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Romen kıtal~rı mukavemet etmeden geri çekil
~ıkmadı mek emrini aldıkları için hiçbir bi\dise 

Sovvei Rusva 
• 

istenilen arazinin işgalinden sonra tefer· 
ruatın konuşulacağını Romanyaya bildirdi 

Hindistan silô.lı 
/anmak 'istiyor 

R©m~n kc§lbôn<e~Ü filc 
dl<e de<91öşRlkOôlk V©11P)00do 

SimJa, 28 (A· A·) - Leknov'da topla.nan Hind konferansında 
söz alan Kunvnr Guru Marain, Hlndistanm müdafaa vo hima.yesl 
için Rindistnnda. mllazzam bir donanma, hava kuvveti ve motörlU 
kuvvetler ihda.smt iltizam etmiştir. Konfrans, kabul ettiği bir kararla 
İngiliz hükumetinden her ihtimale kll?lit koyabilmek Uzcro Hindista· 
nm mükemmel surette sllihlnndmlınasıru ve Britanya. impnratorluğu 
milletleri l.Jrliğinde Hlndi.stan.m mUsaVi bir cUzU olarak kabul edilme· 
sınl talep etmektedir· 

Bükreı, 28 (A.A.) - "Stefani"' Sovyet kıta- Tayyare filoları Sovyet kıtalarına refakat 

Ne vvo rk Beledi ye r ............................................. . 
reisinin beyanatı Şl'!,detll lan bu ıabah fecir vakti Molotof'un notasında etmekte, bu kıtalann gerisinde ve ilersinde uç-

bildirilen arazide ilerleraeğe baglamışlardır. maktadırlar. Nevyork, 28 <A· A·) _ Röy-

Motödü kıtalarla piyade müfrezeleri Besa- Söylendiğine göre, dün Romen hükUmeti ter: 

tabya ile Bukovinanm iıgaline ba~lamı•larclır. tarafından tevdi edilen notaya Sovyet hükilmeti Nevyork belediye roisi B· Leh. 
~ s man, fJU beyanatta bulunmuştur: 

Verilen emre göre Sovyet kıtalarının akşam tarafından verilen cevap evvela talep edilen a- "İngiltere kat'i surette mağH'ıb · 

dan evvel Bukovinanın merkezi olan Cernautzi r~zinin İşgali sonra da teferrüata ait muhtemel oldui:'lı takdirde sulh ile harpten 

ile Beıarabyada kiin Chiaın· au'yu ve Dinyeıter meselelerin tetkiki hususunda Sovyetlerin a rzu- birini :seçmek hususund:ı tutsc:ığunız yol, Norveç, Be>lçika. ve Ho-
!'ehrinin ağzında bulunan Cetatca-Alba şehrini aunu ifade eylemektedir. landnnm tuttuğu yoldan farklı ol-
~gal etmeleri lazımdır. • :/-. . mıyaeaktır· ' L d 28 S t d b k B Şimdiye kadar emniyette bulun. 

Alınan ilk haberlere göre, hiçbir hadise ce- on ra, - ovye or usu u a şam esa mamızm yegane sebebi, hem§eri-
reyan ebnemi§ ve Romen kıtalan mukavemet rabya ve Bukovinanm işgalini bitirmiştir. mı:: ve dostumuz lngUtero demok-
e~ d • kil k • • l l d (De\'nını 2 lncl sayfada) r..::isinin bliyiik filosu tarafından 
_-.&n_e_e_n__;g:;.e_r_ı_ç..=,e.....__m_e __ e_m_r_ı_n_ı_a_m~ı;:.§_a_r_ı_r_. ____ __ ~---------------------=h=;m::ıyc edilmiş olmakhğımızdır-,, 

Son Romen - Sovyet hAdlsesn üzerine 

Bulgar.· · h ü_k·fımeti 
Berlin ve Roma hükfi
m.etlerigle iemf!.sa geçti .,,.FJ 
llalgar kablaesı 1'• akşam r ~. 

vab11t jarıa toplanacak · 4 -.J · ~~ • 
it ı~~ ,,. Sorya, 28 <A·A·) - "Stefani" ğlşinden istifadeye teşebbüs etmek istememekte-

dir· . . 
; 

yagmar 
Şehirde ve civarda: 
hasara sebep olduj 

Dün akşam bnşlayan ve hAltı fa: 
sılalı olarak devam etmekte bulu· 
nnnyıığmur şehirde ,.e civarda bazı 
hnsnrnt yapmıştır. Kocnmustapaşa· 
d::ı Ağnçayın, Ycnlçeşme m:ıhnlle· 
]erile Snmntya ve Bnkırköyiin Rar

(Dcvnmı 2 lncl sayfada) 

' 
Ya Bulgaristan Hariciye Nazırı ltalya ve Alnwı
k aefirlerlyle So~etler Birli~n!n Roınan)·aya 
1 araı hareketi hakkında UZUn bir mUlô.katta bu
UnJ:luştur. 

b. Bu salxı.h akdi derpiş edilen nazırlar meclisl, 
u akşam voya yann toplanacaktır. 

