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Romanyada iki milyon so'!yetıer işQal 
• "' harekatına bugun de 

kisi sılah altında devam edecekler 
' . 

Macaristan ve Bulgarlstanda da 
askeri tedbirler allnıyor 

BULGAR - RUMEN HUDUDUNDA MÜSADEM 
OLDUÔUNA DAiR HABERLERiN ASLI YOK 

\ Dobrucıa &W. kaaa buandan bir ,&6Aiit 

Nevyork, 29 (Hua~ııi~ .- United Prea• ı 
muhnbiri Bükrctten bıldmyor: 

Romanya hllkömetinin ıeferberliti ta
mnmlıınmıe gibidir. Halen iki milyon ldol
nin silah altında bulunduğu anla~ılmakta-
dır. 

Mac riıtan ve Bulgaristan tarafından 
yııpılııcıık olan herhangı bir harekete, der
hnl ııiluhla mukabele edilecektir. 

Mııcar kuvvetlerinin Romanya hudu
dı!ndıı uı.hoid edildikleri bildirilmektedir. 
Maa~ ~a herhangi bir hareket kaydedll
ınemıştır. 

Romta itidal tavıiye etti 
ltnl~n8S1tda.ni ajansına göre Roma hO-

kGmctı. . u garıstan ve Macaristana itidal Btılaar baric:iye Macar hariciye 
tavsiyesınde bulunmu, 'v!" tamiri gayri ka- DUll'l Popol naurı Şaki 
bil ~arekctlerden tevakkı etmelerini bildir- bcr olduğu ve ileride bu ilhnkın hes~bını 
rni~tır. f " b Moakovadıın eoracağı yolunda tehdıdde 
O.~ r ınrıı tan oesara yanın ilh k d b l b h b l ıgr. S t 8 ı o- ulunduğuna dair veri en azı a er er, ıa 

Jayıııile Alrn;;;n;:n;::ya::::ıın::ıı:ın~~ovy"""==e=t ,;er;,;;;e~k;;a~rş:ı~m~u~f;;,·!_======~(D~e~V&Inl::~'~n~cl~sa~y;::tad=a)~ 
~ 

İngiliz - İtalyan harbi 
karşısında Mısırın vaziyeti 

' 

ekil Ali Mahir Pa 1 . Eski Başv l . . şa ngıltere ile cereyan 
·· ıakere erın ıç.yüzü ·· . 

eden ınu tle istifa ett· .... ~u ve kabinenin ne 
sure ıgını anlabyor 

h' Paşa, Mı11r i-ı vel muhtc 
Kllhirc, 29 _ Ali M~ ırtku ıöylemiotir: racaat be~~ ~~•n •..ııteının kiyaıetine m0-

1. ~,ı kı nU • it 1 ı ·ı ıçın clz.-d· y•n rncc ısinde aşa~,...a h .. kurnetın, • ya ınaı tcr.,nin M -··• L 

Evvelki gün aizlere. u sında çıltan talebini, parlarn:•ıtn ~nrbe iıtirak ettirmek 
1 .. f k ' l 1 ara d. . ı· v b t • 1 n o Önü i c muttc i imiz ngi tere. . bil ırmıı ım. 1 • c mıı o -.ydıın ka ne çıkmadan tat-
hllrb hal.kandaki siyasetın1 • 81:ıuhmn- mit olacaktım. ' nunu esasiyi çiğne• 
Mıtır milletinin hiasiyatındlln ~tc:tefikan tas- ~crübc.nin ve ha· d. l 

-······· ............... _____ ........ ·--······--

Japonya n ın 
hayat ·sahası 

Japonya Avrupa harbinin 
k"I H le 

şa J .... u \;a. o 
tesirlerini takib ediyor 

Japon Hariciye Nazırı 
mühim bir nutuk söglsdi 
Tokyo, J9 - Ja.-aya h.,..e n.._ 

Artta. buııtba radyo S. nqredU.. bir ... 
hlk aöylemft ve derni,dr lıci: 

Bütün mJJletler lt.mdi hayat Mhalanna 
..wb olmadıkça. bütilll milletlerla arz.u • 
dil 11Ulh, .ıevamb olmqacaktır. Bu ideal 
elde etmek için, coirafl, ırki, kültürel ,,.. 

(Dev&mı1 T ncl ...,ıa.cla) 

Hitler Parisi 
Ziyaret etti 

Berlin. 29 (A.A.) - D. N. B. bdcB
rf7or: 

Gazeteler, cıFührerin genel kurmayı _.. 
klnlle birlikte Eiffel kalesi altında nlınrD.11 
fotoiraflannı neşretmelttcdir. Bu fotoKrJ
lar, Führerin aon günlerde Franı1t hük~ 
met merkez.ini ziyaret ettiğine dellilet • 
mektedir. {Dnamı 7 ne& •rta.cı., 
~-· .. ·····-·-········-··········-·----···· .. -

Yeni zabıta romanımız 

Boranofun 
esrarı 

Bir Amerika gazetesi, Sovyetlerin 
~ ,.. 

Roıilanyaya inmesi diktatörlerin 
planlarını altüst etti, diyor 

Yeni Sovyet -Rumen hududu tahdid edHiyor 
"?~ 

'9 
1-

14-c._ 

8 VLGARtSTAtv 

SoV7Mkrin iıt'al etlikleri arazi ile Macar ve Bulga.rlann taleb ettikleri aruiyi 
ıa.e.ir butla 

Londra, 29 (Huıuıi) - Bu ak~m Ru- . So"7etler, bugün için tayin ediJea m9' 
men erkim harbiyeai tarafından neıredderı kılere 'f'&rmı§lardır. hgal ameliyeaine yana 
bir teblliden anlaoıldıiınıt sar. SoYJ'et da dn.m olunacaktır. 
kuvvetleri. Besarabyayı plln muelbln .. .,._ Blltr.f 29 (A.A.) - Stefani: r' etmektedirler. (Devamı 3 üncü .,., ... , 

Mareşal Balb_o bir 
hava bombardımanı 

esnasında yanarak öldü 
Libya umumi valisinin ölümü ltalyada büyük bir 

teessür uyandırdı, bayraklar yarıya indirildi 
Roma • - ttal:y&n ordU8U amunıl Dıar- randa Tobnılı: iliıerinde ya.ptıtı bJr bcwbu. 

gt.ıu n.-ttıti bir teblitde, Llb7a umad dmıall esnasında Mare§a]. B&lbo t&ra.hndu 
vall"1 Mareşal Balbo'nun kahramanane M- idare Mihnette olan tayyare alevler IOIDAle 
münU blld1rmektedlr. Dil§m•nın ~ l!l&l6 - (Deva.mı 3 ilncil ayfüa) 

Taz saati 
Bu gece yansı saatlerinizi 

bir saat ileri alınız 
Koordinasyon heyeti karsrlle yarından itibaren 
biltiin memlekette 11sz saati tatbik edlligor 

• 

• 

"lh . ıtıll • . "' ~ • k\b ıee • cıan ı arn. e!a[I bu siyasetı. . • .pıya~t~zı..ı ınleketi, tı:erekrın ~dikte ettiği anla ndt.n polts Ankara, 29 ~Hususi) - Mcmlek•ttr. \ 1 - 30 Haziran 1940 1 T 
~ib e!lcrru tıniz. . . kiınııı jı- ruy. rek lvMıta, h.rb dogrudan doğ- mm.anın :u:::: Br~ gün~ z.iyasından dnha fuz.la iııtifade edil- 1940 a bağlıyan gec• saat 

1
24 de eı;::;;~: 

l\1uttefikhniz. bizim harbe ıştır!!.! yültak ta.re e ğ ana bir v~r fccayiinden vi ., I mcsini ve bilmukabele tenviratta kullanılan memleket dahilinde autler bir 8 t ·at•rı -'-- • 
t
ccJ(indrn, benim i.-in memleket n kanu ;Teınesınd~n baoka. P~lT]a e olarak tabmiİ s elerin en guze k "' au 

f t ' • y ' 1 1' • ' ' • b ll>.Pııt 011 sen mevnddan tasarruf olunmatllll temiQ et• naca llTo 
men aa 1?1 nazım dikkate a ınn~· · bild .,Wl' ş,ıyaıı ıtnı taavi ettiii ~a 0 hUkCıme- 2 l h k eS:ı.~İ c rıayct etmek ve. size fikrıı11\"kıın- l'r'i!itMı ırın harbe ivtirak ::t~'!·ı hu kara- zabıta romanlarından biri mek üzere l Temmuz 1940 tarihinden iti- 1 d-:- ~ u ararın tatbık mevkilnde bu-
... e1' ın. e-cburiyetl vnrdı. Bı"lhas!ll!. şu,dıtrı dl· tihaaT. eden talebi d.e bertaraf ~::1 rneaini iı- haren bütiln memlekette saatlerin bir ıaat unl ~su müddetçe tarifelerde ve muaı aa• 
... ı. it 1 o· 1 '--1 C!ll y b şlıyoruz . . at cnnde karann, umumi hayatın horgila 
de.rt ,..ı i ~11• ııe Mısırı, ne de sl\~ k. j9to- koyfıyet, nglltcrenın ne bu biııta lıtı. Bu rın a ileri ?ltnmasın~ koordınn~yon heyetı k~rar bir saat M'Vcl baelanıusuıı istıhdnf eden ... 
~er ~~ ~ld~lcri harbe stirUklerne ne de hcrb ngi dijier bir Mıaır hUlt~cttcn, ;İİİİ.;;.iii;iiiiii'iiiiiİiİİİİİİiiiiiİiiilvermıDtir. Vekıller. H.e?'etınce kabul edilen yesini hııleldnr edecek hiçbır tadU ~apal-

l )neclıi1hnı 1• b1':tniştir. e"I· (Devamı 7 aol sa1~)cthı- + "Mit!*• bu karan aynen bıldınyorum: mıyacaktır. 
·1 H r angı ır Vahirn karar alnıod•tı = 1 ti 9 



• 

Her gün 
Dünden bugiint: 

,..._. Yaıuı Muhittln Dlrren 
D aha dün den•bil;:cd b.ir zaman, 

ıeneyi dold:ıcmak için henüz iki 
ay var, Danzii .. hrinin şarki Prus~·aya il
WJ meselesi etrafındaki ihtildftan dolayı 
bir harb çılctı. O zaman bütün dava, bu 
tobrin Almanyaya ilhakı ile Koridor nıesc
leainde bir plebiait yapılmaJından iharetti. 
Bu dava, o zaman balledihn'1 olsaydı, hiç 
obnazsa bir müdd t ic;in, sulh devıi u~ntıf
llllf bulunurdu. Döylı.: olmndı hıırb bcı lıı
dı. uzayıp gitti, rnaliim ha<liseleı r.rasında. 
husane kadar geldi. 

B"&'iin. artık Dan2ig ve Korıdor mese
leleri unutulmut eey.for<lir, clRha birçok u
nutulmu ve unutulmay m hkum coğraf-
1'8 t.iml r'nd• oldu u g .', Onn2ir,. bir ta
rih devrınin ıö.kill' p gitmesi, yıkılıp b TUb 

olma.aı için yalnız bir ve ıh·-. hir bnhane. 
bir hareket noktası oldu. Hadiwlerin m
Jcl.-lı. o mukadder seyri tnkib ederek öyl 
Denedi ki, hiı.lcr lıugün büshiitün başka 
me.elelcrin huzurundıı b Junuyoru . Bu 
meeeleleri parça paTç ve h di c ·eklinde 
nıOtalea edecek olursa'< gc:çmicte şunu ve 
fWl1I ve tnnu, gelecekt de, muhtemel hA
dlte olarak~ bunu, Ôtekini 'VC dnha ötekini 
s3Nldliriı. Fakat, gordlikl ·rimizi ve muh
temel olarak göreceklerimizi, toptan ifade 
etmeii tectiJbc edecek olursak, bugünlük 
hulanık ,.. liali bir ufuk içinde de olsa. 
sene lı:arşımıada şöyle bir davanın, bütiln 
ecza Ye anasın ile tecessiim etmekte bu· 
lanclufunu faıkedebili:riz: Bir Avrupa ve 
bayat aistenılnln yıkılıp ve yeni bir devrin 

Resimli Bakale: 

Büyük söyleme, küçük düşersin. 

r 
ı: HADi 

SON POSTA 

Mehenk taşı s=:: = 

İnsanın sözüne değil, işine bakarlaı·. 

--- AR • 
ASI AN 1 = =r 

uaıo BalbO Besarabya, 
Kimdi, ııerelerde, ve Romanya 

Beşeri coğrafya Jle mil, fethetmek eme ~ Neler yaptı? i§tigal eden modern r····· ...... u y AZAN ---ı llıı. dllşen Osmanlı 
Dün as.at 14 te LGIMlra rad:yoou, İtalyanın llimle1den baulan ta- ı· ErcUmend Ekrem 1 lmpıuatorluju bu mu-* Tra.blu.qa.ıt> n 11111p111 kunetleri b~ku.. bit muhjtin, iıwınlar l anam işe KarpatJar -

üzerinde ve m~lletlerı·n ·-u ............. _ ........... --••••• .J__ '"a•la-- - L aznıı· -

ba,laması. 

EYet, dava bu dava halini almıştır. Bu mandaııı n umumi • - u y m.a& 

Cla.,.. muzaffer olur mu, olmaz mı} Bu, ay- valisi hava ınatel)&ll mukadderab üzerinde müessir olduğu iddi- le Rumen topaklarını '9tlll etti. 
il Wı bahistir. Fakat. h~diselerin on avlık ftaıo Balbo'Dun 1'* a1J1ndadırlar. ' Rumenler ilk olarak Karadcni• kıyıla • 
lnldtalı arıwnda. yavaş yavaş, kendiliğin- ruk İtalyım astert Bu noktai nazardan bakılacak oluna nndan uzüı.,tınldılar. Mirçea Voyvoda 
d• meyd1111a çıkan vaziyet budur. Onun besi.satını \efti.f 1 _ ta eski zamanlardan bugüne kadar, Ru _ Oamanlılara Dobrucayı tıeTk.etti; İatefan da 
l,t. ohıtunu, ude bugün vukuattan sonl'a derken .tnsuız ı.1 . ~en camiasının Karpat dağ ailsilesile de- Kilya ile Akkmmıan kalelerini teslime mec-
slte7or defi)iz. Daha harhden evvel Mih- yarelerinin bir atı_ nız arasındaki arazide kendine bir ülke bur oldu. 
._, en yilhek ağızlı:ırından en müteva2J runa ma.na kald kurmağa ve orada tutunmağa çalıştığı, zi. 1600 yı)uada ı Yiğit Mişel>> adındaki 
llılltlr vasıtalanna kadar bütün orgftnlarile •e neticede öldü. ra bu milletin karakterinin bu , bölııenin prens üllceaim .,.. milletin! yeniden topar • 
:ıt.Tama bu dava olduğunu söylüyorlardı. ıartlanna intibak eylediği RÖrülür. hyarak istikllbl Uin n hududlannı tek -
S. davanın afyaat bir coğrafyası olduiu ntl blldirdJ. Ro ..... ı Rumenlerin nisbet iddia eyledikleri ka- hlr Dniyeatar •• Karadenl.z kıyılarma ka-
ban ıiyast lktııadi, içtimai sistemi, hatt.A :ıdt::u. *t.;;!:~ dim DaçiyaJılar da, iHkelerinin hududla . dar tevsi etd. Ancak bu aatvet devresi u -
ı.ı..Eeııi ve· tatbikat plı!nı vardır. Nitekim, nnı Çerna,·oda'nın cenubundn Akaiopolis zun ıürmedL Ml§d ölh.ce inhitat baıladı. 
oa a•lık hldiıe1er ara~ında ııördüguv"müz rinin ı19JWU mtıte. ile Tomis (Köstence) arasındaki üç mii - Bu aefer baıl:a mlisteyJtleı de ortaya çık • 1 abb takJb lı;tıı "-J'. d f h ·ı A 1 R .,,,,ler, bu pl&nın tatbikatındıın başka bir a aa atti e emniyet l\ltına almışlar -ve mı§b: vuatu17a i e uya. 
f19 değildir. Davanın bu dava olduğunu, 7aresne haTalanırkm tıe.yyarenin deş aldL. bir yar.dan Tuna, bir yandan da Dniyes XVIII inci uar iptidalannda Avusturya 
&aten Duçe, ftalya'.Yı lıarckctin içine atar· tını ve .W.l« '91ı1M Jll'8 dÜ§LÜğli.nü hn.her ter nehrine dayanarak. Karpnt sihilt>i ci • Banat'ı ve ukaaından da Olt, Tuna ve 
kea irad ettiii nutukta açıkça söylemi~ bu- verdl. halini de ayrıca bir kale duvarı g:ibi kul . Karpatlann ortasında 'b!r müselleı teşkil 
lmıayordu. Balbo t841at ha.ıranın bel~a.şl~ şah.9iyet - lnnarak yabancı akır.ları.ndan korumuş • eden Olteni ba~esini aptetti. Daha sonra 

a. davaya göre, yıkılacak olan şey, sa· lerlnden btr1 idi. Bu ltfbe.rla. . .ıngllizlel'le baf. !ardı. Buk:o"ina'yı 411.. ele geofr-on l-la'bıburglar, 
Cle bh Veraal1lca muahedesi değildir: deği- hyan ba.rbde bayle b1r tnhsıy~tte.n mııb.r\lln Daçiyadakl Roma orduları çekildihen bu yederi, r~n Umumi Hıırbin sonlarına 
teeek sey, aade Cihnn Harbi stılhleri tııra- ko.lmnk fa{llJt İtalJ'& IO.ln c.lddl bır kayıbdJ.r. ııonra bu bölse aa:rlarc,\ aahibsiz kaldı. kader muhalua ettıler. 
lından tes'blt edllmh ol h hududlar da de- İt~o Ba/bo Fe..'TllJ'e'de doğmuş ve hukuk Buralara vakit vakit ~kın eden müstcv - XJX uncu unn başlangıcında Karnde -
106. Avrupanın bütün sistemi dcıi e- tah!ııllni tıı.m~k 8~est meslek olan lilerden hiç biri devamlı ıurctte yerleş • nizdcki hAldmJyctini arttırmak istiyen Rııs 
oe1ıtdr; hattl fel&efesine kadar! ıvukrıtlığn lntı.,ab trt.ırı.1.şti. Fa.şLst hareket! medi. Gelip geçen mii~tevliler, munla • Çarlığı da be( Llkimiyet• doğru ilk adım • 

Q•r dava, bir muahcdenin kaldırılıp meydana rellr gel.mM ona lntls b _eden :ilk um si:ııaııi bir idare.ye tabi olmayıp başı 1nnnı Rumeı topraklannda atmış ve Dni-
~ diğer bir muahedcnin getirilmesin· İtnlyanlardandır. MUtareke ~enelerı~de ta.h- boş kRlan ·erli ahalivi haraca kesivor, ken yester ile Pnıt nehirlen aras.ındAki kısnu 
dee &aıet olsaydı Avnıpanın veniden aul- rlkfı.tmı artıran f~ t,pl'tls.I Balbo yu mü - di mRbrıdJarınıt hizmP.t ettiriyor, ;onra da yedi zaptına ıeçirmiştl. 
ha UYUfm•l3 i:i o kad r güç g~rlionuzdi. aıı.d~e kıt'nlarının kunı~ndanNtına. getir - g~nc kendi hallerine terk ederek çekilip gi- Bu suretle Rusya ile ATUsturya. bir a -
Hap, ayle değildir, J..ondra'lın bütün .ı. mlştıL- um de de ~ma. üzerine t~~tıb edl - cltyoTdu. 11rdan dah" az bir müddet atfında 
yall Tt ik.tuadt varlığil~ tahrib edilrrıeei ve len meşhiır yttrü~ lıa!>Jıea .. murettıble - Bıı ahalinin, Rom"\ hflkimiveti zama . ( 17 l 8 • l 61 l) Roma.ft71lnın Karpat eilsi
l>umu yerine tek merkez.li ve hirknç şubeli ,rindendlr. Roma ~ünü mııteaklb fta.L mndan kala kala bir e.dı kalnıı.·tı. Kendi • Jeshuı;ı şarkınclalı:i nrazt.lnden yansını a] -
bir Aviııpanm kurulmn9t mutasavverdir. 7anın fa.timıl k.abal etmesi füı;crinc Balbo !erine Romana diyorlar. aralannda, bo • mıt bulunuyorlardı. 
'Bundl!ln dolayıdır ki sulha varmak gtiçtür ,göntilltl fa~t mllt.!inbı ıslah ve tenslk!ns ıne ı:uk. piçle~miş bir l..iıtin lchceııi kullanJyor· Tuna maıuebının kontrolü bütUn Av -
Ye daha dünyadR tiÖrülecck çok vukuat muren kumandanııtma p:etirllml~ir. Bu Ya- !ardı. rupayı ilgiliyen bir meHle olunca, burasını 
nnlD'. z:Ueyl faşist makam&tınm detı.ı.atln ~aydedL Zamanla. bu klitle kendini roijd~fnn 28 Romanyanın elinde bulundurrnaVl her ba-* len beyanatına göre ktfayetle yrı.ptıgı anla_ ruretini his.,etti: İptidai bir devlet ku:mak kımdan ehven ıörcn muarznm · cievletle-r, 

Derin hir ba'his üzerind • küeük biT sil- eılan İtaıo Ba.lb:>, M.. Mussollninln ııhde.ıin- te~ebbüsünde bulundu. Her köy (Sat) bi1 Kının harbinm Ru~ya aleyhinde ne:ticelcn
tua yazı ancak umumi fikirleri ifade edebi- de bu1unan hava ~orlnde !nşlst li-derine yar baııknnın idaresine verildi: vr. bu kövler - meııinden istif.de edercılı:, Pıuil' muahede · 
llr. Blraz daha konkret söylemek itin ıun· dı•n etmek Uzere onıılA. hava işler! mfuıte ~ den yakınlık ha!!ehile lmibirlerine miina • aile Besarabya,J'l Rumenlere iade ettirdiler. 
lan dlvc edelim: şnrlığına. blll\.hıı.re de hava nezaretine ıre - !ebe ti olan Tar, daha yiik!ek bir hik!min, Ukin 1817 de, Oımanl1 • Ruı harbini 

