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V A K t T &IATBı\ASI 

~ara Cadaeaı VAKIT~~ 

29 Molotof un notasında bildirilen 
~AZIRAN 1940 

' 
CUMAİRTESi 
~ari: 297 Sene ;-2 
l'eı. 23872 • ,Poata kutusu 214 

Sovyetnerr 
~ennş böır muntak·a mu üşgaD 

Mareşal Balbo !~AA~:eş~ .. ..!~~nvorr?~ 
~•evler içinde yere ~oşen tayyaresıAe Sovyet i§gal mmtakumclan gelen kolları, kumandanlarına verilen emir- F .... 

WI U haberler, pek muhtaaardır, Bu he.- lerdo a&rabat olma.dığıDdan mı, yok· 
• • • • berlerden bllbaaaa. öğrenlldlğlne göre aa Sovyetlerln Molotof taratmdaD ta- rans lZ 

a n a r a k O 1 d U 1 blr Sovyet tank kolu bu sabah Herta lep edJlen mmta.kadaıı daha &enli bir 

clvarmda, Dorohol mmtakamıda Ko· mmtakayı i§gal etmek iatediklerln· k b , • 
• loto!un Romanya hUkQmetlne verdi• ~e:;-~-llde~~!~~-ğlnl tayin etmek a ın esı 

gt notada bildirilen hattı tecavUz et- ~.... ~6-.... 

Musolini, italyada bayrakların -· (De ..... , .... _....) Mutareke komis 
EN SON DAKiKA 1 

yarıya indirilmesini emretti yon arını seçti 
$: ;:...:·:- ... :.:.:~:~dl~~':.!':,n;: . . . . Almanya ile ltalya · Tuna mese- •. E-·::ır.:~:::::: 
~~ ~b~::arpva~~~\·e: ~~~a:~n: ~a=c:ı~m~:rpt~ploIDUJ Manştakı ıngılız les·ıne mu··dahale e·decekler :va::c~~~=ı:·&f&IX 
~ ~"";.:!""..;'.,~:: ::,. "".: oı:!~::. ~:.~"":'::;:;"' ,.!:;' ~a::;;~!,~';;=.:.... 
~, ~ 1tlzıde yere dUşmllş. mareıaJ etti. Fqlstlerin Roma ll%erlne yürll· ada 1ar1 r1: Harp l:ı&hıiyes1 için, ıımlral lıll-• 

Pilot l>JmUotUr. yUşlerlnl hazrrlıyanlar araaında en Londra, 29 - Romadan verilen haberlere cheller. hav& kuTVetlerl fçln, pmr&l 
1 

1to • • • mUhim §&hslyetlerden birisiydi. l92S göre, Almanya ile ltalya Tuna havzasındaki ih- Mouchard, Azalar: Şimal depa.rtmam' 
~ ..... 29 (A.A.) - Libya umuını de fqlst milli kuvveUerlne oe! oldu. Al ha a vallal Carles, mallyo mU!ett!fl Arfıa. l t' ltaıo Balbonun muharebede l92i te mebu.I eeçlldJ, bir aene 80llf'S man y tiliflı meaeleri hal hususunda müdahaleye ka- amelo 1§1erl umumt ml1fettf.f1 paıocıs.' 
., l t' ~erine Muso!lnl, 30 hıWrandıı nıllll tktıs:ı.t vekflletlne mUste~ar ol- rar vermitlerdir. Ve bilhassa Bulgariatanla Ma Fransız mlllt §ime.ndl!er ş. u. lıf. m.u·'' 

~)~tanıuzcta umumt binalarda bava du. 1926 da bava \·ektıleU ınUste~ıır· hücumuna ug\J radı caristanm Romanyadan arazi taleblerine müza- avlni Berthelot, saııııylcl De Peyreca-•' ~l?1ı 11.rında bayrakların yarıya lığma geçli, ltalyan havacılığını yeni ve. Pr. Portm:ınn. ' 
ftılat trıeıtııı ve parll merkezlen ile bir esa.s Uzerlne kwdu ve veynl bir (l'azısı 2 ncl sayfada) haret edeceklerdir • (Devamı · 2 inci tıa.yfa4&) 
'kl'ttı te§ekkWlerinde faııat partisi ruh verdi. Eu hlZmetlere mukabil Mu 
~ t 'rtne ınatem alAmeUerl ko.ııma· aollnl 19!!8 de Balboya reneral rUtbe· 

