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TelgraE, Tele:fon Ve Telsiz . - Haberleri 
........................................ _ ........................ , 1 Til k. . 1 ' l ................................ \ , ( H ı · 1 l r ıyenın Milli Şefin ulusal Ç' TV Ar- E;T ~ > 1 

ı a ıç vapur arı ı bitaraıııg .. ı ekonomi ve. ~rtırma ~A;"! LrM1ND•ra 
i
l işletme }n. hisarı. 1 B. Eden büy~k :;;;.:;J~~t:;.

1

;;~ suriyenin .~eu ... ~en bu*:. ... " h '111 l heyeti umumiycsinin loplnntı- veya olamıyorsa, yukarıda kaydet-
V'en ı• kanun layı ası ıv1.ec IS elçı•mı•zıe go""ru••ştu•• Si münasebetiJe kongre tldml:ı mukadderatı tİğİmİz gibi bu tasavvuru tat -1. 4 Kurwn başknnı Balıkesir y bik edecek müsaid bir zemiı• 

A h ı • k l d rneb'usu Kazım Özalp tarafın. azan: Selim Ragıp Emeç yok, demektir. Bu, neden böyle " 
umumı ege ıne sev O un a L dan göndernerı tazim tc1gra _ S uriyeyc karı• lngilizıcrıe dö dir? 

-----··· ondrada bazı mahfel- f·na kaı-şı Mılli Şef aşağıdaki Golcü Fransızların taarruz Şundan: 
H slı"çfe gemi İŞ_ letme.k hakkı. 0. 8Vlef lerİn ortaya attık' }arı telgrafı göndermışlerclır: hareke~i baıladığı zaman general ViJi F:ransası, kartısında mai · 

u d 1 U • h ı· .1 d Dentz kumandasında Viıi aı;kerle _ lub olduğu Almanyaya hüsnü niye 
Den"ızyolları 1 arasına verı ıyor mumı eye 1!1 ası uygu- d lill . k b . . • 

ii Ankara ıs (Hususi) - Haliç den devlete iııtıkal edıp halen 

ciddiyetten ari sözler !arına çok t<>sl'kkür ederim. rinin bu çapta bir taarruzu geri püs- ~ en gö~ter:mc . mec .unyetı'!' 
küı-tmelerine ve muvaffak bir Su- hıssetmektedır. Aksı takdırde bı 

Doğduğu gündl•nbcri seçk;n riye müdafaa,ı .vapma'arına imkan kıs.mı isf.ıl.a edilmiş, diğer kıs.nı_ı is. 
hizmctlt•1· 1(> mil1ctimizi meın- d ı b ı f k d b i . t inhısar na İstanbul bcled~ycsine mcrout 

1 vapurları ış1ıe ~I \. al:ikadar muvakkat bir ıci.ıı e elinde bulu-. 

1 
daır kanun ayı lll • ,. ·ı ' ı ı h • encümenleı den geçerek Me~- naıf gemı er, ısr:e c· er, ta mır a -= 

Londra 28 (A.A.) - Mustak:l 
Fransız aj:ınsı bıld: riyor: 

olmad,ğını söylemi§tİk. Bu bir ke. e ı mer:ıı~ u unan, a at aımı ıı 
nun eden Kuru ıı unuz::ı. vc•nı ' ·· k b ]t d , t 1 F ., hanet değildi. Arkasını sonsuz in- mura ıı. e a ın a .u u an nınııa 

. l
. . heyctıne sevkolun- neler ve:.aire bılıirrıum i~letmc İngi1~ .har.ciyt• n'l;.ırı Edenin 

öğleden son a Tiırkıy' b iyük E>lç.sı 
Rüştı.i Aras ve So\•yeı bu~tik el
çisı Maıskı :ıe" yapı ğı mü akat Jrn 

rnuvaffak:v<'tler c.Hlcrim. san ve malzeme kaynaklarına da _ nın ati·~ ço~ karll~lık ol~hilir. Vi~i 
\.. .) yamı§ bir taarruz ordu unun de • bu tehlikeyı yakınen bilmcktedır . 

ıs umunıı ·· b ı ·ı· dl 1 ! t Layıha e~aslcırma g?re ve un ar.ı ı ıve <' ı m ş o an 
• ffii.l.Ş ur. Galat 1 .KOP- emsali mevcud b dP!c;iz ve her 

pek büyiık ehC'mr ıyet VPrılmek
İ İstanbul lımanının k Halicin türlü borç ve taahhüd tta11 va
! rusunden başlı) ara "ki raf reste olarak Devlet Denizyol -
i nföayetm<" 'kadar her 

1 
t»en ları işletme umum ınüdı.irlüğu-

1 sah1linde mcvcud veya a l.)l! ne .devir ve tesHm editecektır. Bu &susta sıkı bır k<:'lumıvet 
tes s edılecek iskekl<'re yho !CkU " 

tedir. 

! .. 1 tmek a - Muvakkat ıdart} zamanına muhafaza ed. lıyors .. da Londran n 

•~: taşımak ıçin gemı ış e d ımak aid bilumum muamelat ve he - sıyasi mahfdleıindekı mütakala~ 
kı inhısar mahi)etin e 

0 
· sabat İstanbul belediyesince 

: üzere Dedet DcnizyoUan. ış - ra göre Türkiyenin, İngıltere ile 
: . verilecekt.r. tasfiye edilecek ve bu tasfiye - çok dostane mı.inasebetler idame 
: lctme idare.,ıne 1 . mefsuh nin netaviç \'e vecaibı mezkur 
• İ t' z mukave esı . . k ı etmekle beraber Sovyetler Bırli-
İ buı:O~~a Haliç vapur şiıketiıı- beledıyeye racı bulunaca tır. ; ğine karşı hasmane olmasa bile 

iye 
hakkı da, 

Tas ajansı 
ne diyor? 