Almarıyanın §imdiye kndar elde ettiğ-ı ttrilmL~tlr. lhlbo bu ııradn İta.lvan havacılı" bir voyvoda' nın hlikmii altında toplandı. m\Stcnkib, Romanyadrut sördüğü yardıma 
muzafferiyetler, dünkü d(inyanın kuvvet- ~ın t~n.ltkl ve ln1d4afle.rı hakkında h&Tll- Bunlann tatbik ey!,.d1k1eri ahk&m, f'~k· rağinerı Ru.,..,. kendisine Dobrucayı iade 
lerhıf ve hazrrlıklarını iyi hilenlcr için, hiç cılık il.lemine bir nk1r vermiş olma!c. lr;ln Roma kanunundan miilhemcli, Ve bir ta • eylcdi~ine mukabil BeNtrabyayı tekrar ai-
te hayret v•rici oeyler dejiildir. Bı.: iinkü bizzat kea~ının id&J'Mlnl üzerine nldığı 1\Q k1m yerli an'ancleılc: tekmilleniyprdu. dı. 
Bearebya meıele~ine, bir müddet eonra hava seyahati tertfb ltnı!ştlr. Iiunlar~'ln b!r Bu halk hıri8tiyanlıi?m intişarile berabe1 TA. t 914 Umumi Harbine kadu .• 19 t 8 
,aHıeeğimiz buna benzer diğer meseleler ... tane..:;! Kara.denize !era t-dUmış ve natyıı.n tcşkillt ni:tamrnı ııenişlettl; hekikt bir dev~ de, RomanJ',• rnUttcflklerle ayni ıafda 
laattt yakın ıamandd' görmc:miı: cok mnh- hava mo.cnı, bu sefmnde İ:stanbula da u~rl.. lct olmnğa yiiz tuttu. Bu yeni devlet daha hıubetmiş olmanın mBklfatını gCSrdU. Bir 
temel C:belilttımk meS<>le.ino bdt1r biitün yarak şehrimizde kısa bir mola vermiştir. t_ :lİyade federal bir tekil alıyordu. Kendi yandan Beaarabya. öhilr yandan da, A -
lıa.dl1at tabit bir te~d<ıtil içinde inkic;,1f et- kinci .seyabat cenab O!cyanıı.sunn lr.ra edfl- varlıklarını Asya.dan gelecek yeni i~tilela - vuatUl"Yanın W.llnde bulunan T:ranailvan· 
lllfttir. Fakat, bütün bunlar. bütün bir da~ ml.tı, üçünofuıünde ftmal Okyanusu geçilerek re karıı korumak maksadHc ilerleyen Ma- yanuı bir kıamı ile Bukovlna lı:endieinc ia
vanm ancak bir lmmnun hallini temin e- .Neyyorlt °" 8anfraıwtatoyıı kadar n.rıaa.sı:>: bir carlar, Karpatlara kadar gelip dayanınca de vl ilhak edildi. Ronıanya, yirmi iki se
den JeYlerdh. Asıl davayA gelince, o, Lon- ııefer yapılmıştır. h leVl\hllt! de gene btz - Rumenler de bu dıı~lırnn b,..ri tarafındn nedi? bu iki nnain b8lceden istifade ecli
drada dahi bl\tledilecek değildir; çünkü. zat Balbo idare etmiştir. Seyahate h:t.irnk "- ku\ ,•etli ve müttehid bir kütle halinde tu- yoTdu. Bir-inchıl m\ihim bb endüıni ve ti
meeeJe bütün Avrupn sisteminin e-n derin den tayyarelerin 1&)'18\ 24 tane ldl. Tana • tunmak lüzumunu hissettiler. Rumen birli- catet şahasıdır. Ormanlan •yrıca birer scr
ansurlanna kadar değl tirilme:ıi davnııdn. relerden bfrinln detel'<ilfil ufak btr Arııa ~ bu ımretle doidu ve gitgide kuvvetle · · vot kayna~dn. BesaTahyaya gelince, bu -
Mecaz biT ifade ile temsil edebilmek için mtl-ıt.e"na. bu ııerer de bgyük bir mııv::ıffnkl- nerek XIV üncil asırda prka doğru bir ra11 daha ziyade bir draat bölgesidir. Bun
dlyeftm ki Mihverin. elde etmek istl'!di~i retle icra edUmı,, pnılt gidlşde, gere!< dö • hamle bile yaptı ve l<Rradeniz kıyılarma lar da gittiiine göre Romanynnın hem si
IQ'a. Londranın müde.fa3 etmekte oldıı~u rıt\ı,te hiçbir kn7.a bydııdllmeden bu muaz - indi. yast hem de iktisadi eh.ımnmiyeti çok a:za-
aterrıasyonal hUyiik scTmayl! h!kiıniyeti- 21a.m serer ba.tanlm\ftlr. O r.amırna kadar ms_ Tam bu sırada. Avrupa kıt'nsını tama· lacaktır. 

L "- • t · · t hır bir d.lplomat. t7t bir atlet. kuvve.tl.i bt? 
.. ,.,. serme& ve ..... 'ITTUpRyt, sıyu • ıçtıma idareci blanlr. tanmJTt t alo Balbo bu mu. lddlaJarın haldı olabllecetını akla getirmiş_, ra da yukand.a llkr! ceoa Xanı.denia hava 
oldulu kadar iş ve serm&.ye bakımından nffıı'ktvetfle memletetın•n birlncl sınıf '"'. tlr. Bu tebeddül 1932 de vukubulduğunn giL seyahnti mt\nuebeUle pne şehrlmlze uğ • 
da l>Oıbütlln başka bir nizam altında ye- he..ııı a~.ınnda mevlrt almtıı ve- keı\.di,o;!ne ha_ re İtalo Balbo 8 ~nedenbf'rl Trablusgub ve "nmıstı. İtalyan modaaına uygun olarak 
.selen kurmaktrr. va maresall rl\t"beal Yertlmbtır. o znma11 _ B 'ngazl vaU ,.e 1mınandalllığını ifa et.nwkt" ~enes!ıı_de t.ff.41dıtı ki.içtik ft muntazam .sa -

Bundan dolayıdır ki, er veya geç. doğ. danb~rl ltend~! ne M. Mıı.so;ol!ni Rl'Mlrıda 1- idi Kendisinin cesur 'olr aslc:er.. gad1k ,.,,. uıne Italo BaJbo hu.!'11111 "1:r ttp nhibt idi. 
rudan doğruya vevahud bilvasıta, AmıeTi- te kllA ı. katlık oım r&tm b da bu ml!cadcleye lcan"a"aktır. lngiliz çın için aönmf'ı bir n6tuı reknbeti aletrlcn - kani bir faşist ve btlha..'5a lv! bir t.t: ı Esu n1esle~ı HU a.mna en va_ 
L--ekilinin ılhı:l ... ri bo• dt'ğildir: lngiltere- me:ve bMladıW1ı pl'bl Avrupa matbuatı L•. ,olclu~u rivayet edilirdi. Onun idaresi tam::ı - tan htımetı ~ tayyarecfil~ tntiaab etmiş 
.,.,.. .. nı.rlıı. idd!a etmt8tt?> ıtu fddlAYl teyld ve tev- nıııdadır ki İt.alyamn Akdenl! kıyılarındaki ve Jn.<ıa. zamanda bl\yilk mnv-aUak1yetler eL 

(Devamı 't lnc~ •• c;a.~!~~.~! ...... s!k edecek mnhivettf! maddi bir nelil me"V. a.c;kcrt hıımlıklım. Mısı.r ve Tuntnı. mii!e~ de etmi.,tlr. ÖHbnt\, mnhü:b'lr ki, memleke---···T-A:·K'"\/"'M f cud detnııe de k'ncUaillin bir ~ih umumtl veceth' ~darlklerl azami haddlnt bulmuştu. U için her zaman hatuiatııı.cak bir zıyaclır. 

HAZRAN 
bir knblne tebf'.<idQlft ~~ne•Ue Tra.blnsgnrb wr da e't·lenai~l ~aman balaV1 zamanım ge- 1894 <le do~ut olma.mu namıran 'bugün 46 
Vflli ve kıımıındıınltltınıı. tavh erl'Jrnec;i. hu r lrme!t Uvere is anl:ıuln ~elrol • 2 ~enı> ~n·ı - vMmrh hulunıı:rorctu. 
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1 STER i NAN, i STER fNANMAI 
Muharebenin :Mt1adığı günden itibaren mu'h 'ellf Frıın3ız 

gaıetel~rinden keeilmiş muhtelif fJkraları tnsrul edivorduk. 
Bir aralık göz.ümtıze Entransijan'dnn alınmış askeri b:r ma· 
knle ilişti. Bu makalenin muharriri bülbaien şunları söy -
ltiyordu: • 

- .Ştmdiye kadar gerek Lehistan aeferindı:?. ger~k Maji
nn hattının bnünde yapılmış olan :ın.d.sad.emclerden anlatılı • 
yor ki; 

Alman ordı.ı!-ıunun yalnız orta çap topçu.ıru iyidir, buna 
mukab 1 -piynde..:inin 1914 ordusundan çok aplı olduğu sa
bit olmu~tur. 'l'ayyareciliği ise bilhassa imalitta kullaml:ın 
materyel bakımından pek fenadır, ayni hQ.kQm tanklan için 
de v-erUebilir. Bunlar Majlno hattmı.n önUnde P'ransız tank
lan ile karşıla~tıklan zarnan derhal eziln",iJler, yamyauı ke· 
silmişlerdir.11 

Bu satıriann altı ay evvel yw•lmıı e>ldu,tuna: 

1 STER 1 NAN, l STER iNANMA! 

Haziran ~O 

Sözün kısası 
Gene ihtika;;-dair 

~----- E Ekrem T11hı 
Dün, lstanbul cihetinde bir çaycı dük.'

kanının önünde yor1ıunluk alıyoT • 
dum. Yerini ve adını burada tasrih etmiyQ· 
rum: fakat istenirse söyÜyebiürim. 

İçeriye seyyar bir satıcı girdi., Sırtındaki 
kirli çuvalı yere indirip çaycı ile bir ~eyler 
konU§tu. Meğer limon satıyormuş: ve her 
zaman da bura) a limonu o veıirmi~. Alııt 
verişini bitirdikten sonra dükkanı tı::rkedin
ce. çaycıya sordum: 

-Kaça aldın limonu? 
- Yedi kuruş on paraya. 
-T ancsini mH 

- Evet. 
- Çok pahalıya almışsın. Her tarafta 

beş kurıı§l\ veriyorlar. 
- Ben bulamıyorum. Düne kadar daha 

ucuzdu .. Fakat adam yemin etti ki kendisi, 
limon ba ına ııncak on pıtrn kazanıyormuş. 

Bu vak'a münferid değildir. Fiat kontrol 
heyeti.rıin tesbit ve ilan eylediği toptan, ya· 
rı toptan ve perakende fiatlnnn hic birine 
hiç bir yerde itibar edene rostlamadım. 

Sntıcılar, alıcının gö:ıiinden anlıyor ve 
onda birazıcık m d çıkarmak i tidadı 
ıezdiler mi icli, kendilerinden atanılan ma
lın mevcudiyetini inkar ederek i~in ıçinden 
çıkıveriyorlar. 

Bazı satıcılar dnh3 da ileriye gidiyorlar. 
işin ciddiyetinden onlar da bizim kadat 
şüphe ettikleri için..,.mescl'i perakende 190 
kuruşa satılması lazım gelen kahvenin üze· 
rine apaşikare 200 kuruş diye etiket bile 
koyuyorlar. 

Öyle ya, le.im ksılroi edecek~ Kim kon
tıol ediyor~ Masa başındı:ı verilen hükmün 
müeyyideleri neredd Halde şu k.ndara sa
tılan meyva ve sebze, halden elli adırn öte
de iki misline, ve daha uzaklardn dört, beş 
misline sah)ı}"OT. 

Bu koııtr()} işi, ihtikan takib işi böylır 
gevşek tutulacaksa, ondan vazgeçmek, onu 
rekabete bırakmak evladır . 

Ekseriyeti fakir ve orta halli olnn halJn. 
mızın ha!'l~ten yiyecek ve giyecek madde
lerin gitgide pahahla~milsından muztarib 
olduğu bir hakikattir. Bu vaziyet kar"-lStn
da, kalay, demfr, kunduracı yaldı21 fiatla
rının mürakabcsile vakit geçjrlmesinden 
müştekiyiz. 

Bütün lstanbul ahalisi, ihtikarı.men işinin 
ciddi bir iş oldttğun.:ı ancak kontrolün, dev· 
letin bütlin vesaiti ile bütiin semtlere, 
rnahalle bakkal. kac;ab, sebzeci vesairesin~ 
kadar tesmil edildiP.i ve yakalanan muhte
kirin şiddetle cezaln11dırıltlığı gün innnılcak 
Ye nefes alacaktırl 

~. Ckce111- rc:alN 
••••-.••••••••••••••••••••••••n•••••••u•••"•••••••••••• ... •••••• 

Müstafi addedilen hakim muavini 
İstruıbul Cümlıurlyet Müddeiumum 11.~ln • 

den: Hııdım hiı.kl.m muavlnl Lütfull::ıh Erişe. 
nin man§ kanununun 4 Uucü madde.sine tev. 
tlkan Yı.iksel.t Adliye Vek~letince müstafi 
addedlldl~lnln iknmetgflhındo. bulunnmnma
sı haseblle tebliğ mnknmınıı. k.ıtiın olm::ık Ü
zere lll\n olunur. ............ , ................................................. -

Tılısımıı· yol!. 
Nafia Vekfileti İstanbulun şehir ha. 

riel yolları arasında B bek·İstinye ru;_ 

tıtlt şose ini tam iki buçuk yıl evvel 
btr. miiteaılıhide ihclc etnılştL Bu yol 
~bir l~in her bakımdan la:utnclı. Dört 
yüz elli bin Ura.ya. 1hale edilmişti. Mü. 
tcahhid derhal işe b?.şladL 'Fakat r.llııl 
tut.an bir engel vardt. Yol üzerinde be
lediyece lstlmliık e<lilecek bir t:ılum 
köhne blnal:ir vardı. Belediye eski ls-
thnlak kanunu ile bu işe ba..~ladı. Ka.. 
nun çok dolaınba<'lı itli. Mal sabiblcd 
de çok kaça.m$klı davrandılar. Beledi-
ye ise tam bir bürokrasi ataleti L:e ha
reket- et.ti. Netife ıstimlılk f~leli bit -
meden müteahblclin kontmat müd • 
deti bitti ve pek haklı olarak inşaatı 
t:ıuı etti. Yol yarım !n.ıdı. tşı.e bir hi. 
dbıe ki idari wııruzı bütün-acılığı ne 
gösterir. bd l>~uk yılda on kilometre· 
Uk bir yolu yapamadık. Bir arbclıı~ı-
mın pek yetinde söylediği gibi koca. 
Eraurum-Slvas aemtryolu, kırk bu ka
dar tiineli, yirmi şu kadar köpriisü, 
yU"ması, kazması, tesviyesi, ctöşennıe. 
si ile tkl yılda. bUU. Bhim İstallbulun 
on ldlometrelik Bebek-isttnye voln 
iki buçuk yt]da y:ınm bile olmadı ve 
yiizüstü kalılL 
Mııhtettm Ali Çetlnkaya.n.ın Veka

leti zamanında başlanan bu yol, bu -
giin metruk i>tr !balde:dir. Beledi e Js~ 
timlik isini vevsetrnl", nafıa. da mütt'
ahhhle bir mütf.et vermeyi ve işi sıkı 

tutmayı diişünmeclen yolu yarım hı -
raknn.,tır. Ştnullye kadıır yapdl\11 Is. 
Umliklere ;1iiz bin liraya yakın pua 
sarfedlltlJ. Miireachhide de bir o kacl::ı.r 

tlı!Ua. w.rllmlş o!ıwak. Oldu obw.ık, 

bsrl biraz 'laha gayret; ~L'lt\k ele şu on 
kil me.tullk -vola kış basnu.d ı ta -
maml3.'J:ık. Önün1üıcle lkl &\'illik v:ıs 
var. ins:ın iki 3'11 içinde~ me.ıuleke-tt 
demJryoln ile kuşatan d"lerln en kilo.
metrelik btr )"(llu nasıl otan da iki bo
cuk yılda b~dıklanna hayret 
~ly~r. Bu ne tıbsunh yolmUfl 

~ .. Lu. C.!.ıJ. 
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30 Haziran 

Al an taggareleri • 
ın 

• 
lngilterege akınları 

Askerlikten tecrid edilen ,adalar üzerinde Alman 

SON POSTA 
:: 

Bugünkü harbde göze 
çarpan nizamsızlık 
Yazanı Selim Ragıp Em~~ 

tayyareleri 50 dakika uçtular ugünkü harbin diğerlerinden bU· 

8
. yük bir farkı nr: Niu.m!ızlık 

ga 
ız parla en u 
ın a toplanıyor 

Fransız kraliy'etçilerinin Peten hükumetine 
kuvvet verdikleri bildiriliyor, parlamentonun 

salahiyetleri tahdid edilecekmiş 

... 

l d 29 (A A ) H ve dahilr ı Dün nk~am bildirildiği nçhilc Nonnan- 1::;ı:etgari~ J0iTÜndebiJecelt olan b" ifadey{ 
?n ra, • • :::: a\'ll diyıı eahilindckJ adalar pyri askeri hale ıne 0 r~ ~r. 

emnıyet nezaretleri teblıgı: .. . de konulanık oradaki ackerl kuvvetler "ft tec- Her sulh devrının bir niuıını olduğu gt-
Ceçen g~e düşman. lngilterj uzerı~ur. hizat geri çekiJmlt bulunmakta idi. ~I barb ~an:anlarının da ni7.anmzlık içindo 

mahdud mıkyasta faaliyette bu unmu\.1 usuai hır nıznmo. malik olduğu ıUph . 
Cali~ memleketi ccnubun;ı ve şark an!· .L~~?rıı, 29 (A.A.) -. Londrada l:ıeyan d~ Mesela bundan evvelki hnrb1erde e;~: 
ferine birknç bomba ntılmı§, fakat müiı~ edıldı.gtnd~ gli~ b~~nelmtilı~el h.ukk~kha na~· hl arirfblcrhtnayylü 'n ed~r. muharebeye girme
hJçbir netice elde edilememiştir. Bir ııı ran ~ım ı açı~ tonır sta sil ı tısa etınıı e mu teme olan memlckeLle ö 1 b ' 

Londrn 29 (Hususi) - Mütareke ·tArt
lannın tatbikine memur Fran11.ı: - Alman 
komisyonu bugün ilk temaslarına baıla -
mı~tır. 

Yakında Fransız parlnmentosunun da 
toplanacağı anla~ıl;u~kte.dır. Pıulamento 
hUkümct merkez.inden b:ışkıı yerde toplA -
nacaktır. 

İlave etmekte Ve şimdi bu saatte bile ?nfica. 
deleye devam etmek istiycn Frnn11ıtlano 
§İmali Afrikaya geçer~k ce~arctle mukavo
met bayrağını açmalan kabil değil midir~ 
Süalini ııormaktadır. · 

8lmüş, bir kiai de hafif yıualanmı~tır. olan Jersey ve Gucmeıe,.adalan Uıı:erinc t&rafa ay~ıl~r, bitara! ltalmnk i .. ;i)'e:le~ dtr 
Londra, 29 {AA.) - Roytcr: .. dün yapılan hücum elli d"ki.lca ailmıOttür. va.dy~tle_rını flSn ,,.dın•k mücadelenin so~ 

Devlet emniyeti aleyhine komplo 
Bordeux 29 {A.A.) - Havn.s b!ldiril'Ol': 

Dahiliye nezaretinin bildirdiğine .. go_r•, Alman tayyarelori, esas ıeh.lr etrnfında da· nbuu ıntı~~r cdili~di. F kat bugiln, vnı.iycıt 
dU~man dün Jersey ve Cu~r~esey uzer~d~ ircler çizerek alç.Aktan uc;mu~lar. tahrilı ve Ayle de~ıldır. ~ıtaraf kalmak İıtfyen bir 
hücumda bulunmu tur. _Hek ık! ~11ııd~~rnl- yangın bomb lan atmışlardır. Almanlar nıh •m_Jek.ctın azma ve arnıru ne olurca olsun. 
d! hns~ r~t olmuf ve) bıdço -/~:ıe;de en az mitralyözler de kullanmışlardır. Hutaney~ =ın .. ı~nrcsl bakımından nl:lkadarlar lü
~0k.n.t~!in~ ~tu B~~:k ı;~ yaralı vardır. yıırah nakleden bir otomobil kurıunlıula goh-rlerae o memleketin kcuar ve ar
....ı ışı o m O r. ..1 .. 36 kişi yara· delik deşik cdilmiı ve abl kalmı•tır. Hu· nım~li~a~nAlıçc. a.•>~ak.ta Ye arazisini kendi 
uucrncscyde 2.3 ki§i 0 muş. 1 ~ • " ~ en ım ıı bl iğ · 

susi ev er ve oteller çok hasara uğramııtır. . I 1
• g~ ç ncyıp eçmekt• 

lanmıştır. --------------------------- veya ı~gıı etmcktedırler. 

Parlamentonun sal&hiyetletinin tahdld 
edileceği öğrenilmi~tir. 

Fransız krnliyetçileri, Petrı.in h!:ikumttti
oe kuvvet vermektedirler 

General N'~gues'in variyeti 
Londre 29 (A.A.) - RoytCT: 

Evvelkl gün ba.şvckO.lete yapılan ~t _ 
ler nrn.eındn meb'usan mecll.!I rel.ııl Tcı.rd 
Heryo'nun ziyareLJne tşaret cdllmekt«11r. 

Petıt Parisien gazetesinin zannettlıliı~ ~ 
re, bu ıcyaretle devlet emniyeti aley~ ha
zırla1UW4 komplo hakkında ynpılmakt.a olıul 
to..hk1 t arasında bazı milnasebetler cımw. 
muht.f'.meldlr. 

Bunun sebr-bi, bundıı.n evı.-ellcl sulhtO 
1918 de hitern bulan Büyük H"rbd r. • 

Mütareke komisyonu 

l 
L.:-b· .. • en son-

l ra ..... ır gun seçmemiıtir ki dün.>a y .. ni bir 
fımna tehlikesi ile tekrar i:nrşılıı"1lak tch
lit~den mMun kalsırı Bu endiıteli hava 
laıD ~ o~ dokuz sene devam ettikten son-

Fransı:ı: müstemlekeleri hnk"kındakl ma
k lesinde Newa Chronicle gazetesi, {lmcb 
birçok şeylerin general Nogucıı' ın hııttı ha
rele.etine tl\bi oldu~'Unu yazmaktadır. 

Cazetc Fransız topıaklnrında, Bordo 
Mikumetinin ba;ıka hükumet bulunmam~ 
nın. Nogucs'in intihab edeceği hnttı ha-re -
keti kolaylaştıracak mahiyette olmadıiını 

Wie.sbaden 29 CA.AJ - Mütareke tom13,. 
yonu, yarın snb:ı.h fnnUyet.e ba~lıyacat ,,. 
11k lçtlma, Mn.ssa.jerhof otelinin husu.d • 
Jonund yapılacaktır. BugUn öğl~en IOlll"ll 

general Hutzlnger, yanmdn 2 lrurmıı.y aUba
yı oldu!u halde, Alman başmurabh.uı ıe • 
neral StaelpnageU zlynret etmiştir. ta 

m 
Ka.hire 29 (A.A.) - İngıllz deniz tebliği: j raber, hi9 bir İnzWz kayım olmad 
oumn nk.§aml, merkezi Akdenlzde hareket maktadır. 

ra müzmınleşcn anla,ınazlıklaro en ufalı 
bir deva bulunamıyarak dünya yoni bir fo
llkıetc sürüklenmi<ı v~ bu felaket baslarken 
yapılmış olan birçok houblıırın yanlıs çık
mıııaı ile bugünkü nizamıız devre ha; gÖl!
tc~tir. Her bulııntıyı bir durulmanın ta
klb edebileceği kaideainı ccçcn hnrbden 

nıL 1 k sonraki devir mut a &'UTctte ccrhctm;ş ol· 
eden İngillz deniz kuvvetleri, kaçmağa tc • Londra 29 _ Amlrallık . 
oebbils eden fiç dfi§lllan torplto muhribini d81resinın tebll~: 
&'Öl'mlişlerdlr. Yo.pılıın takib esnasında bir Şark! Hindistan ba§kum&ndanlığı., yeni _ 
düşman torpıto muhrlbl batırılmıştır. Tor _ den 2 İtalyan denizaltı ge..'Ill.slnln tnhrlb e_ 
ptt.o mu.bİ-iblerlnln diğer ikisi, geceden bU - dilmiş olduğunu lldırmektedtr. Bu suretle 
iltilndc kaçmışlardır. şimdiye kadar batırılan İtalyan denlu.ttııa-

Resmen teyid edilmemiş bulunmakla be _ rının sayısı 9 a çıkmıştır. 

