaki talebemiz 
hakkında gelen yeni 

malumat 
Ankara, 28 (A.A.) - Hariciye 

Vekaletinden bildirilmiştir: 
Paristcki taleıbenin harp saha

sı haricindeki mıntakalara ıevke
dilmit oldukları evvelce ilan edil
mi~ti. t~bu muhtelif mıntakalar
daki talebenin isimleri elçilik ve 
konsolosluklarınuz tarafından pey 
derpey bildirilmeye batlanmıştır. 
Bu cümleden olmak üzere Veka
lete gelen ilk ilci listedeki iaimler 
şunlardır: · 

Halen Bordo tchrinde bulunan· 
tar: Enver, Necati, Nenhi Çan
daş, Necat Yücetürk, Lutfi Yaş· 
dağlı, Vecdi Türel, Cemal Pehli
vanlı, Hacı 'rangan, Bülent Yer
men, Ali İşay, Avni İnsel, Meh
met Ali, Ragıp Sanca, Orhan 
Hamamı, Cahit Tataş, Hayri Erk
mcn, Ekrem Kökpınar, Aron An
jel, Necip Alaiycli, Bayan Ala.i
yeli, Müzeyyen Çokdeğerli, Şem· 
settin Kocamemi, Ne~t Sirmen, 

Halen Marsilyada bulunanlar: 
Osman Bener, Abdülkadir Ere· 
me, Nazmi Gürel, Amahmet Ça
ya, Münir Belen, 

l 

silJerinden mürekkep muhtelit bir 
komisYon mezkılr toprakl:ınn talı_ 

liyesinden doğacak meseJeleri hal 
için toplanacaktır. 

Bundan başka, Sol'yet hükCımeii 
bu notasında Romanyanın 28 ha
ziran saat 12 ye kadar ce\·sp ver
mesini istemektedir. 
ROMANYANIN 1KİNCİ CEVABI 

28 haziran aaat 11 de Romanya_ 
nın MoskoT• elçisi aşağıdaki ceva
bı vermiştir: 

Romen hüklımeU Besarnbya ile 
'imaJf Bukovinanın •~kert iş:;ıtli ve 
bu topro kların t:ıhliye~ı şıı rtlarile 
mutabık oldıı#unu bildirir. Bunun. 
la ,beraber mezkilr bükümet tahJi
l"e için ıesbit edil~n vadenin uza. 
lılmasını istemiştir. 

Sovyet hü'kuıneti işgalin bir kaç 
saat tehiri hususunda mutabık ol. 
doılunu bildirmiştir. 

Hük!unet muhtelit komisyona mü 
messil olarak general Koslor ile 
general Boldin'i tayin etmiştir. Ko
misyon Odesada toplanacaktır. 

Sovyet teklifleri Romanya hükft
meti tarafından kabul edilmi.'J ol. 
duğundan Sovyet kıtalan 28 Hazi
ran sabahı saat 2 de hududu geç· 
mişlerdir· Mezkfır kıtaat halen ili 
Uç şehrin işgaline tevessül etmek· 
tedir: 

Çernoviç, Kişinef ve Akkerman. 

Norveç gemisinde 
çalışan bir Türk 
Bu sabah geldi, seyaha· 

tini anlabyor 
Jki sene kadar ev"\'el hkandin:ı~ 

ya ile Amerika arasında sefer ya
pan Norveç bandıralı bir gemide 
makinist olarak çalışan lsmaıı Tek 
adlı bir Türk teknisiyenl bugünkü 
konvansiyonel treniyle şehrimize 
dönmilşlilr, 

Bu Türk yolcu başından ı:teçen
ler hakkında bir rnuharrlrirnize şua 
ları söylemiştir: 

- Harp çıktığı zaman ı:ahştığım 
Norveç gemisi Amerlkaya gidiyor. 
du. Yolda lngiliz harp ı:teınileri ıa
r:ıfındnn• çevrildik ve kontrölnen 
sonra yolumuza devam edebildik .• 
Fakat, Noryeç harbi. haşlnyınca !ıll 
deniz seferlerine nıhnyet \·eril.iı
~inden ıemiden a:rrıldıın. Bir miıd 
det Norveçte kaldım. ·Norveç iş6al 
den sonra çok fecl bir ''aziyele 
düşmüş, açlık tehlikesi h:ış göslet 
mişlir. Halk ancak ölmeyecek ka· 
dnr yiyecek bulabiliyor. 

fa•velçe çok zengin ve müreffeb 
olan bu güzel memleketle şimdi 
korkunç bir sefalet hiiktim sürmek 
ledir. 

