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GiL TERE SULH ŞA YiALARINI TEKZi 
------·-

IH / R h J Amerika .. " 
YIGCQ ar Ume U-Yenidenaskeri I 

i k .. d • Tedbirleraldı · • •• 
una QS er gon erıyorı Panama Kanalı ılngılız f~yyareleri/talyanaskerf 

)ovyet ordularının işgali devam ediyor ~~~::~· .~:::'~~:.. ~üslerini şiddetle bombaladı la,. 
""' •altilinJ• toplanıyor Taarruza geçen zırhlı lngiliz kuvvetleri Eritrcde 

Harbin ikinci 
safhası 

Romanya Kıtaatı Kızılor
duya 14 şehir tesli etti; 

-="' --. =·'-===="-
Alma11ya ile lıalya, 

/n6illerey• 1'.arıı haair· 
latlılı.:.ırı umumi taar-. 

ra:z pldnını, ln•lll:zlerin .,. .. ~ 
hazırlanıp J,.upvıtlenır •• -"~ 
eine rneyJan cıermemek • .,. 

l ,, .... 

SOVVETlER BiRLi~i lı 

Panama, 30 (A.A.) - Panıı-

ma kanalının iki um denizaltı ki d J ı .. •ı • • h • ıcmilerine karşı müdafaa için topra arın a . ta van suvarı erını ezımete u2"rattı 
aklarla muhafaza rdilercJ..tir. 
Kanalın pasilık methalinde bu 

l aAlar vazedilmiş bulunmakta
dır. Alınoıı bu tedbirlerle, önü
mıizleki ruma günü Birleşik 
Amerika donanmasının Ha .. 
noi'dcu Pananın. kanalı nıın
tal .. asına ıeleceı{inc ılair \'eri ... 
len haberler arasınıla bir nıü-

l nascbet nıe\'Clıt olduı;u ı.anne ... 
1 dilm 0 kledir. Doıınnmnnın At

ı~ııtik denizine geçerek Paoa- J 

ova 
• ea lil
kııbulll 
ckt ılie 
45 biıa 
i ıhü
b bia 
kilo • 

>many~ 

riııdr 
nlarıl 
t>\)Ct• 
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alibat 
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ifin, 6ir~rı evcıe tel ı. ..-
=""=f•=lı=ı :!ı_"r_J·~-= ._r".ıa.:Ro M A NV A N-

1 mn berzahı ınlarında üs tesis 
1 

edeceı:i de zaıınolı.nmaktadır. 'ıl 
Kanalın htittln ) olları üzeri· 1'. 
ne berkc•in görebılcceği şc -
• ilde, ha\a müdafaa topları 
. erle tirilmiştir. 

Dobru • 
.ısilvans .. 

V .; n: ABİDıN DA VER 1 Mıi 

F ransnnın, Almanya k.r. I 
..,sında mağlup oldı L
tan sonra, Alman~• \ c 1 

#IU1I o 

0811.UOV &llf9 

~·.,., 

eiJ~RIŞ 

'-~.....:"'-·-

-~~ : : Japonya, lngiliz 
~_asr_rHC~ - 11 Çin hududundı. 

Utrda \C h• 
.stckler sıra
.la a ihtimal 
e Romadaki 

ya \e Peşte 
•i H ilıdal 

ltalya ile yaptıiı mütareke, bar. 
itin birinci safhasını bitirdi. Şi. -
di ikinci afba hanrl~nıyor lfu 
aafbada Berlin • Roma mihveri, 
.,, inatçı ve en, ku,·vetli düşmanı 
olan tnııiltereyi mağlup etmiye 
ııaJ.ı~cak ve ondan soına, bütliıı 
Auupaya ve en a>: yarı dün)w
yo bir Alman - İtalyan ıulbünü 
dikte etmek istiyecektir. 

Bitler harbi ıonbabara kadar 
bitireceıt;ni ve Alman . mil.leline 
ikinci bir harp lutı ıeçırtmıyeee
ğıni sö~lemiıti .. Ş!mdiye ka.dar 
bütün Jcdiklerıru bafllrdııını 
kabul etmek lıizım ıelen Alman 
ba~kunıandaııı, bu •özünü be _ 
men tahakkuk ettirm~ mecbu
rintindedir. Çünkü, Jngiltere -
y~ vakit kazandırmaması liızmı
dır; çünkü, Jı,apıldığı •u.lhperHI· 
ilk, haddinden fazla so&ukkanlı
lık, bugünkü dünyanın hayat 
ıartlarına asla ~ymıy~n hürri • 
vetlerine ve an anelerıne ıiraıla 
bağlılık ) üıünden, hlll'be hazır
lanmakta ıeç kalmış ve müca . 
delenin ijj< dokuz ayında bile at 
yarışları, futbol ma ları ııibi zevk 
!erinden dahi vaz geçememiş o
lan İngiltere, tehlike kendi ka 
pı ına dayanınca canla ba,ıa ba
zırlanınıya başlamıştır. Domiu • 
yonlarının, nııistemlekelerioin ve 
Amerikanın yardımile Alman ve 
İtalyan taarruzlarına karşı kuv
vetlerini toplamakta, mevkileri
nı tah~ etmekte, bilba n İn
ıilız adalarını müdafaa için her 
türlu tertibatı almaktadır. İn -
ı:füz ordusu, bir müdafaa harbi 
irin, gittikçe ehe 1 1ıı üyetli, bir ıe
kild~ artnınktodı . Hava ordusu, 
hem müdafaa, hem taarruz kuv
\.'eti olarak ınütcına<liycn büyü. 
mektcdir. İngiltere, takviyesi da
ha geç ve daha ıüç olmasına rair
men, donauınosı İçin de (alıemak· 
ta \'C bir nıılyon !unluk yeni ge
nıi ~ apınaktadır. Denizde, esas 
ku\ ,·et ıırhlılar olduğuna ıöre, 
35,000 tonluk 3 ) eni İnı:ıliz zırb
Jı<ı, bu Iıl içinde ikmal cdilecek
tır. l\nıerikadan 10 muhrip 10 

' ' denll tı 8\ c ıs ta. aln11!litır. Ka. 

, BRlTANYA ADASININ M0DAFAASI JÇIN SAHILLERDJ:.: YAPILAN HAZIRLIK 

Harekata geçti H .11 M .. h tt d -BUL.GARIS TAN 

Romanl!anın Sovııeılcre .•erdiği arazi ıle Macar ve Bul
qarla,,n istediı)i yeTleri gö>terir harita ... 

Bükreş. 30 (A.A.) - Erkf.nı- mcliyatına ba.şl~lar ve Cer-
harbiyenin tt'bli~i: nautsi Tsinau, Cedapea ve Alba 

Sovyet lı ilkfımeti tarafından Eehirlerini teslim etmişlerdir. 
verilen ültimatumun kabulü ü- 29 haziran nat 12 ye kadar, 
serine Sovyet kıtaatı 28 haziran Berhomet, Cernautsi, Romanea-
aabahı Besarabyava ıtirınistir. u~I. Floresti Orhei, Ueslt, Ttıl-
Ayni gün Rumen kıtatı tahliye a- (Arkan 3 lincü sayfada) 

Fransa hükumeti 
Bordodan ayrıldı 
Hangi ıehrin hükumet merkezi olecaOı belli 
olmamakla bereber Parise dönülmesi muhtemel 

ALMAN - FRANSIZ MÜTAREKE 
KOMiSYONU DÜN TOPLANDI 

Berne, 30 (A.A.) - D. N. B. 
Aıansı bildirıyor: 

Tokyo, 30 (A.A.) - Kanton- 1 er 8JlnO a ın a General de Gaullı 
elan 'Dameı Ajansına ııelen bir 
telı<rafa ııQre, Cenubi Çin'de 
bulunan Japon ordusu bir be. 
vanname ne rederek İnltiliı -
Çin hududundaki askeri harekA
tın terakkiyatından İnıtiltereyi 
haberdar etmekle kendini mü -
kellef ııörmec!ijiini bildirmlı;tir. 
Beyannamede iddia ediliyor ki, 
Büyük Britanya evvelce Japon
lar tarafından verilen malüıma
tı Çinlilere bildirmekle J aııon 
strat<'lislni ifşa etmiştir. 

Alman . lsveçre 
ticaret ilafı 

lngiliz ve Alman tayyareleri her 
gün mütekabil hücumlar yapıyor 

Surlyede muhasamatın tatili üzerine 
8000 Leh askeri Filistlne geçti 

!Kahire, 30 (A.A .) - Reuter 
'bildiriyor: 

Khartoum'dan alınan ve Ka
hiredcki umumi kararıı!h ta'ra
fından neşredilen ııayri resmi 

bir rapora ııöre, kevif hareketin
de bulunan İnl(iliz motorize cü- ı 
zütarnlan Eritre l:ududu eiva
r~i düşman tecenımularına 

(Arkası S üncü sayfada) 

Fransız mağlubiyetinin 

sebeblerini anlattı 
Londra, 30 (A.A.) - Reuter 

bildiriyor: 
Fransız enstitus · mudıiru Pr. 

Saurat, Londrada E neral e a-
ul'le görUşmiı tur. Gen 
mımıailcyhc Fraı ız mıığlıibıye
tinın sebeplerim u suretle izah 
etm +ir: 
•- Belçika ve Fransada tıar

bin ilk safhasında yalnız 60 bin 
asker ölmilş belki 300 bin askl.'r 

(Arkası 3 üncıı saııfada) 
--~~~~~~~~--~-

Roma, 30 (A.A.) - Müddeti 

yar•n hitam bulan Alman - İs- D e •ı b b •• 
vicre ticaret itilafı hali haz;rda enızcı er ayramı ugun 
::~;:ı:nm~~n lçinm:ıza~:;:,~~:i: 

·~"'v::~;::: , büyük şenlikle kutlanıyor 
: l - -· - ------ ----· 

Rcısıc CJnh r Lebrun ıle hu ü
mtt erkanın I• Bordoyu terk t
tu<1erı ve Clc ),6:ıt~Ftrıand ..,LH
rıne ıııt:melerı ihtımaU c k . "'u 
haber alnmı.•ır. 

DEMEK BENi iı 
·ı =-=·~ SE~IYOR ! il 

Yolcu salonu ile modern atölyeler bugün 
Bııgtin denizciler bayranııdır. 

ıı.ı nıüna cbctle hiiyük şenlikler 1 
t<rtip edilmiştir, Merasime sa - 1 
bah leyin ı;aat ll de Cumhuriyet ı 
abidesinin etrafında başlanıla -
;,aktır. 

çııae:a 

Son tad11/ltta Fran.'1z kabinesine 
giren LAVAL 

Bordo, 3C (A.A.) - Ha, as bıl
dirıyor: 

!lluvakkaten merkezi Fransa -
da yerlesmekte olan hükumetin 
Bordodan avrıl.sı hakkında Peti
te Gironde aşa ıaakı tafsı!At; \'er- 1 

mektedir: 
• H ilkümet merkezinin bılalıa· 

re Paris'e nakli meNuu Wies· 
h.cien milta•ekl.' komisııonurıda 
esa. mı..k<dden <'' ka .lı aE ı 
terh' edı'mişti. Htik>imet t :;kı
lııtını Bcrd t rk ı·c m h•e-

1
, 

lıf E. ·sten ~ksim ~a• lar lıe- 'ı 
!/fi n müzakereıerı net' e .nele · 
ka c la t· ı 'ı . 1 ; 

(Arka- 3 ti".-ü sa fada) 

YAZAN' TÜRKÇESİ: I' 
'leLbıl i. s..ı., , 1 

' 
,,.skcri bando, Heybeli deniz li

sesi, ~·üksek deniz ticaret mekte. 
bi, deniz tltaret zabitanı. denizyo\
ları, limanlar idaresi, Şirketi Hay
riye, arınatürlcr münıessilluin - I 
den miir. kkep merasim alayı sa- ı 
at 10,40 da Gulata,arav li>esinin I 
bahçemden Taksime hareket e- 1 
decrk '" tanı bu e nada L.mauı -

1 mızdaki tekmil \&pıırlar dlldilk 
çalnıak urctile bauamı ks'il e. 
deecklerdir. 

n 

ııaJa ı:emi t zgalıları da çalış • j 
ınakt dır. ıı~ıasa tehlike, İngil- . 
t<r< '° soğuk kanını kızıştır • 1 
ımştır. Eger, l!iUer sonbahara ) 
kadar, lngılt reyı, aj{liıp ve ıul- · 
be ıcbar ' enıezs , 1 l ış, ingil- ! 
tere canla ba la ha;.:ırlanarak re- --- - --· · 

Jreck ılAbaharda şimdikinden çok ç E 8 ER L y N ' l N G 1 LT E E 1 N 1 

'fuk•iın Cumhuriyet iıbide i o 
uilndeki mero rnıin bilmesindcıı 
sonra ala, Tak inı - AYaspa a ~o· 
hınu takıp edere'< R ikta~l9 bü· 
Hık 'J ırk denini i Barbaro Uoy
;t·d.'-. n ınakbe,e ı oninc gele - G. ar ay ı daha ku\' cUi hır bole &elıni' o. 

!ocaktır. Onun için, Almanya ıle 
Hah anın acele etmeleri lazım
ı:dmektedir. 

Berlıo - Roma mih,erinin İn" SULH YAP c GI H o K" rılteıe~ e karşı daha evvel bazır-
laclıklurın şüphe olmıyan unıu-
ıni taarrua planını ne zaman tat· ------·--

Wlıe başlı3acaklarını tahmine HABERLERi" TEKZIB ETTi Yazısı 
(Arka,ı ~i{.U:ari~;~ 3 üncüde 

ff•y•canlı oıJı Hhneleri 

1 le dolu olıın ba roman 

1
1 Çurşamba G;inü 

tt,N•tr• Bafh~~,~~ . . 