• 

dulu için bu lıarbdcn ıonrn d dünyanın 
matlub refoh \'e huzuTa kavuşabıl~ceği id
dia edilemez. Şu şartla ki gcçıni,te irtikf\b 
edihnit olnn hata!nr tek.re~ edilmr:ttin ve 
herkesin hııkb, dcği~en ilctısadi ve siynı! 
tutlar na:::an dikkate almarak al!kadarlar• 
verit.in. 

"Tü_rk vatanı Türk milleti .için en dar kuınaştan 
biçilmiş bir gömlektir. Bunun kimseye yama 

yapacak parçası yoktur ,, 
Burada, mühim bir k yıd olarak ilave Ankara 29 (Husuı1 ) - C.vdet Kcnm ma~tan biçilmişi bir gömlektir. Bunun 

H b 'ur t r eclilmif bulunan ı1değif'Jn şartlnrn c!nn malc- İncednyı bugün Halkevinde büyük bir ka-

a aad tudur ki bugünkü Alem, artık bundan labalık huzurunda umumi vıır,jyetc dair 
eorıraki .. ha:r.at nİ7.amını hiçbir suretle bulr.- mühim biT konferans vermi. tir. Jnceda.yı 
mu. ÇunkLI ortada hatledilnH~8İ lazJm go- ·• 1 d · h. k" 

kim eye yama yapııcak parç:ısı yoktur.» 
Hatib bir tecavüze tcşebbüı edilir c bu

nu kartıla.mağa miJletçe hazır olduğumunı 
ifade ederek şiddetle alkı~onmıg ve lıilkO
rnctin bugünün icablarına göre her tnrlU 
tedbirleri almış bulunduğunu ilave otmittiı. 

1 1 w · e~cum e cmı~ r ı: 
en tıeY• .yn nııt cograff hududlnr mf:'seleel 

de;t>ildir. lktıaaden birbirini tnmamlıynıı aTürk vııtanı Türk milleti için en do.r ku 
m~mleketlcrin müt~kabil va~yetlc~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ az 
mUbadclc vasıtalarının tayinidir iti yeni 

Berlln 29 (A.A.) - D.N.B.: l land yı. Ruhr'a Jr.ar~ı ib1r tA~rruz ıo hare_ donede mühim bir rol oynıyaclili. amillor 
Alman hariciye nez::ırct;, harb mes'uliyet_ ket fuısü oınralt kullıınmrıl: n.lyetfnd& bulun- ol.c.klnrdır. Maama!ib hu husurta daha 

lerl hak.kında, diln, be,şlncJ bir Beyaz Kitab duklnnnı bildirmektedir. vaGh bir 11cy ııöyliyebilmck için her şeyden 
ncşretml.ştlr. Bu Beyaz Kitab, bir tnrattan Alman Beyaz Blt.abı hillka..ten şu lk.l cı. evvel harbin alabilecei{ neLicedh. Bu har-
İnglllz ve Frnnsız ve diğer taraftnn B<.>lçlka, hetı müşahede ytcmektedlt: hl İngiltere kıt'lnndığl uakdirde tart! r baıt-
Holandn genel kurmnyları ar.asında vukun klllaşabilir. Alman~n ,.. ltnh·a k6 .. nndıkJl\-gelml~ olan görü.,,c;melerl bahis mevzuu et .. 1 - Umumt Harbin sonundanbert lçlka " lıcdirdr iııe büsbütfü~ değişebOirJer. l'}t 
me ·.,.. .. (r, .... ı:u..,... " •u -· - .... ın •uŞ- .. -.e~mc Of ic;ind • göze çnrp•n er bir ""' '""' k • ....., ve ---- gen•l ""'·rmayl,., .... ...,p d -" b•· L k h (Bıa.-•-•alı ı fncl ytnda) ı Sovyet. 'Okranya.slllA bırl"""tlrmek tartbl T 
Almnnıann Belçika ve Holnndayn tnnrruz_ meler h1ç ke,.,llm~lştır. y istila, g~mişteki b tal ırın meydana Sovyet tııgaI mınt:ıkruıından gelen haber- zıfesmı ıulh yoıae ynpnn Sovyct hükQme • 

Jo.rı csnnsındn Almanların müsadere etmiş 2 - Mfi.ı;n.dcr edilen ve.si!!mlara gön in gedtrniş oldu~ piirfü:lerdir ki bıınlnrın bJ· ıer pek muhtasardır. Bu hnberlt'rden bil • tinin Stnl1ncı hn.klm sıyaseUnı sel~amı,. 
olduklnn birçok vesıtnıara dnyanan bu Be- gllhı _ P'ramız t anıızu, Ruhr havzaı ' mU: l"t'lr hlrcr ayıklanmnlıın :u.ruridir ,... buciin. ~a öğl"ontld lğine göı:e bir Bovyct Uınk Lardır. 
iV1lZ Ki nb, garb devletıerlnln, Belçıkn ve Ho. tcveccfh bulurun.ntta idi. hu pürüzl<>rin temizlenme ilt" h. eıl olabilen kolu bu "lab!ıh Hert.!i clvarındıı, DOl'Ohoı mm .. Bilkrq 29 CA.A.) - Resmon b!ldir~ln• 

vaziyetlc:>r, nihnt savı Is bilecek ı ndrı.r csash t.aknsın Mo1otof'un Romnn:rn 'hilkO.mst:ı., gorc, Sovyctıerln Ka1-ndcnfz<!e ve Tuna n _ 
' · ne verdlftl notada bildlrllon hnttı tec .Tllz 2c>rlndo deniz üsleri hakkında t.nleblcrde bu. 01'~ d r:ğillrrdir. l d$ blldlr hnb 

fl \' karıda dıa kaydctti~imiz ~ibi h,.r şey etmLştlr. un nu en erlerle Romt\n:;n • 
U h -L• ·1 Şimdilik bu hnreki'tfn SovyPt lıı"'al kolla- Macnrlstnn ve Romanya _ Bulgar.Is n lm. 

ersa uahedes · nin yı dönümü 
' ~ kazanacak tarnfa Ye onun 1 msı et- d dl rınd h!id 

t ldeolo1·1v,, ba wlıdıı. Ondan •~el söy- n kumLrnt'lnnl uıns verilen emirlerde san - u a a beler vukua geldiğin! 111 .. S raz urg şehrini z· • re e ı 
Führcrin umumi karıırgfihı, 29 (A. 

A.) - D. N. B. bildiriyor: 

Versailles muahede!İnİn yı]dönümil aii
nfl Führer Strasburg ıehr'ini ziyaret ctmi~
dr. Rhin nehrinin Alsnc:: sahilindeki Kehl 
kiSprüsü ba~ndn Muginot hattının yarma 
hıı.reketini yııpmı§ olan ordunun başku-

r:ıandanı toPÇU cnerali Dullmann, F'uhre
~ .solfunlamıştır. Kıtantın tcft.if;ni mOteakıb 
Führer Strnsbuıır kilisesinde bir mildd t 
tevakkuf etmi~th. 19 Heırir-.ndan ltlbe.r:n f lmıın bııyrnlt ba kmse liı:erindedlr Sch
estadt taril<llc Vosgcs mıntaka11 • h b 
mehy~~nı?a gidea Führcr, biJalu.\re Eiıenaclt 
e rını zıyıırct etmi§tir. • 

Damir yüklü bir Alman vapuru b ~rıldı 
ingirz denizaltısı Uss.. dönmedi' 

• 
ır 

Londra, 29 (Hususi) - lsvec;ten demir yüklü olarak Harnb . 
9000 tonluk bir Alman gemiei batırılmıgtır. Ceminin H \:i .1.ukrga sıtnıekte elan 

şı ı ınllrcttebatı hırta-
rılmıııtır. f ü ·· d'. k "k • 1 l Diğer tarn t.An uune onme te gecı mıg o aa bir aııillı d • l 
ıııuı nazarilc bnlcılmllktadır. enıza. t11ına kQbol· 

Belçika hükumeti Almanya ile 
müz kerelere haşlıyor 

Bordeaux. 29 {A.A.) - Havas bild6· 
r: -

~elçika hükumeti namına yaptığı hitab. 
a B. Pierlot, hükı1metin Alman makam
l rlle temıısa girmek üzere teşebbüste bu
la duğunu bildirmi§tir. 

1111 
Hitabede bilhaua ~öyle denilmektedir: 
Milletin, müttc~ikn~ bize tevdi ettiği va

•f ._.; yaparak, rnuttefdderlc beraber harbe 
sı e.ı k .. F 
dcv-aıtl etme uzero ranııny;ı geldik. H rb 

talil afeyhimize d6ndü Mal: I 
harhettikten ıon,. Fr~n11ı1 e~me Wrette 
deleden vazıeçmiftlr. Fran1ao~l uıu mıtıca
aruında mütarake aktedllrni•tiı • c':'-!_mdanya 

d 1 "f . '"' r, ....,..aı 1 hct gey en evve Tazı emı:ı:, zahit ı. 
m h • B 1 'k 1 • asxn, me-ur, mu ac..ır o çı a ılllnn l '-
dö 1 · . rnem e.:etc 

nrne ennı ve utradıklan fel&J.:etto blittı 
Belçlkalılnrın hMrıı:lcri içinde b'ı 'b• • ı. n 

L• d rı ınne ncr znmanıı:ın en daha eıkı .,.. yak ı_ . '-
• ... .•. L ın •uuıua-nnı temın etm .nn. 

ansa da asta, şekerlen1e im li memnu 

lcnebilecek hm ~eyin ancak 0 g{lne mnhsue bnt olmıu1ı'1mdan mı, yoksa Aovvetlerln Mo.. yen haberler asılsızdır. 
bir kıymeti ,.ardır ve be lr.ıym~t. bu bakım- lotaf tnmfından tnl"b edilen :mıntaknda.n z..:~·umuı ve Ayan mecfülcrlnln h&rtcl)'9 
d .. muvakkat L:nlmav mahkumdur. dahn genı., blr mıntekayı işgal etmek Jate - encumenlert Pnzart.esı günU öğleden eonra 

diklerinden mi ileri geldilı!nl tayin etn:et toplanacaktır. 

5el.i.nı. cJ2o'iJ'·lı, C11ı.eç miimkiln de ildir. -----,--- --- , 
·---·········-·········--.. ···········.............. Yeni Boı')'et - Rumen hududunu tahdide areş a o 1 r memur muhtelit k<>mitenln R•ınıen komi.! -

iman h o örlU ·t' a arı ::;::;.~::'"".ı il de K&•onoe,.. hnrekot ~ h va bo bard nı 
t ~ d f~gal ediln:ı yerler o r i( arın a Moskovs 29 fA.A) - DN.B. bildiriyor: es asında ya ar 1, öldu 

Ta..ıı aJan.-nnın blldird1!Hne Ore, 28 R 11-
M drid, 29 - Almanlnrın Fcenınz - f,,.. tan günü ıııuı.t 14 te Bukovına V9' Bcsnl"8.bya. 

panyol hududuna varmaları münaaebctile d'& R.uın"n hududunu tnnkl1\r Te motbrtıe 
bus{ln resmi merasim yapılmıttır, ptynde mt\rrezelerlle geçen Sovyct kıtaat.ı 

Alman kuvvetleri iı:umandıını. Pboh 1 .. ozernovlQ. Zhotin. Sor<>ki, Klchlnov ~btr -

C&ştanfı 1 inci sa~ rodıı) 
dti§mU.,tttr . .Mare{al Balbo ile tayyarede bıı.. 
lunan sa.tr mürettebnt nte~er lçlndc 6lm0§
tür. 

ı. lerlne varm1'1ardır. 
pe.nyol bt"alan kararsr/Üıım ziy ret etm.. • Harl>i Umumide Alpler cepheslnde ~Ol 
ve l>urada merasimle kat§ılıınmıştır. Ccne- TM ajon.'lı, SO\'VCt kıtaatı hareJı: tının b!_ Jil olan fnkılAbın 4 büyüğünden blrt bul • 
.,..) Pinto, lapanya a. Almanya ar eında~ Jfik bir ıntfı!:am içinde ve hMl.se.9tz cel"e)'1LD ruın A-i.tu denizini nşnn bO Ü a. 
nkı dostluk rabıtalannı tebarüz ettiren bir ett1tınıB~~T~ etn:~l"dfr. • ho.v~ mare."Jall Balbo, şeref m~y~a.~":recl. 
nutuk •Öylemiıtir. İf'.rı gazete ıne göre müş TII İtalyan bnyrnğı bu büyük &!Or.~ 

n.._ miiddet ıonr"' tr•neral Ptnto, AJ- Nenork 29 AA.' - Nevyorktlı efkrtn 1l- önünde hürmet ve takdirle eğU ıattr ( • 
.ua mum iyen in cörünll~il.ne nnznl"lln Sovy-trt.te - İtal d m"i · LA.) 

ınaa kumnndanın3, Btarritze iadci ziyaret ı•-•- ya a matem 
• • r1n ~mtlnTSvn fnm!!~. dlktaU1r1"r1n P anıa.. Roma 19 (A.A.) _ Lfby 

etmlf ve öğle yemeğini burada yemı tır. nnı altllst etmPktedlr. talo Bt.Jbo'nun muhnr a umumt n.Hm l. 
Pazartesi ıllnli bir Alman mot&rlü kolıa. Rerald Trlbune mızet.esı. a.,a!ıdak1 yuıı _ Mussoltnl., 

30 
Razi debede ölme&t ~nı 

19ipall.yol topraklannda San-Scbaıtlende blı tarın bu nkl'i çok ITT\T"l trnde etnll!ktedtr: mumı binala 1 ran a ve ı Temnıa.sa u. 
aeçid resmi yapacakbr. (a.a.) Alınan lntrba şudın- ki. Httlerln dünn a.. ların ~a hava meydnnlannda bayrü 

nu:islnl venlden tnk.ı;lm fçtn knnnuş ol<hl - rile t ~ dlrtlmesını ve partı me::tezıs.. 

Son muharebelerde tu makinenin dişlen ara..<ıınn Rusta-r p,..t retler~• m~kkü.llerfnde f~lst partim tşa_ 
1ftttkavtm btr mı\nla atnıışlamll'. retml.ttir m a!Ametıerl korunıunm em. 

• Ç'ok m11hakkaktır k1 bunn da yapmak ıı,tn Rom n ( · 
Fransızların Zayiatı Bovvctıer, en mUnnslb Matı. vant n !1 " rebed " A.AJ - Itaıo Balbo'nun maha.. 

taşlstlertn B<>lkanl~ma en zf:nd~ sQk'Onetı e Dettfie öldll~ünU haber veren fta:ı -
·--·ft• B d-~ ..,._ lttame e• ırmek istedikleri sao.tt ıntıhab et _ ~ac~rl~ttn u

2
• d mka.tem a.ıtunP.tl olmat ftl:~re 

Lolldra. 29 {Hu.-s=ı) - urn -.. ...... n.wı mlşlerdlr. ... 1 n Jka tatil Gttnl tir. 
omtttfuıü prota.Wrlerl.nıdu blrlain1D gene - tngtıtrr ,.,, karşı oınc:ı.1ı: muh!\rebenln ut. E ki -
"'1 de Gaull 'don aldıtı mclümat.a naznraa_ re!tnde Ton kontrolüne ve Rmnen _......_. • Fransız Başvekiıı· 
~....n•- k TTetterinln Bclolka · .,..,. .. nu 
~ - FnUı.sUI u ..... b 1 rd , ıı,.. haın.nnıı. do~ru yapılan bu Sovyet nm. Reyno hı· t b"J 
~ Fransadak.1 muuaı~ e e o aay a an me3l bn..ıı~rt"ncak muh11rebenln Alımın ta,,.: r O omo l 

~ fOklldo ~l\~g~· lı ~Mlnln fh lvncı olan petrol moklanna ı.. kazasında ağır yaralandı 
• bin ölU Jıı.t1I • m edebllecellt clhe+le hiçbir tmman B rUnt C 

B rcle:ıux, 29 (A.A.) - Havııyici zn
• ~İli istihlukinl tanzim ederek fiat yük

,unY l tirıe ml\ni olmak makeadile hükQ
elmeb~rçOk tedbirlerin nlınmnaınıı kanır 

tılet . ·r. Ekmek hamurlarında kullanılan 

.&;rnca, Belçtb haretf.tl esnasınds 850 bln b fine hırıı'ltnnı'l.Z. cnevro, f9 {A.A.) - StdnnJı 
v • ,,. J'nı.nsa.da. dA 600 blD mer Abnanlara • • • Bord ux dan bildirildiğine göre cıkl 

dıgı vılnyetlerdcı, vilayet makanı.atı ı, atı dtı.şm0.,t11r Sovyet Ruııy da mcmnuntv t başvekil Reynaud, otomobille Samt • 

•rmı~ıı b . d · b~ıı en:ı:ıyen ıno deler karıstırıla-
l;ıra. . S "' t 1· . 

J;til"• u ve mnmu atının bulunmnnece 

~addclerin iatlhl!kini yalnız çocuk "- O: · Moskova 29 (A A.l - Tıı,s.., bUdlrt:vor: M~xlme'e giderken büyük bir kaza •~ir-
hyarlnm inhl r ettlrebile<:oktir • h . . Eesarabya ve şimali Bukovlna hnkkınl!&tl mıştir. 

Badema lok11nta vo otellerde lC!7 iı Irak Nazırı ıe rımızde 8ovyet - Rnmen ihtUlfınm hanı haberl, bt. Otomobil devrilmiş ve Reyıınud hc"lD-
vc taı:e ka ....,. .. ~ • · '-l ı._ 97• ttn SoVY'Ot halkında memnunım uyandır • d .__ .. 
de miİ eri y .. ,-:5' pı§mıt yeme-" .er. 1111riQfn. Ankara 29 (Hueual) - Jrak ııa.tırlana- mı., ve bt\gftn memleketin her ~rafında ~~ •ııon ıur~t~e yara.lanmı~hr. Eski bape-
~ k I ~ ~e bermek menec:Ulmıştır. Pasta du Naci Ş vkcıt İstanbc.ıla hareket el mit- terce mittn~ tert!b ednın~tır. Bu m1tln~IJ'l'd f ılın v~etının endışc uyandırdığı a&y
.e er eme ıma dahi monedilmJıtlr, tiı. Oradnn &idad d&ıeceklir. tgıller, Besa.rnbyayı vt ol.nınll Bukovın.,ı ;~::~ır. Kazanın sebebi tahklk edil-
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o 
Tram 

erleri ) 
r - y ha 'si 

y Şir ti t sfiye e ilecek 
Şirketin Belediyeye devrinden, sonra lstanbul 

tramvayları tarifesi bu ıebekede de tatbik edilecek 

Universitenin buton 
şube erinde 

imtihanlar bitti 
Öniveraitenin bilt.ün tubelerinde bntlhnn. 
~ dün sona ermtotlr. 
imtUuın ne t.icelert bugfuıle.rde te.stııt olu. 

n&rnk talebeye nruı edilecektir. 
Ül:ılversiteden bu aene meıun olanların dip 

l.tanbul ŞchiT MeclW Çarp.mba gllıın} mum1 he:vetl de toplanacak, tn.sfjyc kara- Ioma:ıarı önll.müzdekl OUma glinü mera.sim. 
fcvkalüdc bh toplanb yapacak, Üsküdar, rını taadlll edecektir. • le talebeye datJLılaenktır. Diploma teTzl me
Kadıköy ve havalisi tr mvny prketinin Osk<idıu, Kadık8:r n havalisi tramvay rashnlnde Bl\.fVekU Dr. Refik 8aydam ve 
tufi.ye!inc k..aı r verecektir. Şirketin blr firketi her aenc zarar etmekte, Alman flı- Manru VekllJ Hasıın Alı Ytıcel de hazır bu
Alman firketi ile f, Bankasına borcu var- keti ile ft Bankuın.a yapılan borcun faizi lunac&tıcı.rdır. UnJversite Rektörü cemn Bll
dır. Aynca Vakıflıır Umum Müdürlüiü artmaktadır. Tnm-..y biletleri çok pııhalı ı:eı dlpl~a temi mera.siminde blr &>ylev 
fiı\cte hi dar bulunmaktadır. olduğu için balk bu. m~ıı.felerde tramvaya vererek ÜnlvoraJtenın bagünttl durum nu 

D h"li VeUI tind t ]dJ dil bi r ğbet gZSatenniyor, irket bilet ücr~tlcrlnl hah edecektir. 
ko~y~:bn mllddcftc~bec:ı Oıkü:r Ka: bir tGrlCi lndircml)'ordu. Şirket, İstanbul ---------

' Belediyet'i Tramft.Y, Elektrik, Tünel It- DO · ı • k 
dlköy ve havallııi trnmvıı.y tirKetinin ulalı lctmesl Umum MGdnrlüğü e."Tlrine verildi- n 1 (1 ÇOCU 
imkanlarını aramakta idi. Komisyon, ıııla- ti takdiTdc umu f mcımıf azalacak, bilet • 
hat y p l bilmesi için irketin lstnnbul Be- ücretlerini lndlmıck. kabil olacağından hnl- rı cer anına 
lediycsioc devrine tnroftnr r .. rünmü,, bu kın ra~betf nrtacakbr. Belediye. knrııycko 
karar Dahi]b'c Vekaleti tnrnfından do tas- tramvaylcı.nnda l.tanbuldaki tramvay üc;. 1 öl d "i ft 

edilm~tir. Pertembe günü ıirketin U· retlerini t tbik e ek niyetindedir. p ·a bıer 

' arı d 
m ed· 

as n Dün şehrin iki muhtelif semtinde fki ço
cuk' elektrik cereyanına kapılnrak ölmüı
lerdir. 

Hırkııi~riftc Akse~i caddcai 8 numarn
da oturan raç Abdurnı.hmanın çocu~u 11 

Demtr ilıtfö.n yapnuı.ktan maznun demtr Hol&ndıı. llc t müzakerelerinde bu - ~·~rnin ~~rhanettin, c~ddeden geçen clek-
n Garo Mehteryan ne Prodrom03 Yu _ lunmal: e ~a. giden, fa'kD.t Al _ o.n ,,. 