Diğer taraftan Balkanlarda bir harp ihdasına 
taraftar olmıyan Almanya ve ltaly~ gerek Bul. 
garistana gerekse Macarlstana itidal tavsiyesinde 
bulunmu§tur. Çünkü Sovyet taleplerine mutavaat 
eden Romanyanm Bulgar ve Macar isteğine kll?liI 
silA.ha s:ınlablleceği, bu takdirdeyse bir harb sah
nesi h:ı.line gelecek Balkanlarda bUtUn ekonomik 
faaliyetin kesileceği qikardır· Almanya §imdilik 
bunu arzu etmemektedir· 

K ızllay okulunun heınş:re mektebini hiif r nler 
h 2Sofya, 28 - Sovyet Rusya.nuı Besarabya 
llkkuıdaki UlUmatuı:nu bUtUn Bulgnristanda bU _ 

~Uk bir heyecan tcvlıd etml~se de J:ıilk<lınet Alm 
~e İtalyan sefirlerne· yaptığı tema&a.ra ra~en ıı::ı 

:ıl ve seklnetinl muhafaza etmektedir· Öyle tah: 
llttn olunm:ıkt:ıdır ki, Kral ve kabine Bulgar Dob. 
~Uc:::":n•n bl.r glln iade edileceğine inanmakta ve 
•0nınnyanın Sovyetlerc kar§ı bugU.nkU boyun c-

Aynca, Romen hllkfimeU, 939 harbi başlama
dan evvel Dobrucayı iadeye mUtemayU olduğun
dan vaziyeti bilen Bulgar hükumetinin herhangi 
askeri bir teaebbUse girişmiyeceği tahmin olun· 
maktada-. - · 

Kızılay Ccmlyctlnln ho.stabakıcı hemşireler o· 
kulundan bu yıl mezun olanlarm diplomaları bngUn 
merasimle tevzi eclilmiııtlr· 

Merasime saat tam 16 da İstiklal marşllc · 
başlanmış, bUUlıara okulun direk.tör vekili Dr· 
Kudsi Halkacı bir nutuk vererek mezunla.m mu· 
vaffa.kıyctler temenni etnıl§Ur. Billharn okulun 
talebelerinden bir grup davetlilere piyano ve ke. 
manla bir konser v~lerdir· 

, Konseri müteakip mezunlara diplomalan dn
ğıtml§tır· Bu yıl okulu bitiren genç kızlarımız 
şunlardır: 

Behiye Temer, Emine Asilkan, Fnhrlyc Er-
gin, Fethiye Sezgin, 'Fikriye Kaptan, GUlnaz. Te
zel, Hikmet OzötkUn, İfakat Taylı, Kft.niyo Ozcan, 
Makbule Özgizcp, Necibe Tükel, Nezihe Evercst. 
Saadet Birsen, Sidika Ata.sır, Sidika GUngör, Şah. 
sene Gökgün, Za.bide Turan· 
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erabya ve Bukovina'nın 
• ga ı bu akşam bitirildi 

' 

ROMEN KABiNESiNDE DEôlŞIKLIK 
Bühreş, 28 (A.A.) - D. N. 8. Ajansı bildiri-

ror: 
Rador ajansı, kabinenin aıağıda yazılı oldu

ru sur~tle tadil edildiğini bildiriyor: 
Hariciye Nazın Gigourtu, Başvekalet müs

eşarı yeni partinin erkanıharbiye reisi Gurdari
Lnu, harici ticaret nazırı Christu, diyanet İ§leri 
1azırı Cloubanu ve diyanet işleri müsteşarı Svi
;İanou istifa etmişlerdir 

Mebusan reısı Vaida-Voevod baıvekalet 
nüsteşarlığına, senato reisi Argentouanu harici
ıe nezaretine, tnculetz ile Nistor müıte§arlıkla
(-a, ikbsat nazırlığına vekalet eden Canvia v ha-
1·ici ticaret nezaretine ve propaganda nazırına 
~rekalet eden Giurescou da diyanet işleri nezare· 
ı:ine tayin edilmi§lerdir. 
, Londra, 28 (A.A.) - Bükreıten Stefani a
ıiansına çekilen bir telgrafa göre, Sovyet kıtala
rı bu sabah şafakla beraber Besarabya ve Buko
·rinaya girmişlerdir. 

SALTANAT MECLiSiNiN DON GECEKi 
TOPLANTISI 

'Bükreş, 28 (A.A.) - D. N. 8. bildiriyor: 
1 Perşembe)4 cumadan ayıran gece, saltanat 
~Meclisi, Kraliyet §atosunda yeniden içtima et
Jniıtir. Şatonun bütün pencereleri aydınlıktı. 
. Saray önünde toplanan gruplar vaziyeti görüşü
ryorlardı. 
. Sovyet cevabi notası 
1 BakJ'f,, ~8 (A. A.) - Stcfani, Sovyetlerin noman)·a hükftmeline 
Yermiş oldnklıın cevabı nota Bilkre~ selmiştir. Du cok uzun olnn no· 

elada, Sovyct hilkCımctl ta1ep edilmiş olan arazinin işgali usullerini iz:ıb 
fve tasrih etmektedir. Bunn muknblJ Romı:ınyn hükftmdi cevap '\"ererek 
l'ivil ve askeri memurların çıkarılması Ye mümkün olduğu takdirde 
.,devlete ait -emlrudn istirdadı icin garanti istemiştir. Sovyet kıtaııtmın 
lBeıantbya ve Dukovin 'dıı mühim ml1.-yaııtıı ·y pmış oldukları ileri lıa-
ırekdtına müteallik olıın haberler teeyyüt e.tmektedir. • 