Anadolu ajansının 
dikkate şayan 

bir notu 

niz muvasalası daimı tchditl' altın- Bundan başka lngilizlcrle araların 
da, kara irtibatı kesi"miş mahdud da geçen hadis~l~r, . d~ğru vey • 
sayılı bir müdafaa ordusuna ga ib yanlıı olar~~ ~u ıkı nulletın arasın 
g_leceğini iddia etme''• e!be:te ki ~çmış v i! ı~ ! ıne • kola~ zaıl olaca 
büyük bir görüş sahibi ol:naya te _

1 
ga ben:z:emıyen bır nıfak tohumt 

v~kuf edemezdi. Nitekim dediği. so.~uştur. Bu tesir v_e iğbirarlr 
mı~ tahakkuk ~diyor. Vişi kuvvet-1 Vışı Fran~sı ve onun ışbaıılarına 
lerı, yer yer parlak müdafaa hare- saygı beslıyen J'.ramJ:r. vatanda?la 
kellerine rağmen sayı v.e malzeme n, lngillere ve lngillere ile nlikas 
üstünlüğünün riyazi faikiyeti al • bulunan her. teıekküle karıı tıipbe 
tınJa mütemadiyen gerilemektedir· beslemek.edırler. 

\..:: ........................................................... gibgide artan bir vaziyet alır gibi 

ler. Bir gün ~elecek; bu ordunun Bu iki mühim unsurun tesiri aJ. 
bir kısmı ya denize arkasını daya- tı.nda hareket .eden kim~l~re karı 
nıp perİfan olacak. yahud da civar hatab edecek bır mantık dılı bulmak 

Tası hududlardan birin; iltica e!mekten çok ırücdür. Eauen husumetler İ . 
batka bir çare göremiyec~k. Fil. çinde tesirleri en kolay giderilebi • 
vaki henüz vaziyet 0 sa hayı bul _ lenler, milletler aruında c;ıkanlar
mamııtır. Fakat mukadder akıbe _ dır. Birbirile dÜflNln geçinmif bir. 
tin bu tecelliainde!l bu kuvvetleri çok milletlerin, ve dünden bugüne 
kurtarabilecek ortada herhangi bir ar&larında ıu sızmaz dost1ar ha'im: 
tahlisiye simidi göze ~rpmıyor. geldikleri az mı görülmüıtür? Fa

S
·o···y··y···e···t .. l·e···r······ç··e···k···:,·ı·:,·r··k····en 1 Alman ı·ıerı· h~reka· tı olması yüzünden biı· huzursuzluk aja~~s~~~rri;:r: (AA.) 

hasıl olmuitur. Sovyetler Birliğile Türkiye ara -

1 d d Binaenaleyh von Papenin Kal- ıındalci dostluk, fi.irk milletinin 

mukab·ıı hücum ar evam e ıyor kasyaya doğru Alman kıt'alarmın Ataturık idaresinde, müstakil milli 
Türkiyeden ge91ne:.ini t':?min İ"m mevcudıyeti için gösterdiği savaş ( Battarafı 1 a.ci .sayfada) 'l • ı · d _J 

1 r Türkiyeye Gürcistan ile Kafkasya gün enn e .aoğmu~tur. 

Yapıyor a !arına büvtik zayiat verdirmişler.. N' 1920 d B · k Mil Böyle bir vaziyetle muhakeme ve kat bir nülle~İn iki kolu aruınd~ 
man~ığın bu. kuvvetler için karıı her ·~u~t.a bateöıterm~. bir müıuı: 
tarafa bffvurarak mücadeleye ıon fereh gıdermek, can dupnanı iki 
vermeyi amir bulunduğu ilk is 0 1._ memleketi birbirine yaldaıtırmak • 
rak akla ıelen bir fikirdir. fakat ~an pek zordur. Milletler de inıan
her fikir, ne kadar parlak olursa lar gibidir. En güç affettikleri, en 
olıun, bazı ahvalde tatbik ecJile- çok sevdikleridir. Bütün bu ıebeb
mez. Edilebilmesi müsaid bir zemin lerden ötürü Suriye miidafilerini, 
bulabilmesine vabestedir. Olrebili- rnütearrız ~u~eUere ~ı uzatmaktan 
riz ki müdafaayı yapanlar bir kı • alıkoyan bu, Jfle bu.dur. V ~ gene 
sım FranşıZlardır. Onlara karşı si- b~ndan. ~olay!dır kı bu cıda), ta.. 
l&h çekenlerin bir kısmı da Fran _ bıı • ~Y!"°'' takı~ edece.k, kaqlı akı
au:dır. Diğerleri ise, bunların dün.. betmı ıdrak eylıyecektır. 

"" da müslürnualarla meskun top • ısan e i.ıyü i et 
) dir Tamamilc tahrib edilen tank. Meclisı açıldık.tan üç gün sonra, 

fBa.stnf'dh 1 inci. stı'Jlftstf.4 fardan başka bırçok !>ağlam tank taklann verilmesi vadile yeni ma Atatürk Scwyet hültume1iııe bir 
Bir ıeoer•l dll' .. him Al~ da ele geçırilmiŞtir. Bir yerde bir ne\Talar çevırmesinden cndışe e - mektub göndererek genç Türk 

M" k · 'k metind~ mu d tek Alman topu 15 Sovyet tankını dilmektedir. Cümhuriyerine müzaherc~ ctme5'ni 
man ın~an~

5

tıt;ekkülleri ;;d~l~~ş~~ tahr~b etınlştilr. D:!ğer bir yerde Söylenildiğine naaran, falen ~tem.iştir. Sovyet hükumeti yalnız 
yapılan bir hücu~ ıa:;;ızın yaptı· Bavyera dağ avcıları bir düşman Türkiyenin Rus _ Alman harbinde iyi temennilerde bulunmakla iktifa 
Bu mıntakada. kı·t· 3 lehı· ...... jze ne· zırhlı !ırkas:na rastlamışlardır. t b' b''' fl kt k k h 'etmemiştir. Türkiye ne zaman müş-

1 h m ... am ır ı~::ıra ı an çı ara er k··ı b' • b 1 5 ğı bir mukabı ucu b adaki u - Cereyan eden şiddetli muhareoo- h . lb' 1 Al d u ır vazıyette u unmu~aa ov -
ticelenerek dü,maıı~o. 