· t ukt . 
Bnada da n ·lııklar söylenip 

; ıilıua bııvlık de z :"İn hatıl'a. 
mı taziz için B\ akla bır d kika 

ııı ihtir ımla ıikut rılilccekti . 
BlC NKL RI SMIKÜŞA'ILAR 

\ E <HiCE MF "ASİlllİ 
Denız 1icaret mC'ktebi yeni ~ ı' 

mezunlarıııın diplomaları bıı&iin 
saat 14 de mektebin Ortaköydt>lll 

( Arknıı 3 ilndl sayfada) 

-
{ 1 2 et • 

l --~ --
Fenerbahçe V faya 4 • O ga "p 

'ı Dün zenııin bir spor haftası geçti Millı küme maçlarından 
ltaska atletizm ye yüzme mıiHbakaları yapılmı,tır. Bu mUsabakala 
llD tafııllitı il tindi •nt.m .. dadıT 
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iSLER~ 
• a 

aşman kıyılara yapılan bas
fcznların mana ve mahiyeti 

A 
vrupanın Narvik'dcn Canlı hedefler on aydanheri vü-
Pirendcre kadar, bü- eude getirilen 11ğınaklardnn isti-
tıin batı kı)·ıları Al- fadc etmektedirler, l.:u s:ıycde za-

mnn ordularının hiıkimiveti al- yiatııı önüne bir dereceye kadar 
tmdııdır. Denizlerini gözetlemi- geçilme!>tedir. Şehirlerde.ki k&-
yen, koruyamıyan memleketler, sa(et azaltılını•tır, muharebe işi-
dainın bask:ın- y Az AN : le ilgili olmı-
lar bcklem1ye 1 yan zümreler 
ınahkfimdıır - Emelıli General uzaklaştırıl -

lnr. Kıyı bot- KEMAL KOÇER mı~. • 
Jarıuın go,et - B r i t R n y a 
leme saboları bir kaledir, ki. 
nıa:1duttur. Hiıklm bir bava fi.. dünya ile irtibatı bakidir. 
ıo~u da. hele &'Cl"'eferi, denizler- Taarruza ınaruz cephesi de mu-
de ddiksız bir keşif ve tara.sut ayycndir. Mütearru şimdiye ka-
iern .na kodir değildir. dar, itiraf edilebilir ki, büyük İJ-
Kı) ılıırııı her noktasında ib - !er b.>şarmıştır. Fakat havadan 

roc!arn karşı durmak üzere defi ve ayni zamanda denizden bir 
ve tart tertipleri vücude getir - baskınla bu kalede köprü başlan 
mek kolay dcj\il. Cütün sahil tesis edebilir mi'! İıı;:iliz zirnam-
vc dahilde deniz ve Jıovnya kar- darlar, bu ihtimali de göze aldlk-
§ı pasif ve aktif defi ve tart ter- !arını giılemcdiklerine göre de, 
tıplori, kuvvetlerin isrnfını intaç yarın, yeni fcvkalaılelikler kar • 
eJebilir. şısında l:alın:ık ıuüıııkündiir. 

Ilu \'llZiyde güre kıyıların lıir- l\Iüılafa:ı tabiycsi, mevzii oy-
(ok noktalarnıda baskınlar icı L naklıklar me\'ZUU bı:ıhsolduğu bir 
sı ıııüm~undilr. IIatta kaı·al<Jra sunda, cok büyük ve sevkulcey-
ku.vet çıkurm:ık da güç bir ış de- şi ınanena kabiliyetleri talep et-
ğildir. Fakat çıkı!.ın noklalnrı mez. Bu 'aziyetlerde ufak kuv-
bc lcmck, buralarda barınmak, vetlerin hareket kabiliyetindeıı, 
harekatı inkişaf ettirmek ınühim fertlerin şahsi teşebbüslerin -
bir meseledir ve deniz Jıf.kimi - den çok şeyler beklenebilir. A -
yeline tevakkuf eder. danın :;_akinleri kadınlarile, bat. 

lngillcre için Avrupanın batı tfı yaşlılarile de ha.valardan par-
kı) ılan ha) atı ehemmiyeti haiz- çalar haliude ve yer yer ilıecek 
dı. Bu yerler Britanya için bir kuvvetlere ce•·ap vermekte ge-
emnıyet sıılııısı idi. Ufak batı cikmiycccklerini hasım da müd-
ıncmleketleri, bir etetampon ro- rıktir, o sebeple indirme teı;el>-
limtl ifa ediyorlardı, yaşamak i- büslcrine bel bağlıyanıaz. 
çin İngiltere tarafından bUyilk Bütün bir imparntorluğun ba-
kolaylıkhru da mazhardılar. yatı me\'Zuubabis olan demler-

de ywlnn mamurelerin de bir 
Avruı:anın ojeopolitik durumu, nanik hareketi tevlit edeceği dü.. 

bili.a'iSa bava taarruzlarına kar- şünülemez. 
şı da Britanyanın masuniyetini l\lan"1Jl bütün karşı yakaları-
bir raddeye kadar temin ediyor- nın hasım eline geçmiş olması, 
dıı. Bclçikamn, hususile Fransa- Britanyanın cenup Jiıyılarına at-
nııı l\faıış kıyılarının düşman eli- lamıya imkan vermiştir. Karan -
ne düşmesi, bu emniyeti büyük Wr. geceler, •isli havalar bahri bir 
-uikyasta azalttL llamburgıın llri· tne\'!<lbin ikarşı sahillere ya _ 

'!yaya mesafesi 800, llolanda- naşmasına daima ihtimal ,·ere -
Flessingea noktasından 250 bilir. Ancak, yana$lDak da de&il, 

'den karşı yakaya :ı:ı kilo- kıyıların muhtelif noktalarına 
·dir ve Kalais Almae,;-a iç.in cıkmak, oralarda tutunmak, hat-
an bir topraktır. ti harekatı inkişal ettirmek şart.. 
ık, Bl'İtanya hava filoları tır. Bir tümenin geçirilmesi içia 

,ış ve ufak batı memleketle- yirmi beı vapura ihtiyaç vardır. 
rini ı:«tikten sonra hedefler bn. Denizlere b5kim olmıyan hare-
lnbilirler. Almanlar, birçok hava ket ordu~u, batta bindirme anın-
üslerinl şimdi denize doğru sü.r- dan itibaren tehlikelerle karşıla-
mclde taarruz işini kolayca ba- şır. Fransanın çok elverişli deniz 
şarmak fırsatını elde etmişler - üslerinde bindirme işini emniyet-
dir. İngille.renin doğu ve cenup le yapan, kuvvetli bir denizaltı 
kıyıları Alman bava filoları için ve Ü>lü mevkibine _de day4llllll 
dej:erli hedefler anederler. Dı bu convois'nin adalar donanına-
ğer taraftan, Ruhr mıntakasınua sının ııyanıklığma raJ:men, yıldı-
yeraltına almmaın.u; olan zengin rım sü.ratile geçidi atladıj!"ı ve 
saıı•at müessc.>elcri Almanya i- çıkarmıya başladığı, hatta bir kı-
çin bayati kıymeti haizdirler. sırn ku-.\'et de çıkardığı farzedi-
Ycni bir mulıuebe için en mü - lebilir. Adada, halen iki milyon 
hiın il;mal kaynakları teşkil eden gibi müthiş bi.r müdafaa kııvve
bu yerlerin bir zamandanberi ha.. ti vardır. ihraç hareketini gözcü 
vadan dövülmekte olduğu gö - elemanların sezm""i üzerine defi 
rülmcktedir. ve tard manzumesi harekete ko-

Havalıı.rda topyekün bir harp yulur ve nerede belirir.le teşeb-
yapılncağına kani bulunan bava büsü daima üstün kuvvetlerle kar 
tabiyecilerine Fransanın bugün- şılıyabilir. Britanyanın, bir va -
kiı akibeti bak vermi~ değildir. kiıtenberi, diis:nan hinterlandı -
Bıın:ınla bernbcr Annpa kara - na kadar uzatmak kudretini güs.. 
larıııdan nyağı kc .len İngiltere, teren ham filolarınrn ihraca re-
heııüz bu kanaatlere kun etli ü- fakat eden basım ha\'a ve deniz 
mitler bağlamllktadır, Bugünkü kun·etlerinin tcşebbüı.lcrini a-
vaziyd ise, İngiltere için tam bir kamete t<i:'ratabilccdilerini kabul 
taarruzi hava siyaseti takibine etmemek için, Belçikadao son çe-
imkiın vermiyor; ilk du.;iince, Bri- kili~ zamanındaki cür'etli sal-
tanvaya tevcih edilen baskmlan dın !arın• ve armadanm saygı _ 
defi ve tart etmekten ibaret gi- sızca m!idahalesiııi bilnıemek liı-
bidir. zımgelirdi. Bu itibarla, Britan • 

Briı nya. bugünkü durumu ile, yaya kar~ı bir ihraç teşebbüsü-
denizlere dayanan bir kale şekli nün muvaffakıyetle tetevvüç et-
ancdiyor, havadan ve denizden mesi ihtimali çok zaiftır. 
darbeler bekliyor. Hava bas.kın. İhraç ~·eri, harekatın inkişa -
laruıa karş1 mühim şehirlerin, fına imkôıı \'ermeli ve müteakip 
nııic •~ elerin seması pasif ba- harekat, kafi neticeye götürme-
raj tertlplerile de örtülmüştür. (Arkası 4 üncu sa11fadtt) 

- Ilcr kes bayan AJ1cnin bay 
ah•)·a yüz .-erdigini söyliyor
ıı. Halbuki bay Raıfin de ken_ 
isine r.şık olduğunu biliyordu. 
albuki bay Raıfi bayan Per
ınle e>lene,ek divorlardı Bu
un için ben de tşin iç liizilnü 
wr,uıııck isti)ordıını l{nlağım 
rişle idı. Ne yazık ki, k8\-ganm 

on un yetiştını •Seni gebcr-
rim. süzünu duydum. 
- Raif ıni SÖ) IİJ ordu? 
- En•t. ikisi de yumruklarını 
krıışliırdı Nihayet Haha ko -
rak uzalılaştı, 

~ •. ."ıın:ı rınayettcn sonra mı 
1 'erdiler? 
- ı··,eı. 

- Neden? 
- ( ıınkü ben katilin Raifl.n 
du"'"unu ü)li~ordum~ 
- .- ercdc"J biliyordun?: 

- Kan•atim vardı. Nasıl ki, 
bir hnfta)·a kalmadı. herkes de 
Raifiıı katil olduğuna kanaat 
getirdi. 

- Tabancayı bulan tabancayı 
sana n11 gctırdi'? 

- E'·et. Saıııı aldım. Verdiğim 
para~ a actmı~ orum. lleınen mücL 
deiumun1iliatc \.·erdim.. Ben kati
lı nikahtan e_vvel yakalatmak is
tiyordum. Geç kaldım. 

Reh: Şahit Pervin! dediği za
man. dinle) enler arasında bir fı
sıltı duyuldu. Bu hakikaten me.. 
raklı idi. 

Penin iki saatten beri bekli
yordu. Heyecan içindeydi, Kalbi 
duracakmış gibi hızlı hızlı atı-

l 
yordu. Fakat bala aynı ümidi 
besliyordu. Son dakikada ı..ı 
lı.atil meydana çıkauk,Raifi gös
tererek: cBu adaıu nıasunıdW', 

a ır Şile 
• 
1 araya oturdu 

Teknesi delinen vapurun kur

tarılması kolay olmıgacak 

ALEMDAR TAHLiSiYE GEMiSi KUR
T ARMA AMELiYESiNE BAŞLADI 

Sosyete şilebe ait bakır vapu- I 
ru, Zon,ııuldaktan İzınire 7000 
ton kok kömürü hamulesi ile 
sefer yaparken, evvelki gece yar 
rısına cloııru Midilli karşısındaki 
Lodos tıııınunda karava çarpa
rıı:k sıı alnuya başlamı'O ve üç 
mil ileliyerek kaptanı tarafından 
karaya oturtuı.ı:nu~ur. 

gemisidir. 9 - 10 seneliktir. Ge
çen sene Denizbank, Etibank ve 
İş bankasının kurduğıı .Sosyete 
Şileµ• tarafından 1938 senesi 
mart awnd)a İn.J;?iltereden De
mir ve Krom şileplerile beraıbe.r 
300 küsur bin Türk li.rasına sa
tın alınmıştır. Fakat şimdi:ki 
ikı.ymeti tabiatile QOk fazladır. 

Şehrimizdeki Türk kwnpanyala
rına alıruş kı 'lttJ1eti üzerinden 

Devlet Deniz Yolları işletme
sine mensup Alemdar kurtarma 
gemisi derhal kaza mahalline 
ııönderilmiş ve kurtarma llmeli
yesine başlanmıştır. 

7300° tonluk olan Bakı.r şilebi 
filomuzun en yeni ve en büyük 1 

sigortalıdır. Kurtarıl.rp ıkurtan

lamıyacağı tahlisiye tarafından 

.vak'a yerinde Y&'Pılacak tetkik
lerde anlaşılacaktır. 

ilkokul Kampları 
15 AGUSTOSTA F AALI YETE GE· 

ÇECEK OLAN 

BÜYÜK BiR 

KA PLAR BU YIL 

RAGBET GÖRDÜ 

Erenköyde de 
Şelıriııniz Maarif miidürftiiiü 

tarafından 4 ye.rde açılması ka
rarlaştırılan ilk mektep çocuk
ları yaz kamplarının kayıt müd
deti bitmis ve her kamp büyük 
ra~bet ı:ömıüstür. 

iBu J<amplaI'Kızıl toprak 49 
uncu ilk okul bahçesinde 120 ta
lebelik, Pendik 1 inci oirulunda 
125 talebelik Maltepe 2 nci olk 
okulunda 70 talebelik olarak 

kamp açılacak 
ayın 15 inci ıtünü faaliyete geçe
ceklerdir. Florya ve Yeşilköy 
lr:amµlarının bazı ııebeple.r dola
vısile açılmasından vaz .ııedl:miş
oJ.duiYundan aynca Erenköy 38 
inci okul binasında bir •İstira

hat• .:am··ı• küsat olunacaktır. 
Bu itampa ' '•·•z bünyece hafif 
ve ist;ra:.ate muhtaç oocuklar 
alınacaklardır. 

ün gece 
yarısı 

Bütün saatler bir 
saat ileri alındı 

RNmi ıl•ir•l.,-• o• h••· 
•i m • • • • • • a t • baııftn 
• t•Uiııat yapılacalı 

Koord'inasyon heyeti tarafın -
dan verilen ve dün sabah vilA
yeLimize de tebliğ olunan ka
rar mucibince memleketimizde 
tekmil saatler bu ,gece tam saat 
24 de birer saat ileri alınnııs
lardır. 