llıtetınl§ur. .ını verd1 b1r aeııe aonra tıava vekA· 
~ • * • letinln ba,ma &etlrdL 
~, 29 (A.A.) - ltalo Balbonun Balbo h4va vçk111 olur olmaz 61 
)ll~ ;bede teretle öldUğUnU babcr tayyare 11e Akdenizde filo halinde bir 
il Olıtı taıyaıı, radyo.u, matem alAme- cevelan yaptı. 1929 da gene 61 ltaı· 
~ llt llzere neırlyatmı iki dakika yan 'tayyaresi .Akdenl.2:1 aprak, Kara· 

~~~r • deniz ll%erlnde dola.,tıktan llODr& mu· 
il()~~ BA.LBO KbWlK t \11.!fal:lyeUo ltalyaya döndU. 1930 da 
~ ll.\.KlıtA: Mare,al Balbo, 1 12 ltal}un deni% tayyareslle Atlas 
~btn~ 1896 da doğdu. ltalya, clhan OkyanUIUDU aştı. 1935 yılı temmuzu 
tıınlteıı • İııgııtere ve Fr:ınaanm nun blrmcJ gUnU 2f deniz layyareal 
tt "-ıtı'k.ı Olarak umumt harbe girdi· Orbete.llo UssUnden kıılke.rak on ~ 
lıı., .\ı t Jnareıaı genç blr talebeydi. gtln. de ve yedi yerde durak vererek 

1 
~ a.vcı alayına rönWlU olarak Şlkagonun karşwnda Mltlgaıı gölU 
~ lle.ibo harbin sonuna kadar ll%erino lndl. Bu suretle 9:500 kllomet· 
~a çarpıştı. Harp bitti. Bal· (Dm·aına 2 inci sayfada) 

Macar müdafaa 
ineclisi f o plandı 

Romen hududunda sıkı bir 
kontrol tesis edildi 

nudapeşte, 29 (ı\· A.) - na
zırlar meclisi, dUn sabah toplan • 
mışt.Ir- Yüksek milli mUdafaa mec
lisi de öğleden sonra toplanmıştır· 

Macaristan h!diselerin lnkişafr 
nı dis!plin ve slikfınetle beklemel:
tcdir. Vaziyeti nazarı iUbnra ala • 
rak Mııcar bUkfımetinln Romen hu
dudu boyunda daha sıkı bir kon· 
trol tesis ettiği haber verilmekte -
dir· 

BULGAR KABlNESlNl"N lÇTtl\lAl 
6 SAA'I' sOımO • 

Sofya, 29 (A· A·> - Stefanl: 

mahfe11erinde gittikçe artan bir a
lakayla takip edllmektedir· 
Diğer cihetten öğrenildiğine gö· 

re Bulgaristan, ba:z.ı cskcıi tedbir
ler almıştır. 

l\IACAIUARL"'l' TEKZİBİ 

lJükre~. 29 (u. a.) - D. N. B. 
l.ıilcliriyor: 

M. 'f. l. Macıır ajansı, bir co.:C 
BOkreş gıızctelcrinin hususi t:ıbi!nr 
ı;ılrnr:ır:ık, haberin Budutıl'şlcClrıı 
ulıııdıllı k:ıydıyle, So\'yet hükume
llnin :\lııt·:ır hüki'ınıctine bır ııotn ve 
rl'rck cer~ıp Knrpatlıırınrlaki ilk. 
rnnyalı alıallnln Sovyeller tııratınöan 
hiınııye edileceğini hıldlrmlştlr. 
Sıılôlıiyeıtar mah:ıfil Al. r. J. aj:ınsı 
nıuh:ıbirin(", hu haberin başlan cı~l
Aı uydurma olduğunu beyıın etmiş· 
!erdir. 
ltL-\C,\I:LAR COlIE::'<l HUJ>UI>UN· 

DA TAll:;ilDA YAPIYOIC 

\ 
' Hitler 

Strazburgu ziyaret 
ve Majinoyu yaran 
kıtaları teftiş etti 
llitlcrin umıuni kara.rgii.Jıı; 2Q 

(a· :ı·) - D . N. B· bildiriyor: 

~lt~ Kız enaUtUaUnde sene eonu mU.naaeliet.ıyle talebe tarafmdan bir yıl içinde yapılan e
IQ~. 0lwımuttur. T&lebeler huırladıklan tuvalet~ hlzza.t giyerek zlyaretcilere ıöatermlf· 

Bulgar nazırlar mecliııi, dUn öğle
den sonra pek mUhiro bir içtima 
akdetn4şUr. İçtima beş saatten 
fam aurmu,tur. Hariciye nu1r1 
Popof, ıaat 19 da celseyi taUI e
derek Macaristnnı:ı Sofya clc;:lslnl 
ltabul etmiştir. Bunu mUtcal:lp 
meclis mUzakerelere devam etmiı1. 
tir· lc;:Umadnn sonra' hiçbir tebliğ 
neşredllmcml~tlr- Toplantı e.s.na
smda Bulgarl.stnnm milli mcselclc· 
ri tetkik edilmiştir· 

Vaziyetin iıık~a!ı, mea'ul Bulgar 

llud.:ıpeıte :?D - Macnr bUkOmeU, 
Romen hududundaki vaziyeti kararsız 
ve emniyetsiz gördUğUndcn hudut 
muha!ızlnrmın kontrollerlnl ılddet,.. 

lenc!lrmelerlnl ve geride bulunan kı· 
(Devamı 2 lod sayfad:L) 

Versay muahedesinin yıldönUmtl 
günü Hitler Strasburg 1ıeiırlni zı.. 
ya.ret etm}ştir. Ren nehrinin Als,a.I 
sa.hllindcki Kehl köprilsli ba§ında 
Majlno hattının yarma hareke~ 
yapr.uş olan ordunun bc.şkunuuıda.'" 
nı topçu generalı Dulman Hitlcrl 80 
18.mlamışur. Kıtaatın teftişini mU
teskip Hıtler Strazburg kliscsinde 
bir müddet tavaklcuf etmiştir. 19 
hazirandan itibaren Alman bayra.. 
ğI bu kilise Uzerindedlr. Şlestad ta.
rikiyle Vosj nuntakası harp mey. 
danma giden Hitlcr, bil.Ahare Ay 
senah §Chrini ı.iyaret etmiştir. 



Mareşal Balbo 
yanarak öldü 

(Bqta.rıı.f.ı l incl l&yfada) 