1 
ur bir Al- ler netkesmde bolşevik kuvvet _ a.ngı ır s.urct e man avasına yeder Birliği ona elini uzatmış ve 

mumi karargahı da~ıtı ~ı~. hare _ leri 'dağıtılmış ve birçok top iğti- müzaheret etmestnin İngilız - karşılığında hiçbir menfaat gözct
man generali esir edH:mıf ~e geçi - nam edilmi:jtİr. Göğüs göğse ya _ Türk dostluğunun ruhuna uygun meksizin yardım etmiştir. 
ki.tla alakadar veailca~ar cİ·ier bir pılan şiddetli çarpışmalar esnas:n düşmiyeceğını Ru§tU Arasa izah Sovyet hükumeti 1922/ l 923 
nlmıstir. Ayni böl~~O ~ .. n fazla da dağ avcılarımı.: 100 den fazla etmiş olması muhtemeldir. Lo~an kon.feransın~u Türkiyenin 
Yerinde Lıt"alarımız I d" d'" t ,_ ah B .. di k" h h ld Al Bogazlara aıd metalıbatlna tama -
d"' ,. k ı.ahrib etrnİf er ır. uşman an."ın• t rib etmişler - unun ıçın • r ı er a. c ~ mile müzaheret göıtenniutir. 
u~m8Be::n ~ ınınt•k•ıında dir. man ~ıpropa~akn?asınınd cs.~n .. ola~ 1936 da Türkiye AlmM - İtal-

ra ya :ı mıntaltasın Bir SoyYet fırkası imha edilmİ§ ve guya Tür ıyede enız uslcr: yan fai9etliğidln tehdidi üzerine 
Cephenin Be.sa;~~leni civarın - Diğer bir yerden bıldırildiğlne elde etmek hususundakt Rus BoğazlarLn yenidcb silahl.:tndırıl • 

dakW klt"alarırnız el ek düıma- göre, bir zırhlı alayb takviye e - mütalebatına İngilterenın müza - masınt istediği vakit Sovyetler Bir-
dıı dtişmana hücum e er unu dı·lmı·ş olan bı·r Sovyt~ fırl{ası dı- l°g-· b · · t" M k bir taarruz - - heret vadinde bulunduğuna dair 1 1 u aynı vazı,re 1 1 ontreux on-
nın vi.ai mikyMta k 1 ık etmİJ - ğer bolşevi'k cüzütamları ile irti. çıkarılan haber Londrada şid feransmda da muhafaza .etmiştir. 
ve tanklarını karma ar ' batı kaybetmiş ve çok -kısa bır me d ti t k "b d'l kt d' Daha geçenlerde, faşıst Alman 
1 e e e zı e ı me e ır. k .... 1 · T" k" · · 
erdiı _ men _ safeden yapılan kanlı ınuh9.rebe- Anadol A. ot • as er suru erı ur ıyenın emnıyet 

• kıtaatırnl7.il ı d t ·ı : h ed'l u ,,amının n u. saıhasınt - isti!~ \'"' hududlanna Cuma gecesı . flotillamı - er esnasın n amaml e im a ı - . .. "' 
aub bir müfre~e. neh.ır . 1 d ederek miştir. Dü.Şınanın bu muharebede . ~rkiyenin. ~an: ~ila~.aflı~tan y~rJ~ck hiı;. sıkılmadan Çar:ıak-

.. h ti e ıstın• rd"ğ· ~ hl k mhıraf etmesı ıhtımalı uzerındc kale boğazını kontrol .c..den a..ı. "la"ı ~ın muza are n B hareket es- ve ı ı agır 9:1r ı, tan , top ve ' ~•.. •. 
l"una"yı ıorlamıt~Jr. .r ele geçi - motörlü vasıta zayiatı bilha~sa yürütülen tahminler ve İngiltere işgal ettikleri vakit, Sovyetler Biv. 
nuında müsaid '?.evn e~~ak üzere ağırdır. hariciye nazırının Türkiye büyük. liği, yaptığı deklılrasvonla Tür _ 
rilmiş ve 2 si ıubAay r~ca ı t topla Berlin 28 (A.A.) _ D. N. B: a- elçisile vak.i olan mutad müla - kiye bir tecavi.ıze uğradığı tak _ 
$00 esir alınmıttır. Y ·;>·!nam k I d b hl 11 d " d So l · ''bimmat ..... jansına gelen haberlere göre AL at arın an irine bazı ma e er ır e, vyet erı_n tam bir anlayış 

. f~zla miktarda rnu man hava J:iloları 25 Haziran .gü- de atfedilmek istenılcn manalar ve bıtaraflıığına giİlv.cnebi!Ieceğini 
edilmiştir. ubundan Beyaz nü Sovyet _ Rumen hududundaki Türkiye resmi meha!ilinde ciddi - temin eyledi. 