Dün pazar münasclletile resmi 
daireler tatil ıbulundu):(undan 
bu husustaki karar müesseseat 
ve devaire tebliğ olunamamıştır. 
Yalnız; keviiyet; Vali muavini 
Hüdai Karataban tarafından 
veı·ilen eımir üzerine tekımil Po
lis karakollarına •bildirilmis ve 
poli.~ler kahve, J?aziııo, sinema, 
IDkanta ve emsali yerlere ve 
nalcil vasıtallirı iJare!t-rıne teb
ligat ya:pro.ışı.ıraır 

İstanl.JUı cihetin' ı:ecen tekmil 
balkın ve"11i kararı zamanında 
öi!reneme•fliş olırtaları ihtimali 
nazarı dil:.kate alınarak son va
pur sefecleri yalnız bir d,..faya 
mahstıs olmak üzere gece del!is· 
tirilmem.i.şt ir. 

--o.-

Sovyet Rusyadarı 
gelenler 

Sovyet Rusyanın Karadeniz 
sahilleri halkından 15 Türk mu
haciri Sovvet bandıralı s, anet
ya valJurilc İstanbula gelmiştir. 
Bundan ha;ka 130 kadar Çek 
mülteci de avni vapur:ın yolcu
ları arasındadır. 

Cekler burade;ı sarka doğru 
sc~'arıatlerine devam edecekler-
dir. _,, 

Dün A vrupadan 
gelen yolcular 

Irak Adliye Fiat komisyon~ 

• 
Konvansiyonel ve eks· 

pres yolculan azaldı 
Memleketlerinin isııal edi1me.si 

üzerıne hicret eden Holandalı 
gençlerden Bijl Juhan adlı bir 
tacir dünkü konvanoiyonel ile 
gehniştir. Amerikaya gideceğini 
söylemiştir. 

Eski Belçika diplomatlarından 
Pi ver Lakost ve ilci Macar roiı
hendisi de ayni trenin yolcuları 
arasındadır. 
Dıin sabahki A\TUPa ekspres 

tren: iki yolcu ile gelmistir. 
Bunlardan biri Reıgina Leisner 

a<ilı bır Almandır. 
Bu yolcu, kendisile görüşen 

bir muharririmize Blıdapcştede 
bır mii<ldet kalddrtan sonra ti
caret maksadıle Türkiyeye gel
dikini söylemiştir. Ekspresin di
ğer yolcusu bir Fransız lruriye
sidir. -· 
Mısır Ateşemiliteri geldi 

Mısır bü:kümetinin Ankara 
sefareti ataşemiliteri Abdurrah
man dün sabahOCi ekspresle An
karadan <ehrımize gelmiştır. 

katil benim• diyecekti. İçinden 
böyle geliyordu. 

Ra;fi serbest, mes'ut tahayyül 
ediyordu Kendisi de büyük 
dertten kurtulacak, köşküne, o
dasına kap:ınacak, sırrını kimse .. 
ye ilµ etmemiş olacaktı Raif 
onun tarafından sevildiğini bil
miyecek, anlaın1yacaktı 

Ya bunun aksi olursa? .. Ya söy
lemek metburiketinde kalırsa? .. 
O zaman da Raıf onun sayesin
de, onun f•dakiırlıi:ı paha>ına 
kurtulmuş olaraktı. 

l'tlilbaşirin sesi çınlndı: 
- Pcr~·in ... Pcr ... viiii ... n! ... 
Salona gırdi ve bir an kalaba. 

lığ:ı ve lıiıkin1leri görilnC'e duı'a· 
lad1, ad1mları geri geri g-itti. Yü· 
zü balmumundan farksızdı ... 

- Şö~ le yakın geliniz. 
İlerledi. lalum ,uallere cevap 

verdi. Adını ve yaşıru söyledi. 
Yemin etti. 

- 'Maznunu çoktan beri taru
yor.sunas değil mi? 

- Çocukluk arkadaşıyız. An
neleriınlı çok sevişirdi. 

- Çocuklukta kavgacı ını idiT 
- Hayır efendim. Çok munis, 

çok vakur bir çocuktu. Biıl üdillı... 

Nazırı dün 
şehrimize geldi 
Muhterem misafirimiz 
bir kaç gün sonra Bağ· 

dada dönecek 
Bir kaç gün evvel Anluırayı 

ziyaret eden Irak A<llive nazı
rı Naci Şevket bey, Irak elçisi 
Ka:nil Gevlani bey ile berabe.r 
dün sabahki ekspresle Ankara
dan sclırimize yelmiştir. 

Do;(ruca Parkotele in~n muh
terem misafirimiz. se'1rimizde 
bir iki .ııLn kaldıktan sonra Bağ
dada dönecektir. 

Şehrimizdeki lta!yan!ar 
memleketlerine gidiyor 
Şehrimizdeki İtalyanlardan bir 

kısmı geçen sene Arnavutluk ve 
Avn.oa harbinin b~la~ısında 
memleketlerine dörunil !erdi. Bu
g\inl~rde de İtalyan tebaası ka
file kııfile memleketlerine dön
mektedir. 

8 kişilik bir kafile evvelki 
gün akşam ko-wansivonel tre
nile memleketlerine . gitmişler

dir. 

ten sonra da değişrucdi. 
- Arkada~ı Babadan bahset

tiğini duyınadıııız mı? 

- Hayır efendim. Raif leyli 
girdikten sonra çok daha seyrek 
görüştük Bahayı kardeşimi is
tasyonda beklediğim gün gür
diıın. Ruif bana takdım elli. O 
gün t•nıdım, adıru da o giın duy-
dum. • 

- Sizinle pek çabuk samimi 
oldu öyle mi? 

- Damıa Raifle beraberdi. Ra
if le adı•ıa akrabamız talıikki e
diliyordu 

- Bai1anın kız kardc~inize kur 
yaptığu&l, f~alfJn de kıskandığını 
anlamadınız mı? 

Pcnın bır an tereddüt etti: 
- Ilah:ınu ,'\)tenle evlenmek 

istedlğ'ini sezdiğim zaoıan karde .. 
~imi uzaklnştırmale istedim. 

- s~bebi"! 
- 1'arde~ime göre bir koca 

değilılı bence 
- O zaman kardeşinizi kom

şunuza \~C"ı·nıcği diJ~ündünüı. mü? 
Yine tereddüt etli: 
- lla~·ır, o Z:ln1an düşünıne .. 

dim Anrak nnladıım zaınan 
diı>ıinduru Bi.ribırlerini ~evi -

toplanıyor 

Bugün carn eşya fiatları 
tesbit edilecek 

Radyo aboneleri 
Bugünden itiba1en ce
zalı taksit verecekler 

Radyo abone bedellerinin öden
me müıl<J..cti dün akşam bitıniş
tir. 

Bu münasebetle her posta, tel
graf ve telefon subesi bu sabah
tan itibaren abone bedellerini 
ödemiyen radyo sahiplerinin isim 
ve ndre;leriııi cetvellerden çı -
kararak bunlara cezalı tebligat 
yapacaktır. 

Tebligat muciloince bn abone.. 
!er bedelleri cezaen )'Üzde 20 faz
lasile bir ay içinde ödeınive mec
bur bulıınnıaktadırlar. 

yorlardı, e\.·lcnme)er.i li.z.ınıdı. 
-Tc\ kif edildiği gün Raifin 

ciııuyct günü sizinle beraber ol
dı:ğunu sösleu1iş!>iniı Halbuki 
kız kartJe.,.iniz bunu tekzjp etmiş, 
ona göre o gün bir yere çıkmış 
olıııaıııza imkan yok Hasta ol
duı;unuzu iddia ediyor Sizi ya
tar bıraknltŞ, ):atar bulmuş •• 

Derin bir sukiıt oldu. bu ses_ 
sizlik ortasında Pen•inin tatlı, 
nıunis, U.hcnktar, \<aku.r seı,i yük
seldi: 

- Ben ömrümde yalan •ÖJle
mem Enı~tenii kurtarmak için 
oba bile yalan •ÖY !ememe iınkiin 
yoktur. 

- SU: Raiflc nişanlı dci:il mi 
idiniz? 

- llayır efenGim. 
- Rc;meıı nişanlı değildiniz. 

Fakat •özlii oldııgıınuzu her kes 
biliyor. Ilir Jiadın .sevdiği bir a
damı kurtarmak için her feda
karlığa katlanu, )alan da söyli
yebilir. 

- Yalan söylcnıcdim. Ayteni 
aile ihtiliıflaruıa rağınen yanıma 
kabul ettı::im zan1an kendisine 
karşı bir takım taahhütlere de 
girı;ınış oldum. (Arkası var; 

• 

.... 
Yabancı bir milletin kara sııla- f 

nada sandalla gezen bi.r İneiliıı 
elini denize sokmuş, a(:xına gö.. 
tü.rmİİ4, tuzlu oldutunu biss~ 
dince: cBeniın!• demiş. Bu sahi
tl.eıı böyle midir bilmiyorum am
ma, her doğru, her güzel, 1ı er 
müsbet, her yeni fikre Fransı
:wı: cBenim! • dediği muhakknk
tır. Fransızlar kadar maifur, 
müstehzi, kendini beğe~ her 
şeye ve her kese tepeden bakaıı 
millet yoktur diyebilirim. Bay 
Keyserlinc cA vrnpanın tayfi tah.. 
lili. eserinde bu karakteri bir 
çırpıda çiziyor: cFransaya gez. 
mek ve bilhassa öhenmek için 
gelen yabancılara hüsnü kabul 
gösterilir. Başka her hangi bir 
makoatla gelenlere derhal hırsız 
muamelesi yapılır .• diyor. 

Beliti }'ıkrauın son cümlesini 
münakaşa edeeek değilim, fakat 
Fransanın a'ırlar boyunca bütün 
cihana ilk mektoııton üniversi
teye kadar bütün .. ıısili verdiği 
inkıi.r edilir ıni? .. Her doi,'l"U, her 
güzel, her müsbet, her yeni fi
kir yer yüzüne Fransadan yayıl
madı mı? Boileau'ııun sözünü ho-
tırlıyalıın: c Yeni bir fiki.r ne de
mektir? .. Cahillerin zannettikle
ri ve kanaat getirdikleri g>bi, 
kinıseniıı aklına ;,;clmiyen ve gel
memi~ olan fikir dcınck değil
dir, bilakis her kesi:ı aklına gel
mit oldı,;,,"ıl lı:ılde birinin akıl e
dip evvela ifade cttij;'İ fikirdir .• 
Asırlar boyunca her !<esin ak

!ını:lıın ı:eçeni e\'Veliı ifade etmek 
zekasını F'ransa gösterdi ve öyle 
bir şekilde ifr:dc etti ki, bu fikir
leri bütün dünya anlad>, anla
<lığı için de beninıseyip kabul 
etti. f'raıısayı çok acı tenkit eden 

Feci bir ölüm 

Bir kahveci çırağı 

kömür haline geldi 
Evvclki ııece Kasmıpaşada ö-

lümk ııetıc• !enen hır lı.idise oJ
m~tw·; \<.tıı:: ' .::ını.n tafs,i.dLJ. ,şu
dur: 
Kasımpaşada, Ea riyc cadde

sinde bir ka·ıv~.:anede çıraklık 
eden Ömer ed"ı yüzani.i vıkıya
rak _;-ataca~• sırada nemli elle
ri ile elektrik dü~·ınesinl ,evi .. 
rirkcn, eli çıplak kalan bir elek
trik teline değıniş ve Ömer he
men elektr;k çarpmasından zabı
ta raporuna nazaran •köm·ür 
hali.ne gelerek> -:ırava yıkılmış
tır. 

Ömerin cesedi. z.abıta arafın-
1 

dan kaldırılı.ıtolır. Icabeden tah- ı 
kikat devam etınckedir. 

bay Keyserlinl bunu cıa itiraf 
ediyor: ,AvıııP• _ kliltiirü } , 
ııa tanıııda old'.'gu ı.ıı.and~ ki, 
bütün yer yüıunde. lbutlı~ hır 
kanaat doğıırıır·• diyor. ' 

Bn tarzı deiişti.rıııiy, ıuı il· 

!ardan yana oLnııya toniıl ına 
gösterir mi? ,\uım•. hponı A. 
merib ve pek tab.ı •laraı. IU
manya onlan tan•).ornı11ş. B'.Po
litika isidir. Ben "Yas; değilU~ 
ben kolay kolaY tanıllnıaııı. lliç 
değiJae bi.r kaÇ. 8! .!'ekleritı! ve 
eğer Avruna kUltüru FransıJ lat
zıru lnrakıP başka bu usıa""
meylediyor:;a Gaull.e'den p~ 0~ 
makta de,·anı ed.crııtı; çü~ o, 
Fransanın biç bır Dlil!etin ıı:lif 
edemedii!i' bir hasletiıı; idıı"e 
ettirıniye· çalışıyor: IIem ;,,ill1 
hem de beynelınil~l. 01.ınak, JIOl
iCre'in bir koDledisı, l\aciııc •.• 
bi.r trajedisi, La Fontainc'iıı •ır 
masal>, La ııoch.e~ueatı1d'ıın ~ 
veeizeı.i heın nııl heııı. de 111 
nelmileldir. Ben general GaU!l8 
den ve beynelınilel llli!IJ Frıın'ıı
dan yanayım· A~·r~pay. yeni bıl" 
ni~am vermek ·•;tıyenı., biı ~ 
cemiyeti de nıes ut edeeckleı'fll 
iddia ediyorlar; Da~ a büyük, lr 
kat kazamlır gıb• eg;I. 
Montesquieu'n~n. •İran me~ • 

tuplarh ndaki ~o~u henüz eti~ 
ve redded.Iıniş ue~'lldJr: •Her ı.ıt. 
ba ka birine iyilik. Y~Plll.ıya ınu~
tcdirdir, fakat b~lh'! hır ceıfll' 
yeti mes'ut etnıe ahlara tıef.' 
zemck olur.• 

Den Montcsquieo'lerden, yıııı! 
Gau!le'den yanayıın: Dünv•l°1 
haH:cdc12 bıle bUti!u dilnysf! 
mes'ut edemiyor, ne:ede kaldı ~ 

SEı:..Ur1İ İZZFir sı:p(IS 

Bar kadınları 

Suriyede d •çık ka 
bare bulamadılar 

MemlekettınitAlen 8.ut•veye ı!' 
den l'ılacar kadı~ artt::. 1 Arı oıa.'"' 
<ia aluıan fevkalade .. teo. ı,.Jer ii· 
zerıne Balkanlara donın;.l"e mec
bur o!muşJardır. 