.- lılr yol aas.tte vaaau olarak 200 
kUGmıatn s11rat1e agılmış bulunuyor· 
c1U. 

:UU ııwva.Uaklyet Uz.erine Balboya 
J:ı&va mareıaıı rlltbesl verildi. Fakat 
ınanıplm blltUn 1taıyada kazandığı 
bUyUk göhret, alynst dll§Iıuuılar ka
zamnaama sebeb oldu. Muaollni ile a· 
rumda flldr ihUWları olduğuna dalt 
p.yl&lar çıktı. Bundan bir mllddet 
aom& Balbo Trabluagarp wnwxı1 va· 
1Wl1ne ve Trablusgarptaki aakcrt 
kuvveUer bq kumandanlıp& tayin 
edildi. Fa§lat gazeteleri bu vuit~ 
ehemmiyetinl tebarll.z ettlr'.rken, bu 
tayinin, çok §Öhrct kazanıın ve .Muso
llnl ile onln§aIDlyan mare:;alı ltaıya 
dan uzakl~tırmak için yap.ldı: ıda 
lll!ylendi. 

A.LMANYADA TEES.ı;UR 
BerlJ.n, 29 - Mnrc~al 1tnıo Balbo 

JWD GlllmQ BerllDde bir !ela.ket bnl>eri 
tuirln1 ;yapDU§, vek!llcttcrde btıyUk 

bir ııu.aun uyaııdırml§tır. lıılarc~al 
Q&ingin büyük dostu olan ltaıo 

Balbo, Alman halkı taratmda.ıı çok 
•vllmekteydl. BUyUk İtalyan mareşa· 
llDm styamdan dolayı bUtUn ıuete 
ler lbLlyan milletine taztyetlcri.nl 
bildirmektedir. 

Roma, 29 (A.A.) - ttanyruı ordu 
ını umuml karargAlu neşrettigt b!.r 

teblltde, Libya umumı vaUsl ınueıaı 
Balbo •nım kahremanane 61UmUnll 
"bUdlrmektedlr. 

Du,manm 28 haziranda Tobruk U
Jlılrlnde yaptığı bir bombardıman es-
11umda marecal iB&lbo taratmdıı.n l· 
dal'9 edilmekte olan tayyare alevler 
IClnde dUımU,,tUr. ?48.rc~al Balbo ile 
tayyarede bulunan sair mUrettebat 
ate,ıer içinde ölmtl§tllr. 

Ifurbi umumlde Alple r cephesin· 
de gönUllU olan, illkillbm dllrt bU· 

• :-;nğtlndcn biri bulunan, Atıu deril· 
zlııl ~an bUyUk tayyareci, hava 
marıı.şa.lı Balbo şeref meyda 
nmde. ölmil.ş ve İtalyan bal-Tab'l 
hu bUyUk ölUnUn önUnde hürmet 
ve takdirle eğilmifiir. 

Fransız kabinesi 
(&§ ta.r.üı birinci sayfada) 

1k1ııc1 mUtareke komiayoııu da uu 
~ lefekkU1 etmektedlr: 

Rela: Amiral Dupıat, .Azal&r: Kara 
ordıa8undan general Parl.lot, cenup 
Alpler vall.sl lıılouChet, m&llye mUtet· 
t1'1 Moutamaı, ıW"ayı devlet azuın• 
daD Geten l.larallya llman mUdllrll 
Qoıırnt, •ef&ret mU.lep.n G&rmier. 
• Bol'do. 29 (A.A.) - Havaa bllclir1· 

;vor: 
Belçika hllk1UneU ııaınma yaptığı 

lıltapt&, Delçık& bqvek1ll Pierlot, 
htlk1llnet1n Alma.n makamlarile tema
• ıtrmek tlzere te~bbUat• bulundu· 
tunu blldirıni§Ur. 

Hitabede bllbana töyle deııllmek· 
ledlr: • 

.,_ Millet: , mUttetlkan b~ tev· 
di etUtt vaziteyt yap:ı.rak, mllttefilt
lerle beraber, harbe devam etmek U· 
zere Frs.naaya gelcllk. Harp talil aley• 
hJ.mize <.l!Sndll. MUkcmmcl ıurette harp 
ettikten •onr& ırranBI% orduau mUca· 
deleden vazgeçmiştir, Fransa Ue Al· 
nıanya arnsuıda mUtareke akted11· 
mişUr. Şlmcll her rseydcn ev..-el vazı· 

temiz, zabit, aeker, memur, muhacir 
Belçlkalılarm meml.k<.te dönmeleri· 
ıı1 ve uğradıkları felAkete bUtlln Bel· 
cUtalılann blrllklerl içinde blrlblrüıe 
lıer zıunanklnden dıılıa 81kı ve yııkm 
olmalnnnı temin etmeı.tır. 

Diğer tnrattan p.gllln nlyeUerl bak· 
·ltmdn ellmlzde bulunan blitlln ematt· 
lcr, halkın eski muhitlerine yerle3me
Jerine kolaylı'" ırö:rtermete ha.zır ol· 
duğunu g&ıtermekted!r. Bununla be· 
ı aber dönU, eartlarmrn tayin edllme
alnl beklemek muvafık olacaktır. Bol· 

1 çlka hUkQmeU bu meselelerle metıul· 
t <lUr. l(abll olur olmaz mUdaluıleler1n1n 
1 ııetıceshıl blld.Jrecektır ... 

Prençip 
24 Ya"11 ıarilıüı - ı.;qü~ ı.a.., 

- lntıkam almak demek, n:ııııert· 
1 ~esine adam öldürmek mi dcıneı.:. 

tir? 
- Milletin inlik:ımını almak bi· 

1 zlm için moııed bir nzlCeydi. lştc 
blz o vazifeyi y:ıpmış bulunuyoruz. 
Simdi sizler de bizi tecziye etmek 
ıuretlle kendi vazifenizi ynpacnğı· 

,..nu aibl ••• E,·et, vellahtı öldilrcn 
•l>izlz ve tekrar e<liyorum: Bunu 
•ırf kendi ıır:mmuzln, ecnebi bir 

)cuvvetin ııilfuzunda kalmayı.ırak yap 
'!ık vo bundan bir nerlnmet te lık 
'•etmlyonız. 
llaznunları yavaş yıı,·aş inlete in

lete Trez Yenşlat hapish:ıncslnde öl· 
mcAe malıkQm edecek olnn 'kararın 