Sovyet kıtnlnrlle Romen kuvvetleri arasında \'Ukua gelm iş olduğıı 

ıbildlrilcn ufak tefek hfıdiseler milstesntı olmak (izcre işg:ıl keyfiyeti 
ınormal surette cerey:ın etmiştir. 
ı Busabahtanbrltoplanmı~ ol:ın .Romanya J{ralhk meclisi ölfleden 
• sonra dn askeri ve siy:ı.si vaziyeti tetkik etmiştir, 

SOVYET • RO IEN K01\IISYO~~ ODESADA TOPLANACAK 
Moııko,·a, 28 (A.A-) - Stefn.n1 ajan.smdaı:ı: 
Sovyct hUltCmetilo Romanya hUkQmetl anı.anıda tcaU cdilml§ olan 

notalar dolayıslle yarı rcsmı bir men.badnn öğrenUdlSfne g6re, Sovyet 
notam Romn.nyıı. kıtaatmm taıeb ed~ olıın a.nı.zlyi buglln yanı 28 ha
ziran sa.at 2 den l tlbnren 4' a:ı.at zo.rfmdıı. tahllye ecUJ:nesl taleb1nl muta.. 
p:am'"Jl' !bulunmaktxı4ır. 

ISovyet hWdlmoti General Koalor ve Gelleral Boldlnl Odesads. topla
na.cıı.lt olan muhtellt kom1syona Rusyanm mtımesslll olarak taytn etmışUr. 

Frans~daki yaban- T ramv~y idaresi 
CI dıplomatlar Halka iyi muamelede 

Ş. d"l"k a· . ' bulunmalarını 
ım ... 1 1 ıarıç t~ müstahdemine bildirdi 

kalmaga karar verdıler Vaz1tesını bilmeyen ve üstelik 

'Blarrit:, 28 
blldlriYor: 

merbut bulunduğu hUkQmct malıe:m 
(A. A.). - Havas nı hlçe sayan 1715 numaralı tramvay 

Halen Bi rritz'dc bulunan ve 
·Fransız. Belçika hükl1ıneUeri ner 
'i:Unde memlckellerfni temsil eden 
dJp,lomaUar akdettikleri mObim bir 

... ictimada, Fransız hükumetinin 
merkezi hakkında bir karar nlının· 
caya kadar Blarritzde kolmoğa 
brar vermişler ve Fransız mıı~am· 
Iarlyle irtfb:ıtı muhaf:ııa için bir 
~omlsyon teşkil etmişlerdir. Gua· 
temahı sefiri, D. Dinz, Efgan sefiri 
ve Belçilrn hilkümcli nczılinclekl 
Brezilya sefiri B. Pltıncnlcl llrnn· 
'dio'dnn leş k~iU eden bu komis 

• yona Fransndnl: l Peru cfi rl B. 
Fran • r.•sko Garcin C:ıl deron ri · 
yaset • /\eklcrllr. H 'kslkn sefcrl'ti 
J·üti;T ;lnden H. Bcrnaerl Hr<ıycc; 
~./.:ıııun ktıli hl ıımurılllği ni Ho 
edcC' tır. 

kontrol6rUııden bfllı1ıı yazımızın Tnım 
vay Umum .MUdUrlllgü tan.fmdan 
nnzan fllbara ~lındığını memnunl • 
yelle görüyoruz. 

Tahkikat bürosunu derhal faaliyeti: 
r;eçfrml§ bulunan Umum MildUrlUk 
öğreniyoruz Jd, halltm bunn. benzer 
hAcllEClerde mllsaınahal:D.r OIU"'1ndan 

iMyct~lcllr; ve. trıım\·ay mW -
demlerinden iyi muamele C'lirmlyen 
yolauz hnrcketıerle k~r8ılııçan hnlkı_ 
mızm • mlls .. bb1\1!crin sUratıcı lec%1ye. 
sJ için - ynrdımını beldcmcklcdlr. B'.l 
g(ln Umum UctUrlUk tarafında~ 
gunderilen tııhrlrnttD. "öyle dcnJyor: 

Gıı.r.ııtenldıı 2~ hazlr.ın ıorn tnrL 
ltiudcı (OözUmOr.c ~laı') aütu • 
nuııda \'tlvJf ini b!lmhen bir kon 
trolur m~bc ile lntı,ar eden ya: 
wu:ı:a. C°'\'Uptrr: 

ROMANYAYA ''ı:RU4EN lNGILtz 
GARANTtSt 

l.ondra, 28 (A.A.) - Bu ııabahkl 
İngiliz gazeteleri Sovyet Rueya tara
fından nomanyııya \'erilen Ultlmatu. 
ma genlo bir yor t.ahala etmı,ıcrdlr. 

Buna daJr ı-eıcn ilk haberler, bilhas
aa. Kral Karol bOkQmctlntn ittihaz e. 
deceğl hareket bakımından henllz 
müphemdir. Budape§tedcn gelen ha -
berlcrde Kralın bu llltlmatumu ita 
bul ctml~ olduğU ve Sovyet askerleri: 
nln Besarabya iı;tııde Jlerlemcğe b:l§. 
ladıkları blldlrllmektedlr. Diğer la -
raftan Dllkr~ haberleri de Kralın 
Almanya, ltalyn, Yug~lııvya Ue lltl. 
prelcrdo tıuıunmakta olduğunu bil • 
dlnnektedlrler. 