Almanya ile lskandinavya arasııı 
claki yolcu münakalatı lsveç yolıl 
ile yapıldığından Isveçe geçtim ,·t 
oradan feri-bot gemisiyle Alman~'# 
ya nakledildim. Seyahatimin bun
dan sonraki kısmında hiç bir güç, 
lilk görmcıliın. 

Sofyııd:ın geçerken bazı ::rolr.u 
lardan Bulgaristan ın Yunan hudu 
duna asker yığdığını işittim. 

Köprü ayağının 
yükseltilmesi için 

Tramvay aktar 
sından vazgeçil 
EmlnönU meydanmın ve köp 

yağının yükııeltilmesi lılne de 
dilmektedir. Emlnönllne kacla.r 
tramvaylar yUkselue i~l bltlncc 
dar Sirkeciden döuceklcırdir. 
Dtğer taraftan Uı.mva.y seferl 

intlzammı kaybetmemesi icln 
ma usulUnden vazgeçilıni§tlr. \" 
me itine gece devam edilecek 
baha kar§ı kaldırılan traıxw 

lan tekrar yerlerine konacak 
Bu aureUe tramvaylal' 11; 

meydanından ihtiyatlı bir sure 
ı:erek seferlerine devam edece 

Gömlek ve kombin 
çalan kadmlaı· 
muhakemesi 

Bakırköyde Madam Ko1' 
m:ığazasma alışveriş maks 
rip birkaç kombinezon ve 
gömlekleri çalmak iddiasUe 
edilen Hikmet, Hanife, Fe 
ZelUumm muhakemelerine 
bah Uçllncli sulh ceza mal. 
sinde bıı.krlm1'tlr· 

Maznunlar suçlarmı inkN 
tadaki kombinezonların kelı 
ait olduğunu iddia etmişi 
hakeme gelmiyen bazt 

1 
çağmlması için başka gUP 
mıştır. 

Bir Kanada t~id \ 
battı .,.·b~.~· 
~,-T.,~ 

Londra, 28 (H ,.~yzet.. c~ 1 ı... 
b&Yra#Jnr taşıyan dA. ~tmr t-a 
yerl, Bordo açıkıafll' Urcttclıa 

İki yUze yakın ın 
ki§I ölmUştU~. 
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ZiyaretçllerJe dolu bllyük ..ıoa- dudak!anada p 11)'11 bir .

da w mutealdbeıı bir lethı mab- Mim belirdi. Şef bamın msumsmı 
8Ulla llnwblı bitilik ~ ..... aabJarak: 
da bek:leyif. Yunhll JC...a. bitip - N~ Hmbmp tr 
tükenmeı &ibl pldl. Malmm odl-- UıbD ieVimU kbn•lerle tamp1 '1 
smda topakJmnı bldeetlrip bflr o!acakannı doktor Ka..ı. dedi. 
metle iiilerek telim ftftlikten 10D Kızanyonunul, demek iyi tahmin 
ra propaganda ialeri lefinln kaqr ctlllİjİm. Ne iee ısrar etmiJOIUDl. 
sındı banıketU dmlulu 111kit eilmll. lill beldi,.ı tııılmik F 
heyecanı arttı; fabl ba m,ec. besi ctiıekt&'ID8n ,.... ..... 
nma hSJdm oiPllN bildi w Si* lecıeblıd1r O .._ ~ 
&akiJl ~ dair telmuat DDkıalarml 1ildke 

Ş:t. dDl)'alar ve telefon IJetleri· cek. Bir p&pa wseoııke bllDda br 
le dolu lııocawn bir masanm ıert· talar ~ tamam)mDDI. 

sınde cmn. '* •• dlllmar 5e1 ...., ta1tL Kellilll• m 
tu. Silkat hlrbç llDiye aOidil w ftrildilinl anlayan Kastet Wpak-
tabiatile bunu. kildıet1i nam lh\11 lama birleldAJ> vOcuduDU dilDSU5 
etti: yaptıktu IDDl'&: 