·okunmasından e\'vel \'e ,·eklllerinln 
mfidafao.larından so:ır:ı. htıkiın mıı:ı: 
nunlanı, bir istedikleri ve bir diye. 
celclerl olup olmadığını sormuştu. 

"Çabrinovlç" dudaklarında h::ıziıı 
lılr tebessümle şu ce,·abı verdi: 

- istiyoruz k.i ruhi halelimizi 
JAyıkiylo ve iyiden iyiye anin· 
7ınız. Ye bizleri Adi katiller b::ıyaj:lı 
mücrimler tcll'ıkkt etmeyiniz. Mil· 
lctimiıi sevdik, çok se\'ılik. 1-\ardcş· 
!erimizin oııdn dokuzu .köylilrlfiı
leır, şu mektepsiz, 11imayesiz, y::ır 

Macar müdafaa 
meclisi toplandı 

(Baftaralı ı lılcl aayfacla) 
talarm Romen huauduna dofru. ha 
reket etmelerin1 lUzumlu eörmU,tUr, 

Macarataııda bUtUD ihtiyatlar lliWı 
a.ıtma alın.mlf tır. 

HtTU:~R MACAR B.\ŞVEKtLt:~E 
MEKTUP GÖSDE.RMEM1Ş 

Budapc~tc, 29 (A,A.) - lıılııcar a· 
jaıW bildlrlyor. 

Bir Amerikan ajan1ma naza.razı 

bazı Nevyork p.aetclcrl, transllv&D· 
y& meseal J:ı&klcmda B. Hltler'ln bat· 
vekil 'n. Telcki'ye bir mektup gön
derdlğtııl. leytt edeıı blr haber ne,ret· 
mektedlner. SelAhlyettar Macar mn
messilleri bu haberüı eıı&l8IZ olduğu 

nu beyan ederler. 
Balbo yazıama 

BOllANYAIM BU'ERBEBLIK 
!UN lllDILDt 

Londra 29 - Macarlar, Almanya 
ve İtalya nezdinde yaptıkları ~§eb
bllse intl.znren Traıı.ıiQvuyaya k~ı 
herhanıl bir bareketo ıeı;mekten co· 
klnly01'lar. 

Bulgar hUk!bneU de ıtmdiki b&Jd• 
Almanyadaıı emlr beklemektedir. ot. 
ğer ta.raftan Roınan:ra dQn ıec:e yan• 
smdan 1Ubaren umumi Mferberllk 
ll!n etmto, Dobrica VO Transilvanya 
huduUnrmda a!dığı emniyet ve lhtl 
yat tedbirlerini aıkla~tırml§tır . .Beaa
rabyadan çekilen k\ıvvetıer Macar 
hududuna MYkolunmuıtur. 

BlltUn Romıuıyada moratoryom 1-
ıan edi~mlftlr. 

Sovyet kıtaları 
(Ba&tarafı 1 lııcl •Yfada) 

Yenl Sovyet - Romen hududunu 
tahdide memur muhtelit komitenin 
Roınen komi.iyonu azası aaat ıı 4e 
Köatenceye hareket etmıııerdir. 

( :~~ U ~ :~ ~~l~n babe+:~ : ) 
ROMANYAD.t. MATEll 

Blikreş 2D - Romen hill<llıneU, 
mllll matem olmak Uzere ile; gUn 
mllddetle bUtu.n memlekette her tnrıu 
cğlenceleti, umuml kcm.ııerlert, tiyatro 

ve slnemalan menetmı,Ur. Bovyet or
du.au tııratmdaD i§gal olunan yerler
den muhaceret b&§la11U1tır. Beearab
ya ve ,ımaıı Bultovin& il• bUtu.n de
mlryolu mtıııakalltı muhacirlerin nak 
lino taıWa edllmif bulunmaktadır. 
BUkreıtcki Alman elçlalnln, kral 

Karolun HiUere hJtab elleıl blr ~uıı· 
jını hamil olarak tayyareyle BerllDe 
g1ttıı1 bl~d1r1lmektedlr. 

ROIU.NYA A8KBBI BEY&Tl 
YOLA ÇIKTI 

Btlkref, 29 (A.A.) - Yeni Sovyet • 
yet hududunun tahdldiııe mUtealUk 
meseleleri tetkik edılcek olan· Romerı 
nskert heyeti, bu aab&h Köatence~ 
hareket edecektir. Heyet, buradan 
\'apurlarla Odeaaya stdecekUr. 

PA.IU.A.XLVIONUN lÇTbLU 
BllkNio 2t (A.A.) - D.NJL blldl-

rlyorı 1 Bidayette cumartMl ıuııu ıçttmu. 

diL\•et edilen ınebuaaD mecıı.l puar 
teal ö'ledea 110n.ra toplanacaktır. Bu 
ıçumaa d&lr n~ıen reıml tebUğde 
ılenlllyor k1: parllmento 29 hazlran• 
da lc;tlma etmek Uure davet edil· 
tDl~ll. Bu tarihin bir bayram gününe. 
crteal sunun de puara teaadut etme· 
ıt dolayıalle, prllmerıto puartu1 öt· 
ilden aoara toplaaacakta. 

Beaarabyanm it•ali 
ve Almanya 

Berlla, 29 (A.A.) - Stefaıı.I 
Oorrespondance PollUqlM et Dlp

lom&Uque guetest, Moskov&Dlll Be· 
ıara'byanm Ruayaya ladeein1 ber za.. 
man talep etmıı oldlJlunu kaJdettlk· 
ten eonra Almanyanm .Avrupaıun ce
nubu ıark1.slnde ;yapılmUı IA.zuıı o1&D 
bu aru1 terki lfln1n ~ Dı•)'
dan verilmeden halledllmif olmuaıı 
nıeuınunı,eue k&r,JJ&dıtmı yumak
tadır. 

dımsız didinen ulraşan ve ııtırap 
ç~ken köylUlcr •.• Kalblcrimizde bll· 
:nn bir milletin elemlerini, ıztırab· 
!arını bulacaksınız. Bizler öyle bir 
muhitle yaşadık ki faraza ''Jeraic" 
gibi bir ihtllltlcl eizzeden birlsiymi~ 
gibi takdir Ye tebcil ediliyordu. 
Dlzcc oncak clvanıner\J, n a!iil 
l:iıııseler lhtiliilcl \'C suikastçı ota· 
bilirlerdi. Bize hic bir kimsl' Avus
turra • Macaristan Teli ahtı icin: 