Polonyanın .. c:~ Prezınusl cep- Sovyet tayyare meydanlarıııı bom yetten ati sözler olarak telfikki e- ~ütün bunlar, bütün dünyaca 
. denize ka-dar butun h dudu sailaın bardıman etmi§lerdie. Bu akınlar dilmiştir. malumdur. 

hesinde kıt'alarımız u tınektedir - esnasında yalnız bir filo 'yerde 31 -=======ı==-===iı======== Hıtler, Sovyetler Birliği ile 
bir ııurette müdaf•• e Alm L 1 · M' '- 1 t Tü' k" d le b d l " tayyare tahrib etmiş ve bir oto- an ıı;uvvet erme ınııı; m n a - ;r ıye ar.ısın a ı u ost ugu 
ler. A) - Sovyet is- mobil kolunu dağıtmı,ştır. Sovyet 1'.asında yolu açmaktadır. bozmak için Sovyetlcr Bir~iğlnin 

Moskova 28 (A· b.l"ğ ediyor: avcı tayyareleri Alman hava filo. Bu ric'at hareketini, Kızıl tank guya Karadeniz ve Çanakkale bo-
titıbarat bürosu t~;nlat ba~lıca sunun dönÜ$ yolunu kesmeğe te- te§ekküllerinin yaptıklarl tabiyevi ğazlan üzerind·.! tnütalebatta bu-

nun gece .A 1. ve Lutsk ı'sti - k b.l 1 S t lunmu · olduğıu y lan t ..,, :M "" şel:fuüs etmiştir. Fakat Alman tay mu a ı taarruz ar ve oryet ay - ~ a mı or aya 
taarruzların~. :~s hataklıklarmın yareleri, zayıata uğramaksızın yarelerinin Alman kıt"alarına hü - çıkardı. 
kametinde, •n d r. yapmışlardır. üslerine dönmüşlerdir. cumları himaye etmektedir. Alman Harit!iye nazırı Molotofun 22 
şimal ve cenub~~ l'~ Sovyet kıt'ala- Rumen tebliği kuvvetleri burada Napolyonun kla- Haziranda bu husust:ı kat'yien sa-

Mınskde rno~!. ~1an tank teşek Büheı 28 (A.A.) - Alman - sik harb meydanları olan Smolenık. ri'h ve tamam beyanatta bulunmuş 
rr ve topçusu uşı'ddetli mukabil Rumen umumi k.arargahının teb - Nvitebslt ve Borodino'ya bir an ev- olmasına rağmen Türk matbuatı -
küllenne karşt ş slar bir~ok !iği: vel erişmcğe çalışıyorlar. nın Hitler tarafından tansi edilen 

rd bulunmu~ ' Sovyet kuvvetlerine karşı jıare- Bu mıntakanın şimalinde Kızıl bu apaçık yalan ve iftirayı hala 
taarruz~ : etmişler ve düşmana ketleri.miz Bukovinya dağlanndan kuvvetler Duna nehri hattını tut - bugüne kadar üretmel.ctc ısrar ev. 
tankı t rı dırrni~lrdir. denize kadar deviılm etmektedır. makta devam ediyorlar. Almanla - !emesi şayanı hayrettir. • 
ağır zayiat !·e~beleri Alman - Rumen kuvvetleri kı-n- rın Leı.onyadaki cenah taarruzları Türk matbııatınııı .cTiirkiyenin 

Tank t kasındıı, tank rnuha- dilerine tevdi olunan vazifeyi ifa ağır teı-aklci ediyora benzemekte - hakiki dostu 1cim ve düşmanı kim-
Lu~ 01!~~ gece devam etm;j ediyorlar. Düşmanm mukabil ta - d" dir. meselesini incelemesi daha 

rebele~ı. ~a devam etmektedir. arruz tctebbüılcri püskürtülmüş ırGene mezkur mıntakanın cenu - münasib olmaz mı'! 
ve hala Lu•·k .arasında Rus cep- türTuna ağzında hareUt cereyan bunda :i.e Pripet bataklıkları Al - Anadolu Ajansının notu: 
Lwiw ıle .. ı,; doğru yarma'k ~çin d man hattını inkıtaa uğratmaktadır. Sovyetıler Birliğri harlıciyc ko-
hesını cenUJJ • bb"' etmekte ir, Bu bataklıkların cenubunda bu -

tl .~ı bı....,..ok t-e us- R h k ti · mı'serı· Mol<>lofun metnı bize Ta'"'s d .. <ının yap o "T.. ~~ Alman - um .. n ava uvve en lunan Volhonie mıntakasınJRki "' 
üŞI11 dedilmiş ve duşrnan ço'k taarruz hareketlerine şiddetle de • Sovyet lruvvetlerini:ı vaziyeti, Ca - ajansı tara'mdan 'verilen nutkun-

ler t~yiat.:l uğramıştır. vam ederek, hava üstünlüğünü ele liçya'da Alman kuvvetlerinin mu _ da bu hususa dair mevcud yegane 
ağır z Tuna :~---.!-..ıe ı w ff k 1 •!ardır cu··mle ~udu"'· .. zeruau a maga muva a o muy · vaffalc.iyet.bri üzerine eüçleşmekte- ""$ • 

-a.,.sarabyada, Perut sahiline yer- Bu eon günlerde hava muhare - dir. Sovvet - Alma n paktına riayet 
pç k ıstiyen düşman kıt'alanna belerinde 130 Sovyet tayyaresi dü- Şimdiye kadar Kızılordu sevkül- edilmediğine dair ithamlar t:ısni 