- Dolı.-tor Kaml. dldi, illi bir - q. iJi ınJadJmM eklellns. 
zat ben tebrik 411tMt w yeni talt· dedi. ben ibmll AIMlibda Al· 
matı ba§kalarile tılblil edecek Jer man JXOPllBlldumla •ıml di· 
de aiıe ıene blmt bildirmek 1str' rekt&I aıacalJm. 
dlın. Bö)·le ırapna.mm eebebL ti· - Ewt. 
maJ Ameribdlld __,,. ... - D-M• ba...... ,.; 
liyetinia doJ.,.ue tik m'"dflta haNkAt f1Anı tatbilnd•m ~ 
lA>'lk potmealdt. q ı · *mal olatllı•• &bil,_. 

suaıu. ~ mı • ... bir tmrta 
Gururdan koltuklan bblnin mıJkabele elli: 

dakt« Yuniul 1'...ı ._ il" - Bm ' '-il lıuM- taJuıiat 
m* IUNtile tıızhlrlr etti w w dlıı .. br. 
Iifçe liUOm•mek cttlNtlnl &8ııtıP ..... a.rtnde ........ 
di. Bakqlan aynı lltDIDda mbr ıa: 
nettarllk. hOrq& w lldakat #Mle --.. Badld*ul taJalfml 
etmekteyci. ... 111 llıl-. .U ac* 4la 

Şef devim itti: - ...... ...... ....... ft 
- Otmum& , ....... ..,....1 
Eliyle masaamm """* ..._ ~lli;t Beri 

tam kaıpsaııdaki lııaltvlu ~- 1'mel de lf'DI tam llarü •JDJ 
)'Oldu. , ...,. ---

Kwel otanlllw flf 1a _. - H.ı 1lldlrt. 
devam etti. Hab•ww lllt a Be. lel IDl ..,._, 11• ıi mn llsln
saderinde bir tı* bUftwdn 'tJIJe dl fJe1drlk tlMoamda Mr 1anl-
falla ~ bir .selik t,atGre t-mqtı.. Genlt odanm Di 
sarabatle ~ ~bir bp& "8lda • eaiJde 

- Beni iJi clilJ ı,m dllltar X. D lllM odla'Mmdln biri &ClriD· 
sel. ~ ,...,. laıdlr dl. 
yaptlkllnlm lilMtect '* haahk Kme1 topaklm ilerinde .,. 
tellk1d edDmelldlr. kerte aOla ~ve kapqa doltu 

A'slen Alman olan Amerika va· yürüdü. .. 
<iiji'lİJ naS)'ODl1 • BOl)'allst ıq- Attı &i1D ... 15 .. ,. 1938 
lik tqekkCilleri GOk ıürA. Mühim de. "Bİllllllk.. yapuaa &iır1 bic 
eehirleıde her ay tertip ettiiinia havada H•mtıımı 11 .. .....- '*1° 
toplantılar da mOkemmel.. Fakat yor ve Nevyorka Ptmek Olere er 
bütiln bun1an çoğu sathi dil§ünceli Dize açıhyordu. 
Kınwlere blribirine llt ıörünecdt Doktor Yuniul Kalıll ~ 
,ekilde. fakat hıkjkatte hepsiııin le Dmrl cfiklgatj a,JlıetllM10'ıek -
gayeieri muayyen ve sarih olarak. riDi ılnPL Bu ......, blDka'ar 
orpnbe etmek ltzımdır. dm oc dndenbed lııla •ıt'• mü.: 

Yapıl.acak JCY yalnız Alman as- tarda dolarlmD Dlvelile kabar 
lmdan gelen Amerika vatanda§lan llUI olan .... ml•ade ede
arasuıda delil, diler Amerika1J1ar celi bir lUka ._. tu~ F. 
arasında da öyle bir kanp1dık de biı1aQ .-vki bir Umaıaya P 
husule getirmektir ki, propaganda· naat etmişti. 
mu: sayesinde, bütün Amerika Harelrıetinden birkaç dakika cv
halkı, timdıki hüıri.)'eti tui fide" ve\ vapura &iri.P Ja"leair )'erllpeı 
mCa.ı kqüblı.. ilimle mcF ilk itf, pmkhki birinci tlDlf ... 
baht oklal\I ltllabam ~ nlkOrc:il )admdan blnm bir •bd 

Amerika ntanda;anmn u n- mat dokmda Umamm& pime" 
ma."lda ou kanaate ulaltJnlmaları il için haber '6ndermek oldu. Bu 
lAzımdır: manikürcü kıl yirmi bet >irmi altı 