Bunlarla beraber konvan.si.vo· 
nelle şehrimize gelen I\.ıe.:ıı ŞUil' 
!arı söy !emiştir: 
•- Macar artlstlerile birlikte 

Beruttaki kabarelerde,, Calışıı;or· 
duk. Fakat Surıııe htlkıLmei kO' 
barelerin hepsini kaPattıliın;.41., 
işsiz kaldık ve Yunan bandıralı 
Traki vapuru ile Pireye ıTitık. 
Vapurumuzda bul17nan Ma··nr 
aTti.ftleri memleketlerine aı;d ·t 
için Atinaııa çıktılar.• 

Yerli mallar sergi i 
bu yıl açılmıyacak 

11 Ytlclanberi ıelırimiztl• muntozarrıotı açılrııakta 
olen • Galat:uarıı;y yerli mallar •er~i•i • l:a yıl kü,aı 
olanmıyacaktır. 

Buna:ı yerine, ı•hrimizin ticari O• aın"i rniıe•US<ıtı Y•r
li mallorımı:~ı lzmir fuarına ııönderip ı.,hir •J•celr.le.dir. 

HOŞAFIN 

YA C. 1 

Surivedeki Fransız başıı:n _ 
manda

0

nı son güne kadar mü
tareke µrtlarını tauımıyaca · 
ğını bildiriyordu. Fakat, bu b 
rar birdenbire deği~ti. Gazete
lerin yazdığına gorc, ba~ku -
mandanın emrindeki subaJ l:ır 
ve erler bilhassa gurbete daya
namanı;ık ve yese düşmek yü
zünden bu karar1 ver~ler 
ve mukavemetten vazgeçnUt
ler. Nanemollaya hadiseyi sö,,... 
!edim de: 

- Perşembenin gelişi car -
flWlbadnn bellidi.r" 

Diyerek ilave etti: 
- B~ylesine bo4afın yatı tü

kendi de.. Derler •• 

TEVEKKELİ 

AZALMIYOR 

Bi.r gazetenin haber veriı.ı -
ğine göre radyo ınakinelerinin 
adedi ı1'rınleke!lc günden gü
ne artıyor. Yalıuz lstaııbulda 
35,,170 ~bone ~arınış. Nanemol
la havadjsi okumuş da; 

- Tevekkelı gazetelerin sa
tışı dü~müyor!. 

Diy~rck ilave etti: 
- Hele, ~imdi radyo 191.ete.. 

si de doğrusu deh;;etli rekabete 
ıtiri~ti! 

AK.J)ENiZDE 

İNGiLizLER 

İstanbul limanındaki İııgiliJı 
wilepleri kafile balin~e Aki d.e _ 
nize açı!ınıdar. Tabu . ngıtia 
donannıası.;,n hiınayesınde •e.. 
fere devam edecekler. 

Fnkat, Naneınolla soruyor: 
- Neredesin ey ltalyruı do. 

nanması! 

Ve" Kulağıma şöyle bir .. 

geliyor: 
_ İngiliz dayı Ak~cn':'de 

iken ben Adiryatii:in hır koş&
ciğ'indcyi.m! 

AFRİKA DA 

ŞARK OLDU 

Şikaı:o Tribun'un bir muha
biri: 

- Harbin siklet merk~zi tar 
ka ge~iyor .. 

Diyerek istanbula gelmiş. 811 
radan da l\lısıra gidiyormuş. Ilar
b1 orana karşılıyacnk ve takip 
edcccknıiş. Kendisinin nereJ·e 
gittiği ve ne yapacnğı ile ala
kadar değiliz amma 'onemol
la ~u cümleyi söylemekten 
kendisini alnınadı: 

- Şimali Afrikanıa adı da 
Şark oldu. IUısır nerede, prk 
nereder. 

A. SEKİP 

t 



' 

' 
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(B~tarafı 1 inci sayfada) 
durmadan muvaffakıyetli bas -
.kııııar yapmaktadırlar. 

Bu bE"~·anatta acnılivor ki: 
, •Hudut cwa>'ıııda Kassada 
mırııakasında arı:a!ı bir toprak
ta iki hafif zırhlı otom<>bilimiz 
Ü.Zerlerine dogru qelen 1200 ki
ıi!ik iki düşman •-Üvari qrupuna 
rasııamıstır. Otomobillerimiz 
nitrahıoz ateşi açm~!arc"/r. Düş
.narı ara.muia panik olmuş ve sü
variler h~r bir istikamette da
!)ılarak civar tepelere barınmıt
lar ı•e 150 ölü b•rakm~ladır. 

Ayni mıııtakada, küçük müf
rezelerimiz müteaddit defalar 
Eritre topraklarına qirnıişler ve 
tesadüf ettikleri diişman keşif 
kollarına zayiat verdinnişlerdir. 
Zay·atuaız olnla1n2ştır.• 

İNGİLIZ TEBLİGİ 
Kahır.,, 30 (A.A.) - İngiliz 

jıava nezareti tebliği: 
'afakla beraber, Iııı:iliz hava 

:ku \"\~etlC"rı ., .... mensı... p ı : .... ardı
man tayyareleri TraCııus Garp
ta el Gubbı uzerine yeni bır hü
cum yapar .ık .;adırlar, askeri kış
lalar ve yerde duran tayyareler 
üzcrıne isabcfü darbeler indir
mişler ve muhdı lıasara sebe
bıvC't ver. ,lerdır. 

l ııva ku• vetleriıriz, dü~noanın 
lb~v"k bı, avcı tavvare filn na 
ra t · 11 lı:ır \ ~ n .. 'la:-e-~e C';,.n;,ı
sır a ı.>ir d TI"-' tcı a .. c i Jlcv .. 
!cr ı~ınd~ d • ıniışkrJı. D1~ r 
bir düşmJn tay) aresi de b;.ı' uk 
ha .a a uı:r~tJmıı;tır Bu >ı&;'a 
mu "rcbcs.ndc iki tavvare iz 
kav bol<- ı.ı. Bir c.. ı.::oman ta '1!'e
sinın enkazı Mersa Matr..... sa
hilınde l.ar.ıva V<Crmuştur. 

50. Cİ HÜOUM 
\'alel a, 30 (A.A.) - Malta 

adası bugün saat 9 da ellinci ha
va hucı.muna 'Uar•ız kalmıştır. 
Birkac bomba düşmüştür. Hava 
dafı bataryaları ,i<ldetli bir a
~~ h mukabele etmiştir. 

Roma, 30 (A.A.) - Ajans 
Stc>fanmın bildirdi.itine göre, lVIa
f" ~ ıı "ı-11-., ~ukıı+ ?den +av
yaresinde on kişi mevcut bulun
makla idi. Bunların meyanın
da. Mareşalın yci:eni ile kayın 
bır deri ve Tunusta!ci İtalvan 
baş konsolosu bulunmakta idi. 

Tavyanmın su.kutu ile heP5i öl
müslür. 
Naımbi, 30 (A.ı\.) - Cibutid<>

ki Fransll kuvvetleri kumandanı 
ıreneral LE',((enlillıornme. şarki Af
rika İn.::?iliz kumandanı general 
Dickinson'un selam telgralına şu 
CC\'a'bı vernıiştir: 
Bır gün Atlis-Ababada bulusa

cağımızı üırid ederim. HepUni
ze iYi şanslar. 

ı:ühr~rin umuıni karargihı, 
30 (A.A.) - Ordu başkumandaL 
lıl!'ı tebliği: 

Fransada \'C deni•de lı:ayda de
ier bir hiıdise olmamıştır. 

30 ha•irnn geceı;i, bombardı -
ınan tayyarelerimiz, lngilterede 
ve İskuç~·tıııla Htnnnlara ve nıtl
himmot falırikahtTına hiintın et
ınislerdir. Cardiff "e Briswl'da 
muhtelif petrol dl'poları ate.;lao
nıiştir. 

Gece İngili~ tan areleri Alınaa
vanın şimal ve garp mıata~al&.. 
rında muhtelif gayri askeri he
deilae hücum etmişlerdir. l\1addi 
hasur azı.Iır. İngil;z tayyareleri 
garpte bir şehirde yangın suu
dünııekle meşgul ıtfaiycyi ınil
ralyöz ateşine tutıuuşlarclır. 

Hİl Lfül ALSAS'DA 
Führ~rin umuıni karargi}n, 

30 ( A.A.) - Bı: ·'i",ı Führer u
mumi karargahı.,ı terkederek 
1\IüL Juse ,.c ytı.karı Alsas'ı zi
yarete ~itmiştir. 
· Bn nıiinasebelle yeni Alman si-
13-hlarilc si;ratle nıulıarebe harici 
edılen l\Ia;;no hattının kuv\'etli 
zırhh ınc\'zilcrindeıı bir çoğunu 
.. e:ııniştir. 

Londra, ~il (A.A.) - Reuter: 
Polon.ı J lıül.u!O'eti, Su, iyedek,i 
Poloıı.\'a lh asıııın Filistindcki İn.. 
giliz kuvve!l~rine ilt'hak ettiği
ni bildirmişt;r. 

General l\litlclhauscr'iıı Bordo 
hiikiuneti cr.ırine girdiği tebcy
yiin edine<, Polonya mlisellah 
ku,·vetlrri basku111andanı gene
ral Sikoriki, Suriyedeki Polonya 
livasuıa Filistind<·ki Lıgiliz orı\1-
ru1ıa iltihak etınek eınr;ııi \'er -
ıni,.tir. 

Dün alınan haberlere göre <ıltı 
bin Polonya askeri tam te('ıızat
larile birlikte, liva kumandam ge. 
ncra\ Koparisky'nin emrindA lıu
dudu geçmişlerdir. 

Macarlar Rumen hudu-. 
duna asker gönderiyor! 

( B~tarafı 1 inci sayfada) 
nau, Causani, Lacul. Abbei u
mumi hattına kadar olan arazi 
terkcdi1ınişlir. 

Tahliye ameliyatı proırram mu
c.i.bioce devam etmektedır. 

SK>va, 30 (AA.) - Tas A
janın bıi<ii.riyor: 

Besarabya ve şimali Buirovi
nada Sovyet oluaatının ilerleme
sı plan mucrbıoce <ie\•am etmelı:
kJU". Bugün kıtaat, şimali Bu
kO\'ınada ;:ıtro.ıiıı.,tz ve Hertze 
şehırlerine ıl' rınişlir, Prut neh
ri uzerınde \ e Khoiıııe şehrinın 
ceııubunda bulunan Nowo;;seletz 
ve Lipkonv ı.stasyonlarıııı iş.g~ 
etır-41erdir. 

l!Jtorıze kıtaat MogileV))Od-0ls
ki'nın 55 kılomelre cenuıbu .$ar"':. 
kis;:ıde PruL nehrıne varmıştır. 
Kichenew'in 80 kılometre şima
l. 4!Jrbisin<ie de Bour.ı? vilayetine 
ı:ıelmıştır. Cenubi Besarabvada 
Prı.:t \'t! Tuna şebirleriııin bir -
le,tigı mıntakada ve Reni şehri
nin bır kaç kJ.ometre yakininde 
bulunan Bol~ra.d şehri, par~üt
lerle inen hava kıtaatı tar~fın
daıı işgal edilmiştir. 

PROPAGANDA NAZIRL~IN 
BEYANATI 

Bakreş, 30 (A.A.) - Propa
l(anJa nazırı S!dorivıci. matbuat 
mliml."'.S•llerıne beyanatta bulu
na< k bugün öıUe üzeri Ro.ınan -
van.n Sovyetler Birligi tarafın
dan talep edilen arazinin terki 
isını !amamladıi!ını bildirmiştir, 
Rt.o c:: lıa1kınJ1 tahliyesi evvel
ce hazır1 ar:an pl8.n mucibince 
de\'am etn1ckte<lir. Ridorivici 
bundan sonra Sovvetlerin Ru
men hukı'.ıımet'. :len Tuna ve 
Karadcn!zde tisler ve limanlar 
istdiğine dair verilen haberleri 
tekzıp etıni0 tir. Nazır, Roman
vanm diğer hu 'utları üzerin
de hadiseler cereyan ettiğine da
ir ecnebi memleketlerde dolaşan 
ş.ı~iaları da kal'ıvtle tekzip et
mı~t•r. Diğer bir menbadan öi!
ren•ldii:ine "Öre, Sovyetlar bir 
vanlıslık neticesinde Herta'va 
kadar ilerliven Sovvet kıtaları
nııı bu hareketim tashih ederek 
ıku vetlerınl Mol-ot.nf tarafında.ıı 

1 
tesbit edılen halta kadar ;(eri 
çe'kınişlerdır. 

Bükrc,, JO (A.A.) - Rador A
ians1 bıldinyor: 

U mun11 b'\Oferberlık bu tun mom
lekettc itima<l 'e suı.~netle kar
şılaııın~tır. Sııih ba,,ına Javetı
ne bütun rr.ıllet iııtı-amla kosmUŞ
tur. Büıun daıreler ııormai fa. 
alıvetlerine de\ an1 etmc.&t"<!ir -
ler. Bütün matbu t elim hadi
selerin, milletin enerjik kavnak
larına ve fa:dletlerine olan iti
madı hiç •bir SU1'ette sars.madı
aına işaret ctmektectırler. 

Harb;n fcl:ıketlerınden memle-
keti vikaye i•,in her ~eyi Yaptık. 
Fakat bu,((ün bizden iki kanlı 1<>
dakarl:k i>tenıliyor. Bunu ~enu
bu oJııki Auupas.nda harp teh
lıKcl~rini bcrlarat iiınıdıle yapı
voruz. En aziz v ıliıyetlerimı.z
den birini Besarabyayı kaybet
tık. Burası Romanyalı halkın ek
>eri··eti tarafından izhar olunan 
arzu üzerine ana,·atana avdet et
mişti. Uüyıik Vo\ rnd etüyeıun 
memleketi olan Buko•:ina'nın si
.malini kay betlik. O memleket 
ki her karış t.o~raiiı Rc.ınanva ta
rih.niıı bir savfasını teokil eJer. \ 
İşle bunun kindir ki .<anlı vü- ' 
reklcrirniz bütJn ümidlcrimiz 
Kralın etrafında birle:;iyor ve 
ha ·ikat ve adJl~Ln m.;zaffer o
lacaöı daha ivi ır(inleri beklivor. 
KRAL K.\ROLA GÖNDERİLEN 

MEKTUP 
Bükre:;, 30 (A.A.) - Rador A

iaru;ı bildirivor: 
Milli Rumen partisinin vük -

sek rcbi olan Kral Karo! Tran
silvanya ve Banatla oturan bir 
rok rene entelleklüel grupları
nın imzasını tasıyan bir mektup 
almıstır. Bu ırnektupta mezk\ır 
gruplar milli partiye tamamile 
ve sami.n1i olarak iltihak ettiıi<
lerini bildiriyorlar. 