1<:&1°~ ç_ıl:mıe:. cerey~n çarpılıı.m~ 
snftdl.!in duruşmnl:ırma asıt e B inci cezı. manların Holand&.11 al etmeleri 1lxerlne pgı d~muıtür. Bur~o.nettın bnygm bır 

Y halde Gurcbn hoıtnnesıne kaldırılmı~ da 
m.abUnıesı~. dün de devam edllmi,ılr. mOza.kerelerc d ed&miyerek bir nıQd - hastanede ölmU~ür. 

vanın geçen celsesinde okunan ehli TU- det Holandada d& blmaya. mecbur olan ~ Kaımnpnsada T enıane caddC!\indc İran-
::ı:porunda ıuçlulıı.r tarafıııdım yapılan ret V ltAletl dq Uca.ret reis munvlnl Ah- lı Mehdinin kabvc!.indc çıraklık eden f 4 

18J2 ol=~ b=~~~~ı m8::~~!:i mcd CemU Cenk Merkez Bankası te1't1§ ~e blı6nndn ~ini oğlu Hüıeyin de clekttik 
d dellller ~nda ruçu gblt bula- heyeti t.ımıeı Allkoyunludan mUrckkeb o oakunul kurkcadlamhıılv~lmb~ ~Uzden cere-

yana apı ra er ıı S u~ur. Hadiseye 
Rk. her 1tf aımunun da. t.ecziye1erln1 :1B - hcyetı.ırus. dlln bltl Semplon ekspreslle müddeiumumilik. vaz'ıyed etmiştir. Tahki-
te:mıştl ~ Ancak, mahkeme bu tetkikatı kan hıimine dlınmil1Ub'. Heyet azaları dfln - kat yapılmaktadn. 
~rek, r nı blr ehli vuku! tnylninl n ya.haUert hakkında fUIÜAI'ı söy1emlşlerd1r: ----------

kf>mec dln1,nmeslni karar nıtınn aı - - Holandada ifta1 Etinllnden ibaren btr 

~ .... .,. __ ,_.. ehl k f ol b çuk a7 k dar harlçle muhabere ve mft • 
.uy.uıı.u ....... ~e. l vu u arak tnyln 

Arnavudköyü sahillerinde 
bir cesed bulundu 

o!unan Mıntaka Ticaret MfıdürJü~ mfi! _ nakalllt tcsUmlştır. ~alin ilk günlerinde 
~ Hayrettin De n:· wclr mahkemece din biraz &ıkıntı ~ektı:t. eonra varlyet akfnleı - . Dün Arnavudl:öyünde Akıntı burnu gn
uıııı.:ıuı:ııer, rd.Jklerl lznhat kısmen mamnU: U. Almıuılar Hol&ı:ı.da Te Belçltada Türkle- zmolan önündckj <1ohildo '40 ya:lannda 
lamı t.l hlnc ç!kmı tır. re çok 111 uam.el9 etmişlerdir. Be.rlin nra- lnıdnr tahmin olunan bir erkek cesedi bu-

m d ular kili ile fddin makn.- lunmuıtur. 
mllna04alara yol mı ır retlmizl pt.ığı.nm ıetna.slar sonunda Al - Üstü baıı temiz ve göğsünde bir de ro-

ta b3.%1 
3
nane.r1e birf1lkte şt ~ manyo. 1'0]1le memlekete Gclmeh üzere Ho. :ıet bulunan bu cesedin hüviyeti henüz ıın-

erlıı vclhlnl ı.stemfşUr: ' l!Uld.adan ayrıldık. landa.da kaldıAunız laşılıımamıştır. 
c- Kat1 demt: f la.tla.n tesbit edilmem~ müddet totnde Be da.ki talebele.r1m1zle a _ Keyfiyetten habcrdnr edilen nclliye ve 

na gm, tıld1frı iddia olunan mı , lb_ lll. dar o uk v e glde.rek bepslnl z:abıta ~u ı:neçbul c~sc\:Jin bir .k~~~~ıı. mı 
tftAr &nvlhr mı?-» nö•dllk Belçlka.Aa eb-•- d B yoksn bır cınnyote mı kurbnn gıttıı!ınt tnh-

.. • • "' c.ılllL var ır. an. kik t k d" 
1r~ • 1u vekilinin bn yoldnkf lı.u:ın komol uk n Te tr.;elerl temin 1 e mc _ıc_ı_r. ______ _ 

b Tt' mııı:.nertnı reddet.mLş, neticede, dıı - ed1lmiffu. J.ieınl avdctlcrt !Çin pnra gön M ··ı lk• • ı• 
~a ~.rar için tan olu0run~ur. • • dcrllmifth'. Yıı..kınd.a (eleceklerdlr. Bftt!ln U ga lOCl Oter lğİD 

İki cıvi ccarı adli eye verıldı !ebeler .._ ... , .... t.~ ,. •k• d b• J ti• •td • (!Tİ 1ht!k y ;Pmak.tan maznun na.lbm ~-- t.ıedirlt'r. LAhey el. 1 1 avası ır eş n 1 
Abdullah De Yako B:ıhar, dün adliyeye ve- ol8l Y K4dri t ialcrlle meşguldftr. Mtllgo. İstanbul 2 ncı notcrlijilndc geçen 

gayri mevkuf oln.rnk ve umu:nl hft- ıkl cuııe katın? eoeı:tır. Oradaki aefa- 1htuA.s b.MJseslnin dur~asına, 2 ncı ağır-
t1!mler dıı.h'M1nde, h klıı.rında takibata. e- ret 1.şlerf fc'f.n elç1l1k memurlarından ıııuı. cezada d fin de devamla, ı 1nc1 a~ırccznyo. ya... 
~tır. ztla:n milzekkereye gelen ~vab okunmuş • 

tur. 

ç 

D6n ak,am il3tü Küçük Aya.aofyndA Yıbhuı evin dnnnda oynamakta olan 
Medrese eobğındn J O eay1lı Demir Hııfwt lcüçij.k m.hnllc lannın enkaz Altında 
a1d ÜÇ htlı metruk e.hfQb ev birdenbhc blmıt o hUecelr.l.rl ıözönün<ie tutuldu
~bnfiıtür. iunda.n, ç8küntil -.ukuhulur bulmaz keyfi-

SuçlulD.nn birlncl n~ırceza mahkcmC3lnde 
de nynt noterıı~c ald bir yolsuzluk işinden 
muhakeme edlldlklerl ~arak, her 1kJ 
®vnnın tevhidine ve d<kqyanın 1 inci ağu· _ 
CICZ!l.yn sevkine tnrar verllm!.ştir. 

Yapak piyasası 
hararetlendi 

Harice yapak aatışlan ,.apılması 01:\,rine 
yerli fabrikalar da mlibnya tao.liyetlne ge
çerek mtlhlrn miktarda )'apak nlmab baş. 
l~ rdır. Ziraat B nkuı Ye Romanyaya 
Dıracat ynpncnk lhro.catçılar da plya.sac1:ı.n 

ve L'l'Uh8al mıntakalarındn.n mUbayaat yap. 
mn kte.dırln.:r. 

6llmeri>ank Trakya mıntaknsınd n 300 
ton y pak mübayaıı. et:m~ır. Harta JQlndc 
İstanbul plynsasında 2000 bnlyeden fazla 
eıı. t~w olmuştur. 

Bu faaliyet piyasayı he.rıı.retlcndlrml~, Trak 
ya. Bandırma, Burııa mallan fl9 : 72. c;anak. 
kale. Oellbolu, hmır m:ıllan 6S : 67, Karn
h1.ı:ar, Eüişehlr, Xlltnhya malları 50 : 62, 
orta Anadolu m&Ila.n 57 : 69, yıkanmı.ş yün 
TO : 80 kuru.vtan muamele gôrmilştür. Ttf -
tık .sat.ı.şlanndn da ayni hararet gött oarp
makttldır. Bir hatta içinde plya.sada 1300 
bnlye tUUk satlfl olmuştur. 

t-rltk I 1 rl : 
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Gedikli Erbaş Hazırlama orta 
alınıyor okul a ına ta ebe 

J - K~e Oedlklt J:rba.ş hazırlııma orta okulunun I . n , m . .sınıflarına Kırıkta 
lede San'at Oedlkll Erbaş hıwrlama. orte. okulu ile Anknrada Mwılkl Oedlltl Erbaş 
mıama o:ta okuluna yalnız 1. amflanna önilmllzdekJ Eyl1Udo ba§layacak olan 
MI ders J1lı toın talebe allll&Ca.ktır. • 

1 - İstekli talebelerln Türk ı:rıcmd&n olmaaı, kendls1nln ve aJle.mıln köttl m.ı ve şöh 
nt sıı.hlbt olmamıı.sı, mhh1 mua741nede an~am çıkması ve yapılacak seı;:me smavınd 
taımnmua pntır. 

1 - ~ hamlama orta okullannn alınacak t alebenin 7af baddl: 
Bmıt Yaş 

OadW1 Orta I H: 1'1 
• • • II 16:18 
-. • m ıe :ıo olmak 

Bu Ya§lan &id boJ ,.. atµ-lık hadleri aakerllk şubeler1n'Cıck1 ukerl llseler ve orta 
otunnr talfmabnm '11. madded 6zl.erlne unun olması lAzundır. 

4 - Her il.t okulun ı. ınnı1'ıM btekll olanların beş sınıtlı ilk okulu bltırmış olmalari 
ruttır. Orta ıı Te m. a:nınara lh'ecek olanlar bu sınıflara terfi ettiltlerıne dalr tahsil 
l'e31kası veya ~luıdetnamo ıa.stereceklerdtr. 

G - Haııtt1' aınıfa Sstek1l oluma olsun 1k1 yıldan fazla tahslll terket.ml§ olanlar ve ev. 
Yelce Oedll:lklen veya unr1 oktillardan çıkanlnnlar n.Iınnmıu.lar. 

e - Kayaerlde Ged1klt Erbq bazırlnmn orta okulunun her üç suufı ile Kınkkalede 
'nn Oedikt1 ham1anıa orta okulunun L sınınıı.rınn. köylü istekli, Ankaro. Muslld 

GedtkU has:ır:la914 okulunun I . ıımıfına musikiye hevesll §Chlrll i3teklller alınır. 
7 - Yubndaki tartJs.n hAJz tateklller 10 Hazrandan it.iba.ren bulnnduklnn yerin as. 

kcrlJk şube.-dııe mtlraot.ııt ederek diğer knJdU kLl.bul şarUarllc mürncant. yollarını 6ğ .. 
rcmme.lert olunur. (1782> (4351) 

rta oku na 
ı - KOD7& a.skeı1 ~ okulunmı her üç sınıfına da önümüzdeki EyHiltın blrlncı gQ.. 

nQ ~lıyac:U" '40:941 dem yılı ıçın talebe nlır.:ıcaktlr. 
ll - İstetıl talebenln 'I'Crk ıttından olması. J:endlslnin ve allcslnln kötü hal ve ~öh

ret sahibi obm.mam llhh1 muayenede saClnm çıkması ve yapılacak seçme sınavında e a 
kar.ruunaaı carttır. 

1 - Bir tabzni tenectenıer. yaşını büyültmilş veya lrll;filtmüş olanlar, kcı dl 
okullarının cuuf scçm mıavlannda 1pko. veya bütünlemeyo kalanlnr, yaşları boyl. rı 
.,. ağırlıklan tallma~ hadlere uygun olmıyanlıır askeri <>kullara. e.Iınrunazlar. 

4 - 1'tülller1n, f2md1 olduklan okullarda tahsillerine devam etmekle beraber 
10/ Haz.lrand&n IUbaron bulundukları yerlerdeki nskcrllk şulıc.slnden diğer kaydUknbul 
tartlarlle mmcaat JOllannı tı:renmclerlnt ~ buna göre de knydilknbul ktığıdlarını en 
ceç 30/Tcrmmıız/910 Csrih!ne tadıır tnmamlımış olma.lan lAzundır. .t350ıı 

Davı d 
um m 

Devlet dcmiryoll rı hefnci işletme müdürlüğünden 
ı - Fe _~kır ha.ttı. Ozertnde Sıillnr _ Geyik ıstasyonlan anısında Plnt-

!orm inde ııcoo m 3 ba.la.stın 1bzan ko.pıılı zarf usullle ek.silt.m.cyo konul 
muıtcır. 

8- MunaıJ:zı::~:n bedel1 (W50) ,.. muvakkat teminnt.ı (119'7) liradır. 

1 - Ekıs1l 1917/IMO tarihin mllsııdlf Cuma günü saat ıı de Mnlatya ~letmc hl-
n yapıl ımık:tır. 

t - TnlJblfdn Ti~ Od&.sl Tesikası muvnktnt teminata ald makbuz veya • banktı. 
mcıttııau ne tô:1U mektubl&nnı 2~90 sayılı knnunun tarl!ntı dairesinde n!mak 
üzere tıhürlU azı içinde tayin edilen fhllle .saatinden bir snnt evvel Mnlatya 
İşlelmtı lidürl e vemıclerl veya göndermeleri l~dır. 
P~tada olacn'.k ceellrnıeler kabul edllmez . 

fS - l3u fJd şartm.me Te mukavele projesi Ankara, Haydnrpaşıı garlarında, Dl • 
yarbül:t, El ~onlt.nnda isteklilere bedelsiz verilir. c3205ı> c5448ı 

lsta bul Vakıflar DirektörlUgU itAnları 

> 

• 
• 
1 

1 • 

Sultansellm, Br. UJ:ı 
haddin 

cadde veyn roka.ğı 

Aywılı B3klml 
Vü:ıf hanının l.cl katında 

• • 1 

• Asma kat 

• • 
- camı arsnsındq, 

Nosu Cinsi 

l Ev 
,.ı Oda 
... 4 > 

Muhammed 
nylıAı 

Lira K1' 

2 50 
20 00 
16 00 

8/1 Pencere.sis odn 9 00 
'lll • 8 00 

19 İki oda 3 00 

Cibnll, Sofel"Ooz Aptctuezel 112 Dfikkfm ıo 00 
8ckbnnb341 ~baR& Slm.tt91 3 • 5 00 
Qar§tda ltllm:ıhane 12 > ı 00 
BWeym.anl~~ ~e hanı ıçtnde 21, 22 İki baraka 'l 00 
(Jelebioftlu Yeniaaml avlusun<lo. Aralık maballJ 4 00 
Yukarıda ı maJtwDtt 141 ı tayıs sonuna kadar pazarlıkla kiraya verilece • 

lfndcn f.t.·~"""'n 1/'Tlmmıız!OO> Cuma gllnil saat 15-e kadar Çemberlltaşta İstanbul 
Vakıflar ürl Vakıf Atarlar kııle.mlne gelmeleri. (5515) 

İstanbul Defterdarlığından : 
Emlnönft ~elebl esinin Başa~n toka{t'ında 8 Fınn sokıı~da 20 numarayı a. 

lan ttı.t;ir nm de 00 b!Mesi bllmüzayedc satılacaktır. Satış bedoll nakden ve 
,.. tklnd miibadll flye nsttuile def'aten tediye edllecekt!r. Muvaktnt teminat 
M7 liradır. l:ftkayede 11 Tonunuz IKO Pazartesi glinli saat 15 de MDU Emlft.k Mlldürlil
lünde tople.nMak ol&D tomıs,ondn ynpılncaktır. Teklif zsrnannın miiznyedenln nçıl. 
ma santın bir ffVeline tadar meztfır tomlsyon reisliğine verilmesi Hızım 

dır. (5300) 

· Y ozg d Memleket Hastahanesi Baştabibliğinden : 
ı - ııut&nemlze IO ar Um .,ıııt 1lcreUi iki hastabakıcı. 
ı _ 60 aylık QcreU1 am~e Sşlcrlnden nıılıyan bon&ervtsll bir haatab:ıkıcı. 
ı _ 40 Ura aylık OGNC11 bir qı;tbqı alınacaktır. Aşçıbaşının yanında lblr ikinci aşçı 

Te de bulafd:Ol Tardır. Dar ve kıılabalık bir mahallede vuku- yct~~d!tfo.iyc .baboniar e~~~r. • 
'- -I .. .. nu ı.e )'C'Tllle ıuaıye o t.n"nrcin 
DU an çoküntü sımsında bu soknktn otu· V1kıl n ...... L-·ı.:ı._.~r y ı b • 

ı · -- _..uuu~u • apı an u ·-
ranlar büy(ik bir korku VC heyce nn U~'TQ• me)iyc eonunda nQ biı knza olmadıft 

F h A k D 
t - Evaaf w oem!U batı olo.nl&nn bonscrvıs ve hilsnilhal kfı.ğıdlıu'ını ıs+Jaalanna 

nti .e erlik air esine, davet raptederek tabib müracaatları flO.n olunur. (6389) 

mı~rdır. örülmu,tür. Fıı.tllı Askel'\llk Dalrt'Sfnden: Evvelce MnL ------------------------- -------

Paz::ır nı Hasan Bey Diyor ki : 
tepede oturnn sabık divanı temyiz ııskerl 
aza mQlhiml '1e M. M V. umuru muhakim 
ınlidfirlli~U b1rinct mllşavirllğtnde bulunmuş 
ve bir çok vildyetlerde mliddeiumumlllk et.. 
mlş. l:ıtnnbulltı 295 doğunllu mUşavlr cııım. 
dl ~. S . A'S.. Ad. haklrnl Ahmed Şemsettin 
o~lu Mu::ıtnta lia.şlmin İst3.nbuldn bulundu -
rıu takdirde kendLtdndcn blr husu.cıun tah _ 
kiki ~ln Şeb7adcbaş1Jlda Fatih werllk d~. 
rC.'line müro.cant etmesi, btanbul hnrlclnclc 
ı.ıc nerede bulunduğunu 'b1r mektubln bil -
dirmeslnl rlcn ederim. 

_ Bn.<ıan ~Y m • .Tm op r na B b k l::im. 
bail ve sokak m. Wn1n1 c!e .. - l e t,ebdU •i.m~crl 
le.r1 de 0'1ştıril ı.r k en·~ 

1. Tüm. As. D. Bşk. 
Alb. 

İrfan Erdcmg!J 
llas n bey - Doğ. ·r-........ - .......................... -............ ·-·-···· 

ru b!.r hareket is -
tanbulun ya~ cToz \..,-'"" _____________ _, 

kop:ıran> iken bu fs. 

mJ ynlnız yokwJıı 
tın.sretmek m~nnsız.. 
dı. 

RıLşid nım Uya 
JWldc r~ıı beraber bu akşam 

Gedlıtpa.şa Azıık bnhçc.stndc 
Knnnakarı..lllk - Vodvll S perde 

Darülaceze Müdürlüğünden 
J)Qrüll mn 'YO hastane.sine 16 kadın hndcmesl alınacaktır. Bu işi yap-

ım.ta kend1&lnde rcıneı "Ye kudret görenlerin hergün müesseseye mürncaatJnrı 
c5288t 

Deıılslerin Yılmaz Fatıbleri... Salonların korkunç Gnngsterlerl 

de Toplandı. •• gun 
Senenin 2 bOyDk fllmi birden 

H 
Amerika Bahriye mektebinin Aşk, Heyecan, şeref ve znrer dolu bnyutı 

. c 1 
Gan~terler ral1 EDW ARD ROBlNSON'un son şaheseri 

BugUn snnt 11 de Hnlk matinesi 

• 



• 
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' Htdlaeler 

' Romanyadaki vukuatın . 
Balkanları harbe sürüklemesi 

ihtimali var mıdır ? 

, 

Kibritten şikayet 
~ ihrk btwunun etiketini mevzuu -
.... baha etmiyecelim. Nihayet o dıı 

kapının, d11 mandalıdır. Va dıı kapının dı, 
ınanda.llie ufratmalc itiyadım deiildir. 

Kibritin kutusunu mevzuubahı etmiye -
celim. c~ aı dqerlJ mauuf, ltlStü bir 
zarf İçinde delerinden pek çok ıey ltay -
bederac da. ...,, gene mazruf olduğuna 
g8re kutuyu açıyorum. 

bpağının lccnanndaki &iyah kimıa ıUrn 
rum. Yanmıyor •.• Yanmaz yal .. Ecza y 
rinde yalnız beJJi belirsiz bir ıiyahlık me 
cud, bu da yanması :iç.iıı klf I değil. 

k · y • z AN Romanyanın -..i--onist dl§cn iki komJU-

Üçüncü kibrit, birinci k.ibritJn ayni. 
ne tabllne.1l ıibi patlıyacak ve aıÇTayan 
bu ac.fer kim bilir neyi tutuıturacak) Y 
mnlttao vazgeçiyor. pencereden aııafl a B a·.llk Hart_de. aarh .dem o TUi , ......... ·-···-· .... .. .................. ! ·-. ~J 

;ru o . • R •unu harekete setirehilccefi hal:kındak.i devletlerinin ve dolayııile u~- Emeltli gennal tahminl4:T de tahakkuk kuvvet ve htida· 
Dtn müttefiki olan. Rom~nyanın8~j";.:nku; H Emfr Erkflet dmdan malınun bulunuyo,ı.,. Ru.,.nm, tün topraklan Alman, Turlc ve ~ O • M · t B 1 • R 

Bir kutuda lwk yedi tane var, az değil. 
Fakat bu kırk. yedi tanenin kırk yedisinin 
de ~11 uçlan birbirinden Iarlı:lı. 

yorum, 

Dördüncü. ~inci, altıncı krbritleri 
birden elime alıyorum. Çünkü Oçii de 
birine yaplflk. Çakarsam makineli t6.f 
sihl patLyacnğı ve aıçıayacak uçlcnn od 
nın bir kaç yerini tutu§turnc.ağı mal 
Onlan da pencereden n~ağı abyorum. 

1 • f d • ı edilmişlerdı. za· i cSorı ~ta. ruıı aakerl muharriri •canı anı ve u gımatanı omanya il~c· 
'Yet en tıırn ın an ı1ga lkı hükumeti .................. _ ••••··-···-·-- rine y{Jrüme§'e ve Balltanlarda Yeni bir 
mnn Romanya hal" u<ay ha ' • 5 et ha•b aı.,ı yalunaiu lüzwn gönned i•ln 
Y Romanya ordusunun balciyeıı er mck veyahud Ronıanyadald Ruı incdan- 'dd bir beh k " 

eh i de bit n Romanya §ark hududlarınınl tasını lcabu] etmele makabil Sovyetlcr Bir· eı en ııe vo tur. Molotof, nıefhuı 
:; ~:deki Rus topraklarına gcçmi~Jer ve fiğinden bazı nıfla.aadeler elde etmekti. nutkunda Beearabynnın tlrdadını hano 
b e lMn yani Besarabyndn, misafir .olatda~ Malumdur ki diploft\uide bir devletten bir yolilc temin için mlinnalb nmanı 'beldlycR:~)arl~ birlikte harbe devam ctmıılcr 1

• oey elde etmek için evvel! ona itirıız edilir c ğini •Hylemi; ldl Onun bu g(;zf) Sovyet 

fıtc bir tane&I •.• Minimini bir çocuk k-
11na beş kulaç .tyah beı:d~ ııarık ıaraanız 
ıuWl görünfirM öyle sıörünüyor. 

- Hele ıanu bir yakayım. 

l b B b yı Romanyalılar, harb ve ıonra pazarhlr muasının etrafına otu- Rusyanzn . Balk nluda kan§lklık dcAi). ati-

Diyorum. Kutu kapağının ke.nanndnlti 
ıb'ah kısma sllrliyorum. 

Nihayet bir kibrit buluyorum. Kib ' 
benziyor. 