Yalıus biıim Fühn!rimiı, Al'" )'811mnda ıöriiail)'Ol'du ft iemi 
man kWti1ril uyesiDde. adllıtleri dl HDda ~, 
kuV\'etli Ye mesut etmek iktidar Çat gORl dell1. fakat çok c:uip 
ve iradesine maliktir! ve tahrik ediciydi. Tatlı kumral 

Amerikada bapracaium itin u- saçları ve penbe bir cildi vardı. 
ınumt hatlan itte bunlaıdır. Te- Vücudu ince, faJcat ıayıf delildi. 
ferruata mlltallik Ullbmtı aına· Gayet dar alYlnl,or, vacudunun 
c.iar teknik tW>edln alaraksınız batJaTIN ~ m•1mıae, ba· 

Sunu da ilhe cdliilll: Jdkatte laileRk tlbrik cdid bir ~ 
Yerine göre komOni t nazariye- mertlkle'Mlat'lara arwdiJGl'Cfu. 

ı inden, nasyonal • !IDlyalist preır (l>naa nr) 
ı"plerindea ve ltalpn (lfiımhıden 
İ--tiJadc edersiniı. 1'.in Jehtarhiı ve 
cueyhtarlıimdln iaıifedeyi de ır 
n tmayum. 

Bu pı~ &klderde ft iç
timai hayatta kinl*!lk meydana 
aetirdikten aonra bütün ~ 
\ l . arına, Bitler rejimini 
fent beşeri>• 1l;lk ..... .,. 
o~~ 
~erlml kam4mu dlı? 
- Ewt ekr'lm. b• Jm~ 

diln. 
$eı 
-~ Boiaa ,uzerelc reçme 

müaahabu 
G&Jatı•~blaılll il• .... ur. 

tip .uaa.t bot}m ,asenk Pi
me m-.k .. bulla )'apllacak· 
lır. ~ya aaat 11 da bafla• 
naeak ve Aaadolüllermdan Bebe. 
e~tlr· 

ti ABER-Aq.m'Pe•• 

ıearlar umum 
od Orl üğ ünden: 

;ı - fartauMal mlldlllnce 1 adet mtdf11j tulumba mllt-alabldl um n 
llMabma puartıkla atm almacalcto'. 

D - X>ı••.,.. IMMWt aU 980 Ura mUftkbt tenıtnatı 1f 2a liradır. 

• 

ltıa • • 
zmcır m - Puaıtdr 1& 7-MO puarteat gOnQ aut 13 te Kabata,ta ınuma '" 

ldlla)'aat plıelladtkl alım le~ J&pdacaktır. 

ıv - 1JUb1a11te IGztl ~ .. '8de cartneblllr. Nakleden : Baki BAfAI( 
V - tateldllerln paarlık lclD tayin ohmaıı ıtın ve 11&&tte )'a.de 7 ~ il

,,_. para91Je blrDte mezkQr komllıJona mth'aca&tıan. (G290) 

1 Dlliz leyazım Sabnalma Komısyonu i Anları 1 
1-T f tredllm'*lell (lllOOJ UraGlaatıil'ad8t~:.- c.m•• 

- ..... run.,.. - ......... n.ao da puartdda ........ '. , ...... , 
• - SaU • s iti (8'1) .. .... ...-z.. b-sb ...... ,.. ... 

almaJıUlr. 

Unldea Otomoltllla ~· t•l"P
blıeı llnalfl' a.ruaahn l&ua Yr 
rln Ut 611ee 8e1ea Datl,-. llaırat 
olda. Vulyete llJle blr sis .... .
rir pıdlrmes, mma•anclı: 

- Belllannı lııahallflar. 
lelndcn de .. Yeni senıinler" ol• 

CÜ dedJ. Ba dl ......... e Dl deıDlik 
lstedllioi .. lamak dçtl. Yade tic 
enet yatıyordu. MilceTberlere bo· 
lolmaş bir kadınla kıymetli bir 
ldlrke bllrilnmot ildbar Nr ..ıam 
OlolılohWa altuada blantl..tı. Da· 

1 - ı.teklllel'ID lüO 18JS1ı bnada JU1b ....sk1e blrllkte lıeW sQa ft 

-.tta Ka z 18da , 1 • ......,_. ldrı•ıtlan. (llO'l) 
ı. pnç olan 6etlnclaG blqaa lttı* 
kırnnsıya boyadılı fÜJl llqlan Q. 
serine fırlamıf(L 

ihtiyar (Murat) o kadar kOflllur 
ta ki km yerine pldlll aman nr 
fes. nefeıerclJ • 

~ ............. ~ilan talebe aıatacıalr: 
1-.uUd ...... ulltl'I Gir* CD J8UfUdlmelr. ilan Harp cık1llD ........ ~ .............. 
1 - Bu talebeler, bal'f olada talebeat olarak Anbrada Dfl-Tarlh-oof

nf7a ~ JÜ8DCI dll tabdl ptrecek Te ukerl ölfetlDtD 
.,.~. 