~y1eet süvarileri taarruz etmişler. şürülmüştür. Bunlıırdan 3.? a.ini Ru- ceyşi tele. bir taarruz bile kaydede· eden Hitlerın bt.günkJ nutku tla 
,;w.. men avcıları ve hava müdafaası . . keza bir yaları VC' tahriktir. 
d r Altıncı Alman piyade alayı bu düşünnü§lerdir. Biz 3 tayyare kay- meınıJtir Şimalde vaziyet Almanlar elimizde vesika var 1

u·: .. asebetle t~amile imha edil - bet··'-. ş· ı.ı N ı Al • dı"yorlar m " ux ıma oe, orveçten ge en man 
miştır. Tuna üzerinde kıt'ala~ım.ı - 26 Haziranda 2 Sovyet distro - dağ kıt"alarıntn Kola yaı ımadası Berlin 28 (A.A.) - Yarı reSlllİ 
zm tarsın ett:kleri yeni mevzılerde yeri Köstcnce önünde gözükmüş - ve Murmansk limanı istikametinde bir tebliğde deniliyor ki: 
cereyan eden muharebelerde 2~0 tür. «Moskovaıı diııtroyeri haıırıl - taarruzu bildirilınekteclir. Ayni za _ Boğazlar meşelesine dair Rus 
den fazla Alman ve Rumen esır m1ştır. Diieri de muhtemel olarak manda Alman bombardıman tay_ Ta.as ajansının verdiği tckzib hak-

kasara uğramışhr. kında Aiman hariciye nezareti bu 
edilmiştır. . . Parqütçüler yareleri Kola yarımadasında Rus - hususta Almanya tarafından y pı-

p · !'den Karadenıze kadar 1 1 ların teais etıilderi modern tayya. b b ı-zemıs Dü.,-nan bazı no;cta ara paraşüt - lan resmi eyanatı ugün gazete -
uzanan cepheo kısmında düşmanı .. n ç.ükr indinnittir. Bunların elcserisi re meydanlarına hücum ~diyorlar. cilne anlatmıetır. 
Perut ve hudud üzerinde y~ptıgı yakalanmlftlT. Rus tayyar~ filolcarı da Finlandiya Öyle zannediliyor; ki, zamanı 
müteaddid tnarruzla.rı tam bir mu Minak yolu şehirlerine taarruz eyliyorlar. Fakat gelince bunu yalnız Alman değil, 
vaffakilyeiie tardetm~er ve hu- Stokholm 28 ( A.A.) - Sovyet Cuma sijnü Ruı - Finl•ndiya harbi- İcab ederse elde m~vcud resmi Sov-

dudu san.a~a~laıu tutmakta bulun- tebliiincle bad.irll..- Bey,az Rusya- ıün ilk günlerin.c niıbetle daha ba- \ret veaikalarile de isbat etmdt im-
_.. 

15 daki Kwlordunua ric'ati ?Uotörlü 6f olmuıtur. ünatz deiildir. 
m.u§l:irdıc. 

kü mü'ttefikleridir. Dö Golcü'lerin C [ • fT) ı;; 
de dostluk idame ettikleri bir mil- ....J# ım Ut:,a9Lf'- c_,,,ı.119 

Ruzveltin ifşaatı 
Nevyork 28 (.-'\.A.> - Ruzvelt 

bugün ıgazetecıler konferansında 
beyanatta bulunarak, İrlfınuaya 
bir miktar ı:ıilah göndc:-ilmesı me
selesini tetkık ett:~nii, fakat mü
hmimat istilısalatı hatta ,Amerika 
ihiyaçlaıını karşılamak b;.ıktmın • 
dan bile nisbetcn ağır giet.Wıı -
den mühimınat 'bTÖnderilemiycce-
ğini beyan etmiştir. 

ing iliz heyeti 
Moskovada 

Moskova 28 (A.A.) - Tas a
jansı lbildirıyor: 

İngiltcrenin Moskova buyuk 
elçisi Crip,ps 27 Haziranda İngıltc
reden Moskovaya dönmi.ışttir 

Ayni zaınatıda İng>li:& askeri 
heY,eti de gelmiştir. Bu heyet, Ge
neral Madarıırn, Amiral MilPs, ha
va mareşali Collier, 1ktısod heyeti 
reisi Cadbury, ~lbay Axhan, Da
vis ve Whibert'den mürekkebdir. 

Ruzvelt, 1.·landai.•lar:n sıJahtan 
başka daha birçok şey ıstedikle -
rini, fakat bunlardan çoğunun te
min edilemediğini söylemış ve L-
landaya yapılacak esliha yardı - -Şamın bombardıma
rnından evvel muhtemel bir Al - d 70 k• • ··ı...ı.. ·· 
man hücumuna 'karşı irıandanın nın a ışı O uu, Yl z 
müdafaa edilece~i hakkında bu ev hasara uğradı 
hükumetin teminat vermesi tazım Şam 28 (A.,:.i - Şimdi öğre-
geldiğini ilave etmiştir. nildiğine göre, geçen Çarşanıua 

Ruzvelt bu beyanat! arasında günü Şanım Alman tayyarelc:ri ta. 
harb sanayhnin alvminyum nok- rafından bomb:ııcl.ımanında, 70 k.i
sanlığı karşısında bulunduğunu da şi ölmüş, 29 ki§i yaralnnmış, yüz.. 
ifşa etmiştir. den fazla ev de hasara uğramıştır. 

------~------------------------------------.....-

Sabahtan Sabaha: 

Bekçi değil, 
sahibiz. 