Buda peşte, 30 (AA.) - Ro -
manyadaki vaziyetin tamamen 
aydınlatdmamııı olması dolavı
sile Macar hükümeti, Rumen hu
dudundaki kontro1ü daha sıık
la•tirmıya ve bu hududa d~
ru avcı kıtaatı ilerletrniye ka
rar verıınlstir. 

Çemberlayn'ın 
Beyanatı 

Eski Ba~vokıl ingilterenin 
ulh yap•cegı hakkındaki 

haberi tekzip etti 
Londra, 30 (A.A.) - Reuter: 
Bir ınüddettculıcri g-Uya sulh 
tek.liflerinde bulunduğuna dair 
etrafında uydurma şayialar dö
nen sabık Başvekil Çembcrlayn, 
bu ak~am radyoda bizzat beya
natla bulunarak Almanların ta
hak..küın te~ebbÜ>Llne karşı, sonu
na kad.ır mukavemet etmek için 
ve İngiliz kMbıne:.inin mi.ıtıehit 
oldu~uııu siıylc.ıııi~tir. 

füuiyo tarafuıdan bu nutuk, İn
giltt"-rc, İn~iltı;re imparatoı-lu&:u 
ve ~imali !ı.ı.ııcrika için neı.rediL 
ıni~lir. 

Çcmbcrlayu demiştir ki: 
•Size •Öylemek iı;tedii;im ilk 

şey, harp kabine>i iualarınm 
tam bir ahenk ve mutabakatla 
birlikte çalı~ııklarıdır. Aramızda 
te•anütr.fu)ük iddia eden masal
ları dinliyerck Alnınn propagan
ıis wa kananlar ve~· a içimizden 
lıcrlıangi birinin diışmanla sulh 
müzakercttine giriş_ııılye muvafa
kat edcceı;ini tahnün edenler :ın
cak .llO ••• erin oyununa ô.let ol -
maktadırlar. 

1 'azi tahak..kümiiuü kabul et
mektcu>e yıkılmayı tercih eden 
saı;lauı ve nııittelıit bir milletiz, 
Bawekilin idaresi altında dtiş _ 
maularımıza tsarruz. etnıeyi ve 
onların taanuzuna büyi.ik bir 
millete ha. olan mücadele.:i bir 
rıili ve atimle karşı koymak ııi
yetindeyiz. 

Gittikçe lıııyüyen donanmamız, 
Alıııuıı filosuna çol: faiktir. De
nizden nakledilecek hlr ihraç ha
rekeliniu yapılabilınesi için Al
manların douaııuıa.r.aız ara,,ından 
sız.ıuası veya onu mağlüp etmesi 
li..:..ı.m· ır •• 

General do Gaulle 
(Baştarafı 1 iııci saııfada) 

ııaralanmış ve 350 bm ki<i esir 
v~1 ,lmiştir. Billiiıarı? esirlerin 
miktarı 600 bine çıkmı•ır. 

Deııi!ebilir ki, ordu harbetme
miftir. Ordunun 1ıarbetmemiş 
alınası cesaret ve azim fikrinin 
1ıobanlıqıııdan de§•I, Fran:<:z bas
kuıııa11da1<lıqının 1940 yeni Alman 
harp tek i<lini 1914 meıodlarile 
'Ha<]lüp '"ıe uqrapnasından -
d;.r.• 

İsveç Hariciye 
Müsteşarı 

'Moskova, jQ (.·\-.\) - İ~veç 
Hariciye 1nüsteş.ır ~lı.!~rnann 
Moskovaya ı:elmisıı.r. 

Yuguslavya Maıı.rif 
N zırlığı 

Belgr .. d, .ıo (.A.A) - · ,tif~ ,= 
vcıırnt> vlan ;\l,u. if Nazırı J\!ak
ntnQvı ~ ,n '\i!r.:ı.~ .5erJto rcısı 

ve Si >vC'ne par.ısi şef. !\:vrochet ... 
tavın edı.'"n1~tır. 

İngiltereıyi terkeden 
700 İt&lyao 

Lbixı:', :ıo (,\.A.) - Contc 
Ros~e ,·aryuru. iriltde İn~iltereyi 
terk 'cııler de ı:ia'1.l olınak ü
zere 700 İt1lvan oldu~u halde 
İtalya va hareket etmiştir. 

A merikan sularında 
bulunan yabancı 

gemiler 
Vasin.gtmı, 30 (A.A:) - Nazır 

Morı:ıenthau, Amerikan suların
da ve Pan.ıma kanalında bulu
nan ecnebi ~emilerinden hic bi
rinin ınalıve nezare;nden m-ü.sa
ade alına.Jıkça hareket elme -
m·\~inı Prnr'-•tn1i:;ıtir. 

Malive neıareıı. bir deniz ti
caret •ufwsi ihdas etmi-lir. Bu 
şube ecnE."bi yi.. k ,gı'mi.ierini sıkı 
bir •urctte kcıntrC'le t~?ı tut
maktad r. 

Litvanya Hariciye 
Nazırı Moskovada 
Ka .. :ıls, 30 IA.A.) - Başvekil 

muo ·ıni ve !laric.ve nazır. Mic
keyiciııo. bugun Mosk~vaya ha
rekel etm~ tı• ! .. ·Iun1ailc\·h. ~Ios
ko"·aya !\lo;otof tar..ifıno:..ı~ i.ı\ et 
cdilmh1ır. B.ı zh·~rdin gııvesi
nın yenı had1sclC'ra1 ı:;ıı~ı n.Lnda 
Sovyet - Rusva LitYan''• mü
nasebetlerini ıııüz:ı,kere ~L d< ol
dubu sövlennıektedir. 

Bulgaristanın Mos
kova elçisi 

Sofya, 30 (A.A.) - Kral Bo
risin hususi kalem şefi İvan Sta
rnanc<f Bulıta-istan:'1 Mn.skova 
~kiliihne tavin edilmiştır. 

IKDAB 

BULGAR 
Matbuatı 
Hararetli 
ta devam 

• 
ncşrıya-

ediyo r 

Sofya, 30 - Bulgar Daşveklli 
tara[md•n Bulgar matbuat mli
messillerine yapılan beyana itan 
sonra bütiin Bıılgar pzeteleri 
Nöyi muahedesi aleyhine maka
leler yazmıya bı.şlamışlarclır, Bu 
makalelere gön; 

l - Nöyi muahedesi tarihe Iuı
mını.ş bir hatıradır. 

2 - Almanya Versayı yıktı. 
Bulgarlar, Bulı:aristandan kopa
rılan parçalardaki Dulgarların ,._ 
tıralıııı.ı bigane kalamcz. 

3 - Alman zaferinden sonra da 
dünyada yeni vaziyete istinat e
den bir de\'ir baş\ıyaraktır. 

Eu gazetelerden •SlovO> biras 
itidal başlıklı yazı;ında Bulgar 
taleplerinde mutedil olıııayı, gay
ri mes'ullt-rin uyandırınak iste
diği hanya kıır~ı ılikkatli lıulun. 
mayı tavsiye etmektedir. 

Zora gazetesi ('J'arilıi hatıra) 
serlcvha;iyle y"'dığı başmakale
de u .. !gıırların harbi umıı .. ıide 
milli vıılıd<."tleri için yaptıklnn 
mücadelelerden •onra. u~Tadık
ları haks.ızlıklardH.11 bahsetJ.iktea 
sonra aynen şunları ynzmakt.a -
dır: 

.Alm• ular Vcrsayda kendile -
rin.i bai;lı)an zincirleri arlık kat'i 
olarak l.ırdılar. A"ııi zincirler ile 
biz de bugüne kadar bağlı idik. 
Bul~ar m:llctinin \'iicııdüııden 

canlı par~alar koparılıp yabancı 
devletlere verilmi< idi. Onlar bu
gün Bulgari:..t:ının haricinde inle
mektedirler. Onlara tahakküm e
dt'n lıükumetler, onları Bulgar 
canıiasıntlan kr.parıp asiın!.!e e· 
dcbılınek için bütiin gayretlerini 
ııarfediyorlar. Serbest l:ulgaris -
tanda ya ıyan biz .u.ulgarlnr on
ların bu uı.tır11plarına blg5nc k.a
laıuayız.:t 

HarJJin ikinci 
safhası 

(B;;amakaleaeıı devam) 
çalışnıak 1 bir :;ilri.i nıc\'hullcre is._ 
tinat edt:n bir JnuadelcYi halle 
kalkı~mak ve nihayet kclı~."'t 
yapmak olur, Bu ınesclede, t~k 
bir malum 'ardır ki, o da Al -
ıııunya ile İtalyanın, İngJltere
yc kar!?• ne yapacaklarsa, hi'\ va
kit ka)-betınedcn, bir an evvel 
yapmak istiycc klc~idir. Yuka· 
rıda lzah ettiğimiz ,eb~plcn do
layı buna mecburdurlar. 

Almanya ile İtalya, Ingiltere
Je «şinıdilik, şu cephelerd~, u.. 
ınuıni bic taarruz yapabJirlcr: 

1 - İngil'z adalarıua ıhraç, 
2 - lut;iliz al.arına \'C deniz 

kuvvetlerine va hü uuıları, 
... - lııgiiiz ııdalarını tay}aı-e

ı~r ve dcnızaltt f:Cmı~~rile alıiu-
1· 

1 ·- OJ..;,·anı1>lard:ı in~iliz deniz 
tic,1~cti~ıc taarıuz, 

5 - ,.-\kd uizdrti İnı;:ı!iz de.ıi~ 
bakimi)e ' ni yıkn 'k ı(ın l.a,a 
\'e d.en:ztıltı la~lıs "İİ, 

G - İ!tpa ·~ ... nın f.11 ~ ardıını v -
-va .. .ıJecc m!.:·.aoıdc i!:! L b('l~ t
(arı' ı el~ g:ı.·~irnıek, 

7 - Afrıkad:?l-i Jt,.Jya'l :.uv -
vel!erl sa~ıcu u·~tün isc-. l\lı>ıra 
taarruz ~dcrek bÜ\ e,: :-ıi utnı.ık. 

Yuk,ıftUaki ~iıu<iıLk kayC:ı. 
Alnınu!arla Ilal~ ar.ıLu', 1'~r.ıns:.ı il.: 
yHpi.ıkları nıüt rck\! ~aıtl.ırrHa 
rianl ellil-lcri taldi:dc, denwk. 
tir;" bir ıni.iddet sonn, bir baha
ne ile bu r:.1iitnrl•ke ~artlnrı.ıı boı-
1nak !)uı-c:.ıl~ 1'~r.1n ıt dJnan1na~ı
nı. gaJ ci .ııskrri l1~lc ifrağ cdilc_an 
Fı-an~ız üslf'rini ve >('k yakında 
müs~llıih kun·etlcri tl'rhis edi
lecek obn Afrikadaki Fra»s:z 
ıniistcınleh.elcrini ele ge(irın('k 
surctile bu uınuıni taaı·rıızun hu
dudunu \'C .lartlarını dah:ı gcııiş
letebiliiler. Fransız hükümeii, 
müıarekclerdo, billıassa İtal.ı ıın. 
f"rausız ınlitarekcsindr, - belki 
daha fa·ıJa!->ını yapan1adığı için -
~.:alnız hl·ndi ~ünlük 'aıi_yctini 
dü~ıinınıi~, ne inÜttei!ki in~iitc
rcnin, harbe lll.:J\'9tfakıyt•t ihii -
ınalll~rHc .!c\ aınını nıinnkiin kıl
ını~·a; rıe de, itap ed"rır;.e. i~tik -
bald't>, ı\frika n1Ü!ııte11ıle 1\t.•1trın _ 
de ol~t~n. kendisin n tekrar ~ila.~ 

ha sarılr;1:-t§11!a inık&n verecek 
~arılara h:...:14.i:sa, hi~hir oı;;e c kty
met \·crmen1i..,tir. Sitı\rli. ıniita

rckc .:thk.imııu, doııilnınnsına ve 
Fran'1z Afrikasına kahul ellir -
ınİJC çal.şınak !;UretiJe bütiuı bu 
iı k~nl.lrı bushlitün \'e filen or-
1ac!~n kaldırnııy61 <;.ılışı.} or. Cnnı-
111 kurtarıtlllJI da di.ı::ıüncn ve bu .. 
nuıı için de taın bir ınutayaa1la 
tc~lin1 olan l·~ransa, artık her şe
:ri dii~nıanJarının ınerhauıet ve 
lı'ıtluııdan beklemektedir. 

E~cr, Almanya ile İtalya, bu
güııhü l-11\'\'ellcr ye ~arllarla İn
gilt0reyi )'enıııiye mu' af fak ola
ınazlarsa, miitarcke ahk3ınını bo
zarak yeni .!'>artl"r ihdasına ~a
lı~acalı.larJır. ABİDiX DA\'ER 

Milli Küme Maçlarında 

G. Saray - Beşiktaşı 9 -2 
Fener -Vefayı 4 -O yendi 

Milli kü.rne maçlarına dün Şe
ref stadında devam edildi. i1k 
mü5abakayı Fener - Vefa ta
kımları yaptı. Bu maça iki ta
raf d<ı mıııtad lı:ad:rolarile çtk
.ın.ı.ıı bulunuyorlardı. Yalnız Vı>
falılar birinci devrenin .sonları
na doğru sakatlanarak taluıının
dan çrkan Hakkı.dan mahrum ola
rak birinci devrede kısmen ve 
ikinci devrede de tamamen on 
ki<i ile oynadılar \'c Fenerin 
hAkiın calısrnalarına rnu.ka,·cımet 
ettıler. Oyuna Vefanın hücu -
mile başlandı. Ve Fenerliler he
men hilimiyeti tesise muvaffak 
oldular. 7 nd dakikada Kc. Fik
relm sal:dan attıgı bir şüt Fı>

nere >ırinci golü kazandırd1. Fe
nerli er 25 inci dakikada Naci -
niıı şütü ile ikinci ııollerini de 
yaptü.J. 