• - Ka11111.......,. 
A. - ..., --...... ..,_... ............ almalE. 
·-Uı;e ...... it ...,....,.._ ....... elmak. 
o-Y...._ a ...... rtdaft** ..... hdme•Jr 

' - "'*'••*• --=k _..... dpdeak ta1e1le1ft llclllsce, ,._... 
.... a ... nca lınllllarma talaıla ..,. fülDtaln MO-M1 tedrtatl-

- lftlıak etUılleoekJerdlr. 
1 - ........... arak ft ftlllllralarQe Haıp ...... ............ ,. 

tul& ıawı ..... ılldııa .. 11111111 lllallr ............... ... 
raca& .-11er1 ....... (lf70) 

T. iş Bankası l adet 2000 lira. - ıooo.-nra 
• • ,,. • - aooo.-. 
1 • IOO • • IOOG..- " 
tt • no • - IG08- • 
4D 4 100 • • .ooo.- • 
71 • IO • • ınnG.- • 

210 • 13 • - l250.- • 

Fakat, bu pyntl. her lıanli bir 
yardım hissinden ileri •lmemlftl. 
s.dece k&t8 bir merakı a.tmln için 
EllJle otomobilin altında bhmhm 
şlyle bir 70ldadL Ba da. onlan an· 
ku albaclan brlal"lllÜ •• delil. 
hdki eeııedJere dohnımk Mtllld 
tatmak lçln-

Sonra benftı tenefftls ettlll Tllca
danun b!r .ar&k libl ,.abeUp aı
eaJmaumlu aaledılı telMıa ya· 
nana tiUL 

Ba arada. ıı.adlll d»l ba)'I 
umklan llrlneta ~ de kotaP 
1tlmltler4I. 

ıı.urar Mant ,.._. .. balırdı: 
- Oace .. ..- bldma. Ole

ldlerla ı.aı.a tamwn•mlf. .. 
lonrJ ...._ bir it 91k'enlere 

bM bir taftdl ...,... otomobilin 
rnına .. 1c11. Bumda, kentlisi libl 
lbUsar fakat çok dino b\r k6yl0, ._.. .................. 
clmJa erblla caedlnl 01brmQa 
c-bfJJOl'da. lhtlıar hlddeUenclJ: 

- lbnhtıa ana da ne o1U70r. 
tarmOJor J811SQ1l ti morla" eok
taldert. 

(ihtiyar) (llanl) ID ba IGslftt• 
ele ildi itli' tıltuoldr nr llbf rdi. 
............... h 
- ~ne arabuua altmda 

kalacak clellller ptElbette baradu 
eıkarmak ltnm. A711a blkb. ~ 

blan da aelmlf. otomobllla etnıfi,.. 
nı almlflardı. AJe1lee1e ppı-
lan aed.7eJerll Do ınahaı• 
k&ye nakli bafladı. itala· 
bahtın biraz kenanadan ~Jen. 
Murat baba, ileldae beriklae adi
... •efbrdl'. meonblan lacftmemr 

lerl lef n o...ı labDaJan llnmpldL 
llllf .....,..... ............ 711111118 
lallw cle JaWllfCll ...,. • .eoctl: 

-Kadmul ~..,_m 
taflı stncbi lllrdla mtlt 

- ETet .a• fttt 
- Yok, ben fhadl MJaaDda ... 

.,.... ele merak ettim ..... 
... telmlll lhnHe• .......... et-

1Hdi: 
- Anbuıa albada cakanhr 

ten bo)'Dundan dlfllttlt olablllr. 
OtomObW Dlclınnal leln u mı ut· 
nttıU OlabUlr ki zincir o aında 
dllşmllftllr. Belki de ro1da kaJbol· 
muttur. F.ler ~k merak ettlose 
dön de bir bakalım. 