- Oh çok oükür bununLı airıaramı - «Pat» 
•te u esara ya 1 k k<ln i•tcdiXinf s5atcrir. v • ft!f d 1 ı · in .,.nJib gelmesi .aye- ru rmı. onunla anlatılır. ı:; 

aonu ıtı u ev et enn e• d"I · "lhak B Bununla beraber Romanya 2R/29 H _ 
•inde benimoemi,le< ve keo 'enn\! b"" lltün bunla, •a•teri' k~ Rnoy nm Be- zfran •oee•İ nmuml •ele.bedôk il&.n •tmlı>-
oyle,,; iol«di. çünkü Ru.,.• a• d '"'

8

• 

1 
•• ' d u- oam bya,.,, belki clo Bukovlnanon ol malini, d•. Bu >unuml ocf e•bcrli§in Sovyct Ru ,.,.. 

yllk lhtilôl iİe ve daha! ha<ble< Y"s;;' :~ geri almak te...d,b!Joiine Alm•ny•n•n ve 1- ya ka.,, olmadoh ve aneok olma! n cenub 
P k .. ,.,nanuo bulunuyonlu. Ef°• 1 !;'1 ıal,..nm evvelden, baıtl tA oeçen oene A- komoulanmn h..ı.ang• muhtemel bı. ıe
Re '>"' !922 de Lehiotana ••~•. • ~a ~ '• Gu•too •Y'ndanherl kail ve h be,da, olma- mayii! e hn•ehtl.,;ne ka.,, mini ı,ı. tedld~ ıüphe yok ki. s.,.mbya ·~:;;; id~. F: mnlan mlimkün d~dı .. Bannnla be. ı,., ı,;, mahlyetlnd. bulundu§a •• n.anı, .. Gevaklı Ram••>• ile de h~<hed« N' 1 Sovyct Ruoyanm. Almanya ile lıalyanm ne aolft&n!,. ki. .-ln>Z Mac•ri•t•n•n • Bnl
kat Lehistan mağhibiyetı RI u~J:aya • ıdğun, gıırbda çetin bfr fua:rbe gi~ bulunduk- <>ariatanın ıul:erl luvvctla..ı Ler "--ft .. 

Biti~k odada otumn cnncmin aesini 
duyuyorumı 

kunm. 
Diyorum. Kutu kap ğının 

aiyııh kıımn aürlJyorum. 
- Gene ol)un mantar tabanCAal pat -

latb değil mD .. llddc bir yüreğimi oyna -
tıyor. Bu mantarlan da nereden bulup alı
yoraun il •• Se.i, tUfclc .aeaindcn n ğı lı:olmı-

Yanmıyor. 
Bir daha ~üyorum. 
Gene y.ııruruyor. 
- Acaba niye yanmıyor) 

yor. 
Cevnb veriyorum: 

T 1 eyalet crını yanı o I b" B J lı: •~ .,. • ., n ••·· ... 
Pinok ve a•••P? 'k başka Bemuab- an " an, • b m•mleketlerlnln bi<Ço• mb.,. kaJa,.k mlinha.,,.,, Romanyayn 
Leh!otan• kaybettmh :•:k ı,.kinlanm d , yederinl yeni hkad kuVYotl.de imal et- ıaonur için ı.ı..ı. olun,.ı., dahi, Rom n-

- Mantar tnhnnca&J değil. lcibdt ••• 
Sözümü tamıımlıvamıyorum. Odadn bir 

bez koku!u var. 

Bir kere <lııluı kibrite bakıyorum: MU 
kc;mmell Kutu luıpağının kenanndaki al 
yah kısma bakıyorum. fa"Velcc çaktı 
kı1nitlcr onu paramparç ctın41er. 

Y•Y' geri Uı.mok ve ~ ?' mel<, bunlann hakftmeılerini delil•fütmek Y"Y' y.,.m•ğe UR gelom.,]
0

,_ H., 'ıki k. ı · ok etmıştı. ·ı. B b il · 1 B k · 
o vn ıt çın. Y Bü •ük Harb sonu, garb- ve n· .... nyct cse.ra ya e lftma t u ovınrı· memleketin nlifuıl.nnın eemuu har ne 

Sovyet Ro.,... d '··ı · ,;mı, ctmedilii nm de,hal •<Tk .,. tahilyeoJnl &mı,. b;, llltl- kad.,, olmdi (800.000 nbfu,Ju \ Bukovlna 
de yaln» bu:;la;'j d°':' J,h. bl<Çok ye.leri mat omu Romanya,_ vennok için •eçmeoi, ve ( 3 mDyon nQfu,Ju) Bomabyan•n zlyo-
1919 muohl °,i 

0 

hllkümeıle,e tc>ke mee- Almanya ve lı '7 ca h., g&rlllmemi, ola- ındnn •on•o ld Romanyarun nülu,una mua-

Tnbnnca teııfle patlıynn kibritin ucu sıç
ramış. yerdeki hal•yı tutu turmut- Ayağı -
mı ba ıp eöndilrllyorum. 

Elime g~cn lcibrite benzer tek kibriti 
de gene ligıırıımı yakmağ muvaUak o~ 
nıadım. ı 

r:J ..r111.et :flulri.Jl. Bir başka kibrit alıyorum. Onu da kutu 

JCnl te••kkli e en bili<; fakat bunun b<iyle olma .. itin '"' dil olabillyodorı da gmk Mneu .. ge-
bur olmu~tu. a·· .. ._ H bd A ve mnhiyeti j dc!i§tfrcmez. Tf\k Bulwıır ordulıı.nnın t .. ~\il!tı yenidir ve tle Rusya, ı.ıyux nr e, VTU- .. ....,. 

Bu sure k kaybeden devletlerden- Zaten Romanya kralı ve Romanya hü- bir ild ııcneliktfr. Buna mukabil Romanyn' d 
en ço yer k" · R ül · R l '-'dfr L v pa 

0 

b b1 memleket tedricen ve ye- umctı us tıma.tomunıı 'Ye us notnııını ordusu nem uıu ve nom de kral l'\.P.rol 
dir. B~ ec e e iktısadi ve askeri alanla. kabul ettiklerinden Sovyet kıt'aları, 28 Ha- iş ba .. me geldll.t n eonra (ok kun-etlen-n.i

den Umran ve ' d · li B L • k ' C '- hl k 1 
k t kazandıkça Rus Sovyetle1i zıran a, tııma u&ovınanın ıncr ezı er- miştir. Bu aeoe e fC'\'İ:eyonist i ·i mem c-"?d.~. ~vvet. in Tcvizyonist olınnl!t ve BU- noviçj ve BcearabyAdn Klşlnef ile Akker- kt"t ya ancak ~uyn tarahndan vıeyahud Bulıp:ı ıııvase ın • ı h' J • • h•d' · · J ·ı 0 M L '- • d 'k d " '- J U "d hI 

H bd kaybettiğı yerleri geri a mnlc man 'e ır erını 11. taeatz ınra ettı er . • ,us inver cfoctın c:ı t~şVl ve var ım ıur· Okuyuc:ulamndnn genç bir kadın koı-nsılçift ilk tesndüftc yı"ı maya m ıtaı. . r ~ 
,Ok .~' .ıh 1 n•tla• Ö•eım.,; bcklenô<dl k•ı'•l•n, bu 'OTetle. Glrimetomda tayin ve mek ou,...rile haı.\ete g.,,ebn"'"· !le ammda ...,,.;, bi, xnlinkn,., müna.e- vn kurmu, ,.,.,ım.zıa,, çocuk ealuhı ofauı. 
için m~~· ;enl<Tde de yud•iOm veçhi- IM•ih e:ıikle•i hududla•a kada., timaU Sovyet Ru.,.nm şimdi ••d•m• beb- betile fikrimi ooruyo" m" öyle elle]., bil"rim ld, _ iıte Y••!~ ••rl 
Onun ıc; n. Rge. hükGmetinin statüko taraf- Bukovina ile B rahyayı iıgalde devam aizdir ,,c vıtrld değildir. Mihvctfn t ·Jlc C~nç kad•- yeni evlcnmİ!ltİr, birk ç Sf!- geçen hfr zamandanberi, bıraz d ıtıyadlJl ''- Sovvet u.. • • d ''-1 · b '" R d d n ~ ... b d tl k L ı...ı d 
- I - ı..o büyllk demok"'~ devletlenn- • """"en ve u nuousın umcn o• uru ve y.,d•m•ne elönce o da ou an • mum- r.e ugaile> .ı.. •endite ;,_ "'abaı. yo - kuVVctlendin!iği ı, O• u navn~ .,n • 
im 

0 

~;nde antiknmintem olmHma '"*" t mhndan hôçbi, nmknemoı gGnniyccek- kün d$1di,. O halde g8rlllllvo< kL Buko- mak •'ZuonındMln. himz geunek, eğlenmek Y•t•)op gibnekted;,J.,., Fakat bu allelc 
den "' ,.;,;onl•t bulunan Almanya ile da- !eri a lk&,dn. Bu vaziyete nuuon Sovyet- vino ve Be,.,..,b,.mn 1 .. ı h dl Ro- anuoundadtr. Kendi ta~iriJ., •nCJ'e•lz» dide" «gaye> •lzdbJ.,, ve gen .. me~, r 1 kin uyuşması ~düfi olmamı tı. ler Birliği hükOmet ~e ordulnnnın işgali man ve dosthın için hm ne kadar elim _ Çocuk ~hibi olnıııyo çok ,.nkit var, IHderinde bir fırtına He knrşılatrnn~tan na. 
La B 

0 

ay b·yieee te•blt eıdkten •o,,.., ge- daha ileri götünnalerine do bh •eheb kal- •• •cıkl, ı,. de, m•h•llt k lo..,k vo olm- dl,y .,ı,. mo"'n kalm"l"'d'" Ek,ık!.,,, vaTiln1ı A
unwu t 

0

• 

8

,.,nda nktolunan Nnzi - So"- mamıştır. Çünk{I ğ~r Romanya ıil&.hlıt dilik hZSyJece kapan cakbr. or. k · f"k' d d' mühim bir eksik len· vnrdır o dn rocuk~ 
gu• o. Erldld Koca" ı.. ı..mamen • " ı ·n e '" ·ıı Ç k . . . k". "] ~ . çcn d•mı· tec~vüz paktına ba~lı protokol- mukabele etse idi, Sovyat Ruıyn, galeb~ H. F- Ç ._ -v·ın temelini te .. kil eder, 

1 

~ ocu evın n,cş eııı, zev ı, cg encesı, ay f°' • b;,ınd•. Sovveıle• Bi•Uğinin hlçbh hoUnde, dnha ook ı<YI« mt,·ebilhdô. Nı- .............. :····-;---··::···---....... : ................. f İ.u •.:.:.ii ku,mak 
0

1..,.i,. demiı. znmandn da knd•no cüecndinnemek. ldıl ank~ı Romanynya ilhakını tanımadığı, Be- tekim, Finlandiyad11 olmuftu. Ruslar Fin- Eskı§ehır degırmcmlerı ve ı.;un z Lı k d . ana ecvkc- temel kelimesini kullanmıy yım, ıugorı. 
va 

1 

d · · Al t 1 l"b !diki rl d '- bd J b 1 Anlıyorum ıu genç a mı ısy '- d b~-&j h-non Ruoyovn av cım.,, mnnya •- e.e gn • ge e n •· nar en evvel •!an u un unu bu 'fud .Jrd· ,..edidfr. Bu Ngoda nkdi ne •a a. ça .. 
"';,"ndan elbet vaktilc •~•nm" olduğunu Finlen!en 1 l•d;kleri ye.J.,den TC üd.,d.,. &>.ı,.hb d•l!tnnenle<l ,..,. kaldıkları ı.ın den • 

1 
• B' ' '" d . h dakikn ,.,_ yap•h,.a o kod., ;y;d;., o kadar faydahdıl ~ b ı etmek ikıi,. ede" K.,.Jik kobul et- fazı..,., t•leb •ttllo< •• aldd.,, Fakat Ru- lstnnbulun stınııu: JhUvae> olan S!IO ""' n. - Nnsı 1 ldız b~e"j,. ız, kurduk) de- ve bu bııhüte tcrcddüd ile geçirilecek iter· 

• ku J" omd" ki, ltalya da So"Ye•l.,. Bhll- men hllkUmeıinln b.,eket tam Lunn mey- nun "°" t nu ,.,İnıe •ülmekte ldl. k•lmaya mU"" " m nu giln ı.ı, zuanlrr. Genç hdın me••k ....,._ 
"!'. b.; ni •elinden ve bu hu .. •tokl Almnn dan vennenU,ı;.. Bu '11 malız "o cörillm , nakit uı.. mı,. "k k k mnolesel eln, belld bi,keç oy farla geıonekten maJi, im~? den hnbe'1idi<. Bunden bo ka. bfr Bund n bo,ka Tunada. Tuna ağotlonn-- dn te.hbur ve Yiat vutu>uldul!n anbfJL Kodın cı.bla• ı1no mklı er e kocası nım kalır, fakat mukabilinde bulac .. "a.ld t ewel So•')'elle< 8;.liğinin !l•lk·~ da ve Ko.ı.,.,..,.ı., Sov,.etl., Bi<Lğinln de- "'"'"· Bnndan ....... ••hrtn nnıan ··- pek azdn. An ,, on n uyueumuİ.na Tnen- <evk, eğleoec, n.,·e ve"""" o bi.knç..,.. b, ~ e muonz R6.Uoen lı.Jyan •'Y ••h- nlz Vo hava ıı.ı..ı btemio olduiu hoHmdn hı. d<ttnncnJ..n llllü'lll""°>:. ""'--.. yu • «okalliyct• d~. ••'i"J'"'" '~' mahrumiyetini zlyndeeile tel&R ede" '. ~ d.ıı..ı, belld, Sovyeı Ru"'°"' e~ ilk venlcn habe.l.,y, tahoUuk etmedi!.,., mu,ak lmf!dayd"" ımpOnn e\nıek ._lo!nın .ub. düoünce.Jnlkehe; i • y ~nu~.lenen bir TEYZB =~nb;ndan dahn ileriye gitmcğe m-en

1

e,l· 'Ke.z«a ~~!k~So;v~\!e!.t ~R~:.:,u~ıy~n:.!n!!ı:!,n~y~en~i~t~;;,:e~b:!;b~ü:!"i~le~b~o; .. ;uım:~~~n.stna=:.~~:!~~a~c~a~kttr:;.,· Q:iZE;g;..,,.._., _ _:-=~H~a;k~ı·k~a~tt~e~h:.;:a::;;;;JT;;. ... ~~-ı-ev--~, 
IQ) D 

Kemerlerinizi kendiniz 
yapınız 

ı.,ınden sılulma~nız ıık bir scntOr 
El k sıze çok tatlı gelecektlr Bazım bir 

rapınn k'" Ü 
iki sna.t ıçlnde b!lJslanıp blUveren ~u uç -
ellk SÜ!! m blr elbfllcyı naZJl guzelleştırdtıllnl 

tecrübe.t!rlnlzle pek iyi ibUirs~nlflnz. üBunu_:ı 0ı -
ı.ndlr ki çekilecek zalunct goz ze gor n-

~ıycce'l:tlr. &'insen bllyük bir zahmcU r'e 
,oktur. 

Koydn[('umuz örneklerden yukarıdaki ör -
zne bir kemerdir. Yünden yapıta.bileceği glbl 

tın veya Omüş re1'181 mnnn nev'inden tan. 
~ı örgü malzem inden hatttı alclCı.de ko.. 

rıdıın da dr1ilebDlr. Kroşe ile sık iğne Ö"'Ü_ 

:elttır. v örgünfin aruındn incecik bir 
iord 11 dolaştırılacnktlr. Bu kordon keme _ 
rln knb. rık ç "ilerini meydana cet rec<'k -
tJ B Wi"I l'l:nrum önüne tutturulmak llıcre 
_';eslmde sördU~finfiz gıöl- 1ki }il\'arJnk 
toktı örü ilr. Kemerin açılan yerı bu toka _ 
JJırd:ın t_rinln altında bırakılır ve ~k:nD 
aıt.ına t.ok bir kuması.an nst!tr geclrllir. 

Al tak! mnt bir deridC"ndlr. tTstü mnktııe 
dJkJ.Fle süslenm.lltJ' Önfme toka ye .. ıne 
ruıtıından ''{' a sl!'c tollclen te.ntezı bir par -
Ç1' :ıJAve edlllr_. ______ _ 

Her kadın bi!melicFr 
13 1rnh ıer nlzl. bardaklanntzJ ve c:ımlan _ 
!lı ipct,ll parçalnrllr kurulayınız. Böyle bir 
~ r(.lnı7. yok!a gazete Wıdı lle sllinll.. Çok 
P ıem l1Jenlr ve p:ırlarlnr. 

Jyl * 
tJııkt.ııkl t.u7. n dntmo kuru kalması 1-

'l'U ('ttl,!:lnc h 1rkar. tnne p!ı1nQ atınız. Ve bu 
çtrı 1 ıerı üç <'!ört ~tinde bir c'leğ1ııtlr1niz R.ü. 
ptrlıl•~I ttı"ıtn tu?luktn.n nkmaması derdin _ 
tube ]ttırl ulursunuı. 
den 

Postan nın edebi tcfrikaaı: 58 

Zetyncb hirdcnhirc hudann nrnl!lnda 
eıkıım11 gibi "ricudünGn donduğunu 
hissetti ve k.ea{k hir ıeslo: 

- Cülc güle Halı'.lk 1 diJrorck içeriye döndil. 

* Vapur kalkacatı •nada bir tcluı ol-
du ve genç biY kız. elinde bOyükçe bir 
çanta ile nef09 nefese kotarak geldi. la
keJe çeltilmi~i. f.kat o anada yolculnr
dnn biri onun ko~tuğunu ve vapuru kn
çı.rrrı~k llzer~ oldufunu g~hınilı olacak iti 
bır ıımoek alhatflc fırlayıp scnç kızı kol
tuklnrından Yak.aladı, v~pura Aldı. 

~u a.ııhne o kadar aüratle geçmişti ki 
ne ıskelcde bulunanlar, ne de yolcular 
bir hareket etmcğc vakit bulamaclılar. 

- Y anm eaııfye dahL. vapuru Juı
çırn<:lllc tınız ZCJ'fteh .•. 

- Öyle kottuın ki nelcsim tıkıı.nı
yor ••. Fakat eh rfttiktcn aonra Naciya-
ve derd l\nlntnıak_ çantarru hıu.ırlnmalt 
Jnzım gddi. Evde dadımden bn k• tı· _ 

· ı r ,_ .. ız. mctçı YOKiu. vnnteımı kendim taşımeua 
mt-ı:hu! kftldı~ ... Ne lıe, Yetistlm yıd 

Haluk neş c Jçlndc giJl(iyordu. 
- ~.)'.!~ hızlı koouyordunuz ki .•• E

vt-t yetı tınız; fakat cvvclccdcın nic?n ba
na hrıbcr ''ennedfQJ2., beraber gelirdik. 

- Sonrndan kınar verdim •.. Sizden 
eııırla rca ııvn kale cağı mı dO,Unüncc bir
denbire telaşlandım ve buna tahnmmlll 
edcmiyt-ceğiml anlıynra~ arknnızdnn 
koştum.. • 

Küçük vapurun ııuka ailvcrtcainde 
yalnızdılar... Halllk uzun boyunu ~cnç 
kıza doğru ~ğcrek tntlı, bo§uk bir •~le 
ııordu: 

- Demek k.I •cyahatc çıkncağım i
çin.. bir müddet beni e&nniyeceğiniz. 
için geldiniz öyle mi) 

..- Evet ..• 
Bu kısa cevabın kalbindeki beyCGnnı 

açığa vurmasından korkarak nave etti: 
- Ynnn Ye,llköye gitmek. ııi:d u

ğurlamak istiyorum. Milıaade eder mi
siniz) 

- Tayyare ıaat altıda yola • çıka-

• 

Na.klcJ~n: MıtM:Ses Talı.in Balttuıd 
calı: ••. Gece 1'n.ı uykudan ltalkah!lecck Harclcet -.ti gdince genç adam a~ır: 
misiniz) fula ağır admılaila ona yalclaştı, elını 

Bu ıcli IOfto HnlGbıa gdz.lcri tef- aldiicdc aıkarak: • . . 
kot Ye laka n~ parlıyordu. Zeyneb ketn- - Bana mutub yu;araınız. d~ıl mı) 
dinde arib bir hheı.tııız.blı: duydu. Koca- dedi. . l 
sının baılıaı. btr icadını MVdiğini b!ldfii , ~u v~ ~mi 

1 

bır tekilde o masını 
halde onu •eTinm çok nadk bir n:dyet teıcih ettıii qlldırd · d • •

1 
ledil 

dC"ğil miydi) Hoflfçe tareddüdla cevab Yolcuclla.
1
r myyf ba.ıeb~e •. ~gnıd kı :1

1
.dl 1 ~.r. 

dI Zeyneb erin ır ın ıçın e t ı em ;ı. 
ver 

1 

O . •_.;ı b h d L ,.."-'erile kOCS!lnı tnkfb ediyordu. Yüzü-- emın annenı.:.oeo a ııc jtfgen ... r.ı ki d ı. 
b 'lh '- • ld y ·• nlin l:onı uçmuo, baca. arın n "uvvct onun ı assa DJr gece e'YVe en .,ıı.. 

köydeki bir ahbabına ıldfj> sizi •on da- hlmnnııştı. .ı J 
k"k k d 86 k • t ~ıv· .a J Evet. orada kocaJannı ttJAm t emc-ı:a~ 0 

ar • rme · 
15 ~ gını 'Y e- 1 bqka kadınlar da vardı; Ettkat ~~ştlnu •. , Bcrum o~ftda bul~nmadıiunı fe ac en. h:muaa, ka.lblerini dolduran 

gorllncc hayret etmıyccak mı) onlar, hıç o . 
C d Mr d d k d"sf J mce'ud hatıralarla tesdlı ve kuvvet bu-

1- cnçL ~ .a1:_,_ ibıı:' m~, en ._e~L~ n laCAklardı. liıalbuki o, bumdnn ynlmz 
:ıı:orvmaıı: ıçın .. .., iP ı acnacyere«> ~na- k bir elin eline değmiı oldu"1ınu 
peye oturdu. soğu vzak1a kb 

- Şimdi te.!atımzın -bebini arıhyo- hat1r~~arakbi catı• : ne d::..:ındu··-
Bır..ıen re De yap gın., ...gu TUB~~u söyledı"kten sonra cebinde ÇJ- ğünü bilmedcm otların üzerinde lı::o§tnağa 

Jd batladr ve yolcular henüz t yynrcyc gir-kıırdtiı gazetcdof okumaf'a dn ı T9 va- tncden onlara yetisti. Artık ~pbe, tc-
pur BebC"k iskelesine gellnafyc kadar ai- reddüd, Handan ve bütün cihan gÖ:tÜnz.ını llÇmadı. 

den llilİnmfıtl. 
Erteııi sabah otomobffle Y c:{Jka •e 

geldiJderf zaman ortalık hafifçe pu11lu, 
hnvn ıcrindi. Meydnnda iki yolcu bty
ynred harckt"te müheyya bfr vadyattc 
dunıyor, yolcularla onlan ael metle
meğe gdenler bir kenarda telilf Ye Le
yecanla on tavBlyeJcrlni birbirlerine 
teknnlıyorlıırdı. 

Helale ımnee.fne veda ettikten aoııra 
hin mntkülli.tla onu derhal ahbabJannın 
evine d8nme§'e razı etti. Sabah ecrinll
ğinln ya1Jı hanıma zarar vermalndcn 
korkuyordu. • 

Meyde.nd on on beş kip van!ı. Pi
lotlar, reııdlar eon haı:ır!ıldannı l\.ma1 
cdiyorlnr, JUraya buraya koşuyorlardı. 
HenUz tayyare ne ıeyahat pek tabn g8-
rülmcdiği için herkeste faz.la bir heyecan 
vııTdı. Hele kadınlıınn y8z\l ınpsan idi. 