Neva :chronlcle gazctealnln dlplo • 
mb.Uk muhabiri bu mesele hakkında 
ıöyJe yaunaktııdir: 

E~y zamandanberl Sovyet Rusya
nın ilk fırsattan ıstuade ederek ce _ 
nup hududunu tahkime tcı;cbbUs ede. 
cett tahmln edllmekteydi. Bu hMlso 
geçen ağmıtosta Almanya ve Sovyet 
Rusya arasında imzalanan mi.saktan 
beri yapılmlJ olıın ukoı1 n .ıılyac1 ha. 
reketıertn nıantıkt bir neUce.tldlr. 
Kremlin o tarihtenberl Sovyet Rua -
yanın scvkulceyo \'llzlyetlnl FlnlA.ııdl. 
yada ve Baltık memlcketıerlnde, kuv. 
vetıe \'eya iknaa çn.Iı~ral<, tahkime 
gayret etml§tlr, Romanyaya ka!"§ı o. 
lan bu hareketle fctlnabı knbtl olmı
yan bir Rm ve Alıruuı fhtll~fma kar. 
ft garp buduUarmm kuvv~endlrll • 
mMlne daJr atılan admılarm aonu 
yakla,maktadır. Bu harekltm Alman 

l§Uraklle yapılınıı olup olınadıfı mo • 
seleal ıarlh bir .ııurette anlqılama • 
maktadır. Vakra AJmanyanm Sovyet 
taleplerlndcn haberdar edlldlğt ve 
bunları kabul etml;ı bulunduğu şUp • 
hcal..z gibidir. Fakat bu hal Almanya.. 
nm bunlan taavlp etUğt mAııaııına 
gelmez. Daha ı:tyade muht~el olan 
Bovyetlerin gtU'p cihetinde Alnuı.ny&. 
nm me§gullyctlnden isUfado etmfo ol
malarıdır. Romanya Rwı taıeplertnı 
bu suretle kabul ettilttcn sonra 111 _ 
giltere tarafından Romanya.ya. veril • 
mı, olan garantl meselesi bittabi ba.. 
his meV7.UU olamaz. ' 

Taym.iıı gazetesi ba§makıı.leslnde 
eöyle yazmaktadır: 

Rusyanm Romanyaya tevcih ettiği 
bu talepleri Almanya \'e ıtalyanm mu 
vafakatile yapnuıı oldu~ tahmla o
lunablllt'. Fakat Ba.lkanllll'd& Sovyet 
nU!uzunun artmuı ne ltalyanın no de 
Almanyanm mena!ilne ııUpheslz uy _ 
gun dUıımez. 

Tayml.s gazetesi bu mUto.Ulayı rıöy. 
ledlkten sonra Rus harekeUnlıı Bul • 
garistan ve Mnc&rlstanı da htırekete 
getirerek Dobruca ve Transtıvanya i
çin Romanyaya mUtalebat aerdetme • 
Jert lbtlmallnl tetkik etmektedir. TL 
mese nazaran Almanya Macariltana 
ftndlllk çok aculA.ne talepler Uerl 
stırmemeslnl tavsiye ctml§Ur. Dlger 
taraftan Alman hüldimeU ağlebl ih • 
Umal Romanyayı da ltendi nUtuzu al
tında bulunan memlelcctler ara.sına 

ithal etmek iııter. Kral Kıırolun 11on 
hareketleri de bu yolda bir yakml&f. 
manm llk adnnlarmı lc§kll etml§tlr. 

ltalgan tayyareleri 
Bingazi hududunda. İngiliz motörlü 
kıtalarının gerilerini· bombaladllar 
/talyada bir mahal," 28· ( A.ı\,) - ı 

ll:ılynn umumi karargfthının 17 
numaralı tebli!i : 

< Şimal \'e Şorkt tııılyan Afriknııın· 
da hııvn kuvvetlerlmlı parlak Ye 
kesif 1ıareketlerde bulunmuşlardır. 

Ilingazi lıududun da clü,rn:ının 
,.e İngiliz motörlü kıtol:ınnın seri
leri muvatrakıyctle bomlııtrdıman 
edilmiş \'e hasara uğratılmı~tır. 

Jlnvn muharebelerinde Asmnra 
Ch'nrmdn bir fngillz tayyaresi ka· 
raya inmek ınecburiy~tlnde kal· 
mıştır. S:ıj:i kolon müretıebntı esir 
edilmiştir. 

Asab civarında bir düşman tay
l";ırcsi diişürülmü,, diğer bir tar 
ynre de ciddi hasara uAre.tılmı~tır. 

r &at 14 e kadar gelen haberler .. \ 

tTAL\"A EMRJI\"DEKt HABEŞ 
KITALARI lt°AÇMAGA 

HAZDtLANU'OR 

Londra, ~8 - lıalyon Somııllsl, 
Habeşiston ve Trolılu sarp hudut· 
l :ırında mu1rnrohe devam ediyor. 
Dfin İngiliz kara devrl~·eıeri 1talynn 

Somalisinde bir mukavemelle kaı
şılanmad:ın 32 kilometre ilcrleıni~· 
Icrdir. 