Geçen Büyük Harbden evvel 
Pariste La queation des detroits 
( Boeazlar meselesi) adı ile neı
redilen bir esenle Boiazların ge
çirdiği bütün askeri ve siyasi buh
ranlar vesikalarla anlatıldıktaa 
IOlll'a bu ıeçidlerin Çarlık Rusya 
ile onu Akdeniu indirmemek •e 

Kartılıklı iddia ve tebibler rad- Balkanlara tam.amile hakim bı _ 
yo antenlerinde ve telaraf tellerin-~ isliyc:ı' diier Avrupa 
de devam ede dunun lloiailai bi· b~ .. devletlen arasında da.imi 
zimdir ve bucüne kadar olduğu ıi- bır ~le n;a~vzuu olarak il. _ 
bi yann da ıene 'fürk ailahlarının lacagı ılave edilıyordu, 
ı:m:.hJazuı altında lialacaktır. Böy Türki>:e. Cüm~uriyeti Avrupa 
le ol.mut, böyle kalması da lazım- devletlennı bu mucadeleden kur_ 
dır. Bütün Osmanlı devleti tari - tannı~ır. Çünkü MontrE"ux mua _ 
hinde Boğazların bu vaziyeti bo - hedesı ~a~~ ve sulbte Boğula
zulmanuıtır. Mısır boqunundan rın ~azı~ ancak Türkiyenüa 
aonra garib bir kanaatle yapılan ~agı vazırete. bailanuftır. Tür
Hürlkir iskelesi muahedesi Çar k~ye ~ ıeçıdlenn sahibidir. Ha _ 
nüfuzunu Beykoza kadar getirince kimdD'. Ve böyle olmaıt, böyle 
İf derhal bir Avrupa met.eleai olu- ~~1 d b~~n hdarbeden de• -

• n· G 93 -L~ • d Çar enn e -rına ır . Made-L! Vel'mlf . ene -.erın e Boiaz:l · · ..... 
orduları Ayastafanos.ı kadar İn· b ~f; vazıyetı Türk siyaseti-. 
dikleri zaman, lngiltere ayni çeh- nt e b8? .' ır. Şlmu halde bu siyaset -

. en azı ayrı ıya m b ed 
reıile meydana çıkmlf ve o boz. cekl b d ec: ur e -
gunun hesabı da Avrupa masala- doı~:ö-uner kafeYL~~ ~~1vel. Türk 

nd örübn. ·· ::.ı·· A •- u Yueaecea erdır Bu rı a g ._.u. vrupaıun es- d06tluin• ka b tın • · 
k . d l 1 .. . d B .. - y e enın, huıuıen -

ı ev el er muvazeneaın e o · sıralarda ne demek 1 ~ r-

ğazların vaziyeti ne ise bUl'ün de cihan takdir eder 8. 0 ~!"nı cbı 
aynidir. Yalnız bizim cephemizden bekçişi ~cısı de~~~ 1°&•zların farkı fQdur ki Türkiye Cümhuri - ~. ıı ' a tı uırhk 

yeti bu ceçiclleri ~.,..ıı ~ " c~ • __ _. __ '---al!..I!... .... '11.11.• 

--- ... ~. '-=" - Ole • 



c if ..._...__ _. - SOR P:OSTA 

f~ __ Ş __ e_b __ i_r_ ..... ,ll __ a_b_e_r_l_e_r_1._· __ ) :~:::~~:~ dönüm~ymr.J;~. 
k,u,Omroaşzdiaşı.bakra'n' tage"nçl Debanizciller bayram.., 1 için i'""Ol;;-;:;-;1 ~areketi hızlandı :~::"JE·~ 

• •ı!_ ı_ tJ • trik tedavileri Zir anan ıırouram Nizamnamelerin E ıngıuı. •Uvve en 7apt.ırıyvr, se _ 

Y8 gDzel kadınlar kiğıd üstünde Humus'a yaklaşıyorlar ::ıe~~~:::: : 
T akaimde ·~ Barbaros un türbesi önünde kalmadıklannı Kudüs • (A.A.) ... lrfuttefik illarlıa aaruak 

r--.. -..... .--.--. .. -........... , 
f Biri ,_GldMı Wo 1111 - i 
! ... Jipri 6ir top iı»lli i 
i Aca .,. ,_...,_llHH ara • ! 
1 - -" ,.,,, ,.,,., hnuıt ! 
1 781'• ..... it anlaplmq i 
\.. .. .J 

go-stermeıı·yı·z r kuvVetlerden t~§ekkül eden bır yataia ai.riyor • \ '~ t merasim ve deniz müesseseleri tarafından kol Şamdan hareket ederek çok Sabahlar -
il-. Halil kö,We seçi • seri bir ileri hareketi yapmıı ve .. 

1 
yu • - ' ' 

resmigeçid yapılacak, gece denizde büyük ....,__ Kaldı, labınhıııla Şanun 55 kilometre kadar ş1m&li zunii kalın hır 

b• f al b dil : pldi. p.rkisinde ve mürum bir merkez çamur tabakuına bulqar.ak. a1ak-
ır ener ayı tertİ e • İyor Sermayea rok~ ta1ui1i rok- olan Humusa hemen hemen yan larile J-. sanki aöriimniyen bir hi-

'- · "' la, WIPi yoldu. H~ bsa- yqlda bulunan Nebek'e varmışlar- a.ı.kletin ped.ıini çeviriyormaı lilıİ 
1 Teıaıuzda otlanacak olan SükUttan sonra bando denizciler •bilmelr için elinde tek vaaıta dır. Humus ipi edildiği •vvelce Larek~~ ~.,,.,,or. ~ zayıfla.. 

'Blllıgekapıda Ormdl>a'k mala. deniaciler bayramının programı marpm çalacak tve müteakiben ...tı, o tek vaaltql bllaurak b'Jdi · ı-:.. lan G t.ali "te · ma re1unluinı talun ediTor, Ye ala· 
zasında Junıalık yaparaıt, fıril! ~- te.btt edilmiftir. Gündüz ve ge _ Baıt>arosun mezarına hazJrlanan he...,..ıllja INıtJadı. d~-:u~ .... A.., .