Zeyneb blT parça geride durmut. kal
binin çnrpınbaını yatı§tırmağa çaL11rkan 
biraz sonra HalOk.la naaıl vodnlaşacaiını 
dUşUnilyordu. 

Haluk k.eadiainc yakfa~n tel şlı a
yak ae.sleriı:ıc döndüğü vnkit tô yanında 
Zcvnebi ~rftnce Şll§ırdı; fakat dura
cak. düşilnGCek vakit yoktu. Heme.n kol
lannı onn aotı ve genç kı.z onun bn~ını 
lkl clile tutarak .kendisine .lcadar eğdi, 
tlt:riycn dudaklannı onun dudnklzırı üz.e
rine koydu, belecandıın boğulan bir &6-

laı 
- Yolunuz açık olsun Haluk .•• dedi. 
Yaran saniye genç adam kansının in

ce vücudnıın koTiarı arneında •ılttı'lı:tnn 
aonnı biraz: aort bir hareketle onu :itti ve 
ukaqnşla:ri)o b~raber tnyyareye girdi. 

Zeyneb rene ko~ koşa yerine dön
mliı. diğCT kad1nlann yanında durmu§tu. 

Pervane d6ndü, motör homurdandı, 
frl lcuı ovvcll sendeliyormuş gibi titre
dllttcn soma y{}kselme~e başlndı. Yerde 
kalanların lı:lmiıi clleıini, kimisi mendil
lerini ~llıyorlar, ba:ı:ılnrı: 

Güle cUlel diye bağırıyorlardı. 
(Arknst r) 

ı> • 

Otuz sene hiç kimseyi tevkif 
etmiyen polis 

• 
Son seneler zar-

fında tek.aildlük 
rnüddetl geldiği i. 
çin, tekaüde sevk 
edilmiş olan bir 
polis mr.-muru trun 
otuz serıc polislik 
va.zifefil yap~, 

bütün bu ırnü:ddet zarfmda ne lbir zabıtı 
varakası tutmuş, ne de bir kimseyi tevkif 
etmiştir. 

- Bu nasıl milmkUn oluyor. 
:Oiyenlere: ~ 

- ~ in.sanları ceza ile değiJ, nuSıa 
hatle yoln getir.meyi bilirim. 

Cevabını vermektedir. Filhakika onuu 
vazife ile buhınd\ığu mıntakalarda tet)d. 

kat yapan polis :müfettişleri, ccuıyı mO.. 
folzim hareket ya,panlara tesadüf etmla 
mişlerdir. 

* 
\Tayyare ife seyahat eden 

kırlangıçlar 
Henüz A vu.stur

ya, Almanyaya il
tihak edilmeden 
evvcl Avusturya. 
da birdenbire şid
detli 'bir kış baş
lnm~tı. Kışa doğ. 
ru A vusturyndan 
İtnlyaya g~n kırlangıçlar hicret ~ 
vakit bu:lamamışlardı. Avusturyadaki hlıo 
mayei hayvanat cemiyeti bu vazi) eti ~ 
müş ve kırlangıçları ıtnyynre ile Vcncdl· 
ğe nak1€ttirro4tfr. Hava soğuk oldup 
için kırlangıçların tutulması gayet kolaJ. 
olmuştur. 
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6 Sayfa SON POST.A 

(Memleket Baberleri) 
Trabzonda fındık ihracatı !Z!J1İr be!ediy~ rei~leri 

ıçın şehır muzesınde 
Piyasa durgundur, fakat son defa Almanya ile yapılan 

anlaşmadan çok mühim faydalar beklenmektedir bir köşe hazırlai11yor 
lzrnir (Husuıt) - Kültürparktaki tehir 

Trabzon (HMtısl> - Geçen aene fm.dıt tHnle tnlclya\ yapllmaa 416fQ.nülıulltılıd.lr. mlizeııine, ilk belediye tetlcil3.tı kurulduiu 
mahsulfi otus mJlyon kilo olarak te.sbl& edil- K.aa1arda beledfı'e ndall)J.. zamandanberi lzmir tohrlne hizmet eden ve 
mtştı. Bu mahsulden Hazlra.n bidayetlnı l&- Bul b.r:ala.rda kaym•hmtuın ubıdMlnde vazife gören beledtye reiılerinin birer fo -
dar ancak on beş milyon kilo ihracat yapa- bulunan. blledl19 reialiklen intiha;pla ,apıl- toiafının konulmasına karar nrilmittir. 
la:bllmiştir. Almanya ile son zamanlarda 1'. maa tıl.!ıltb edlldltinden pan« mM._ sa. Bunlar ağrandisman olacak. ve nevedilecek 
pıla.n yirmi bir milyonluk Ucaret anla4JD.an. detttn Urazın lda.re.sıoo. ~ yapı- biT broıiire de tercümei balleri k.onulacak
nın piyasamız llzerinde pek yakında mtıbim lan ıntlhabda ömer Kul•Jinotıu. AJı:ıp.abaı1. tır. 
tesirler yapacağı anlaşılmaktadır. Bllbua da ile Mttnır Serdar tua beledJye NWilin• Yapılan tetkiklere ıöre İzmirdc ilk bele-
bu anlo.şma ithnlfıta mukabil ihracat e.suı ~. diye te~kilah 1284 tarihinde kurulmugtur. 
11zerlne istınad ettiği içindir ki ticarl mll&Dll· Btr meb'anmomıa bnferamılal'I ilk belediye reisi Helvacı zade Emin bey -
lelertnin sUratle in~ar edece~ kuvvetle ~hrlmf.ze plen Rlze meb'Uau Fuad fttrmen dir. Bundan sonra belediye reialiği yapan 
tahmin ı. dilınektedir. Bugünkü plyaaanm Ralknt salonunda binlel'C9 vatandap. hlta.b zevat gunlardır. 
durgunluğu karşısında h~en en ziyade ıtok ederek a.hvall huıra dol&:fWile ı:nJIJl atyaııe- Y eniııehirli zade Ahmed Ef.. Ragıp pf., 
fındık tarım satış kooperatftinln el1ndı bu.. timls .,. haltımıza terettttb edeıı TUl!eler Eıref pş., Tevfik po., Yahya p~ •• B. Muam-
lunmaktadll'. et.ra.tında faydalı bir mn.fera.n.a ftllml~tir. mer Uşaklıgil, Ahenkçi B. Nazmi. Taılı oi-

Yıımurta lhrn.cah Fuad 81rmenln kon!eranaı hopar16rlw Va&.. lu Dr. Etem. Evliya zade Refik, Hacı Ha -
Trabzon havallsl ve hint.erlandından son tulle .. hrln her taratma da.ğıtıl~ b1ıttln ııan PO•· tekrar Muammer Uşaklıııil. Şiikrll 

altı ay urtında 5071 küçl\k ve 753 bQyük halkm iatifadeein• arzedllm.1ştl.r. Ba tonfe- Kaya, Aziz Akyürek, Dr. Hul0.1 Alataı. 
sandık yumurta ihrnc edilm~tir. Bunlann ranaı mi.1teaktb günde hatıb Bürmtu kat:a· Sezai, Dr. Behçet U2. 
en razlası İtalya.ya. gönderilmiştir. Hali hazır sına rkferek orada da ayni mealde ıı:tnm bir Ayrıca lzmirde vazife gören valiler için 
daki hnrb dolayıslle bu ihracat tamamen konfenruı vermlf ve döntıfte şemtne Trab- de oehir müzesinde bir köşe ayrılmı~tır. Bu 
sekteye uA-ramış ve piyasada yumurta flat.. zon belediyesi tarafından Yeşllyurd lokan.. hususta tetkikler yapılmaJctadır. 
ları pek dll.7il.k bir hal almıştır. Maamaffh ta.nnda bir dyalet verilerek Ankara,. 70lcu 
bu durgunluk karş!.Slnda İstanbul tartkf.Ie, edllm!~. 

Bucada bir köylU kızmı vı 
damadım vurdu 

OUmUşhacıkHy Halkevindı 
konferans 

İzmir ( Huıust ) - Buca nahJyedn.ln OGmiıfhacıka7 (Husu.d) - Mil.it ft &uUı! 
Çamlıkule mevkünde bir tarlada Esldtehlr- 1'(1.nlercle verilme.ti ltlyad edtntlmtf mnte -
B Reccb oğlu Hl\mid; tabancasını bet el ranalar eert.slne llAnten 1'1etifadell knn.Uf -
ateş ederek tarlada çalıaan damadı Milınln ~alara rru,punun ilki Hal:teVind• Olm11 so. 
n. Müminin karıaı Ve kendi kızı Necibeyi ıakolhı tarafından aBeşiMI kob ada. " -
muhtelif yeılerindcn yaralamıştır. Vak'anın rilmit, bUy\lk blr kalab:ıhk tarafından biiyük 

b b. '- N ·b ·ı M.. · · · L bir allb ile dlnlen;1m ı .. •;r ~ e ı; xızı ecı e ı e umının sevııere& _. ___ _ 
evlenmeleridir. izdivacın şeklin.den sinir - 1 • d • 
lenerek bunu yapmış. fakat yakalanmıfb7. ımır 9 hse kampları bitti 
Tahkikata rnüddeıumumt muavini Sadık lnnir (Huau.t) - Aakerlik kampının 
Tüzel tarafından devam ediliyor. nihayet bulmuı üzerine Kültür lifflı tale -

Yalovada komşusunu balta 
ile öldüren bir köylU 12 

seneye mahkOm oldu 
Bursa (Husust) - Yalovanın Çınarcık. 

köyünden Hasan Orucun, mısır va fasulya 
ekiJmi, tarlasını çiğnemek istiyen Mehmed 
Ay'a Hasanın karısı mlni olmalı: istemlı, 
Mehmed de buna kızarak kadına küfret -
miştir. Kavgaya kımşıuı Hasanın başına, 

Mehmed Ay balta ile vurarak Haso.nı öl -
dünnüı olduğundan, muhak'!me neticesin
de Mehmed Ay 1 l ıeıae ağır hapse mah-
kum edilmiştir. 

Muradhda herkes karga 
öldUrmege mecbur 

belerC diin ba,1annda kamp mildil:rt yU,; -
batı Refii, aübaylar ve mekteb mildOriJ bu· 
lundulu halde trenle Alıancak ganı:~a gel- lstanbUI S, 8hİr tiyatrOSU 
mialerdir. Burada kamp talebelerine dtihak 

Muradlı (Hususi) - Burada 18 ifl 50 
ya, araaında her şahtı (2) karga ba11 ve
)'ahud ( 4) yavrusunu öldünneğe, öldUrt~ 
nıeğc veyahud ( 8) yumurta!lını gctirmeie 
inecburdur. Aksi halde cezalandmlacak -
!ardır. 

ctmfttir. Zonguldakta temsiller verdi 
Kamp talebeleri birinci Kordonu taki -

ben Atatürk heykeli önüne gelmio1er.,. bu- Zonguldak {Husuat) - Partinin genel 
rada talebe veJlleri tarafından karttlanmıt- merkezi tarafından Halke.,·imiz aahneııinde 
lardfJ'. temsiller vermeleri kararlaşmı, olan ~ehir 

Cllmhuriyet meydanında törene İıtfklA.I tiyatrosu grupu, memlekethnize gelerek 
mar,ile haolanmtf, Ebedt Şefin hayk.eline 

B 1 k • d b• f 1 b l d k çelenkl.r bıraltılmıı ve genç erler and lt _ temsi1lerine başlamıştır. Kıymetli 'an'at -
8 1 8Slr 0 lr a 8 0 Or a 8 JO mi~tlr. Talebeden Sadettin ukerlilin ıenq katlarımız, Halkcvi A.hnesinde beı temııil 
Balıkesir CHusUBt> - Bnlıkesirde Yıldırım ruhlar tizerindelti büyült •• heyecanla te - vermi§lerdir. Halkevi temsil salonu, her ge

mahalleslnde oturan orta mekteb üçüncll sirleri. askerlik kampının talebeye a11ladıfı ce büyük bir heyeca!\ kitlesi halinde seyird 
IJJUf e~lnden 16 ya§mda Ahmed Yal • dhıipJm hayatı hakkında gfixel bh nYhık !erle dolup taşmıştır. 
b1ar blt o.ydanberi kayıbdır. Çoou~un .smı!ta söylemiştir. 
talm!lfillldıı.n mfiteesslr olımık ebeveyn.lnl n Talebeler blllhara takım kolu ha.Unda Dün, aan'atkô.rlanmııa şehir bahçesinde 
Balıke<>lri terkettiğl zannolunmaktadır. Ah.. bir ıeçld resmi yapmıılar, lnönU eaddealnl bir şölen vcrilmiitİr. San'ntkarlarırnız, nk· 
med Y Alılar her yerde aranmaktadır. takiben Poligona kadar gltmi~lerdfT, şam vapurla şehrimizden ayrılmıılardıT. 

--=-----------------------------------------~ e<Son Posta» nın tarihi tefrikuu 79 kana fazla tesir etmcı. Tasavvur etsin ki 
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A YNOLCALUT HARBi 

Baybarsın ordusu daha kuvvetliydi 
anı a, ötekilerin de kalblere ddııet ... 
lan şohret ve mcharetlcri vardı. Harb&t.. 
mek, onlar için adeta bir mealek, bir htı
Der halini almıştı. Kölemen orduııu MI
ardan çıktıktan sonra bu ş~bretin hafil 
bir ürküntüsüne uğradı. Duyduklan. 1.
"fittikleri şeylerden yüreklerini ant bh 
korku istila ederek Salihndan ileri slt
mek i temediler. Kutuz burada - Ya'V\1-
zun Çe.ldıranda yaptıtı gibi - müessir bJı 
nutuk aöyliyerck: 

«Ben gidiyorum, siz kaçıyoraunua. 
İatiy n arlcamdan gela.in. i.etemiyen .. 
vine dönsiln» dedi. Vo derhal nutkua 
teairi görüldü. Baybara pi§tara kumanda 
ederek Gazzeyi sardı. Ketboğa Gazzeyf 
tahliye mecburiyetinde kalarak ordunuo 
aiırlıklannı Şama ifÖnderdi va hube 
bavr bir vaziyet aldı. Nihayet fiti hUyQk 
Türk orduıu Kudlis civarında {Aynill
calutıl mevkiinde dünyanın en mühim 
aava,lanndan birine tutuştulaT ( 1 ). 
Korku kuvveti ııindiriyor, Baybarsın ~ 
dusu korkuyordu. Daha bidayette tol 
cenah kaçmaya ba,ladı. .P zaman Ku
tuı: üç kere: ı<Tannl Kutuı: kulunu T ... 
tarlara galib getir» dıye haykırdı ve o 
zaman Bııybars harikulade blr kuman• 
danın yapabilece~i her ,eyi yaptı. B1I 
sava' Kölemenler için bir hayat ve me
mat mcselcııi demekti. Fakat Baybarnn 
le "nde hayat ve memattan çok daha 

n gayeler yaşıyordu. O bu h::ırbi ka· 
zanmı olmnkl yüksek emellerine genlt 
bJr h y tiyet verecek, o bu harbi kazarr 
makla senelcrdcnbcri karlı dağların ve 
bo kırlnrın serin rlizg&.rına kapanan fU 
kız çöllerin mahsur havasına yeni blr 

muı olacaktı. To.ıihe geçirmek le
amını o ancak bu harbi kazan

k\~ perçinliyebilirdi. Yüksek bir ideal 

s ıru ı2GO. 

Ycaanı Htua11 Adnan Gl. 
._ dehalcar bf:r hat. eesar.t dolu Wr ,.0-
rekl. elela verdikten ıonra nelere bcllT 
deiUdir ve bu böyle oldu. Borulaa aol 
ecnall Baybam.n ıedid 'btt manrnulle 
tekrar phlana.a bir at sihl 111ldırch. Bu 
hUcum llhanlılan sarab. Ketboğan• or• 
du• bonlur ~bi oldu. İhtiyar kumandan 
• nman ackaen ıenenin bin türlU mesa
hirnina dayanan çelik paı:ılanD.LD ııon 
ltuYTetlle kıhcına sımldı. Bu savq Bay. 
banın oldulu k.adar onun için d& ,.ubek 
bh p7eya dayanıyordu. Bu harhl ..,...e. 
den hcrhanaf bitaraf bir TUrk, lki taraf
tan birinin kazanmasını temenni etmek 
iıteM bu taralı aeçmekte bilyillt bir milf
kUllta ufrardı. ÇünkU iki taraf ta ayni 
Mı Ta heyecanla çarp111yor, bir tarahn 
kumandanı aakert hayatına tarO.tıe yer 
almalı: ietiycn tanlı bir ııMt yapmaya t•· 
lıprlt-. 8tekt tarafın kumandanı safer
dn afere kOfllD bit &mrlln ıon ~a-
91111 ren• ıereffa ve alnı açık kaJM,malt 
iıtt,.onlu. Bir tarafta dolmak iltiym bir 
zaf..e. istikbali, dl~er taraftan kapan• 
malı: lıtiyen bir tarihin haysiyeti 'ftl'dt. 
Fakat doğmak lıtiyen deatan, zafer ve 
rançllk alır bam. Ketbolanın ulıteft •· 
darnalı:ıllı bonıldu, bUy{Jk bir n,.._ n• 
nırek rlc'ate batladı. Kı- artılı. ... ar
daki da§lara kaçarken o beyas ..kalh 
kahramıırn bi'r tepenin Uırerlnde etrafında 
Ankbo~a ve Nayman gihJ birlc.a9 kalln.
man olduğu halde u)anlu gibi dBTOtil· 
yOT, hiç olmana ,erefle &imek lçhl dö
vUtO,.ordu. T ohlikeyi ı6renler ona kaç· 
malı: tavıiya ettiler. O bu tavıiyef• kah
kahalarla cevab verereltı 

- Kaçmalı: mı) • diye g{irledl - Ben 
burada ölmek iıtiyorum. Şerefle 8bnek 
namuuuzca lcaçrnaktan iyidir. Ordudan 
birl hakanın huzuruna Kideree bu a&sle
rlmJ sBtUraün. Ketboğa ric'at1 a)"li:, lnal
du. hayahnı ndfe · yoluna kurban eriı 
deıln. 

bir yıldanberi askerlerinin kanlan gebe 
kalmadı ve haralarının lı:ısraklan doğur· 
madı. 

Daha fazla konuşamadı. Etrafını St\T

mıolnrdı. Mücadele uzun sürmedi ''e ar
knda,lnrile beraber eııir düştil. Onları 
Kutuzun huzuruna silr<ıklerlerkon galib 
Kölemen ordusu da kazandığı raleri bU
tünlüyor, düşmanın yandan !ailaaını kı· 
lıçtan geçiren Baybars ieri kalanlan sü
varilerinin şevk ve scvtno ıayhalan ara• 
ıında kovalıyordu. 

Timuçinin - a .. "Uçlan kan içinde - doğ
duğu gündenbcri dünyanın yansını çif
niyen o müthiı urukun bu ilk mağlubi
yeti olmu~ ve tarihin ıeyrini deilşllren 
bu zaferi Baybars kannmıştı. 

-6-

F.SfRLER 

.,,. 

Ketboğayı ite lcalul Kutuzun çadırına 
soktalnr. Çadırda dilnyaya yeniden gel
mit kadar aevincn nıea'ud hükümdardan 
başka Bayhan ve diler birka9 kuman
dan vardı. İhtiyar ulanın halt inchib 
fakat hazindi. Genit nuiyesi ve tfl1't ha
kışlannda gizlemek iıtediği büy{lk tee .. 

ıüril ya'ıyor, yüzünden ıız~n kan beyaz 
ııalcalının bir kısmını kırmızıya boyamıft 
parçalanmıo esvablan Ye adaloU vücU
dlle tam bir esatir kahramanının heyke-
lini andırıyoTdu. Çadır. eııir bir inıı~n 
gibi değil, gene vakur blr rıskor edasıle 
&irdi. Onu görUnce birden Kutu:ıun bü
tiln kinleri ayaklanmıı ve iticlaUnJ kay. 
bederek: 

-o- AlçııkJ - diye atılrnı11tt - bu kadar 
masum kanı döktün, rlan vadlerle al· 
dattı~ın bu kadar kahraman cenalverin 
kellesini nice ocakları ıMSndürdlin amma 
ıonunda' işte ıen el• tuza.ğa dilıtDn. 

Ketboğa ıUkönetl~ bu hakaretleri din
ledikten sonra Hamıdlıı o ölmes kahra
manı gibi zincirlerini takırdatarak ıu er 
vahı vermişti: 

_ MnğruTI Bir günlük zrıferde1' bU 
kadar kibirlenme. Biltün bu ınemle~et 
Jer atlanmızın ayağı albnda çiğnenece • 
tir. Askerlerimiz Mısınn kumlannı ~~y
belarino doldurup götUrdrler, sana Ün
ye.da yer lcalmu ( 1 ) • 

(Arıı.- •ar) 

Sonra kendine bir teeeIH atayarak lll
(1) Rıza Nur Bey. Tür.k t&ı1bi. 0.114 1. Sayt 

ordunun uiradılt fellkeA ~·- ııe. 
V• etdı 

-Bu 

Maden kömOrO satışlar1 
BALIKESiRDE: ETi BANK 

GARB LiNYiTLERI IŞLETMESiNDEN: 
Bu.nda.n böyle her kim ıaeı... pal'UI pqi.n verilmek, &tpa.rifl asp.rt on .... fla 

evvel yapmak ve .istihsal nwrkezl.nd9 ftlOnd& tuı1m. eclUmell:, bil' vl.IOJl,daa tlllı 
s1parif yapm.am.a.k şartüe N&lı4ald GatJ.a.r üzerinden ıkömllr al&bWr. 

SOMADA: 

Parça_ 30 miMmetrocl• büyük 8.71 ..... 
S.11 • 
&00 • 
3.11 1 

Ceviz 10 • 30 
Rekompoze % 40 parça " 80 cevlzden milrokkeb 
Tozlu Fındık 0/10 
TAVŞANLI VE DE<llRMlsAZDAı 

Parça 40 milimetred• büyük 8.71 .... 
8.71 • 
8-00 • 
2.30 • 

Ceviz 15 - 40 
Rekompoze % 40 parça ,. 80 cevizden mUrekkeb 
T. Fındık 0/1!1 

Ayda elli tonu müteo&Till temadi iden slpa.ri.şlarin bir &7 evvel 
zımd.l.r. ~·· 

İTAL YA ve MERKEZi 
Avrupadan Şimendifer ile 

HER NEVi NAKLiVAT 
T a&Dat için : 

K. A. MÜLLER ve Şlıl. 
MlNERVA HAN· GALATA. Telefon: 40090 • P. K. toto 

Anbar İnşaatı 
Toprak mahsulleri Ofisinden 

1 - Fakılı istasyonunda yapılacak anharlar, idare binaaile .... 
na müteferri itler götürü olarak kapalı zarf uaulile elrel'h.. 
meye konulmuıtur. Ketif bedeli 73983.50 (Yetmiı Gt W. 
dokuz yüz seksen üç lira elli kuruftur.) 

2 - Eksiltme evrakı S lira mukabilinde Ofiı Umum Mild .. • 
ğünden almab~lir. 