Jtalyan Habeşlştanından ve So· 
m:ı.lidcn s elen hnbcrlerc slire, ltal· 
yanlar lorafından knyt ve teslilı e· 
dilen çelclcr lngilizlere. iltih:ık için 
kaçmak arzusundadırlar • 

MALTA IlI~R GtlN HAYA: 
lltJCUMUNA lJGRU~On. 

Malta, 28 (A· Ao) - Röyter bil. 
diriyor: 

Diln sabah Malta.ya yeni bir h:ı
va. hücumu yapılmır:tır. Evvelki 
gUn akşam üzeri gUnün beşinci 
hücumu esnasında. 23 aMl ölmU3 
ve bjrçok sivil yımılaıımıştrr. Dolu 
blr otoblli!e bomba iMbet c~ i
çindekilerden çoğu ölmUştllr· DUv
man bombardmuın tayyareleri, İn
giliz avcı tayyarelori ve tayyn.re 
dafi bataryalarmm c.teaile pUskllr. 
tUJmUştUr. DUn yapılan hava hU
cumlannda atılan bombnlarm çoğu 
denize, gayri nşkerl ve boş yerle
re d~Uştilr· 

Bulgar hükOmeti 
Berlin ve Roma 
ile temasa geçti 

Sof ya, 28 ( A.A.J - "Stefİınl :" nin de Almanyanm muvafa.kaWe 
Sorya hükt'\nıell Sovyeller Dlrllfıl yapılm.m oldu~ kanaati bu mese

lorafındon Romanyaya tevdi edilen le hakkmdald Macar noktn.lna:ı..ı.n-
lalenlerl ö#rendikten t\_Onra derhal . . 
Berlin ve Roma hilkömellerile to· nı bıttabı .tadil etnıektedir· Maa-
mıısa seçmiştir. 

1 

mafih cfkun wnumlyc Ru.eyanm 
MACAR BAŞVEK1Lll\1N Yilktnda dikkat nuarlannı Slovak. 

TEMASIJARI yaya çevireceği ve Roman_yadald 

I~omis~on, B:ıyonn .. ·ııc g •im iş· 
tir . Bol nnc ,. il ınu:ı' ni 1'i itz 
de bulu ıan 1 !lrd Jo .ı •. in , ziic· 
c;ini ifa e ri rl: n, f( niı; biı- im li;,. :r:· 
dan lstiradc c 1 irı~ d:ıl r ı mln:ı t 
\"ermişt ir. 

1 - 111Uli lınt.kmda d rhal tah. 
li.l .. 'l ltı tc \l sı, l edllı. ş lr, Tahklltııl 
n"ll<·e 1 1 !ıb:l!ıııtl rt güralenlerln tec-

1,ft'l~rı tlh tine gidileceği tıı.bUdlr. 

Budapeıte, 28 (A.A.) - H:ırlciye Sovyet nüfuzunun Besara.byanm 
nazırı Kont Czaky ile başvekil Koni gıırb hudutlarında. tevakkuf etm.1-
Tclekl, diln akşam Bny Molotof yeceğl hakkmda intioar etmı, ve 
lnr?rından l\foslı:ovadııkl Romn~yn fakat teyit odllmeıniş bazı haber
sefırlnc ,·erilmiş olan nota Ozcrıne tere kısmen ehemmiyet atfetmek· 
Tuna • Balkan mıntnko~ında tn~ad· tedlr· 

f r.•r t ch " • , n ~ 'r .• • ,.. n')' i 
il'k bir luı"ı.ı~ bu .. 'i'lkU ŞPM:'''ln 

"Cı-: 1 tn!Jfldir, 
:: - ~ş:ı n ld;ıre;nbde her ne\IJ aı.: 

l..!3 et.l~r:e m gul hlr CAhldknt kıLlıı

mlntn mr.\f'Ut bulıır:du~n , .c hıılkn iyi 
mıınm lo 3 apılın:ııır için mllstabdcı • 
mtna td .lclen teb!iğııt ynıııldığı 14vıJ
hcn lıil ı.;lrllir. 

Ancak 1 nt ırlatalım ki, Umum MU 
~Urlükr,c nr,,ıl!l o tahkikat netice.sin!~ 
de bu ııUtu.ılnnla ne~rl emsallna mC· 

r t ir l r l tc;kll ot.nıcsl bııkımm. 
dım fayG!l'ı olar kanutlndeylz. 

düs elmiş lıulıınnn )'eni vımyel 
hakkında tınl)·nn ve Alman sefirle· 
rlle slirüşmüşlerdir. 

SIRA SW\'AltYAYA DA 
l\U GEJ.l:OEK 'l 

Buda~, 28 (A· A·) -Röyter 
bildiriyor: 

ROMANYA, JSULGARISTAN VJ.: 
MACABlSTANLA RARBmMEGI 

G()ZE AI..I>I 

Lomlra, 28 - Son Romen.SOv. 
yet hadbleal kal'§JBlPda Macamtaıı 
ve Bulgaristan derhal faaliyete 
geçmi~krdir· Macar gazeteleri 
Tra.ns.ilvanyanın, Bulgar gazeteleri 

• 32 
Gene kııdının söytediiji her 

kelime, mermer lc"ha üzerine inen 
bir taşçı şiddctile ş:ıkaklıırıııda 
ıonkJayor, dolıuşundanberi lliı1bir 
musibet destanı halinde noktala
nan hay:ıt hiknycsinin bu en feci 
:ınlnrıııı, feliıket nı:ıyaşilc beslen· 
nıiş bir hamur haline selmit bey· 
nlnln kıvrımlnrında hir dahR unu· 
lıılınns1J1n inıklın olmayacak bir 
şeklJde oe,·relenh·or. 

ynpmak senin işin .. Günahı, vcbnli 
boynuna! .• htediğini yap artık. 