0 8
_!'_ •1° .

0
h sın • turka hamama giderek kendİIİH 

d l --1.. - .. .ı. d hal:~ l -'- ,. _ _.._ler -~.•=ı-orlar• c:QU~. ynı zam. an°' 1 erı are - m .... jlar yaptırıyor. Her türlü --er ıt:'caen curmıı me~ .. u u_..,. ce yapr &\:11& meruim fU tekilde çelenkler konacaktır. Gündüz ya. ~ wuıauT kette bulu torl k k --
yake\anan ıki pk ve gü2Jel kadın 01-caktır: pılan kutlama merasimi bu suretle Hwa ffa1i1ia ..tına 9o .- . . nan ~ u . uv. iuk su, ••cak m. buharla tedavi ifı-
diin mll ilmi•la-'i• Sul 1 '.r. Sal - - d 'zd k' ih ...... jmcla bir ,__._ -'" vetlennın kısmı küllisi sahil bo - kencelerine katlanıyor. Ynmdaa 

yeye ver ~-· - ~mm uz ı gunu enı e ı n · ayete erecek ve tepktüller )'iklediler •-~~~. ~- • yunca 7 kilometre daha ilerliye. ula ayırmadıiJ crdev ayna•eıaı 
tnlıbmıed 3 ünc:ii A1h ceza mah.. bfitün ıvesaıt bayraklarla donana- yerlerine avdet edecektir. NIE ~ ~ :iW'i;.-.:: rek Beruta 25 kilometre• karlar aizlice lun:por Ye allprünti. teneke-
lrm ılade ~ JapWm. bu cak, aynca karadakı devairle res- Devlet limuları i~IAhnesi bmecle öleli. mesafede bulunan Kasuba"nm fi- ane atıyor. Kırpınh aandıiının .,. 
pril» w ender Md!-nin tafailitı mı ve au.usl deniz müeaeselcri de ''f""'" Bian bir ~ ..,.... malinde Vadi'ye varmışlardır. köfainde kalmıt olan eeki fotelnf 
flldarı bayrak uacaklardır. lllslaaesi dtr, Sht!a Jik ... ......,.. ..._ .... leW;ii larına bulup çıbrı,.or. incedea ia-

BQwt,. Erb1l W 7.ileJha E- Bunlardan maada aut 11 de fu-.ı-...ı- ..-, ,.aa. ,..W.b _.ta- KMüre 28 (AA.) - İnaili& ~· muayene ederek, tüneli clalaa 
imek ~ iki kacbn, O- Ohwharlyeıt abidesi inünde ve vg~ 5?°ra saat 13,30 da fl'Nımit ,_-... ele ..-...,., Ort..,.rk umumi braıplun.ın tel>- suzel oldquna kanaat ptiıiJow. 
" ,.._ m... bmma girl4it- 11,40 da da Bet~ Barbaros ~l~ ~n ~etme umum ı •• ...._,.- detwir. liii: S,.Çlarının ~ıı boy~ına ü • 
lir~ tMı.._lmlDJıı tefi oı. Kuıln ıü6esi &aiblde tieldaciler tarafın. m~nun yenı ~uı:c1ulu has- r .. _..,ı. •llnrlw: SurVe. müttefik kuvvetler ~- ~ vererek, \er lı:adı11 ~d»eriaia 
D;ı W •~ ~ JStectik- den ıneruim yapıltıp)mr. ta=~ açılı' ~ ... yapıla - A~e cloldolw cewli -- Hum ... 10Ju bOJUnca, Şama fiina- önfinde cfiarUal: J&üııe ~~ lııir 
ı.at lijfiı if'eNk.. Tıqlhtar f'al..-~- - .. ~ c~ · mer. v~yd. par. ,_ .._.. ,,. .ı+· 1 ,..._ li sad»i iı ie ~ tiın+de •n yG- NDk U'l)'or. 
•w.,.ı.a P!a•L h esnada ~- ,..""""" "~. k~~hg ve tleau W§e1l - •ıra 'ıtiı. f ~ clenm ~- Nel- il~ 
ZlleJfsa ~ JAfa ~- ...... ~ullerı erünı huır huhmaeattır. a.. llıWi Wr nelice6 ,.... ! bik Wal ediJmitdr. 111 

a.;,D)*8 de m JtD ~ ka.. Geci Jlptlacak ~ taWt lllltfc • ı ..........:.. .., ! MerMz ,,. -ı.n mmtabl.Tında Aıtık aJtnalf .., ~ ıelmlt 
.... rs ....man bir top ipek. Saat 11 de Takaim"9 yapıla • . . . h• hetia .._.. .... ... E mrnil faaliy«ler olmuttar. olan bayaa, sWice btWıiı lıa ... 
li1' ...-ak, e&eliDi bWlrml1 ve eü JDerMknde clealz kometan - Gecele!111 cienızdekı vaparJarJa, ı_,.. s h celı:'lir. T......_ .._ : Libyada: Tohsuk"ta •niyet de. iam ,.Jıqda S-
ili -..-n __.nı -"lamıpır. hlmdv bir biStük aake!- baparm.. re~ ~~le:, 'Ye arzu eden hu. ı '-:- W. .._ a ı.W , ... l ii~· Htadad ~ıntakae1nda ~ ~. {~V}: -·~~.da fe)ıir batıdo:nı olduju halde IUSl JJJUesaes-:ıer donatılacaktır.: ... .. d· ..... ~.. bazı clevri,e faali,.etlen vukuLul - Yaaındu seç.· fi\'~.,., 
JelBi .... 1 ek, çılrJp giVmk I&. Mat 141 de KasımpPpd•n hare Gece saat 21,30 dan bafhyarak ı ._. IU lede ,_... ttlıtı ,._ IDllflw. mebe -. bir 