Ha.-ıtı sakatlanarak oyundan 
cı'rtı. 10 ki , 1.c oyuna de\•aroa 
mecbur kalan VefaL!ar mı:kma
<ii Fen-·r hücım ~an karsısında 
kalıyordu. 35 inci dakcl:ada Y<>
nicicıı hızla".an Fener hücu'Jlla
rından Meli!-. ü(.'ilncü ve 36 ncı 
dakika<' ı Yasar dörd ncü l!OlÜ 
"a1'1ı ve devren"11 bune~n son
raki zamanı Fenerlilerin hid<.i
ııU ·eti altında ve 4--0 bitti. 
İKİNCl DEVRE: 
İkı:cci devreye Fen<rlilerin hü

cumi"c başla.ıdı. Vda bu dev
rede gene on kişi ile ovnuy;,ırdu. 
İlk anlar :ki taraf:n m. tkabil 
hücu. :arile l(eçerken oyun 15 
inci da;cikatlan ihbaren tcl<rar 
Fem lı~ki:. v<'tine drdi 40 ıneı 
da:~i' ada blr h · cuım esnasın-la 
Me!ih sa.J< 4 landı ' 1:. sa ,.~ ı,--: ç k
tı. Fenerliler de bu devre g l 
vanmıva rnu\•af!ak olanı&· .l'I bi
ri~d de\ r :c .ıldıklar netıc~ ile 
4-- .Q l(alı'""c· Ie ovundan u rıl
dJar. 

Beşiktaş - Galat&ı.saray 
GUnün i.kınci mu. im müsa

bakasını Beşiktaş ı:e Gala'tru;a
ra\' takı.reları yaptı. Bu maça 
Beşiktaşlılar zayıf ve nahif bir 
tarzda .,öyle çıkmıştı; 

Mehmet Ali - Taci, Ahmet - • 

H;ueyin, Hakkı, Cihad - Rauf, 
Haııati, Nazım, Şeref, Erref. 

Buna mıııcalı.J Galatasaray: 
Osman - Faruk, Salını - Et

fak, Enver, Musa - Sarafim, 
Salahaddin, Gündüz, Cemil, Sü
!eymandan müt~akkildi. 

Oyuna Galatasarayın hücuml
le lbaşlandı. Ve ilk anlard;ı Ga
latasaray tazviklni önlemek için 
Beşiktaş müdafaası bir hayli 
.zorluk çokiyordu. 12 nci daki

.kada Eşrefin bir ortasından Ha
yati kafa ile ilk Beşiktaş golü
nü yaptı. 

Galatasaray muhacl.mleri 43 
üncü dakikada Sara:fi.min bir 
köşe vuruşundan Gün<lüzün ka
fasile berıı'berlik sayılarını yap
tılar ve birinci devre 1-1 bera
bere bitti. 

lKlNCl DEVP..E: 
İkıncı devreye Bc:;i.ktaşlılar 

.baslad.Jar. İ.IJı: dakikalarda iki ta
raf da durııun bır ovunla biri.bi
rini zorluyoröu. 4 .ı.nca dakika
da Süleyman .ınlıel b:r şo.it.(' Ga
latnsaravın ikinci ı?<>lünü vaptı. 
9 uooıı dakikada Sıilevman ü
çüncü ııol u de yaptı. 12 nci da
kikada Gündiız dördüncü ııolü 
vaptı. 16 ncı dakikada Eı;rdin 
bir pas"ıdan Seraf gıi.,ün en gü
zel ""'ünü yaptı 25 ioci dakika
dan itibaren BPşfkta• takııını al
lak bullak olmıv:ı başlamıs bu
luncıyordu. Bu sarsıntı 28 inci 
da'<ikada Gündüzün vaptıjtı gol
leoGalatnsar.:va semeresini verdi. 
30 uncu dakıhe :a g~re Gıinılüz 
alt:ncıyı 32 ı ci C: ·, .ada Süley
ma vedinci ııc:c. vaı>tılar. 

Besi'itaş muhacimleri son ıtay
retlerin: 36 ncı dak:kada göster
ciller ve J:ıu esnada kaza' d ıklın 
~enallıyı Hakkı çek yük ekten 
atarak »u ,. ,1 fırsatr_ı kaç•rdı. 
42 ncı dakika;;a Cem'1 s kizin
ci ve onu mıiteakıp de G.:.Udüz 
d~kuzunci.i g~lli varıtı \R ov.:nun 
son !Jir i.ld dal:ikasıııd.ı Hıkk.ı 
ile Eşref ovunu tcrkett.ler ve 
bu muhı-n mac da 9- 2 Ga!a•a
sarayın g:ılt"besile nihavetlen-

di, 
ADKAN AICTN 

Anletizm Müsabakaları 
Dün Fenerbahçe stadında Gül ) 

kupası atletizm karşılaşmaları ya ( 
pılını~ ve aşağıdaki Ul'ticeler a
lınnıı~tir. 
~00 mdre: Melih (F'•n~rbabçe) 

23 S<ıniye 
1500: Rıza Maksut (F.,nerbah-

çe) 6'?9 5300: Arlan (Ileı;ikta~) 1 ...... 
400 ınaninlı: Kamil 60.3 
400 metre: Gören ( G.S. l 51.5 

4 200 ba~·rhk: f'eneı·bahçe ta
kımı 1.38 

G~!le: Arat (Ileşiklıış) 14.7 

Yunan disk: Arat (B.,şiktaş) 
34.70 

Cirit: Melih (Fenerbalıçe) 57.70 
Yüksek atlama: Faik (Gala. 

tasaray) 1.75 
Uzuıı atlama Üç tek (t'ener) 

6,35 
Uç adım atlama: Ya,·ru (G:ıla

tasaray) 
Sırıkla atlama Viçonopolos 

(Kurtuluş) 3.~5 
Ut rnıni lasniltc Fencrbalıçe 42 

pu\anl~ birinci Galatasara.v 21 
puvanla ikinci ohnu~lardır. 

Yüzme teşvik miisabakaları 
:\lıi .~l·11l•al81'Ja alınan derece-

ler sunlardrr: . 
2iJO scrbco.:t bü}ükler: Ibra1ıin1 

(B<ı koz) 2.~9 
20\l r,erbc>t kiiçüklcr: Ali (G. 

S.) ~.l 

100 sırtüstü bü~ ükl•r: !llalıru~t 
(Hasdarpa~a li"•si) 1,21,l (yenı 
Türki,:c rekoru) 

ıou · ,ırlii>ı ü küçükler: Necati 
(lk~ikt~ ) ı.:ı~.2 

2qo kurb~lama bü• ükler: Musa 
(Ileykoz) 3.24.7 .. .. . 

100 l{urbalama kuçukler: Ilık-

1 

ın"t (lle~iktaş) 1.32.8 
1000 serbest büyükler: 

!ah (G. S.) 16.-U.5 
400 >crlıe.t ltiiçliikler: 

!ah (G. S.) G.(;0.2 

Sa dul-

Sa dul-

4 200 ba) rak: Galalasaray ta
kınıı 11.15. l 

Tramplen atlama: Sabri (G. 
S.) 61::ı2 

Su toııu: 
Son olarak yapılan su topunda 
Galatasara) lılar hakim bir oyun.. 
dan sonra Beykozu 0-7 kazanmış
lardır. 

~ransa hükumeti 
( B~sıa•·ııf< 1 inci sa~fada) 

Deııleı rem Bordo)lu cuma 
akşamı terketmiştir. Cumartesi 
sabalıı aıı•ıı şercit altında, Bor
dodcıkı iş biri.fl.ı•e deı•anı eden, 
1Ja~trlar t'e paT/QmentO UOa!art 
uzun bir kervan halinde Pont 
Pie-rrc'd<n lıareket l'derek Libo
u•ne ı·e MontfoTt SUT L'isle is
tikamett'l'l~ f"'veccr.ih etm1 'e-rdir. 
M ıı kalk,nmanın reh n•si ve 
Fransa ıın •ıasam~ "' lüzumlu 
şart. elan lıtt i<qııl qünü arefe
sinde Bvrdo halkı bu lıareketi 
seyredi)Jordu. Hiikı1metln, mer
kezi Fransada ne kadar kalaca
ğı belli değildir. Fakat Wiesba
den mütareke komisyonunda, 
qeneral ITııntı:lqer Parise avdet 
meselesini aııni zamanda da iş
qal altında bu!wımıııal'ak şehir -
!erin Alnıad.ır tarafından tah
liyesini bah. • mcı•zmı etmiştir.• 

Wiesbaden. 30 (A.A.) - D. N. 
B. Bildiriyor: 

Bugün !llassaııerhoff otelinde 
bütün Alınan ve 1'"ran ız ınurah-

ha;larının iştirakile miitareke ko
ınisyonunun birinci İ('.tİınaı ak -
t cdilmi~tir. 

Gcııoral Von Stuelpnagel'in r i
yaset ettiği Alınan heyeti tam 
snal 11 de gelmiı;tir. Az sonra 
A1n1an be,·etini müteakip gene. 
ral Hunt~iger "iıı riyasetindeki 
Fran3ı'f he) eti gelnıiştir. Koınis
'Yontla kırka yakın 3.za ,·aıdır. 

('clseyi a(an general Von Stu
elpnagel n .ağ1daki be~·anatta bu
lunnıu tur: 

l\.lütarC'ke komisvonunun vazi
fesi, nıüt~reke nıunhcdesinde tes
hil edilen şartların tatbikini ayni 
zamanda tatbik edilecek ahka
mın İtalyan mütareke ınuahede
sindeki hükumlere de uygun düş
mesine itina etmiştir. 

Rabal, 30 (A..A.) - Havas biL 
diriyor: 

Simali Afrika ba,,kumandanı 
geııcrnl Nogues, Rabat'da Z4 saat 
kalarak Fa sultanını ziyaret et
m1<r oradaki mf!Saİ arkada 1ari
le ve Fas mutebcraııı ile görüt
mü tür. 

- . -

1 

1 \, 

Hal yolun 
ihtilaf n 

~ ovyetlcr Birli i h~ 
i2} metince Romanya b 

hiımcli.ne, Mo kova " 
daki sefiri usılasile \erilen iil
tlınalomdaki ist klcrin kııbulll 
ıu neilceyl husule getirnıek1t dil! 
3 milyon kadar niHusu, (5 bin 
kilometre ınurııbbııı araziyı ıhti
va eden Bcsarabya ile, 8 ) üz bin 
in anı barındıran, 11 bin kilo -
metre murabbalık araziye mali1 
şl.mali Bi.iko\ ina, So\yetlcr Bir
liği idaresine geçecektir. Bcsara• 
ya, 1812 Bükreş muahedesile O... 
manlı İmparatorlıığu idaresindea 
sabık Rusya Çarlığına terkolwı
muş, 1918 de Bolşevik ihtılilin
den sonra muhtar bir hükiım.et 
kurulmuş, 191Y sulh muahede -
!erile İngiltere ve Fransa tarafı&. 
dau &manyaya terkedil~ti. 
Bükovina dahi, Ul4 den 1918 .. 
nesine kadar Rusya işgalinde kal· 
m.ış, yine 1919 muahcdelcrince 
Romanyaya \'erilmışii. Ro anyıı
nın Karadeniz sahillerindeki 
Köslence ·e d.ger li.mıınla.rıl .. 
Tuna ne!iri mansabında So\) et
lere deniz, ha\ üsleri \ crilı:ı.o.. 
•inin ültimatoınd ki mctııl:lıat 
arasında oldu~ süylenbor. Bu 
cihetin ta\'azzuhunu beklemek 
itap etmektedir. 

Bulgar Dobrucası, Romanya -
nın Karadeniz limnnlannın u • 
mumunu, Rom.an) a Dobrucasım 
da ihtiu cykmcz. RoınanyanÜı 
Karadeniz limanlarında Sovyct
lere üsler verılırs Bıikreş bü -
kUmcti Karadenizden hilku\ n 
hatla bilfiil çekilmiş olacaktır. 

Sovyetlcr Birligi - Roman) a i.h. 
tililıııın, cenubu şarki Avrupa 
ve Balkanlarda mıisellith ibtilif. 
lara sebep olmadan uzlaşma ) ,... 
luyla halli memnuniyete şayan. 
dır. 

Bulga.r,istnnın, Bulgar Dobru -
cası, !\!acarların Trruısih·ıuıya, 
metalibatmın, hu lill'alard:ı 'c h• 
men fili ve resmi istekler sıra
~ına konmasııın fazlaca ihtimal 
verilemez. llerlin ile ltoınadaki 
zimamdarlarm, Sofya ve Peşte 
hükumetlerine teenni .e itidal 
ba>ırct te.·~ccühlerinde buluna -
cakları umulabil.ir. Alman) a ile 
İtalya hiikilmetlerinin, llalkıın -
!arda ınüsel!ah ihtilaflar dogurıı: 
bilecek hadiselerin zuhuruna böy. 
lelikle meydan venni) ecekleri
ni tahmin eyl.,ınek yanlış bir du
şünce olamaz. 

HAllıiT Nl'Rİ IRMAK 

Denizciler bayram ı 
(B.,.ıarafı 1 incı sayfada) 

binasında merasimle te\·zi oluna
caktır. 

Saat 16 da da dedet limanl:ın 
işletme ıınıum müdiırlugu tara
fından Haliçte inşa cltirilcn m,... 
dern atöl)elerin küşat merasimi 
yapılacaktır. 

Galata yolcu ~!onu da saat 
17,:JO da açılacaktır. 

Gere saat 21.:o_da kiıprudcıı ve 
Kadıköyünden hutkımızı lıaını -
len harı>kcl edecek olan ., İrı.eti 
Hayrh c \'e Denizyolları ıdarcl&
ri \'apurlarm n iştirakile deııizdı 
büyıik tcncr alayı ) apılacaktır. 

Saat 21 de de İznııı· \apur,ııı
da da Denizvolları umum nıüılıir. 
lügüuce bir 5Ü\'arc \erih!cektir. 

-0--·--

İlk okul talebesinin diş· 
leri tedavi ediiecek 
Bu yıl şehrimizin 3 muhtelif 

yerinde çocuklar icin , Diş ba -
kını ve ted8\·i evi. açılması ka
rarlaştırılnııştır. Tekmil ilk mek· 
tep çocuklarının dişleri ml'ktep
lerinde mua) eneden ı:cririlecek 
tedavi»• muhtaç görülenlere bu 
e\'lere gönderileceklerdir. 