Dııruruıu dinleyor, söıiinil kcs
meğe, tek bir sual bile sormnla ee• 
saret edemeden dinlcyor, nefes 
almaktan, hayat eseri gö termekten 
korkarak diııleyor. Dilfuruz paşa· 
dan işiltiklcrini birer birer onlııtn
ken b:ızan dud:ıklorında uçuk \"e 
soluk bir yanm gülüşünün izleri 
ciceklenerek, lıazan gözmnarJarın· 
da bir iki damla ynş incllencrek, 
orasıra gözlerini ııcı bir hayaleti 
tıörmek hlemiyormuş gibi kapaya. 
rak, hazan manzarayı ı,eklllendir 
mek ve bir dakika bile gözönünden 
kaybetmek istemi)·ormuş gibi göz· 
lerini falt:ışı gibi açarak dinleyor. 
Öğrenmek istediği hlkflyenln aonu· 
dur: Sevgilisi nerede? Ne )·\Pıyor? 
Ona kavuşmak, onunla bu1utmık 
için y:ıpablleceji bir fCY var mı· 
dır? Jştc gözleri DIJruruzun dudak· 
larınd:ı kilitlenen Eluiıanın alnını 
kırıştırnn sualler!. 
Ditruruıun hik(ı}•csl bitli, Eluiuı 

dah:ı şi"eleşemeyen türkcelo'lc sor
du: 

- Sonra, daha 1>onral ... 
Dilluruz arlık söyliyotek hic bir 

şeyi kalmamı§ insanlann tereddll· 
düyle: 

- lşte bu kadar, dedi ve sustu ..• 
- Nerede? Sevgilinı. nerede Jim· 

di? 
- Bilmiyorum .• 
- Niçin sormadın, paşadan ni· 

çin sormadın'! 
- Sayıklayor musun Etulzo, bir 

cariye ko-;koca bir Tezire sual sora
bilir mi hiç. Pacıanın karşısında 
l'apabileceğimi:ı: ~·egftne lı, göznmoz 
yerde divan durmak, şayet bir şey 
sorulursa evet nya hayır efendi· 
mlzden ibaret kısa bfr cevap \•er
mektir • 

- Anladım, sen sormalja cesaret 
edemedin. Fakat ben • yarın 8abah 
gider, 5orar1m ama sabaha kadar 
nasıl l>cıklemell? 

- Sakın, kardeşim, b6yle bir der 
lilijje kapılayım deme.. Böyle bir 
hareketin en ufak neticesi sevgiline 
kavuşmak ihtimalini lıımamile 
kaybedersin. Hele rıa,ayı daha fnı
Ja öfkelcndirirsen bır esirci eline 
düşer, mubnlıka.k ,buradan çok kö· 
tii bir yere sııtılıncaya k!ldtır kamçı 
yiye yiye eziyet çekcrşln. 

- Ne zararı var.. Sevgilim ııl· 
rurnda aı mı eziyet cektl? 

- Sen bilirsin.. Ben una işin 
çıkar hmıfını aklımın en:liJU, di· 
!imin dBndüAn kadar anlattım. Ar
tık hundan sonra~ını dllşilnmelc, 

J\onuşuyorlnr, Jıi~ l>ir neticeye 
nnımndan, hiç bir karar ,·ereme· 
den konuşuyorlnr, uyku g5zkapak
lnrına yanaşınnğa cesaret edemiyor, 
yorguqluk Yücutlarmı sarmıyor, 
kandil ölgiin ışıklarhle otla)'l ay· 
dınlatmokt:ı. deum ediyor. Onlar 
da konuşmakta... ' 

Kficük Ali, annesipin yntn~ının 
bir kö~eslnde yumuk ~'Umuk elleri· 
ni ııımsıkı kapamış, bir mısır torla· 
ı;ında yazı müjdeleyen ilk mısır 
püskülleri kadar renksiz bir tut'1lll 
ıı:ıçı, bembeyaz yastıkyilıleri üze· 
rinde pırıl pırıl yannrak sakin ses
s iz hala uyyyor. 

Yıldızlnr gökyüzllnde akılların 
-nlamıyncağı kadar uıun yollar aştı
lar. Yıllarca aıılnmıyncak kad:ır 
uıak mesafelerden biriblrlcrine goz 
kırptılar, . bazıları kayıp gittiler, 
bazıları yenldenyeniye do~clular. 
Nihayet ı:ırk taraftan s_örfinen ilk 
penbe ışıklar, karanlık ordulnrıı\ı 
yenerek yıldızların rnefalesini bi· 
rer birer söndürmeğc, bulutları 
yaldıılamnltıı bafladılır. DJtrunız 
ile .Eluiza ılmdi oturdukları yerde 
sallanarak uyumakta, fakat bir ta
raftan csnerneler ve sayıklamalıır 
arasında ııyn1 meseleyi konuşmak· 
tAdırlar, HAIA Kanlı Kartalın nere
de olduğunu dü,ünüyorlar ... 