ılorat eevap nrdi: 
- Gerl d&omenln bota lldece· 

llnclea eminim. Herbalcle onu alan 
emin hl eyve aklamıt olacak. Fa· 
bt bence o ılncir kola1 uklaıur 
calc bir feJe bellltllDJ7orda. 

Sahlpleri berbal4• bulmak lef• 
ellerinden plenl 11par1ar. 

Ben olsam biillio k67 balkının 
OTinJ aralmbm. 

- Ne ppartana 19psın1ar, ken· 
dl hesabıma ben cenp Termeye 
hazırım. 1940 Küf;iilı Cari 

Hesaplar 

ikramiye Planı 

- OlablllT Jakat ben bir ~k 
acık&ôzler lllrdllm. Onlar da ince 
b6Jle s6Jledlklerl halde sonra ~k 
fena vul,retlere dllşmllılerclJr. 

1 
-Böyle yapmak için lnuıun ha· 

klkaten leıuı bir ıey yapmıt olma 
sı lbımdır, sen pllba sayıklıyor 

---------------··-------- sun, ihtiyar, aen bunlın tit te 

IPEJI 
29.6.940 Cumartesi 

13.18: ...... - w •mlek•t ..... 
aran. 11.11: Ajıl8' ........... ıuo 
JllllD, 11.11111.30. (Dalat 

lllG&ltl> (Pi , ıs 09ı Pftlll'81ll ft 
......... t aut .ra .... 11.0I llUsUr 
ffatU mOIUI tl'S.) IUO. llQalk R&d-

10 ... ....... <•· tllrald1D 0.
-·· 18.00: KoDataaın, ı~: llQıdk 
1!1a11 .-rlerl, lt.30: KOslk: Hallr ıDr. 
lalUerl. Asa. TOrAm .. lan Recep 
ıt.n Memleket asct. aıvı. IO..OO 
il ,.... beJeU. KoDupe 
(OIDID IMlllelerS n&U& 
21.- 1ertıeat saat. tı.lf: s....-

Askerlik lli.nı 
irltıdıH11 11erll ,.hdııtlen: 
ı - 131 dolumlalar Ye bu do. 

AumlularJa muameleye tabi olan 
dalnmlulann son )'OkJamaJannı 
ı-f-tce tarflth•dn 1tıbe..... ba'" 
lanacalrıır. 

1 - Yo bıuJa ber itin 1Ut do. 
uzdan oa ikiye udar tube. bina. 
nda devam ed leeekUr • 
S - Hanld mahalJelerln haq 
hı ••dar )'Oldnmılarıntn deTnn 
deeelj mahaUlta ıeblil edilmlttlr 
4 - Allkaclarlann vakUade mO.. 

nuallan illin olunur. 

ıinclrl kim allllıtsa ona s3Jle. 
Murat Babı fena halde hiddet

lendi: 
- sen ı&lilr.ılln! dedi Te tekli· 

dl. Ve kıymetli ılnelre oriak olamı
hlına çok lztlldU. 

••• 
Munl Babanın sözleri lbrabimin 

kalbine veuese sokmuııu. ETe ıel· 
dili aman, bir aşa~. bet ~arı 
ıeslnlp durdu. G6ı le elrafı 61e6 
blclyor. aradıA:nı bir türlü b~ 
m111ordu. Karfııınd , ı1ankl otlnnılıt 
:ra cekllmlt haJ ''"" ar gibi 11öılari 
al )':arım kapam1ş duran kızı se 
nep. dikkatle babasına bııkı)'Ol'dU 
Genlt omuıu. altın sarısı aatl• Zey 
nep, ,Ozel l llzlQ bir köy daUYdl. 
l'akat Jllzftne •Ikkalle )Mtbnlar, o· 

1 lstanllul Levazım Alllirliliıdell ıaril• Harici 
it .... JUlll " •taa 

.....,___ aımtıarL 

ll1lD açık mavi 8klerlade. u 
sekAıının fnkifQfıaa mani ol9n 
rip ltir perde tirfir..._ 81 
lbrahlmin tizleri ~ 
Batıadı, koca bir all1ll 
tqtiJ eden saçlınna takıldı. BI 
uyanır ılbl oldu: 

- Ze)'Dep, dedi, bapndaki o 
la ne! 1m&D cJr.w o 
kaybolur. 