3 - Eksiltme 1/7/1940 tarihinde saat 15 de Ankarada Oflll ~ 
nasında yapılacaktır. Teklif mektublarını havi zarflar ..it. 
buz mukabilinde Ofutn muhaberat servisine teslim e6 · 
cektir. 
Muvakkat teminat mild:an 4949.17 ı;radır. 
istekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebilmek itil 
ihale tarihinden nihayet iki gün evvel Ofisten alacak'-n 
ehliyet vesikaımı koyacaklardır. (3204) (5447) 

T. İŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cart Hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

• 

1940 iKRAMiYELERi: 

ı aded 2000 l1ralık - 2000.-- llıı9 
ı , ıono il - aooo.- .. 
e il soo • - sooo- , 

12 • 250 • - 1000.- • 
40 ı 100 a - 4000.- r 
7~ • 50 • - 3750.- • 

210 a 21 • - aı:w>.- -
Keıidelc.r: 1 Şubat, 1 ~ 

ı A.tustos, 1 Ddnclteşrba ıara. • 
terinde yaıubr. 

• 



Roma hü OmeJi Macaristan . ve 
Bulgaristona itidal tavsiye etti ı Resmi TebUğler 

1 
İnslls teMill 

Kahire. 29 (A.A..) - fnsiliz MT& ..,_ 
~: 

. la le le ld • b'ld' •1 Dün, Eritrede MM:aeca depolan 'ft ta)--tlbatı bahsinde aynı o ra a ıırı ı ırı - ., d 1 f'-L:..-.ll h L.• 
• '-· •--•ad ""h' l h I' ,are me)' an an IDll'Ya ·~ ava -llhlretfi Rumen kaynaklan tauahn.d..ı tek- ~~l~-~~~!:.~. d mu ım ı° kan • 1 cumlanna dbi tutulmu,ıur. Çek a,..,_ 

alh edilmektedir. _..r u.na;rı-. ~ ıııu ~ıt me.ı_n e ete sa- uçan tayyare1erimia, 'Petrol clepo1anru 1.om-
Müaademeler oldufo u&m f>dı~a beiclbemeikii~ının ti• ~~ıy.e edılmeklibte ol- balamıılar .. e mi~ıe ateline tutıu ıe 

8oı:ııa 29 <Hu.su.st) - l3ulgar - Rumen )'ıu_ ugu ve .u mem e~etın. meta. atını dır. Asri büyük depo, bet eaat eonra l.al& 
•Uıllun4& mwıademelcr 'Vuk.ubulduğuna dair ım"! yolu il~ el~~ cdecck~erı zaman gele- yanmakta idi • 
... ernebı kaynaklardan verilen haberler, ceğı te!mrılz ~ttırılmektedu. • Carh çölünde, ~ubbi 'tayyare • .,,_ 
b ı t<'k b ed lm"'kt-.. •- Aynı anlahıyettar Roma mahfe1lerınde, _1 ij • L.!_ h!'- , __ ....., 

.. <-"UU· h L • • •1 lct d' <ıanına m easır uv ~um yapı&1D1__., rnrt:ın Romanya propngand:ı. na - ayrıca ıu cı et te tecaruz ettin ıpe e ır B ,_-la b k-L t I d 
ki R B •~- bn ·· hll!d' l · omoa r, ara uar ve ayyar~ er arasan a 

n Karaden.ls ve Tun '·I Ru .' oma ve e~~ ... ~t~n • .'ae CJ"ı, tam pat1amııtır. Buy~ bir petrol yangını <Çıka-ü r n ... kontrfll les•s etmelt bır nnl ma "'e ı,birlıgı ıle .takıb C) lemek- J d ı. r~ .. t L-d 
" t d' n mış ve uman r ..._ yuz me re) e ıua ar 

b e bulunm ık' rını öy - c ır. .rukaelmiıtir. Alınan fotoğranar, tayyare-

in"iliz - İtalyan harbi 
karş sında Mısır 

lere ve petrol deposuna darheler indiril
i:ı oldufunu göstermektedir. Du man aa

fiJ av1anmı~tır. Hiçbir kayıbımız yoktıar, 
o· çman Menıa~Matruh, hücum etmif ve 

bir~ok bombalar bırakmışbr. Has:ır azdır, 
Muharebe tayyarelerimiz. Malta Uzerin-

rn •:t r:ıfı 1 ltıci sayfada) de düşmıuı ile bir muharebayc tutupnao-
c'lt"n h b it n <tmc"lt tal"b eyJemedi"i hah- tUT'. Bir düşman tayyare:Ji duttırü1mü11tilr. 

nd rn ti u ta gormüs oldufunuz bazı Londra, 29 (A.A.) - Hava ncz.aretl- l 
beyan tla da teyid olundu. nin teb1iği: 

M<>ml ketin yübek me-nfaatioİ nn:r.nrı Boml>ardınıan ~arelerimiz:, Franıa, 
c!ikkatl' alarak \e müttcfücimizisı talrble-ri llolanda "Ye Almanya üzerinde gec:c hare
M1&ırı ta,vib t'yledijinlz ıiyasate muhalif kcılerine devam etmişlerdir. Kimya fabrı.. 

. n in ki "r,, m ırul BulRar r:lahf J- b. r Villİyetn r,ötürmccilkçe bu talehleri is. a- lcalarına. istasyonlara ve ta.ryarc meydan-
• t kç<" artan bir alaka ile takib e- la gayret ettik. lanna btiynk ~ yapılmııtır. 
dır. Maamafih, hükOmet. bu taleblerden iba- Bu aahah, aaldl m&dafaa tayyarclerimia. 

r ıhetten ö~rt'nildiğinr göre Bul- zılarının, ya bizatihi nyahud be}'cti umu- WiJlemoord Jima:mu. yeniden hücum ... 
S• tan, bazı askeri tedbirler almıstır. miyefti itibarile, bertaraf cdilnıet f!tenen rni~Icr 'Ve !burada elektnlc- iatuyonuna 

Son Posta 

Boaazdaki yüz 
Dün 

• 

Sofya 29 (A.A.) -- Jiariciye nazırı Po- harb haline müncer olduğu kanaııtindt- bu- bir depoya ate~ Yermiılerdlr. T ayyaret.ri-r.of b ri lr'ni takiben ltalya. Almanya ve !unmuş ve an1aşmazlık l»undan dolmuştur. mizin hepei, bu seoe ve wflndüı harek4 
nallte<e ,.füJe.öni kabul etmi'1ir. Bu taleblerln bll'QOfıı. bafVO!Wtt.,. ha. rinden .. ıım olan!. d&nma,ı...ıır. ı. 

'"retlerin Macarl ırdan arazi istediklt>ri rl.elye neıaretı arş!TWinde 1'lliı1 TeS!ka • Alman teblifi Düaldi ,ıizme1ardea bir ıöriinüt :ve ımüsahebda derece alan 

•ulam l&ıda Y&ıılıdlr. F.ührerin umuınt hrara&Ju )9 (A QAlatMaray ~abü denıxmk ı~esı tara- Bu 6 haftlllık at yan§larında 1Jll &ene de b!r 
lulne, 29 (A.A.) - O. N. B. bildiri- BlHlhare, birdenbire, mfllettn tıftlnna •e A.) _ Ordu hafkumandantJ.Jın tabliif; fmdan tertib edJlu. 'Botazı geome mtısaba- çok yeni a.Uar göreceğiz. BUhaaa .gelecek 

'"" Mmrhlann h!sslya- tercüman oıpadı!ı. Franada ifa,. ..,. •• 1., Mdlıe olma- taoı dllıı Ane4ohılıl.oarlle o..ıatasarq deniz. aeno Ankarada npılacak oı.._d Re~~= 
M T. 1. Macnr ajanaı. birçok Biikreş Mı.sırın ınllttetiklerinden Jlham ..ın.dtltı vıı Dllftır. Bir denizalb ,,...1ısi '8 ısı cWk lokali önQn.de yapılm~t.ır. koşusuna girecek olan '3 yaşın a yer ,._teleriıün hususi tabıhr çıkararak, ha- muahede nıhuna mutabık bir tanda hare - clügman llc:aret .,...ıaı zaylabm bl • CIJılMl1 m~ata:rı aı 7U_ ka.n İnglll2 atlarının bu aeneıtı ilk ltOŞtıla.rı.. ı...ı.. Budape,tcdeo aloodoğı knydile. Sov- ket etmed!(U b•haneıorne Mk6JnA, deııto- Diicr bir deni'..Jb cem" an 11 •ın lo• p- .... -- - - a . aa - """' olaaa2Jz. Buıüar •rıwnd• 
hUkGmetinin Mnoar hük6metine bi< no· füllme lnl l•llhdaf eden bir taleb >a~ıldı. len u, ınıı..ırlh dlloman 

1
.,.w ha-'· -er: 1 - Malunud 11.2.B. • - -., = "" - -- - lko hal~ 

- )twrelı: cenab Karpatludakı Uhanya- !!unun neotkıfo_,.,lnde, mulcsef, ~~ _ Geçen .aıilerde oldııiu ıibi bava kızn.t- )'7.U, S - SednDe)ı 27.lOJ.. kan nazarı dlktatı aalbrtmekted!r ~ alt ... in S.vyetlc< tandondan himaye ~ mızın mllm,,..."11!. momı- lttıtlt .,.__ im muh...ı.. .,.,ı.n 28 HaJh.n aUol ,,. <ınoıar: 1 - -hı- 11.28.8, 2 - Or- Ve!JıuO - lıatladıın Jtliıottn !ırl • 
•eiiai bildircliiinı netretmi lerdir. Sa - desinin !m7.aSlndnn evvel tanıdtl r.amıını 29 accmil, c~ubt •• merUd lngiltered• kn 31.2, 3 - x.maı Raga 31.29. mızın binlerce at Vl' kotu m~raklı.tı Bakır • 

ebaf 1 M T i · h ull • ,_. ,..nn köye toşacak!ardır. 
""b:, 'h.beJ. b~ .. ~. a;~i7" •y~~.:;,; ··~~:!.: .:.7.nm!~!~ .. bı• ..., ~!! !::iı~~ t".:'ı..rd1:::.ı., ıc.: lstanbul at yarışları haftaya Şişli . Beyoğluspor maçı 

nu beyan etmı,.;,. """' rı.an ... m.,,.... • .......,., __ ,, etmiıtir. başhyor 
....... - Rumen &ududunda partiler .. n_, .......,.., -· 80n hal. K,ıaat •e i<kllo kıt"alan tahao;iclabfta beraberlikle ft8tİCOIOldİ 

a.._d 29 (AA/ 1 t.ııl.ıınn bllUln hAdiseıennı bu &ın'etle anlat - Ye Manıtaki J- ve Oaenıeacy lıwib Son ııenclerde ppılnn her yarışta biraz - a,,.,.. . - Naznlar mec- --• ,_ , L _ f t'"• 
Is; d n aabah toplanmı"ltır. Yüksek milli tnalc fırsatını buldum. Bu zevat, tngmere - adalarına lcaqı 7.,.ılmı, ,.,.D hoınbaruı- dalla fazla rafbet görmekte olan uı.anbul ııt Şl.şll Çocuk & eme Kurumu mc ., DılWafaa meclisi de öğl~en sonra toplan _ n!n hatb har!!ketlnln Mısır dahUt ifler1nP b!r manlnr ,ok müeair olmuttuT. BUyllk ,.n- ,.arışlarınn bu defa da 7 Temmuz Pata.r cfi- k'l't b edilen Beyoğlw;por - Şl 11 macı dün 

au • • mUdah le teskil evledf!1 ve Mısırın lst!klı\ll. gınlar mlişahede edilmiş .,J, Jlman teaiea.!1_'; oünden itlhren Bakırkoydeki Vellefendi ko_ ŞCTef ~ahasında yapıldı kNlsbctekn za1yk1~ hbülr 
.., ___ . • · h~ · ı · '-' ne t!okundu~u fikrinde bulun~Ular. B•1 ze _ da çok •ı'ddetli infilaklar uyu1nıu•tur. oer ıu mahallinde -·1anacaktır. halde s ha,yn çıkan iki tn mm arıı ı ı -... ~ • t!nn inr;ışaf1D1 diaip - ,. ~ 1 lb . .._. r. ı 

lin ve " Gnetle beki . mektodfr. .V axi.veti ••t. muhtelif ••beblen!en dola,.,. <Ynl "" • çıka ve H olonda U..rinkn ... .,.k nc1 GOn!ij.>t•ten!I ki geçen movsını •onund cıınılarının 12 ncı daklk11' wda Bey ı por 
na n ıtıbıır& nlarnk l'ı.1aı-1ı:- hiikumetınin mand:ı. hükı'm~tfn da.ha ibklayette mniC'.rt,e tcyynrcleri cenubt •e ~·bJ "AlmllnY• tize- ista.nbul iuı.ıkınm büvuk rağbeti nazarı lti _ pena•tırtan bır r:oı yap ı Hem n h c 

1 

Yil
Ru o h ' nd • dohn "k' bi, koni kr.ıla .,,.,,,,. oldu•u ı.tıı..ının hbuJ edıı • rinde gene gece uçuıl.,nı 1apmıılaı.!ıı. IHlra alınsın da, lıu _;.eekl y. nşlar 6 haf n p:uı ş "1 de b:r pc ıı;:ııı n iki d .ı ııra 

}J ~ tt i hnbrr J"4rll. :ı,(IJ.•g,ıi meııı dUşUnre:tnı izhar eylediler .Muhtelif noktalara bo11bala1 •tmııılardır. yerin 8 hatta 10 haftrıva çıknrı ın İlkbn- beraberl k vaz ve ne dl 
Mac tJ,tfttı - t k ~~ ıı-tıne ma ltraJdan t~?l'':ımn Ba:r.ı husuat ikamets~ar ~a-.1a uğramıı har :e ~onbabu kosui n olmak ÜZC'"e 1Irnı1 Denenin mnm a kadar s h ıı.-

., nıa nnı n0>nyn • ı. rico <tlbn. Krnl da ı.tıfnV> kob"I •c bi<kaç oivil •laıııtt!' 00,0rllleo 4 ..,,. haft& a alon mtlsnb kanın A ka< d ., dı ! kal devre 1 l b h nlh 
.,,.,,...,.,, A :\) - M car ajansı bll - e ı~ı M <ıın h~rbdm sakındırmak arvıımuz, :rart"nin ilcisi hava. JO!jJafaa topllln tara- edildi~! Yö.,önflnde tu•uıurs:ı t nbul iç n İki lCI de\Te u:'tln b r m d da 

orkud n oelmlvo<. Bıı mııınwı. dl~er dev. f.odnn lnd!rüml,dr. manlaıca a,.ta• • • .• 
1
,, h 

1
• ' B!r d • ş ı,. a n 

1 M ,,. 1 !'l n VC'tl•rtoe fthnMtınu?ıdan da mm - k yalll1% 6 hart.anın fet;ka. e e z o b 
, c r matbu tında 'he ld!r Sa_rfh hakikat ŞUdm ti mtıs - yo tur. J l _.._ .... dulu me\·d na çıkıyor 1 nı t 1.1 ber b re 

!"nl r. ta YAi lı::.uhgJ 
""vo~ t:ı'dl bir m,.ml e fn, mtit~lklne ta,. 1 tt- ftaJyada blT m..ı.ıt 29 (AJ\,) _ le.1- .-~---------~~~ .. , 

e ' b t emel vız k1 ;ıa:a m "~ n<1.m do~ n Teclbeıcrdl'n :ran umum! kararafunıo 18 11aınarab '91>- H E R G Ü N ) fs•"'nbıl LP.V8Ztm Amir İ-n cfe17 rllem l 1 prcn. ver ı.ı:· t voktur. (an.> liği: ~ 

cc ..... n e•Jn o lllllV faka- 1 h t h Tahtclhahirleriııl&den hin ralaht ..._ (B&41tarafı z net sa3fada) ginden verilen Harici ır Rom:ınyanın mülki t.am mı- aponyamn aya sa ası linde IC)'Teden lf ooo tonluk .ııahlı bir Askeri Kıtaatı JIAnları 
1 e a 1 bir ~ -d·r ve m"tb t, vnpuru to""llley :_L ve ton ·-••ti altma •- nin, krallık topraklarında harbi kaybrt «" <Jlaştıı.ralı 1 lncıl .. ytada) ..... - r - 1 

' m"" ve • ' emel dlr. Rıırııon e\onoınık ocheble,Je oık• ..,..tte bi<bhle- lamk bahrmııor. dahi. impa<atorluk al=inde m<kndc eye da yaruı "•ır •' e" ya • 
Sovy '! ' Biri 'ine karşı Cd'- rjne h•flı mllletlerio evvcleml<de. milıte· Ş"mall Alrik.,ı, Mar.., • Motruh"aa - deovam edeocfmi ilAn eylıyeo lngm, ba.v~- zı1ı On ve •nauer e kapalı z rna • 11• • 
1 

lıuek"
1

• Yaln" lbtlv•• lor rek mrvcudiyetlcrinio hayat ..haoıoı ı.,. nubunda hlr kımp mu.-af(oklyeıle ..... kUi. A,,..poda h ... b .. , m•nfaaı!.ri olun b., me e konmu<'ur. istekliler n lhal ~':• .h •;::::~;d~;>•knt k.il •ylemeleri ve bu oahoda •ulh ve nizamı banlıman odil~.ı.. k"aat "'"'aly~z ı..:r: dUoya •İ<trminin. kendi•<•• kur-ı b" tUn dün r den bir .aat cmllne kadar k 1 
r "1. • rantô eylemeleri pek tabiidir. Ayni zo. al~na ahnm,., ..ı..ta menoller ,hrıı. odll- da trm"b edilmio bk •uilu ,d, kolo}oa ,. k ve telıli! mekt ıblunm Ç nnkka 

manda, diğer hayat 1aha1arı ile :refah ve mış ve yerde ~ ka.dar taYJ19re t , ya v • • • 1 k · · t' kert sa lma kom:. y nuna vermele 
d' ntn h:ıUı nır ,.

1
1
938

ln.dhe çt ckl 
0t""t"~- •eıakki münuebctlari temin olunma~ Jı.. '"!.tir. ~oınn ta,.,.ralerim1' Oolerıne din· boyan egmıy~ii•• 00 a'.m• ' '.cm~'."· >ık Tutan Teminatı İhale .ana BanU 

" ı ıı. ır :ı ı t - zımdır mu lerdır. ' Bu aiıtcmin birinci merkc.tı Londra 1<ıe 1k10- Kilo L1ra Lira 
r • maknl~ lne .şôYl!' devam etm it_ J • L_ • • ~ c'ı merk•zı' de New-Yorktur. Er ''..va geç, ---------apon nancıye auın bu ııu-.. ne .ıs. H·tı p ri t iti " · ~ 

2535 2

,., ~ ıı 
hdar olarak, Uzaktarkta yeni ~lr nlzaın • 1 8r a Si ZİJ81'8 8 bu iki m.rketin elde vemıclcri mulc.ddeı no.ooo S3.800 mo 21'1 

040 18 m• •lekrl mfttec•nls bl k1JI te'- ~u;;"~.'oin J.~~onyanın ı•""•tle<inden <ltlaotanı• 1 ... •:rta<I•) oldufuou zannediyoruz. .::·: ::: 4050 s 7 IM6 ıı 
.,,. ... ıl-tedtr Bu mt le1CT, b rblrle.rl.nden m~ ~ 11 

ve •oz erine IÖY c devam et• _ Parlate bar-1., I Dava 
0 

kadar büyü1' ve dt'tindir ld ne- 80,000 21,llQO 1620 S 71940 18 

ma ., ... : · Parla. 1-~ (A.A.) - o.""' · . b' " 1 C53) C4 o. l 1 d 
• '"t· 86_.._ L-.1 -~ • p · te t t -&...ı)c dal.a ziyade ._.. tice hllkkında henilz hıç ır şey aoy t-ne-rap vor '"". ,. ... _.. anı !\aya •'"'' çe ..ad J h k d b" .. k 

va t!lrafından 22 sene bu d re"e Japonyanın bily(Jk hedefini uılamıyan mall~m-'tedir. 8i19olı: ıım-nalu Y • mez. İhraz edilmit 
0 

nn u 
8 

ar uyu Kartal Sulh Mahkeme.inden: 
h !o d ıne et ıı-non Rumen mftl., a. •• Ç•n K~r_~ke .....ıun ıöader••ek oukl faaliyeıe ~ılomıfbr. llUyDk ••iauluK .... muzaffe<iyetler, ancak ""I mücndcle m~- Haz ne vekl!J avukat z•m•., o.anın .Is • 
m .,, .... ı kri Yık n .. Romanva bu me :•r •ulhW>u bozan bazı devletlarlo d•ima maLdud "•cılarla yeniden ..,hn'f''.· ,:.t zuuna yakl•tm•l için k1ifidir. Geçen aün tlmnt ve Sı'"1 ve Hol6ııl aı.,.hlmne nçmıı 
oe '' tek b~anı o rak halledecek vntl . .J u unmut i;

1
]"" col ıayanı teeooültDr. m•ı ol<•lardan harwf]o J,lnlon>• k '~1 1 d oOylediğim rı"bl uıl harb. bundan oon- oldu~u müdahale da.....,nm muhakeme in • 

J9 bııl nmamütactır. ıtumen erun ıımu. a~on~a, • ad edn.' bu devletleri yola getir- den hil~aıtıet merlteıtine dlSnme te r. ek' h rbdir Kını muzaffer olacaksa bun- de :müdde aleyh!erden Hulfi.ci•ntn ikamet -., ....ı bu snn g!lnden der. uımalıdır. P..u me noyeoo e " ••Çan Kay Şoke yardım • • Ta ' a • .. .. glllıının me,hııı oı.uısı hucblle Ulnen teb • 
.. • m•l mla'1nın Bewabyavı vermiş ol: eden ~-u~.veıle<i bertaraf etmel için hiçbir Gıunü hanede cezaeVI dan ... ,. olacak. D~n~en bugu••. k~dar llRat ıcras:na .. muhakemeye devom olu -
d ""'" '°"hl bir ••k'adır ve Romanya bu •nBel oounden kaçmoyacakhr. O#l8'1ıan Ş . """""' ,.. ....... eereyan etmiı olon hadgeler. barbı nıha- nnnk mnayyen gunde ı..batı wcud etrnenılı nnıı ""'""'" nd•n kendisin! ıcumMaL • B Arlla. ,.rkl Mya .. Paalftk mıntakalan ~ ta,. • 29 ~A:A.l -;:.,. .,,,...ının .._ '" bu ıu,.ıle baldlı1 ..ı.neoinc ookmuı bu- olınuı ııue•ne mıınıall.,.h llakkmda ' nen 

• • me'lll keııerınln kendnerıne hu bir ı.• h•- oın a r •erilin~ oı.n ..ıı. ._ır m9dlr- b kanlrınm tallfllne karar mllm ı .,. Yogoolavyanın Vft"Y•li yat• hMlnda blı1-eıcrın!n _, oldıııtn • mel tına me<osbnt ... - Onftnd• ,._ lunuyor. ,,,.. esi 25'1 940 tarih.ne mfuadl! Per. 
S.lgrnd 21l CA A ı _ Nim resmi Yug03lnv. no •Öylemı, ve dem'4tli kt: lerl •e t..ıı bir ballı ııtıtl Bugllokü hldioeler ve onlann yanotbğı :-:.. ,..