Gline~ iyice doaro. Ali uyandı vo 
ııftlıımnğa başladı. Ye ancak o volnt 
bitkin bir halde gözleri ynşlar içe· 
risinde yavrmmnu bastıran Elu· 
iza kendini topladı vt 5\lslu, 

-1-

'ALf PAŞA VURULDU!. 

\'üzelU bin ldşllik bir ordu Belgral 
yollarında konaklaya konaklaya 
Nemçe üzerine yürilyor.. Üçüncü 
Sullan Ahnıedin tahta scclli(i 1115 
yılındanberi Osmanlı ordusunun 
kademe kademe Avrupada ve Asya· 
da geri çekili~i bir parça dur
muş gibidir. Büyük Petro Isveç 
Kraliy1e açlığı harbe Osmanlı iın· 
paralorluğu da k~rışm11, Rusya es
ki '·artığından ayrılarnk bOyük bir 
Avrupa devleti halini alma~o baş· 
lamıştı. F:ll::ıt Büyük Petro, Prut 
çnyı kenanndıı Baltacı Mehmet Pa· 
şa ordusunun önünde mnğllıp ola· 
rak geri çekilmek istemiş, bir ta· 
rart:ın Osmanlı nslcerlerlnln, ~lJıer 
taraftAn Tatarlann arasında kaldı~ı 
nı anlamı~lı. J\u"I ordusl1na ya aoıı 
neferi aınnceye kadar earı>1.Jmak, 
yalıul teslim olmnktnn başka. yapı· 
Jncnk 11 kalmayor, güıel Ye desiseci 
Katerlna'nın güıelllftl ve ıekht, 
Ballacı Mehmet Pa~anın zaafı iiıe· 
rinde mnessir olmu'- Rus ordusu 
kurtulmuş, fakat Rus gailesi kısa 
bir müddet için durdurulmuıto. 

(n .... ~-· vıu•) 

f ............... _ 
~ hicaptır, 9 - Sorsu edatı • Baoıno. 

.. Y" gelirse ömrün uzun olsun 
demektir • Birdenbire, 10 - Bir 
erkek ismi • Abıet. 

1.._ ........ ~ 
31--1_.._ 

Soldan sa{ja: 
1 - Bir cins boyn, 2 - Cera • 

ncc, 3 - Tüccar ıshlnhlanndan, 
4 - Sonuna "L" gelirse arıu olur 
- Tersi bir vili\yclimiıdir, 5.:.. Daha 
fena - Acemistan, 6 - Tutu,mak, 
7 - Ticaret - Kfiınes hııyv:ı.nlnrın· 
dan, S - Uukk:ınlyet Uzere - Tersi 

Şiddet~i · yağmur 
(Bafttarafr 1 lnd •yfada) 

tnllepe mevkilerinde birçok e'fleri 
sular basmış ve lsıanbul ltrııiyesl 
burtılnra sulan boş:ıllmak iciıı ara· 
roılar göndermiştir. 
Yemiş civannda Limon lskclcsl 

sokaklan d:ı sular altındıı kalmış· 
tır. Buradaki mağaza ve dcpolann 
4Itkallan sul:ırla dolmuf, caddeler 
)'ara secllmeı bir hııle gelmiştir. 
:o;ehrin çukur olıın Ortaköy, Kasım• 
,paşa, Aksaray, Eyüp civonnda dA 
seller birikmietir. 

Ynlmur TnkYada da elddetll ot· 
muştur. Gelen ~·olcular birçok tar 
laların sular altında kaldıAını söy
lemişlerdir. 

Yukardan <flağı: 
1 - Ayasofya civarında Asan 

Atlkadon bir aarnıç. 2 - Giden, 
3 - Ceride lıtı:rilo me~gOl olan, 
4 - Bo~ına ''Y" sellrııe lc;kl dO,· 
manı bir cemiyetin ismidir, 5 -
.Manıııl levazımatın.dan iki şey, 
6 - Oymaktan emir • lıtiRn,. 
7 - Bskl zaman aillhlanndan .. 
Gümüş, 8 - Tahrir ederek, 9 -
Cok deM • Bakkaldan hazır alına" 
rıık pi,lrilen hamur )'emeli, 10 -
Kü~ad eden • Ztnl bulan. 

56 No.la bulmt.ıeamııııı lıolll 
Soldan ıa.§a: 
1 - Kumru, lkaz, 2 - Asi, Safü• 

ka, 3 - Hnttat, 4 - Tenha, Dama, 
5 - AleT, Ce, Ao, 8 - Metanetsiz, 
7 - Ole, Ler, Eli, 8 - SaAJam, 
!I - lnsnnt, Ana, 10 - Tamamen._ 

.uat 8 da bahçe duvan biU,ilind~ 
ki halaya gitmiş, bu sırada üç m•l" 
rcı yüksekliğindeld duvar Y•lmur" 
tarın teslrlle yı1ulm11tır. Ta~lar al
tında kalan 1stanıat eıUerek ôt 
müşlilr. 