Genç k11 aptaı, aptal lflJdlL 
- Elbette, eledi. Ne zannettin. 
- Ae büa)'llD fU aacam. 
BaMsuun ber 8'Sllsuna bir 

kine •"" Jlaale ~a Ze)'Dep 
Jannı c&ıdn. İbrahim bir Ula 
urdılt sladr pakeUnl bu u 
arasına yerleşUrdi. B6yle bir 
fuayı aram&t klmaenia habnaa 
mlyecellnden embıdLSonra 'ima 
kı sıkı tenblb etti.Kim bir feY 
sa ce•aR Termiyecek, bir te>' ııa 
leml,.aek, orada blT ..,- ••1119 
Jalnas keadlıl tt baban blleeettl • 

Mada bir batla 18Cadftl •• 
... llatküt slden Ze7aep ... 
llunt Babaya rastladı. lhtiran 
mı llrlr 9i)l"llleZ, ılislerblde 
bir perlakht ayanda: 

- Ne o bma dedL Seıal il 
ne olurt Kime sordamsa ba 
dı'8n bınkmayor, dedi. 

Gene kıs lef nl eekti. Aptal, a 
tal lbdtann Jldne ba\b. r.. ... 
ftnlledl. 

- Yoksa baba Mili blrlala 
çırmuından mı korku)-or. Hem 
nln relllin de bozulmuş. .... , 

Geao kıs, aaotı batanda bir 
lık TanDlf libl elini batma dllll4 
dl. lsbnp cetUlf babflarua 
otmnlJorcta. 

İbtlyar: 
- Gel, )'8Tr'WD declf. Seni 

llelidaa Juar&arn.nua rolwnl 
tlnMH balarma, dedi .,. 7lrldtl. 

••• 
Bir ......... ZeJ'llep taknk .... 

.......... 416atll. Kapulaa ....... 
na baykın,Ordu: 

- Artık mGsterlh ol, ltaha, dl7or 
da. Zinciri aklamaya ltlmm 
madl. Murat Baba abtplerlnl bltlJO,..... Belllıale benber karakola 
lidslk ıdaerri teallm ettilr. lanı 
selAm llSJledL Merak elmeıln d .. I, 
.... uaklrblmın mWlıtllll ~
da 18ncelı:tir. 

GENÇ 
görünmek 
istiyenlere 

50 yqla~daki kadın· 
lar, naııl 35 yqmcla 

aörünt;tıbiliyorlar? 
llethr bll" 414 mlltell•- tıa

nlmdua bt1f, ailam ve pmo lılr 
dJc1lıı us ............. olarü 
ıeno ha:ytalllana all4 blloeJrele
rln4en __. itina Be lsuı.al ve 
"BI09el" Wılr ...... ,... • 1117· 
metU ~. elllBll ...,. elllll 
........ re11ldeld ır.-... ..... 
te ,, ... auoeuttcr· ........ 
__ .. 11J11daPD• - ...... ,....._. __ la eDdlm .. IPJ'metll eev· 
lıetl men ıııılerelı 1*l1er Ye ller 
... blldı .... ada ......... 
lfeJU. daha tuıe o1chllaw ser.. 
eeJadnls. G8ndüzled c1e bepz (N 
G) Toktılon kmnlnl lmlJaımm. 
bult ted11vl ve itina la)'eliMe 
tun kadmlar ıo.u ,.. pllClıı"'· 
lr ve P)'UI laa)'l'd lılr clll ve 
ae ma!lk ol&1ılJlrler. 

Askeri Kltaab illlllrl 

(111) <"82> 
RadJO ~,. 21 a Maat11: n

çb _......, lt.18: 'Memleket ••t 
.,an. AjlU. IUO: llGalk: KUıJflk 

orkeWa proırammm deVama. 22 DO. 
KcıDQllll& (ır..etıl ...,. - ,... 
illa dalla ,......, 2180: KQzUı 
CU!ıaad (f'L) (a.t :zuo 19 kadar 

a.a aem....._ lllldan ............ .... stıall ....... 
SanJ ... .... ..... 

Klfllk •Dıbllik kumq. 290 to.GOO l'lt 2/7/tf/I 11 
Yurkk • .. ıaa 70 .,... . .,. 1 .. • 11 

Kıflık • kıamat 2IO U.200 ao.ooo 611 2 .. .. 10,30 

.. .. 290 2f,ırıG TISOOO 1090 1 .. .. 11 

• .. l90 b3,900 200,000 ... 1 .. " 10,30 

,.ıam - .... Del. 11.11/JUO 
TarmJd .......... kapuıf. 