- Onu öldilrünüı! üenıedi. 
Biz L:olll fikrini ıueınleketinıizln 

kine.le yüzdOAU ıefaltl ve ıztır:ı.p
Jarı ıemoşa ede ede kendilliimiz· 
den bulduk. Biz ne isterseniz ola· 
lırn, 11\kln tiıli <·aniler delUlir. Dizi 
key(ini;ı: ıı:l'lll hl erse Ü) le tecziye 
ediniz.. Yalnız "Fran'lllYa Fcrdi
nııntl" ile "Sorj Dö HoheııheJll" in 
ço<·uklarına bizleri affetmelerini 
sü~·lcyiniz. Bizler ıınmu\Ur, lemi:ı: 
:ı.n~pli, ôıılkııt ideafüt .renderdik 
Ye yegane gayc~iz mlllcllınile mil· 
Ciıl olm:ı!..lı. işte g/jrliyorsunu:z: 
Milletlmizi, meınlel:l'tiıuizi ve mef· 
kOremlzi o kn<lar coiı: senlik ki bu
giln onlnr için seYe seve hayatları· 
mızı fedn ediyoruz. 
B:ına bir h:ılmzlığ"ı kabul ve tasdik 

ettirmek istediler. Gül·:ı biz ''Fraır 
suva" yı bn,kolorının lec;id allmda 
kolar.:ık ölcliirmüş iınişfı. llu t!o#ru 
değildir. Yalandır. Avuııtıırya , ·eli· 
ahlııın suiknst yppnınk fikri doj:irıı· 
dun tlo~ruya bizden Jo~mu5tur. \'e 

Manştaki İngiliz adalarına hucum 
Londra, 29 (a. &·) - Bu ~ece 1 bir vapuru torpllllyerek ve Log atef1 

dUaman tayyareleri İngllterenin aıtma alarak batırmıota. 
muhtelll mıntnkaları üzerinden Ştmaıt Afrlkada lıılaraa • Katruhuo 
uçmuşlardır· lngUIL avcı tayyarele- cenubunda bir kamp muvatfaklyeUe 
ri, projektörler ve hava da.fi top_ bombardıman edilerek kıtaat mlt.ral· 
ları faaliyete ıeçmlşlerdir· Cenubi yöz ate~ı altma aımmıı. teslaata me~ 
garlddo, cenubi ga.rblde, elmali pr miler iaabet et.mlf ve yerde 20 kadar 
kide ve Gal' memleketlerinde bom tayyare tahrip eclJlml§tlr. BUtUn tay 
balar pall8.IXll§tır. yarelerimlz üalerüıe dönmUılercllr. 

I.ondra. 29 (a. a,.) - Röytcl: 
Dahiliye nez:arctinlıı bildirdiğine 

göre, d\l§m.Jn dün Jersey ve Ger 
nevaey üierine hücumda bulunmut 
tur. Her iki adada m&ddi ha.sarat 
olmue ve bir çok siviller mitralyöz 
ateflne tutulmuşlardır· Jcraeydo 
en u 6 ldli ölmilştilr· Bir çok da 
yaralı vardır. Gerncseyde 23 klşl 
ölmilş, 36 kişi yara.lıuunL5tır-

DUn akuam bildirildiği vcchile 
Normnndiye. sahlllerlndeld adalar 
pyrt aüerl hale konularak orada 
k.lukeri kuvvetler ve techlut geri 
çekiltnl.ş bulunmakta idi· 
SORMA~DIYA SA.ll1l..LERİ1'DE 

Kt L~GlLtz ADALARl~A 
BtlOUM 

Lonclra, 29 (a. .. ) - Londrada 
beyan edildiğine göre, beynelmilel 
hukuka nuaran elmdi açık tehir 
atatuau iktJAp etmlt olan Jeruy 
ve Geme9ey adnlan Uzerine dUn 
yapılan hUcum <'lli daldka ısUrmilş. 
tUr. Alman tayyareleri. esas ıchir 
etrnfmda daireler çizerek alçaktan 
uçm~, tahrip ve Y8Jli1Il bom
balan atmışln.."\iır· Almıuılnl' mlt. 
ralyözlcr do kullanmıılardJr· Bas. 
ta:ıeye yaralı nnklcdcn bir otoma. 
bil kUJ'§tınlarla delik d~lk edi!m.iş 
ve atıl kaltnJQtır. HuaU!li evler ve 
oteller çOk ha.sara UoCPramI§tlr· lial 
1mı ifadesine nazaran adaların "im 
di mUda.faaSI% blr halde bulunması 
Alman tayyarecllcr!ııin çok i.<Jine 
gelmektedir· 

Jencye hUcum eden Alman tay 
yarecilerl adaya çok yllluıekten 
yakla§mışlar ve birden alçalarak 
bomba ve mİtraıyöa at~e tuttuk 
la.rı halkı gafil av~lj}ardır. Hasar 
çoktur, bir çok yangınlar çıkmJVtır· 

Ah&liden hırt "Almanlar o kadar 
alçak uçuyorlardı kl musamıncm 
olarak sl\rllleri ke.Uetınek l!!ledikle 
rinde 1Uphe olamaz." dem.iptir· 

ALMAN TF..BJ~IGt 
ıntıcriıı umu.mi karargahı; 29 

(a. a·) - Ordu ~kumandanlığı 
IUD tebliği: 
Franıada işara pyan bir hadise 

olmamıgtır. Bir denizaltı gemisi 38 
bin tonluk düşman ticaret gemisi 
zayiatını bildiriyor. Diğer bir de· 
nlialtı ceman 11 bin ton gelen Uç 
mUaellalı dU§maıı ıemıaı batirm11· 
tır. Geçen gUnlerde olduğu gı.bi ha 
va kuvvetleri muharebe grubları 
28 huiran gUnU ve 29 gecesi, ce.. 
mıhi ve merke.zt lngilterede ailQ.h 
fabrlkalan ve liman tesisatı Uze. 
rine bariz muva.ffaklyeUe bombar
dmıanlar icra etmlltir. 

Krtaat ve irklp ıutalan tahaıs· 
f(ldatma ve ~tak! J ersey ve 
Gerneıaey lnailiz adalarına kartP ya 
J>Jltnış olıı.n bombardıma.nlar çok 