1 

..,.. • bıralcılmıı oldı un. 
,. mehotl!lntn lebar(lz etıını l!ııc .ar.. au Bö le bir •Lstenıın _,. da, mtlfleret ha. •""'""r. poikoloji içinde ı..lki de hu aözlerim bi<a• dan tarihi !llndan ltlbaren 15 Bllıı zarfında 

Uerden birine karşı Sovyet Ru.va tara. ~t e 
1 mıııeu.rııı ntahını'" bu mlllotle· Si prib göriinür. Fakat. vuzuh ile aö•düğü- tfüu .,. layln olunan ıundo mahkeme,. 

teoavnz vukun hal"nde- B•ikan An. rı?. haı t • " ınıo lotlkrarını temın edecek Anka re bOl'S8 me nmlo olduium variyet budu,. ••lmed l!1 takdırde gıyabında muhakemenin poktı sıauı.n. Yugo.•lavyayı h"ek•te mwıtekar b r •n ... ı •113urudnr. 

/ 

nı ••"< edileootl mal!tm """"" üzere teyfıyet 
,_. c r etmemektedir. Maamııtih B - Bundan ha~ka, muhtelli muıetJ.r rrupıa - Aı;ıı .. _Kapan•=-~ Haziı91l MI flat:lan tJluhif/..i.n UJ~a.,uı U6.n olunur. 940/130 n ntı atası olan bir devlet b r n t'!l - nnın s rns'I k ltllreı ell'cmomlk humtyetıe. -. ..,, , " 

rtlın 1dır bulunduğu Uı dlrde vı~ıvC't rlnin g. rnntıııını iatenıeıert lhımdır. ~ 
1$ ol c ınd:ın Yugoslavya yrnl t:ıtr A\TUI')~ h<ı bi ba'1adıfı zaman. Japonya,IJ------~::::-.-A41;,oıl:~11;.J'K..;;.:.;ul. h rclcet. tLtihll7. edrcekt'r bıı h:ırb knr şmıyaeaıtını bUdlnnt,ttr. Ayni 

16 nı nim re.<ınt mcham Rom::ı.ny::ı. bMt n. ~manda 3 r>o Y:l, harbin 4artt Anava ya. ı sterUD 1~:_ tı hnkkıMn hcynnı mUwlea f'df'rf'k. hfiıi "- vılmamosını arzu ettlltnl de tebanıı et•ı.r • 100 J)Olar 

2
__,. 1110 ttı'l1ame allkadar ettili rot> 1 ke 1 e m tir J 0 "1'vn Avrupa htırrlyettnın lnkl - ıot ~ 19 52 

at<I b ılıınrfor.nnu beyan E'tmektP.d!rlet pı3fını \'P P'I flk mınt.altaları da dahil olm,Jt lot ~· l'r. t968'fl 
ita} __ ,__ ıL1_ • • ü .,. rkt A '"JD muhtellf mıntak ııt:ı ıoo Jteılıa 

0 

....,
1 :tlUJ.UU"ln au~IU' ve Macarlara lavll)'eldt'I ~ k ti' l" t'Mrtl dftktltıt> tal:lb evlf!me ıot ı>rahm1 ...... ' 

d Rom• 29 (A.A.) - Stefani a·an ıoın ' ı b nn•k erim"' zaoonra ıll llM 

1

!-:0 1 

1 matık rnuhnrtiri bildirivor: bakımından bu ar<ıı>i ' Ol P•ta 
s r hiv har Roma mahf llcri de. So\•- 1ci .. t• w Ye f"""iimle. bu AMıt')ı 100 r.nrtl r.l S72I 

7jt fi'rli"i ılt" Romnny.:ı arn ·ındaki me • 1 rı taraf .,dan ktt'l m''l'., ıcıo lA7\a : ::. 
:i 1 r •lhru bfr hal .... t" • raptedilme- ,. " - "'"'"'.. ., .. nın gere

1
• Rom d.ı ~er k Berlincic mem- 100 Y• 11Jl9'71 

nu etle. knr§ılandı"ı b Y n edilmektedir. Mahalli idareler §Ube ı o bffç xr. 
M arı lan ve Bul ari tenın da istekle- .._L.....ı.u.a 

rinı ı ... h mu""du .. rlu"·gu"" - •·ham"" l_ ..... ı, aga •21rland kl n hakkında ya- ı- ll.4e il.il 
•ncı matbuatın yaydıiı haberler, ayni ) O Türk borcu 1 pettıı -.-nıd ah~llerce, anla!!mnzlığı genişletmek he- Ankara, 29 (Hasuıf - ahıliye hu- eraanı -ı .... -e~ ''den · 1 · J k ) kuk mii••virliii muhakemat mUdür(i Şcm- .. --.it • --·- ıu ınyıa ar o ara te akki edil- .... d 1 11138 - • ,-m,,._b'11J 11.71 "'"'out~· B ı 1--LL--1_ 1 ••tti'n Yamcı mahalli i are er umum mü- ,., ., , .. -a ." • . ~ nı~ e ııaaıu--. talyanın - ..,, et'fia 1934 !. ı ,..-ı.- &a t:t tileranın daıma Macaristan, Bulgaıis- dürliliü f\l}>e mUd8rlUaune t n tayin 

altkuida ve bu iki memleketin meta- edilmiıtir. 

Kayseri Belediye Riyasetinden : . . 
· ....... _._ hali "'ft-ır harıtwnın ilcmaJ işi yapılan teklif haddi l~yık gorntdü-Jt&yaerı şe ... .uı.uı ......, • k lm 
t.akdfrde 1'11/MO cuma eünü sa.at H de k:ı.p lı u.rf usulile ekslltmcye onu Uf 

ti1 Ub nııv etmedıttnden arttırma elrailtme ve ihale Uııununun 40 ıncı maddeli 
.LM dt tn bit•• tarihinden itibaren hır ay m ddctle pazarı ğ:ı. konulmasına karı:ı.r ve-mpcıblnce - · Ua 

tal'"'l--' 1A-. n"o tar hine kad r cU31e encfunenlne m r c:ıa n vı rildilinden ........ n "V 
1 .... h ti f r 

tartnameyı İ.at.anbul Belediye.~ Fen h,.ye 1 ve .A ara Be e<liyesl imar eye en ,e -
Utfndc ebUece'tlerı illn olunur. <5256) 

SOFYA ve BÜ KREŞTEN 
Har ket ed n nç motOılQ • Deuts~b3 
LUfthııns• • ta ynrelerl, Almanya ve 
beynelmilel hu~a hatlara ile muntoı.aın 

irtib::ıll temin etme'ktellır. 
va bllecler için 



ur, fakat son defa Almanya ile 
ok mühim faydalar beklenr 
ec;en ••n• tuıdl&: j trtıaae ...,.tbat _ 
olarak tabi' tcltı. 

t 

,,,,,.,._ ·-· .. 
, 

BQyQt yardım n faJ'(luı qltlr olu~ ..._ kompftmelerı.mt-. 
aenelerce nefue\ ve ıuellllnJ muh&rua ettıttne ıahld OlacakaUUL 

ÇAPAMARKA 
Mmchlu, B":iELY,&. NOBUD ~ luabaW ..._ ft ~~ 

kompdmelerial ~ baJ•nA w11 llamal e~ 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet 
gibidir. Bilhassa dar ve sıkışık bir za
manda kıymeti daha çok takdir edilir. 

Aileler için oldulu kadar yo!Culu .,. ~ tPs de ber zamaıı ve hM rcde 
81cak bir yemek temlni 1tab24lr. S&kbllarmaıdan IO gra.mlı.k bJr mmprlmt 1/100 
C?amlık bir komprimeyi MI laınıft&ıl &lab~ 

SON POSTA 

Bir haftahk radyo 
programı 
PAZAR M/1/1.Mt 

tt.'SO: Procram. ve Memleket •at llyan, 
1U6: Ajana haberleri. 11.60: Mi1slk. Çalan
lar: Vec he, Ruşen Kam, Fahri Kopuz. 
13 30 • 100: Mtlzlk: Ktlçtik orkestra (Şef: 
Necib Aşkın ) 18· Program, ve memleket sa
at ayan. 18.05: Müzilı:: Karışık mtlzfk (PJ.> 
ıuo: Mtizlk: Radyo ou OrkP.struı (Şef: 
İbrahim Özgür.) Soprano BedriJt TO.zünl\n 
lştırakile 19 25: KonU"1lla. 19.45· Memleket 
aat ayarı, ve Ajans ht.berlerl. 20: Mu ik: 

Çalanlar: V~ihe. Ruşen Kam Fahri. Kopuz. 
20 ~: Konuşma. 21: Mtızıtı::· FMı.1 Hey ti. 
21 30: Konuşma: Radyo gazetesi 21.45: Mü
zik: &>nfontk müzık (P1.) 22~!>. Memleket 
~ant ayan. ve Ajaru haberleri. 22 •~· AJaru 
Sıror eervısı. 23: Muztk· Cazband (PU 
23 25 _ 2~ 30: Yarınki program, ve kapanı.ş. 

N OT: J Temmm 194t tnfhll raur
test g-üntln4~n itlbtıttn sa • 
bah neşrtya.tma bi141an&cak
tır. .. 

PAZARTERİ J/'7 /19.ıt 
'UO: Program. ve Memleket aaat ayan, 

'1.38: Milzlk: Haflf pa.~lar ' P1 l 8: Ajaruı 
haberleri 8 ıo· Ev kadını - Yemet liste.~!. 
8 20 • 8 so· Müzik· LuclennE' Boyertn pl!lk -
ınrı. 12 30: Program, ve memleket 8aat aya_ 
fl. 12 ": Muzlk Çalanlar: Ruşen Kam, Ve. 
\!he, CevdPt Kozan 12 50: Afaruı haberleri. 
; O~: Müılk: Saz E~er1erl. Çalanlar: Cevdet 
~:ıan. Rusen Kam, Vecihe. 13 20 - 14: MU _I 

: Karısık proğram (Pi ı 18' Proıtam. ve 
menıeket saat ayarı 18 os· Müzik: Oda mü. 
z.ığl CPl l 18 30· Müzik: Rııdyo Cas Orkes -
trU\(İbrah m Özgilr ldaresiooe.} 19.lO: Mft
ı'~.: ~lcınlar· Veclhe. P'thire l"'ersan, R0 flk. 
rettııı.n. '19 45· 4,Jnn.ı; 'haberleri. 20: Müzik: 

BEŞiKTAŞ: ÇAPAMARKA 'l'larlld ...._..: 1ftl 

FMıl )leyeti 20..30: Konuşma. 20 43: Mfü:lk: 
oınıevı dilekler\. 21: Müzik: Türk mUzlk 
Birli~! Korosunun Kt1n~ <$ef: Ahmed Ad
nan.> 21.~0: Konuşma <.Rı:u1vo gazett-.111.l 
21 4&: Muzııc: Rııdyo OrtestrM1 (2'ef: Hasan 
11'erld Al~ıu·) 22.SO: Memleket saat avan 
AJrıns haberleri. Zira!lt. E<:hnm _ TahvilAt: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,=··~~~~ Knm~n.Nukut~nMı Wiıt' HAS· ML 
· ••• - zlk: Cazband (Pl.) ııı.:ıs _ 23.30: Yıı.rınld 

QUINA LAROCHE 
Terkibinde K1rmızı Kınakına 

Kül Renkli Kınakına 
S a r ı K ı n a k ı n a. 

gibi en mükemmel Uç Kınaı<ı· 
nanın teksif edllmle eriyebilen· 
bütün unsurlart bulunan nefis 
ve lezzeti hoş bir şarap 

hül4sasıdır. 

Doktorlar tarnfrn· 

dan tavsiye edilen 

kuvvet ve 

ı ıh hı t ekslrldlr. 

Progrnm ve knıuanış. • 

""" SALT !1'711948 
'1 SO: Program. ~ temleket saat ayan, 

7 35· Müzik· Hafit Solo pareaıan fPI l e: 
Ajans haberleri 810· Ev kadını - Yemek 
listesi. 8 20 - 8.30: ?tfll!St· Clgan havalan 
lPl.l 1230· Pro~DI\. ve memleket snnt n:va-
rı 12 35: Müıık: M lıteıır şarkılar <Pi>' 
12.60~ A1n}1S haberler\. lll.05: MUztk: Mnh _ 
tPIJt şarkılar (Pl ı 13~ - J.1: MU.,.l!t: Karışık 
procrrnm (Pl l 18' PrO'!r'am. ve mı-mleket sa. 
nt nvnrı. 18.05: Milzik Radyo Sw1nıt Trio'.suj 
rt Öıgilr ve Ateş 'B&~lert ı 18.~0: C\lcuk 
sna 1 Ul: Mfü:Ck· Oocıt J&r için CPl) 19 1'5· · 
Mll,.lk: Fnı:;Jl Hev11tt 191,&· Memleket s:ı:ıt n. 
vıırı, ve A,nru h:ıb rlerl 20 • I{onu"1Jla rc·tt_ 
Cinin S!ltlti) 20 15• Mll1!c: Ç'ftçlnln sasU. 
CKnval, saz, dnrbuka. d!lı.11 , kaınk l C1lan • 
lar: Bey:oazarlı Dursun. tnrı Rı>c~. 'J'qh.-ıln 

Hcı"an. Ali Erbaş. 20.20: Mizll .. Ankara Rad: 
vosu Küm!' ~ ve Sa?: H!lreti. İdnr,. edPn: 
MeA'ud Cemil· 2115: ıton~mn 21.30· Ko. 
n •ma CRad ·o g zPte.!f l 2tıs: Mt\zik· Rad
yo Salon Orkestrası tVloJı:ıı\(t. N~clh Askın 

idare:sinde.l Soprano B~riV\ Tiltünfin lştl-J 
11:\'<lle. 22 30: Memleket 8'11At Bran. Ajans ha-ı 
twrıert : Ziraat, F..sham _ Tah.nAt. Kambfvo 
)'ukut Borsası <Flo.t.l 22.ıs· yıll~1t: R9dyo 
Balon orkestrası pr~ramının d!!vamı. 23: ı 
Müzik: Cazband <Pl) 23.25 - ~ so: Yarınki. 
program ve. kapanUJ. 

* ÇARŞAMBA Sl'J/1940 
ı 30: Program, ve memleket \at ayan, 

'135: Milılk: Hafif OrtMtra &'\rıeri (Pl.) 
8: Ajans Haberleri. 810· Ev kad"'\ _ Yemek 
Llste.'il 820 _ 830: Mftzlt: Rıns~etty'nln 
plft.kları. 12 so• Prograll\, ve meınl-et l'aat 
ay.an 12 35: Müzik Çtllw.n!ar: Cevd Ça~la, 
Fahrt Kc:ıpuz. Hasan Gftr. OkllY~· Sadi 
~es. 1250· Atnn" h~rıerı. ıs O!· ?JÜıJk: 
Okuyan - SatlvP Toku ıs 20 - 14: Müzlk: 
Radyo Salon Orkestram CV!olonllrt Necib 
Aşkın idaresinde.) ıs: ~am. ve Dltnıle _ 
ket saat ayan 18 O!'i: Mtlztk: Dans 111\ti"r.!tl 
(Pl l 18.40: Müzik. Çal&nlar: Cevdet l{o _ 
zan, Ru'en Kam Vecihe, 19 ~5: Konıışrna 
'Dış politika hA.dL~eıerf.l 19 30· Mllzik: lö'a
su Heyeti. 19 45· Memleket saat ayan, vt A... 
Jana haberleri. 20: Müzik: J'asıl heyeti J>tı)f. 
ramının devamı 20 15: Konuşma. 20.30: 1.!tı. 

ETi BANK EREGLI KÖMUR iŞLETMEL 
MUESSESESiNDEN: 

t/12819 No. Ju Heyet.ı Vetıle taraıllıl taadı.t edllan 5 No ıu Koordina.syon 
kararı mucibince kok kömGrt iflertma tanzimi müeMe.SemiJe tevdi edllml.f 
dan, Ankara. İst.anbul, İzmir -n dllW 11hirler için tesblt eduen ıatlt tıatlarGI 
mı a&tlf şeraıtl 114a{tıda bOdirilmlfttr. 

1 - FİATLAR (KanlJtk. GullaDe Sömikok için aynı ftat 

a) ANKARA T. ~ 

Aagari bir vagon, hamule _,.... lzerlndett D. D Yt)Ilan tartıa 
mucibince olmak üzwe mOz11111 •ızın veya mlle&Se.Wmlı ~ 

Unde çalışacak olup 91ledlyeoe lllterllecek ~ll depoların aaıat 

ftatı. 23 
- MOease.semizln merkell depolarllt )'1itanda tavzih edilen tetB-

deti tall depolarda mlft,ertnm ~itine teallm aatıt ftatı (OU.. 

hane deposu merkezi ~mm ..a.. yetlndedir). 24. 
b) ISTANBUL 

Mtıessesemlz!n ve sem mth ı ı ı '• teraıtınde çalışacak olup 
:teu Belediyece g6aWQecek .. depo sa.hiblerlnltı depolarında 

n gnthanelerde mQftertnm ~ne tealim. 21 
c) IZMIR 

Alaanc{lkta Beledlye ~ müıterlnln vesalt!ne tMlma 

• 

lfmıtr kok &a.ttf 1§1.S hmtr 911edJ-ıoi"8 --n-;•tir). 24 ~-..&& .. _ '"""U9 • 

d) Diier tehirler 
B1ı şehirlere banka tarafınd&a •bflar ancak (fob) yapıla.bUece • 
IJnd'n tıatıar şöyledlrı 

hb Zonr .. ~dak 
J'Ob kara.bük 
N()f: 

Sömikok 

18.11 

- . 
Bu tehirlerde kok alınat lıltlyen afJmlar. eter o tehir belediyMI Etfbanka W 

göstermeısılş..ı;e kendi ruı.ml&ıma ae~ slpari.f verebilirler. Ankara. ti."~ 
mir hariclndekl askeri matanılar ...,. sanayi mtle&!el!eleri ihtiyacı lflD _. 
ril almak Jstıyenler Ankara)'& Etft>aab mUracnat ederler. Bu tehirlerdMI 
koku satış flatı yukarıdaki ret> nata •kllye ve ton baıma muayyen btr tam 
sile mahalli belediyelerce tMblt edfteefttır. , 

Yukanda mevzuubab.s ubr1 mabmlann ve kıtaatın taleblerl milteahlUdafl9 
kavelelert ınuhtev!yatına tare teellm edilir. l 

İstanbul, İzmir ve Ankanda BtRııuat merkez! depolarlle, gazhaneler .,. 

teraltinde çalışacak, yani onunla t.J'lli flat.tan satış yapaeat olup Beledlyeo4t 

rllecek tali depolar hariclnde kala~ aemt depolan keza belediyelerce .fllf 
Ve bunların sat~ fiatları '!l•hnııt .....Uyelerce t.ayin olunur. 

2 - l\JURACAAT l'ERLERt: 

ANltARA: Etıbıınt Umum Mfadllrlu u 

• İSTA~"BUL: EREÖLİ KÖMÖJU.ERİ İŞL'ETMESİ KOK 

VİSİ (Tophane İlkele ct.cWU No. 28 

. ZONGULDAK: BrtılU K6mtlter1 İ.şletme.sı Kok servf3l 

DİCER ŞEBİRLaı Et~ Umum MüdUrlüiiii Ticaret 

Şubeılt • Anknra 

S - TALI DEPOl,ABı Tall .... ad.realeri Beled!yeler taratın.. 

dan U!ı.n edilecektir. 

cektır. 

S - TESLDIAT: • Resm1 devair ve müessMa&m derbal '91lantııannı yapmaları ve lht.ın~ 
mi 31.10.194-0 tıuihine kadar t.elell .. 9'melerl mecburidir. Abl takdirde 
taleblerlntn vakti zamanlle ll'at .., mıealnden mes'ul bulunmı~. 

Ankara ve İat.anbulda Dllrtfer tlllla&ı bulunan hususi bina a.blblm 
rını mahallt belediyeler 'fUllulle m 11111.7.940 tarlhlne kadar mOn111 "'"' 
recettır. 

1 - KOK ciNSLEBlı 

Ankara, İstanbul, İzmir ltlD Mr .... kok .klhnilril fç.!n tek satıt tta• blııll 
mtş oldutundan bunlann .... ~ ı.tkında taM!m edllmlf tal1mt.tnam. 
blncı temat yapılacaktır. .,.._ ..,.. §&rUan ~ıda (öeterilm1'Ur: 

- Kaloriferi olan resmi deftlr n .C R t, e.parııman veaatr t»tnalar AIU

blr kwm gazhane koku Jmll•neeM,, aMlbatl pahane koklan _.,.N!l1n 
ğu semt.in ihttyacına tahll8 edl1mtfllr. 
- Sömikok, taleb edlldill ,. *>lı .....,.. mUaaıd oldylu tatdlrde, .. 
üzere mübayaa edeeekleN ftl'fleo-*. 

7 STOK: 

ıtk· Hı:tvaren Gitar Solol•.:rı <Slre Tnyr11r ~--••••••••••••••••••••••••• 
tarafındon) 20.50: Mt\dt: Oec!d Kon.cıerı 

YURDDAŞLARIMIZIN NAZARI DiKKATiNE :" 
Muhtemel baYa tamnalanna brp ( Puif Korunm« talimahla•• 

.duba ) teuip ettltl ıelrUde huırlanan 
Ateşe daJımkh, Kauçuklu n su geçmez yani gaz geçirmiz 

U Ti BI 
1 ·ÇA 

Gayet ehven fiatla CAN LABORATUARINDA huarlanarak 
piyaısaya çıkanlmlfbr. 

Resmt hosust btU11n mnessesatla ev apartıman, mekteb, mahalle, k&J, 
kasaba, ve kazalarda sağlık korunma batımından rayet lcullaruflı olan 

bu oantılardan 

UMUMi DEPOSU : 

CAN LABORATUARI 
fshnb 1, B hçekapı, ~ Bankası arlıuın a Net. 5 Tel: 21"9 

\1ı,, Telgraf Adiwi ASIPRocAN ~---_, 

21 15: Mildk: Arjantin Tanlfolan ·m.) 21.30; 
Konuııma (Radyo ga?;etesı.l 21.80: Milv.lt: 
Rlvasetirümhur Bando.a <Şer: !haan KOn. 
çer.l 22 30· Memleket aut a1a.n. AJana ha _ 
berlerı: Ziraat. Esham _ Tahvıııt, Kambl -
vo - Nukut Borsuı CP'lat.> 22 49: MOzt'lt: 
caıband (P! l 2125 - !1.30: l'ar:ıntf J>roğ -1 
ram. n IC1tpan14 <AnUI nrl .... " ...................................................... . 

HALK iÇiN 
At11lar soznne tatbik eclllmiş 

BUBi BILlll.11 
Yazanı Hamdi Ak•erdi 

lstnnbulda ı ONlVERSITE B:ttabevt 
Ankarada: AKBA KtT ABEV! 
Adanatla: EVRENDlLEK Kitabevi 

• 

Boa Po t Matbaam 

Salbtının kıfJDetlnl lııUm Bquların ıeve HV• tallanaoıaı • 
Adet bezleridir. lıllkıos-a, oıa, Y11mqaktır. En lnoe elblMler 
beW olmaı. Her Eczanede ft bllfD matualarda Femll ve batı b 

Dikkat: 
Şirketi Hayriyeden 

YM tarlfeal TemmUSUA t lııd ~ ıünllnden itibaren t&tbik 
tır. Oııb urınıa.n Pazarte.I Upm•dın itibaren biltün tskelelerd• "" 
rut nıukablll.nd• satılaca.ttu". 