Avrupa ile olan telefon hatları 
bozulınu' ve bugiln öğleden sonra 
ı:uıt 18 danberl mQkllemı telfl· 
mişUr. Sehir lclnde de ban tclefoa 
ballan bozulmu' fakat derhal yıı• 
pılmıştır. Avrupa hattının tamirin•. 
tah!Sılmaktadır. ._ 

Şfwc/ 
Şişli - Beyoğluspor 

e' r chrlrn :.-c ,.. ' n-:i tir· 
• A 'v·ru.::ı:mm polis S"n i"lr rinde ol

d u~u r:. iş hıu:ı.izcle ve di"r>r b!l
zr b!lj'Ul: l'"bir' erc!c hem piyr. :ı ve 

tic<ı.rl muarnc!tt l:ontro11::.n ile u } 
rasmnl:, hem de mali ka"-ıl·rılı~. 

salıtekfirhk ve ihUki.r tnldpJerile 
mc~zut olmnk Uzere emniyet mU
dü rllikleri kadrosu iı'lndc "Mali ve 
ıktısndi polis teıııklllltı,. kurulması 
için t otklklere başlanmıştır. Bu 
yeni polis eubcsine münhasmın 
yüksek mckteb mczunlıın ve mu-' 
tchnszra za.bıt.n clc.auuılıı.ı:I tavin o
hıııa.caklardır· 

As':erlila: i~leı-i 
l\.urtal Şu!>c.sim1rn: 
Şubemizde k::.yrtlr 327, 328, 329 

do.;;'1!mlu bUtl!n yab:ı.nc:larm h er 
gün zevalden evvel B.§:ı.ğrda yatılı 
günlerde mUracıuıtlnn ilnn olunur. 

Romanyaya ~erilen Ultlmatum 
İtalya harbindenberi bl>yle bir ha
reketten çekinmekte olan Maca
r!!ıta.nda hayretle karşılanmamıatrr. 
ı;::ıbino birçok saatler imtlda.d et. 
mck üzere .haftalık mutad içUma
mı yapmıştır. B:.ışveJdl T clcky'nfa 
Kral Nn.lbi Hortlyi dUn lld defa zi
yaret ot.ml.ş olduğu söylenmekte
dir· Resmi beynnatlB dıı. takviye o
lunan umumi kanaat Sovyet Rus. 
ya. ta~ından yapılan talepler di
ğer bıısı taleplerin bir mukadde
meslndcn ibaret değil!!e Macar hU
k(Unetinln bizzat hareket hususun-

Dobnıcanm ladeai yolunda netri
yata başlamışlardır· lll hUkfınıe
tin, Romanya nezdindo teoebbllse 
girlıtiklerlne dn.lr hcnllz bir haber 
mevcut değildir. Bir Amerika a-

Şehremini civarında da bazı ev· 
leri su basmıştır. Şehremininde 
Mecidiye mahallesinde ~rvl . mey
danında 2 numaralı, Karabnş ma
lıall~slnde ı-·asl:ı.k sokağında 29 
numaralı, Çapamillet caddesinde 
26!> numaralı evlerin ııltkatları su 
dolmuştur. Bundan b:ıtka Sarı 
Musa mahallesinde Kmlclmıı soka· 
ıtında 1/2 numaralı evin soknk 
kapısı üzerindeki çntısı yıkılmı,tır. 
~üfusca t:ıyint olmamıştır. 

Yarın kartılaııyorlat 
Şebrimiziıı tanmm11 klUplerin· 

den Şişli - Bcyoğluspor BbiJı.c1 
futbol takımlan yarm Şi§U Çoctl1' 
F.alrgeme Kurumu menfaatine Jıu· 
sual bir maç yapacak1ardır-

327 Cu.me., 328 Cumnrtesi, 3W 
PaznrtesJ, c27 Salı, 328 ÇEU'§amba, 
329 PCtıiCDbO· 

itizar 
Tuı!enmmn çoklu~ dotayısllo 

''J?rençip" \'e "Kızıl saçlı kadın" 
romanlanmız konulamnmı~lır. 

da. hiçbir tedbir ittihu otmiyoce. 
ği merkezindedir· Sovyot ~areketi-

jan.pna göre, Romanya hllkumeti, 
Sovyetıer Birliği ile anlanacak, 
Sovyet isteklerini kabul, Macaris. 1 
tan ve Bulparlst.nnm taleblerlni 
reddedecek, icabında bu iki dev. 
lette harbe girecektir· 

Romen hUkumetl Macarlatan hu
dudunda müdafaa tedbirlerlııl kuv
vetlendirmektedir· 

Büyükada da bir kişinin ölümü)'• 
le neticelenen hir knza olmuitur. 
BUyQkttda da Alparıılan sokııAında 
li2 numaralı scbıc b11hçe:;in ıleki 
kulübede oturırn hahchnn J.igor 
oAlu 60 yaşında lslamat bu s:ıbalı 

MUeabakanm galibine Çocuk J:.. 
alrgeme kurumu namma hatıra ol
mak ilıerc bir kupa verilecektir· 

MUsabaka. Şeref at.adında yapı· 
lacnk ve saat 17,30 da baılıyacalt
tır. 

Bu iki kuvvetli ekipin yarnıld 
karçıl:ışması aH\kadarlar arasında 
merakla beklenmektedir. 

1 