mlle.ulr Olm\lltUr· BUytllt yanfmlar 
mfüıahade edilmif ve liman tesiaa. 
tmda çok ıiddetli infilWar duyul 
muştur. Belçika ve Holanda Uze
rlnd~n geçen İngiliz tayyareleri 
cenubi ve prbS Almanya ilzeriııde 
yine gece uçutlarmı yapm.ıglardır
Muhte lif noktalara bombalar atln!f 
!ardır. Bazı husust ilcametglhlar 
ha.sara uğramıt ve bir kaç ahil öl 
mUştUr. D113UrUlen 4 tayyarenin i 
kisi hava müdafaa toplan tarafın. 
dan indJ.rtlmfftir- Almanl&l'Ca zayi 
nt yoktur. 

trALYAN TZBLIQI 
ltaıyada bll' ma!ıal, 29 (A.A.) -

ltaıyan umumi kaıvı&bmm 18 Xo.· 
1ı 'lıeMltl 1 

T&htelbahlrleıimllden biri refakat 
halinde aeyreden 10.000 tonluk alla.hlı 

bu sulkıısda nıillcthııl:d çok sevdi
ğimizden te~ebbüs etmişizdir. 

"Gavrilo Prcnçh>" de nş::ıl!ı yu
karı bu yoldn söyledi, o cin "Ç::ıbri" 
no\'iç" gibi suikastın ımr 1'l'mli 
ınefkürelerlnin mahsulil olduıtunu 
ı;öyllyerek korkunç l'Serlni şiddl't· 
le, samimiyetle miiılafn:ı eylcı.li. 

üc sııllrn'ltı:ı, lıliyiik bir L:ı~kanç
lıkla, cinnvetin kendi eserleri ohltr 
l!unu idtlla l'divorJ11r \'e hu i~te 
kendilerinden bnşk:ı hlc bir kimse· 
nin oJAL:osı olduğunu kabul etmi
yorlardı. 

- 18 -
SuiL:a-;t )':ııuldıilı zenı:m yirmi 

yaşlarıuı doltlurmnını~, ga) ri reşit 
bulıınılııkl:ırınılnn "Prenı:;lp" "Çııh· 
rinoviç" ye "Grabej" yirmişer sc• 
ne 11~ır lı:ıpis <·czıısıııa mahkum 
cdllılller. 

"Danilo İliç" ile diğer iki arJrn• 
da~ı yirmi yaşını dolılnrmu~ olduk· 
larınd:ııı id:ıma mahk1'nı olmu,Iıır 
,.e eburcasına ötınüş~erdl. 

"Dnnllo lliç0 sonuncu olarak i· 
dam edilmiş ve iki arkadaşının a· 
ılmalarına şahit olmuştu. Den ile

hllir ld sonra üç mahkQm "Trez 
Xenştat" hapishanesine gönderildi· 
leı·. ''Cclı.:oslovakyıı" tla bulunan 
bu nııınır ve meşhur Avusturya ziıı
daııınd:ı ın::ıhkumh.ırın lıcr iit.:il de 
vl'remrlen \'C sulnıuamPlcden birer 
birer üldüler. (Devamı vaı-> 

1 Saat H c kodar ~clt:o bııberler i 
BlR ALMAN NAB.Llnı mwısı 

B.,TIBILDI 

Loadra D - lnıWz hllkCuneU, mU· 
dafaa edllemlyecek vulye~ dıı,.n 
lılaq denlalndekl ad&l&n aakerllktea 
tecride kanı.r vermı,Ur. Bu adaiann 
nUtusu yUz bin kl~l ka4&ntır. 

Tetrarch iamlndo bir lngillz deniz
altısı, Norveçin cenup aahUl aÇıkla

rmda lutaatıa dolu 8000 toaıuk bir 
Alınan ııakliY• geml•lnl ba~tır. 

SURll'EDUl FBANSIZ KUVVET
LER! DE StLAH BIRAKT.ILAB 

LoodJ'll, %9 - Fra.nsanm Suriyede
kl kuvvetlen baıkumandam ıea.eraı 
JCttelb&ner Suriyede mub•umıtm 
nihayet bulduğunu, emd &ltmd&ld 
kuvvetlerin alllhlar. bJrakacatmı, 
mütareke prUannm kabul ed.Udlll
nı. tnkat :rraıı.sanm Suriye n LUb· 
nandald vazıtcslne devam cdeceğtnı 

il~ etmtştlr. 
nu kar:ır evvelk! ı;iln Berut radyo

su fle nı" rolunmuı ve Frans:ı:ıuı Su· 
rlye fcv alM komiseri PUv ile gene 
ral Mlltelbııvzer taratmdan I.mzalanan 
bir beyanname okutımuııtur. Aynı 
beya.:ıname nn.:llk c1Un ~azetelere ve
rilml§tlr. 

Eski Fransız 
Başvekili Reno 

Bir otomobil kazaımda 
aiır surette yaralandı 

Oene\Te, 29 (A.A,) - Sulaıı1: 
Bordodaıı blldlrildJllne IÖ" eakl 

BapekU Reno, otomobille Sen • Jdak· 
:;ime giderken bllyUk blr kaza seçlr 
mltUr. 

Otomobil de\'Tllml§ ve Reno batın· 
dan atır auntte yaralannuatır. Eak1 
ba§vekilln vaziyetinin endf:e uyan
dırdığı s!Sylenmektedir. Kazanm aebe· 
bl tahkik edilmelctedir. 

Boğazı aeçme 
müaabakaıı 

Her aenekl gibi bu sene de G· 
s. denl:sclllk 1Ubeslnln herile.se a.. 
çık olarak tertib ettiği Boğazı g ç 
me müsabakası bugUn A.nadoluhl. 
sar-Bebek denizclllk klllbU arum
da.ki snha Uzcrlnde yapıldı. 

EIU altı ytUUcUniJ.n iştirak ettiği 
bu mU.Sabekayı ~1 yltıtlcU bltinni' 
:5 l:işl abandone etınıştlr. 

3 katagorl tlıerlnde ya.ptlan ya
rJi)a.rın birinci btaıoıialııl ~in~ ge 
~en seneler bu mesafe birincisi o. 
lan Galata.aaraylı lılahmud kaun
mıştır. Yalıw: <bu aeneld derece ge 
c;en senelere nazaran biraz dUsUlc
tur- Bunun 1ebebl dA havanm fu· 
la art ve lodoe olm.a.ıııdır. 

Bllylk1-: 