Beyanname müddeti bitti 
Yeni verı;i zamları mucibince 

dol<hırulacak be\ annamclerin 
Maliye Qubclcrinc 'crılmesi mu~ 
deti dün ak:şa ,, bitmiştir. Bu sa
bahtan itib&ren Maliye subelerı 
tahakkuk memurları her semtte 
tun11'11i kor.trollere başlıvacak
lardır. 

Tehir olunan inşaat 
AYa"ofva ve Beyaz t n::crdan

larının tanzim işi harp va.<iı eti 
clolavısile gelecek yıla le!.ır o
lunmuştur. Mezkür ver!eriıı -
faltlanması da bu yıl yapılmıva -
caktır. 

Dün 80 Polonyalı geldi 
AL'Ylanvadan BaJkanlara en 

Pokınyalı mültecılerd I' O kişi
hk bir kafıle dün · onvansi
yonel trenile ı:: ' $tir. Bu . ~ 
ki a9lı:erler Su". e voluyle Fil.i9-
ine 1" l'dır • 
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TEFRiKA 96 

Mervan, Maliki öldürtmek için, 
hain bir köylü ile pazarlığa girişti 

Fakat bu. nasıl olabilirdi?. 1 
O aı.imkar adamı, hanın kuv

vet yoluncldn çevirecclcti? . 

F:EX::İ BİR SUİKAST 

Muaviye. Malik F4ten volda 
öldurtnuve k&l'ar verdi. Fwt, 
bu kararı tatbtk e1rnek de, ııeC 
!.olay bir ~ deki.idi. 
Debckıbe ve tantanadan hoşlan

mn an, .bılS:kis (Ali} ııibi son 
derecede mutevazı bir şa.bsivet o
:ı..o Malik. yanında ancak bir 
kaç 1"*8i old~ halde yola 
plı:acalı:, o wıu.n seyahate öyle
ce devam edecekti. Su halde, 
t>ır ıııdı;er kuweti ııöndeEerek 
Malik'i yolda bir pUSuya dü&ür
mek mıimıkiin olabilirdi ... Fa
kat M avıye, buna cesaret ede
medi. Çünlı:ü )dalik ne kadar 
ince hesaplı ibir pusuya dii.~erse 
düıı8ün. hic fiiıı:>hes.ız ki onu kolay
• baatırıp bir uda öldürınek, 
~ ~ blr itti. &. kahraman 
adam. n-1 olsa mukavemet e-
8ecek. belki de kendisini 1l'\lllll· 
ya dii.$Urmek :i.'IUV<ın adamları, 
kimıilen kılıçtan geçirecekti. 

tM.alik'iıı. bu eekilde öldürül -
ınek tetEiıbüııünde büyük bir 
manzur daha vardı ılri o da. bü
wn ıslim ilemı üzerinde husule 
_.,kcek olan fena bir tesiT idi. 
Malık, alei.lııde hır insan veyahut 
adecc ıbir kımıalldan değildi. 
Onun (AliJ ve sadakati kahra
manlıklarla m.alAmal olan hava
tı, ~ m8*ribe kadar bü
-.n islfu::! 8..1.e::-ınde, berkesın 
clil.crınde ııe:zen bir "'° ve :;e
;ef de.5tanı haline j;!elmiı;ti. Böy
le bu a.d= pusuya d~ı.ırerek 
öldürtme'< her tarafı velveleye 
"verecek. büyük bir suitesir hu
..ıe '-"tirece:!< idi. 

.Mu.aviya. bu dıişuncelere bina
en, Malllı: F.şieri daha lle$U bir 
selwde ö.ldurt.mrve karar verdi. 
ÖVle bir öliiin:ı JQ, mahiyeti meç
hul kalacak. şahsi bir kin ve ııa
re.ze atf<Mwıaıbilecek ... Ve mes'u
li vetı de, tek: bir "'1ı6ın üzerine 
}'üJtlet ıld>ilece.k ti. 

Muaviye, derhal plarunı tan • 
aım etti. Ve bunun tat.bikiru de, 
<:n rniilıin: ><.Ta va.sılıılarından bi
ri ulan (M.eı:vaıı bın Haltem) e 
ıevdi ey Jedi 

Mervan. atının tel'kil.inde dol
ıpADC& bir ilaç altın keee6i ve 
koynunda da en ıınü.ııiş ve mü
-ır b.. .le/ıir '1Şesi ı>lduı.ıu hal
de. bir habah erkenden Sam sa
ravından Ç>k•rak ç(ıllcre atıldı. 
Küfeden Mısıra 11iden yola doıi!
ru, atını curmive başlad1. 

Bu yol iızcrınde, hurma al!aç
larının arasında .kaybolan bir 
kac evden IıOarl't küçıi.ıı: bir koy 
ve burmaların .ııöı.<eleıi altınd& 
da suyunun lezzeti n ~luj:N 
ile m~ bır kuyu vardı. Irak 
volOtlları. mutlaka bu köyde bir 
iki ~ün kalırlar, ııectikleri kız
ıtın ve çorak çöllerin yorııunlu
ııunıı burada cıkarırlard-

Mer. m, t.u koye gelince atın
dan iııdi Kovde. volcuları misa
fir eden a<lamın evine ııirdı. Mu
avıvenin yazdı"'ı emirname)i ıtös
terdi. Malik Eşleri zehirle öldür-
11>ek ıçin oazarlı.lta ııirişti. 

<'cık tabıidir ki aıtın ke....,Jeri, 
kovlıive pek cazıp geldı. Şayet, 
teşcbl>ösiındc muvaffak olursa, 
0u altın keselerinden başka, ken
cli&ıne Sıım'da parlak bir memu
'riv<>t de verilecekti. 

Malik Eşler, aleyhindeki terti
battan tamanıile ııafil olarak ]ti).. 
ye ,geklı. Köylü. derhal karşı 
~karak büyll'k bir hürmet ve 
tekrim ile ıstidri:ıal etti. (Han) 
ı:l'lıı kullandıltı e,·mın en ııüzel 
ve temiz bir odasına yerleştir
di. Sonra, elinde büyük bir tas 
old Jğu halde ııekrek: 

- Muhterem misafirim! .. Çöl
lerin hararetıle, cigcrlerinizin na. 
ııl yanıp kavrulduğunu çelıre
niı.den j!Öruyorum. Şu soğuk ay
ranı içiniz. Yenıden hayat bul
muşa dönece)<.siniz. 

Dedi. 
Bu tabii hal ve hareket lı:arıı

ıında, Mal ık zerre kadar iÜJlhe
lenıned i. Hakikaten, ciğerlerini 
yakıp kavuran hararetini teskin 
etmek için derhal tası alarak, i
çindeki buz ııibi eoı'!uk ayranı, 
büyük bır lezzetle, bir hamlede 
içti. 

Köylü tası aldı. D~ çıktı. 
Evinin arkasına dolaştı. Orada 
bağlı duran bir J;[ecin Devesinin 
ü.9tüne tırmandı. C'öllerin seraı>
laı: tit~eyen engin ufuklarına 
doğru ..ilr'atle kaçmıya ~dL. 
Bu hareket o kadar ant ve aesııiz 
ohnuştu k.i. kuyunun ba$ına tep. 
!anarak kana kaııa su içmek ve 
tatL bir ;ıevkle yemeklerini ye
pıekle meşgul olan köleler, hiç 
bır şeyin fari<ında olm~lardL 

Zehir, o kadar müth~ w mü
essirdi ki, ideıa Malrltin üzerin
de bir n~d.ırım tesiri husule ge
tirıni;ıti Kuyu başındaki köleler, 
biç bir şikayet avazesi, lnç bır 
iztırap feryad, işitmemişlerdi. 
Mustcrıhane ylyip içtikten 90nra, 
efendilerinin odasına girdlltlerl 
uman, 9 büytik kahramanı se
dire uzanarak yatıyor sandılar .. 
Fakat onun tim siyah lı::.esilmjş 
olan simasını ve dudaklarından 
man al kanlan ıı<!rür görmez bir 
an ~ırdılar. Sonra, saçlarını Yo
lup yüzlerini tırJ)'.lalıyara.lı:: 

- Ya Malik' .. Ey kahraman e.. 
tendimlı:~ Seni, böyle mi göre
cektik. 

Diye, acı acı feryada başladı
lar. 

(Arka•ı ı•ar) 

İSTANBUL ASLİYE BİRİNct 
TİCARET MAHKEMESlNDEN: 

Adriyat>ka Vapur Kampanya
sının Adriya vapuruna Tri.y~ 
leden tahmil edilip 6/6/939 tari
hincie lbı.anbul Lımanına vürut 
eden R. S. Marka ve 4848 No.lı 
madeni eşyaya ait mez.kı'.ır vapur 
kumpanyası tarafından namına 
verilmiş o fan konşimento zayi 
olduğundan iptaline karar veril
mesi İstanbulda Rıza Paşa yo
k~unda 33 No.l. mağazada mu
kim tikcar<lan Rasit Sevil tara
fından arzuhal ile talep ve kon
şimentonun hfiırnili bulundu -
jf .. na dair vesika •braz edilıın1' 
oklu.l!undan Ticar<t kanununun 
638 inei maddesi mucibince zi
yaı iddia olunan konşimento ki
mın elmd<' İf;<' 46 ırün içinde mah
keme'\'~ ıbraz etme i ve ibraz e
dılmediıti takdirde bu müddetin 
lı iıamında iptaline karar. verile
ce•, · ~lôr. olu ... ;r . 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
CUl7e .,. -..,'117e aiiı.

Adreo: llıbıall Cafatofla 
fOku\U kU,eslnde • 'o. n. Tel. 118 

.--. BOYOK TARIHf ROMAN: 50 

Y ezan : M. SAMI KARA YEL 

Galata kadısı Mü "'1<'t Ç l ~ı 
va an ir adamdı Baba .. 1ı ",le 

id eL. k•en çcıunmc·mşiti. 
!Ba.l;as;ını bık korku ıle tham et
SL1$11. 

Me<ı:-:tet Cclet • ııadisahın ı w 

suı-una -r. runu ne ed y c..J. 
Sonra, ı<ııtıK en Kerk:rr JHrdu 

ı zaman da, b p;ıdişanın 
re etlen. ad Jets.Liıkleri deva 
edc'TS€: ~nbulun harekctı.arır:-
ları ba söylüyordu. 

Va.m az Mehmet Çelebi-
ruı ozler.ne 1;,Şt dqna kalmıf
t... Bır şev sm'.l Y~i.şti. 

h ttfı Çe.ebıyc ll- ~Y bıle 
, ..,,anıa=.$tı. Y ıı:pını.ş o~ orta
llkta ıwm bır kıliikal ola ktı. 

Orta! K Çe'ebmin ed. kodu
s.ı< çalka'l ~oruu Halk Çelebının 
cesareü. c.en memnun olmU!ltı.ı. 
Şimdiye kadar bu cesareti kimse 
g<istereroemişt~ 

Halk şöyle söyliyordu. 
- Inş :u.le.: fetl-üJbap müyes. 

scrclir. 
Her kes Samur ve Anber sal

gııuıdan kwrt"..lmak iç., umıt
lerc d ü.şmilş tü 

Fa.kat. Şcylıiilislamdan, Kazar 
i:erlerden, vüzcra<ıan, kadılardan 
Sarnva akın, ırkın kürltler ve an
berler ı<ellyordu. Hatta Yell.IÇl'Ti 
agasından alınan Samurlarla mii
k=,...el bir kö.şk dôşetiln'ıiştL 

V =ri.iıaam., Mehmet Çelebi-

1 Temmuz Pazartesi 
7 ,30 Pf'oerrum 
7,35 Müzik: Hafif paf'Qaltrr (pl.) 
8,- A1a11.s haber!eri 
8,10 Ev kadım - yemek linui 
8,30 Mü.tik: Lucie>ıne llotter'iıı 

plaklan. \ 
12,30 Progro.m 
12,35 Alaurka müzik 
12,50 Aıar.s haberleri 
13.05 Saz ese·rleri 
13,20 Karışık progra1n (pU 
18,- Program 
18,05 Oda nı,;iziğı: (pi) 
18.30 Radyo caz orkestrası 
19 10 Müzik: Alaturka 
19,45 A ia118 haberleri 
20,- Fasıl heJ,•eti 
20,30 Konı11nı.a 
20,45 Dinleyici dile/dm 
21,- Türk müzik birU#i ~ 

sunun koRseri 
21,30 Radyo gaz.teri 
21,- 21,45 IUıdAıo orlıutı"Glı 
22,30 A iam haberleri 
22,45 Cazı-.t (pl.) 
23 . .25 Yarınki !>f'OgrGm 
23,30 Kapa,... 

Çocuk H ekuni 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
~ ık•im-Talimhaue Palas No. 4 

1 
Pozardan maada her gün oaat 

15 ıkn •onra. Tel: 40127 

İmti~·az Sahi'>i ve Nf' riyaı Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF BasıınevL 

nın <>rada bura<ia atıp tutt~ııu
nu halk ar.,sında ded kodt.lara 
sahıp i>ulundua-un.ı ciu , unc" ça
vuş basıyı çaı;ırdı. \' e şu emri 
verdi: 

- Gıt! Şu Galata kad.>sını ge
tir bana!.. 
Çavuş başı. Galata kadısının 

nczdine ıııderek: 
- Efr ndı hazretleri... Vezi

riazam ii.zi isterler .. 
Devinre kadı kÖt>ürdü. Ve: 
- Gene mi samur ve anber 

derdi. 
Dive bai!mlı. Çavus başı ışi 

idare ettı. Ka<hYI miılavemetle 
venrıiıza...= huzuruna ııetirdi. 

V "zıria~!Il soy lendi· 
- Efeı:ı<li.. Senden saıııı.:r ve 

anber talebımız d rınUŞtı.. B.r 
talebınıiz yoktur. Bövle o makla 
bcra r öteci<> b<r it. de• • k<' " 
ett .n ız<ı•• !ur .. Bu nice ha. -
dır 
Kadı it li cür'etle: 

Sultanım!.. Bizler <!edi ko
du e ~ bile halk durınaı.. .. 
Bir kert diıe duşmemek .ııer~>k .. 