1) 'Mahmud 26·2-8/10 (1938 de-

ki derece 22-38 dir)) 
2) Vedad 27·4-8/ 10 
3) Sadullah 27.10.11 10 
Ortalar: 
ı > Sabal:ıaddhı so.28-8/ 10 
2) Oman 31.2 . 
3) Raca Kemal 31·29 
KllçWder: 
1) Kerim 32-2-3/1 O 
2) SaWı Bayraktar 34.2.s;ıo 
3) Sellin 34-8-2/10· 

Hikmet ııktnblı bir tuırla baaa 
baktı: 

- Evet .. Son giinlerde benden 
mllhitn bir para isllyordu, nreml· 
l'CCeiUm kadar mllhlm bir para. 

.Aliye: 
- Fakat, dedi bu yilzden kendi· 

sile kavıa eltiniz delil mi? 
- Ye bunun lcln de sllAhının 

çekerek kendiılnl "urmadınıı. 
- Hayır ,kat'iyen. Baha allemi· 

zin isminde bir lekeydi. Fakat onu 
ben öldilrmedlm. 

J::sma yine kendini tutamadı: 
- Slı yanından ayrılırken Baha 

yaşayorclu. Sizden sonra ben ıel• 
dim ve yine onu hayatta buldum. 
Galiba Bahayı canlı olarak en son
ra ıcören benim. 

Ali Esmaya yokla,1ı. Eliyle cene· 
sini tuttu, yllztinll k:ıldırarak derin 
ıua\'i göıleriııln !cine baktı ve 
sonra: 

..__ Onu öldüren sen delllsln, 
dedi. 

Hikmet anlatmssına devam e· 
diyordu: 

- Sıı hal<le, J-:ı;ma Bahanın ya
nından ayrılllığı vnkıt ilaha he:ıilz 
:.aşııyordıı. l'mlne An:ı onu bir 
saat sonra ölü hulılu. Bıı mütl<let 
içeri~inı.le lıizı.leıı lıiı; biriıuiL ••• 

Prullan 5onra Ahmet ve Köptülil 
zade Numan Paşalar Knradalı tıı· 
mamiyle zaptctmlşler, Damat Ali 
Paş::ı l\Iorııyı ve Prc,·czeyi istila e· 
derek Yenediğin son günlerini ya· 
şııdığını Avrup::ıyn göstermlşll. 
Şlmcli yine Damat Ali Paşanın im· 
mandasındaki -yüzelli bin kişilik 
bilyük ordu Nemçe üzerine doğru 
yürilyor .• 

150 bin klıillk bit- ordu, o za. 
manın en bllyQk ordularından sa. 
yılır. 

nu• ordunun kırk bin neferi ye• 
niceri, otuz. bin neferi sipabidir. 
Ve geri kalan seksen bin kişll!k 
kuvvet be tatar, ulalı, arnavud, 
ınısır askerinden terekküp etmek
tedir. 

Ordu Belgrada kadar azamet ve 
ihlişıımla yilrütlil. Konak kurdu, 
konak bozdu, ıııesatelcri aşh, ıeçli· 
il yerlere fan saçtı. Beiarada ıeltll. 
Osmanlı ordusu Belgrada arrlir 

gelmez Tilrk mfibenc.lislcrl iş bıışı. 
no sectiler. ıec. 1Undila çal11tılar, 
Sava nehri üzerlndo kocaman bir 
k6pril kurdular .. 

Rilzsurlı bir yaz gecesini. tııklb e
tlen fecir, Belgrad kalesinin ufuk· 
larında l\arnnlıilı yırtmaya yeni baş 
lamıştı. l\e~kln boru ıesleri ile bO. 
tün ordugAh bir an icerslnde ayak 
landı. Geniş bir hareket başladı. 
Cadırlar boıuluyor, blililklcr topla
nıyor, yükler bn~lanıyor, allar klş· 
ııiyor, orılu hareket hazırlığını bill
ıiyordu. llclarnd ovnsını b:ıştan ha
,. dolduran radırl:ır şimdi yok ol· 
ınuştu. Yolnıı iki tnnesl hiUl ayakta 
dim dik duruyordu. Dunllırdan bir 
tane:.i otagı asarı diğeri halvet ç:ı
dın idi. To!.: bezıJen yapılmış ıınna 
iılemell halvet çadırınııı içerisi sö
rillmemeık için yapılmış olıuı beyz.I 
dlf ihata etekllli önündeki kıpıaı 
benilz kapalı idi .... 

Hareket eden, çadırları bozan, 
ınekkdrelcri yükleyen inSllnlarııı ses 
leri vakıa buraya kadar ıellyordu. 
Fakat mesnfcııin süzgecinden silzü· 
len bu sesler :buraya gelinccy3 Jm .. 
ılar blrnz. sakinleşiyor ve J;iru da 
ınusikileşiyor. 

Hah-et cadınndıı ımdrılizam ve 
serdıırı ekrem dnm:ı.d Ali paşa U)'U· 

)'Or. Dün gece gec vnkte k:ıdar di· 
van çadırında ordunun JJerl ge.. 
!enleri toplandı. Dfişmun tarafına il 
sar etlen serdengectllertlcn dönen
ler dinlendi. Ordunun ııe suretle 
hareket edecelU rörilşilldü. Sadrı· 
azam son emirlerini ve son talimata 
verdl. Simdi hareket saatine kadar 
çadıruıda kalabilir. 

Dilşman tpratın<Ja9 gelenlerln hep 
si ayni şeyi söylemektedirler. Prens 
Ojen kumandasındaki Nemce or
dusu Petro Varadin fizerine doAru 
~iirilmekledir. Oncfiler bu kasnbayı 
bile set"miş bulunuyorlar. Yüz elli 
bin ki,illk Osmımh ordusu tabil yü 
rUyiişle dü5mımı burada ka11ılaya. 
bilir. 
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Soldan Sa§a: 
1) Sıtma mikrobunu aş.ıfııyaıı ha. 

,ere, 2) Demir törpilsü, kalaylan· 
mış inco deınir lhha, 3) Dört kere 
yedi, 4) Başına K rellrıe buro o-

Canan: 
- Bir dakika, Hikmet. dedi, 

çiftlikten dönünce, Emine Anadan 
daha ovvel Bahayı 61il olarak bul· 
dum ve bunu Aliyeye söyledim. 

- Canan! 

Omrünll macar ovalannda 111 
ve 41iarlar ile geçirmiş, hUP 
ve mesleAintle yetişmiş yeni 
Macar ovalarında düşmanla --..11ır..·~ 
ıa,mak icln en mOsafd yerin 
varadin oldugunu bir aiıl~ 
lUyorlar. Burada dll$1D&Dl 
yacak olan ordu ıol tarafını 
lıAa, sağ larııtını bir tepeye 
mış olacaktır. snraue hareket 
cek olan alpahller, ~• tatar .O 
leri bu tepeyi tuttuktan sonra 
Ojen ordusu ic;in Osmanlı ord 
yandan çevirıu.dt lmklnını b 
yacaktır. Holbuld bu a.pedeo 
kuvveUer kolııylıkla nenıc.e 
nun arkasına secebWrler. 
Akşam dJvan çadırmda to 

meclisin verdJll kararlar da 
s:ı dayanmaktadır. Yeulçeri 
Çoksöylemea Emin ala ima .ı 
iradesiyle bunun böyle 71p~ 
cab etUAini tok tok aGyJedL 
hanı Şahin Giray ıOvarileri 
cakları vazUeyi nuıl 71pa--·-·· .. 
lzah etU. )fısır ukeriDID 
gelen lbrahlm MJ, bu ha 
tanımadıiını, fakat ktDdlal.,. 
rJlen luhata ıısre yapılacak 
bir if olmadıluıı aGyllyerd 
dlslne emredilecek her uslfe1' 
mak için canla, başla 
elinden gelen hio bir ıoyi ~..MI.. 
yecetlnl yemin ederek na-"""' 

Ve sonna bfitlln ordu erUDJ 
uamdan birer birer idn istJ 
ceklldi... En son kalan yeni 
lası idi. Paşa ona da IOD -ur.ıa 
verdi. Sonra o ela diftD os~..& 
ayrılarak halvet çacbnna su--

••• 
Nihayet l>onılar çalındı, ~ 

ler vurdu. Sadrıaıam UU""' 

1anmıfo ba.ıırlaıımış ~ 
mak tberedlr. Şlıqdl llalTel 
nın önllnde bil)>ük bir halli'~ 
rünmektedir. 

Gedikliler, Zııama. llflt 
gln, serkengAn, uıretçl ve "':'".A 
boşılar ve muhz.lr aıa, aersu~ 
le beraber çadırın 6nüuct. 
ihtiram olarak durmuflarib. 
Muhıir alanın arkasında 

iki sıra olrnuşlor, aadnazanııJI 
rınd:ın çıkışında aııu. tutııı~ 
ro hzırlanmışlardı. • ' 

?tluhtlr •~anın neferlerioiJI 
sında lstanbuldo.n rllı:Abl asd 
beraber ııelmlf olan enderuJI 
rı ve milkemmel mehterhane 
dü. 
Otağın yanından meydanı.o 

yetine kadar başta ordu dCfl 
Ali efendi olduAu luı.ldo Eıneıı 
baıı, alıalar ve bir çok ,._e 
diz.l dizi durmuşlar, cadırın~ 
kacak E::t.hlbl devlet canibinde' 
lecek bir aellm ve bir Utıfıtl 
gözlo bekleyerek duruyorı,.rd" 

Mehter vunııaya başladı. 
çadırının kapı perdesi ar 
Damad Ali pap göründO. , 

. (Dnaml .,,,, 

lur, fare tutar, 5) Duyfular, l' 
6) Tersi bir kadın imıidir, d 
ma, 7) Teyzenin ba~ı, dol 
8) SO'nuna N geline kudtel 
tersi dededir, 9)- Ticaret, irıC1 
10) Birdenblre, cerahat. 

Ali birdenbire Canana yaklar 
mıfh. Bu delikanlının çehresindeki 
sevgi n korku ifadesini okumamak 
icin kör olmale lAıun ıellrdl. Fa· 
kat buna r&Jmen Canan delikanlı· I 
Y1 tiddetle itti 

- Hayır, onu ben öldilnnedlm. 
Fakat ölilmllnden çok memnunum. 
Bu konufıDayı burada bıraksak da
ha iyi olmaz mı. Niçin mutlab 
onu öldllrenl arayorus. Bu arama 
bana onun içimizden birisi tara· 
fından 6ldllrWdfllGndea fliphelen· 
dilimll manaaını -.ermJ70r mu! 

AUye sert bir .. aı. eUI fikrinde 
ısrar elli: 

- Fakat Caua; Bahaya biıden 
birisi CSldünnedl. BanQD emlnla. 
Onu öldilrenln bir hırsız oldulwıa 
inanıyorum. Fakat ılmdf bJı "Ye 
rovelverden babıedecetiı. 

Hikmet haykırdı: 
- Rovelver mi 1 Hanıt ro•elved 
Canan başını ıalladı: 
- Demin Aliyeye bana buna da

ir biç bir şey &ornıamasını ı-lca 
etmiştim. Ro,·elverl yerde Bahanın 
y:ınmdn buldum. Ve saklamak mak· 
sadile yumurta sepetine l.:oydum. 
_Çüulü bu rovelveı: Davudua rov&l· 

meı. 

Esma ayala kalktı: 
- Bıı roTelT•ln l>u ~ 

bir manan yok.. HU'lll 
tıada Dnada rottllt ..... 
\'e onu kullanabilir de. 
ıilihın ceaodiD JUUMfa 
katı bir mau Uade 
blrdeJlb!re korknnq 
yapmıt. çllDkQ atledea 
dar Alinha Davutla ........... 
da oldutu mabflndar. ;. 

Aliye, aenç kadını ~rd~ 
- O kadar muhakkak d 

vut Uıı Ali bir müddet aY 
baUA Ali otomobille cıftlil' 
siderek Cananı bwmuş.. _.,., 

f.DIVllP" 