VeZ"riizam, cev ~ vernıişt 
- 1 .Llu dedi k.Oduya ••v.ıwclen 

, . ., ... 
Gandi, Hindisf an valisi 
ile vaziyeti görüştü 
Mülakat 3 saat devam etti 
Simla, 30 (A.A.) - Reuter A

jıı- bildiriyor: 
Gaııdi diin Hindistan valli •

mwniai ile bwnısi bir mttlilı:at yap 
mıştır. Mülakattan sonra n:.şre
dilen bir tebliğ, valii umuminin 
Gandtyi. dwtan.e mÜ2akeratta 
bulunmak mere davet ettiiini 
hildirııaek.tedir . .Mülilkat öç saat 
devam etmiştir. 

Mü:oakereler hakkıDda lı.içbir 
malumat mevcut olmamakla be
raber başh<a .,,.ağıdaki üç aok- j 
ta etrafında cere,.an ettiwi tah • J 

min edilmektedir: 
1 - Avruııadaki vaziyetin son 

inki...tatı kaqısmda Hindistawn 
vaziyeti. 

! - Harıı pyredeıriae ywcluıı 
etmek üzere k.ııolıre partisinin 
miizahentini ı.-mak i;ulııful_._ 
)eri, 

3 - Barp6en Mnra vaki oı.bi
lttek kanunuesasi iakişaf)arı hlık 
kında evvelinden bir karar abll
nıaksızın, Y"kanki maksadı te
m.inen, ba~lıca siyaııi unsurlar a
rasında teşriki mesaiyi temin ede
rek muvakkat tedbirlerin itti -
ha.a. 

Persem he pnü vafü mnumf • 
nin müslüman partisi tefi Yi.nnah 
ile yapmış olduğu müUikatm da 
ayni mevzu üserinde cereyan et
tiği """1n<ılunmaktadır. 

·--Saf ve Normal gıda 

Pirinçunu - Mercimek - Bezelya - Yuıaf 
n 1air HUBUBAT UNLARI kuvvet kayuğıdır. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARAT! 
M.MURİÇAPA 

Nafıa Vekaletiııden 
8/7/940 paı.:..rl6i gi..inü sa.-.l 16 da Anketr<ıda Nafıa Vekc\leti binael için

de n.aızeme müdür1üği.l odasında toplanan malzeme eksilt.ıne komisyonun
da 12g33,!>0 lira muhanu.nen bedelli 240 parça mobU,.anın kapalı ıaı·f U8Ul.ile 
eksııtmesi yapılacakhr. 

Elt tme şartnamesi ve teferru::ı.tı bede-00 olarak malıer.c nıiJdürlüğün· 
cien alınııı ılir. 

Muvakkat teminat 970 lira 02 kuru~~u.r. 

İsteklilerin teltlif mektuplarını muvakkat V!ıminat ·e ~artnam~inde ya
zılı vesaik ile birlikte ayni c-ün aaat 11 e kadar lltf!zkUr komisyona makbuz 
ı:nukabllinde venneieri lhımdı.r. c3012> (5108) -

ls! ..... Lu: Elektrik Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünden 

.. I.dta pcrçm ve gubilya gibi 17 kalem malzeme kapalı mektUPla 
teK.lı vermek suretile satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat nlaktuan <l5U lıradır. 

3 - Teıt.liflerin par ız tedarik edilecek ıartnamelerdeki tarifat da· 
iresınoe hazırla."la.:ak 16/ " /940 &alı ıüııü snat ı 7 ye k.ad.lr Metro Hanı
nın 4 unr.u katıı..ıdaki 1evaz.ım müdürlügııne tmza muk1t.bihnde verilmli ol~ 
nın!iı ıazı..1c • (&497) 

siz oı.l\,gwnu s<>vkrler .. 

- Yalan degild.x ... 
- Bizim yaı:ıtıi,\ınıız hakikat-

leri söylemektir .. 
- Su;manız evladır ... 
- Ulemaya hakikati &Öylemek 

yaraşır ... 
- Akibetınizin fena olacaj!ı

nı söy !erim .. 
- Sahadcte de nefi'ye de hazı

rırr .. Dedı. 
Vezirıaz.ı.m, kadwı kukuta -

nıa nışt.. Kact. a'ıa:- r sı .na 
vuru~ Pa,Jnır, yanm an uzaklaş
mıştı. 

s~"' r ve anber hediyeleri :!s
tanbw.da_, alınacağı kadar 
rn ,t, Sovırunluk Yerini bul· 
er tu. 

lsts..,bul 90\'ulup bittikten 
sonr B • ı<:adısınd.rn. Ed rn~ 
kauı aa sarav. ııümavuna 
def' beıa k .. 1-ı· inden samur ve 
kürkler takdim edil 11i ·e ba.s
landı. 

Edirne ve Bursa k.ıdı: n bu:.ın
ci kJar. vast mıntaka da!ıiJ!n<le 
a\ ,ın ve f!$l'afı. hal'. hare1<ett 
ııetırere\ İstanbul saray na sa-

mur ve anber ya~ıı:rmıva ba.
lamc~ınrdı. 

Garıpt.r ki, saraya samur ve 
an ber hedıiyeleri 1ıalıl:linı ohın
du ""1ı halde, Giridıde düsmaııla 
ça~ r.,~ı:ere erzak ve ınü-
lhiın.mat !bile ııöndeı·ilenuyor· 

du. 
Gridde buhınan asker mübirn

matsıı.. ac bır baJde idi. 
Saravın rezaleti. lıaJ.Jaıl iztı

raP ,.e sefalet- ııiiıı<len ııiillE ar
ııvcrau. 

Anadolu baştan b8"1 mUte
J?allibe eline d~tii. HiikİI· 
illet erldım halııo 90Yl!J.akla ~ 

~Jdil-
Fdflketj yaJOndaıı ıröreı:ıler a

rıısında, iıııanl>ulun bu ı!İdişiJe 
..,e ın 'bıoe "~t'Cel!ine inıan ei.· 

ınislerdı. j 
Halk, 1ıUkÜJııeie i<Jli ı ı;ıeıeıni

vordu C" nku hü1< t ~ddar-1 
dı. Alıali sefaletle ~nıı:JeşlYOr 1 
dı<. 

{ .Arkıısı var l 

KOK FIATLA 
Eti Renk Ereğli Kömür .ftletmeleri 

Müesseseainden : 

.. 

l/U881 Ne. lu Bey'eti Vekile ~ tudilı: edilen 1 No. 1n 
Koordiııaııyoa Be:r'eti karan nıucı~111. .. kok kömilril işlerinin 
tanrimi mttesıx·miııe tevdi eıfilnııı <>ldut-clıuı, Aılk.ara .t.-
tanbııl, İzmir 't'e diie.r eehirler ~ ... ~. edilen oatıt fiat~e 
11111ami aan. tenlti ... iıda bil .... --..ir: 

1 - FİATL.Uı: (KaralMllı, GasJıane, llimlkok iciu 
a:rııi fiat 

Tonu 
T. L. 

Aqart bir vqon, hamule ıenedi .ru.~dıtki ı.ı. ı.ı. 
Yollan tartısı mncibiııce olnıak ~~:_e l>lüessesemL 
ıtin veya müenesemiz teraiti.nd• ca....,caı. olup Be-
lediyece ı:östcrilecek tali dep0lar~ •aı.. fiatı 23.30 
l\füesse>emizin merkezi depolıırile l'.~ııda tanilı 
edilen ,ekiideki taU depolarda nıütterınııı vesaiti.ne 
te•liın - satış fiatı (Gazhane 41ePO'U merkezi 4epcr 
muz mahiyetiJJdedir.) U--

L.'il""--'İ:::S:.::TANBUL 
llfüessesemizin ve yine mll-81111İ2 fftaitiııde ea
h.,ocak olup kesa Belediyece ıösterilec~ tali .. depo 
ıahiı>lerinin det><>larıatia ,,. ıazbaueler e IDUfteri-
nin vesaitiıM tealim IL-

~MİR 
Ahancak'da Belediye ıazhaaesin4e ııı~teriniJ> :ıreoa
itine teslim (İzmir kok ıa!ı4 itleri bJDir Belediyeai., 
ae verilmiştir.) U.--
DİÖE~ ŞEHİRLER 
Bu tehirlere Ballka tarafıadan 1atıflar aııcU O-ol)) 
yapılabileceiindeo fiatlar ııöyleclir: 

Poh .Zonıuldak 
Fob KarahW. 
NOT: 

S(iılıikok --ti.10 
!arabilk 

2.i.60 
18.50 

Ba ııehirlerde Kok almak ıstiyen •atıcılar, eğer o •ehir Be
lediyesi Etibank'a bir bayi göstermemişse kendi . natn.larına 
serbestçe sipariş verebilirler. Ankara, İstanbul, İzmır harrcin
deki askeri makamlar veya sanayi miieaseseJeri ihtiyacı için 
kok kömürü almak istiyenler Ankara'Y.• Etibank'a nıüracaat 
edrrler. Bu şehirlerdeki teshin koku sııtı~ fiati yukar_ıdaki Fob 
fiata nakliye ve ton başına muayyeıı bir kirın illhesıle mahalli 
Belediyelerce tesbit edilecektir. 

YukaJ'ıda m evzuubahis askeri makaıuJarm ve Jotaatın ta
lepleri müteahhitfore mukaveleleri muhteviyatına ııore teslim 
edilir. • 

İstanbul, İzmir ve Ankara'da Etibank merkezi depolaril~, 
6-zhaneler ve Etib3nk ııeraitinde çalışac«k, Ynnı onunla ayni 
fiatt"n satış ) apacnk olup Belediyece gösterilerek talı depoln:r 
hari<''lde kalacak seınt depolan keza Belediyeleree gösterilir ve 
bunların satı~ fiatları mahalli Belediyelerce tayin oluDur. 

2 - MtRACAAT YERLERİ: Telefolı No. 

ANKARA: Etihonk Umum Müdürliiğü Ticaret Şubesi 3006 

İSTANBUL: EKEÖLİ KÖMÜRLERİ İŞLETMESİ KOK 

SERVİSİ (Tophane İsk~le Caddesi No. 28) 44767 
~NGULDAK: Erej:li Kömürleri İşletmesi Kok Servisi 145 

Dİ(U.R ŞEHİRLER~ Etibank Umum Müdürliıgu l'ira-

ret Şubesi - Ankara I006 
3 - TALİ DEPOLAR: Tali Depe ...ır-Jeri n.Jed:lyalu ta· 
rafından ilan edilecektir. 
4 - TEDİY AT: Kok bedelleri tamamen peşin olarak tediye 
edilerek tir. • 
5 - !.t:SllMAT: 

Reı;ıni devair ve müesseoatm derhal bağlantılarını yapmala
n ve ihtiya~larıw azami 31/10/1940 tarihine kadar tesellüm eL 
meleri mecbundir. Aksi takdirde mües~ese talepleriııin vakti 
zamanile is'af ed.ilınemesiııdem mea'ul bulunmıyataktır. 

Ankara ve İ.staııbulda kalörifer tesisatı buhınaıı husu•i bina 
5ahiplcri ihtiyaçlarını mahalli Belediyeler vasıtasiyle en ıeç 
15/7/940 tarihine kadar mü.,..eoıemiu bildirecektir. 

6 - KOK CİNSi t:Ri: .... __ 
Ankara, İstanbul, İzmir için her cins lı:ok kömürü için tek 

satış fiatı lı.abul edilmı• olduğundan bun)aruı 5ureti tonii hak
kında tanzirn _ edllm.iş talimatna~e ınucibin~e .te~ziat yapıla _ 
cnktır. ııu>usı tevzı ,artlaır.ı aşagıda gösterılmıştır: 

Kaloriferleri olan resmi devair ve :aaüesse.sat, apartman ve 
oair binalar ~arabük ve bir J<ı_.,nı Gazh~ne koku kullana
cak, mıitebaki Gazhane kokları Gazbanenuı buluııduğu sem
tin ihtivacına tah•is edilnıi~tir. 
SömiJ<o.k, talep ~dildiği ve stok v~ziyeti ınüsait olduiiu tak
dirde, sobada yakılmak üzere ınub•Y•• edeceklere veriJe
cekt•r. 

7 - STOK: 

Ankara, is.tanb~I ve İzmir'de tale.pl~ri kar"hyacalı miktar. 
da stoklar tesıs_ edılmi, oldu&-nndan i_htıyaç)arıD urasiJe karşı. 
!anması içi• alılkadarlarm yukarıdaki ldreıılere müracaatları. 

ADEMİ IKilDAR 
"• aıı:ı..•ıı:V•l:ıtı..ı•INt -

[ıbletıert her eczanede buıunııt 
!_!....._kulu•• ı2SS) Caı.u. l~I 

>- Re9ete Ue ... ,.,, ------- - ---
ISTAN6_t ~ELEDIYESINDEN 

'J'aıı,,.tn 

ıı.cıell 

jılı 

ıeınlı>•t -------ııooo,oo ~.oo O..rül~cezesıiıı l'lilılt 

ı.tOOO,OQ ı 125,00 > > 
a..- .u 

ııı~ı için a)ID•c.1ı: 50.000 l<llo ç.iy •llt 

• • • 80,000 kilo k.zıl 

11876.00 890,62 T•ın.izUk ameleoı için 1aPtııı.1a,.ı< 12~0 ur. kışlık elb 
_,,,,,.~ ıse 

ıooo,oo 375,oo • • • • ıoo0 • yazlık • 
7teo.OO 676,oo • • • • 1200 • ııostaı 

1'flbmin b<!ddJ..-; il• ılk leıninat fl'lil<latlar fUlta ltlQ ,.uılı ıı. « v ı 
_,,-ı kapalı zarf usuıPe eksl •mıye )lonulmtıştur 8ar~me.Jer Zabıt v~ 
Jıt,,amelat mÜ<IUı lt;ğil Jıal•nwıde gorultcektir iı,.1• 817 ıMo pa••Mea; gLnQ 

... t 15 de Daıını F.n< 'mende yapııacal<tır 'J'•Jlplel'İtı llk tem nat "'-"knuı 
'fle'fa n eıctıı !ar ye 940 Yılına ait Ticsret Od~ •eSUta~arile 2490 nurn alı 

Jl.a \l u r"'.f~,ı çe\I." de ha;.. yscakları ıeıt 1 i1 l:n~tupıar:D h le gtınG 
fL4 1 l de •adar Pa1Jrıl Enc1hnene verroeJeri }jJlrlldJr .61.:t,;) 