~ 1'fli ~ ...;~,_ ~· • denizde muhtelif tqekkiillerc aid ! nn ...aal.ap Plecektir ' Y..ı ....W ..... ... PDG kızla im 
............. hkat, 'bD e9Dada bfr • .-. ~.ve 'ıiipaane • Tepebafı vapurlann lftirak edeceği bir fe- i Hi&.,.i Cltka;wp "s rb - Londra 2'8 (A.A.) - Suriye - delikanlının .a. 
...._ hmat yen cldp14t ve il ~u takiben 'Jö'Aime . ,eıeceır. ner alayı yapılaeakıJr. Fener ılla- ._ tla ~ ....! de hilr Frwıs kıt"iıluı 1im1n 2S leriN dav01• : 

4!111DeJ~ıa plranlr, ikisi• yakayı Jmlir. Tüaimclekı meruıme JfÜ- yma Den1ryollanndan dananm19 wit ..... ıh ' a telrf" ... kilometre timalinde 1,,ulanaa Se - Delikanlı ıarar 
eJe ~ıdir. ft rü. edeeık oıau yibe~ Deniz "n-ı 2 vapurla Şirkeüha1Jiyeden 'ki b" *• ....&ii •ılictı)'i .. öl- 7idna mnüni imal etmı.lcrdir. ediyorı 

-s..ıu kad1n1a: Su anahSD€d 3 ~ mekkü t•llftt.:Je, Devlet donaıumt' vapur ve bunlan ~ nt• ..... =bs-vı' a Is&- - - - S.•ı._ 
6ncii -.il cezada ppJan cıunıt- Bemz,ollan, De.Jet Lbnanlan, ben diler küçük . t ~ fıtl iılerWc hb .,11 .... :- Souval lacar dl)-or Hap -
•aJen.- bidı.,i iDkira kalklt- Şirketiha)'riye, lft armatörlerin decekler.tir Fen~~saıt r:r -~ ....... ii1et11ıAJD, ~11 • j W JVS • tıncla,

0 

)'üzine boya liımiyeeeiinf 
Mlflaıu 4a, nelinde suç sabit a6- zabitanı ft m6rettebatı resmi eL Ç ..-1ı..ıc.. • önl . ~ ~..ı.ı.. Qı~ .... •• o!I i harbı• hakkmda l>aaa ddeL sülm4ilJl'fi". JUbm, lllÇlulardan btselerile saat lt.30 da Galatasa - e • ..,&W.ı • ennca r • ......, • ~ .... - r 1 Genç kız bararak vldedi,,or • 
..,._yı U •1ı Hayriyeyi de 3 ray liıle8inde toplanacaklardır. A- buradan gen dönecek ve Tophane.. \.. J 65 lik l.ayan sGlmelE istiyor .. ı... 
q ...... Ue - ınahkllm et - Iay saat 10,40 da dt:oiz bölüğünün ye ee1!1"~ buradan ıki~ .. taYTıla - - • • • ..... __ Tas aüansının lebfigwi kat aüzellik emtitWi cerraJu, ... 
mit im ilNuım ü te9kiflerine pçifindeıı 5 dakika sonra Galatll.o nt k~7e v_e X.dık.öyüne fe - u ayl k 1- clisine bir hafta lı:aclar Plmeii ..,. 
-: ~. saray liaeai ~ilden Jıareketle Der aı.yına ıtUrak edenleri çıka - f! 1 msast~ lılo&Uva 28 (A.A.) - Macarıa- nettiii için ~ kanaitne blJ-

Takeime pleeektir. Alay Gala • raeakbr. . . Y ~ taiıın Sovyetler Birlijine iIAnı 7or Ye 7alnız sil\huü7~r. 
Dl•llC881118 ~ JJ11ıiDden harekete ~ Fener alayıma devam etüii vnklamalan harbi hakkında Tu ajansı 1.fAIJ.. !af V..-.. 

• ymca limaııJakl bütün gemiler müddetee aynea c1ananmlf aıeyyar ı- daki tebliği neıretme'ktedir: 550 al L .. 1. .. ,.; • 
in , bİr beflca81 dMlık Ç8lacak1ar w dtW&Mer a. ,__. ..._ - ...-ıt • ~ ,. kald ııd ıı.cart.ıao IUY• Sovyet lıava •• ÇUi _..,111 

• Jaym - 11e11 lilentn bah~n tan su dubalan ve fite~ ~ubalan lf 1 k.uvvetıerinm Macar §ehirlerine levznıı J8ft11 la•laJIJIF 
8ılftl çıkmdrya kadar sürecdk.tir. Alay m@l'kezf bit' ~~ d~mırliy~k • yapıJUatı. akın1'ar öz.erine harb ,......,. 1 ;ı ~) 

llQıolJ...- omu ve ticaretle saat 1°"5 de Taksimde yes: almlf ~~:=1::ıeı~ zıya ~~.u:Ja- "-ati .. WU'O IWf ea/ıi6lai kararını ittihaz eUijini bi.Jdirmek- kabff alaeafmı gll1ster!r blııer pu-
-..W olan ı:n. ..,,_,. bir zat ve merasime de bafllUllDlf olacak- ..-- . r. Y?P. •1 nu nilu eWı , tedir,. Bu, yabuı bir ıJdiadu. Scw sula vereceklenlir. 
ftl\'elti ~ zabüaya *-acaat • tır. TaUim meydaıundaki mera - ve Şe~a renkli havuzları da anı "~ ..,..,,_ yet tayyarelai Macar şehrileri iL Halk, bu pustıiaları almak için 
deret, "9hitr.. ~rde sime mt 11 de bayrak çekforek akacaktır. • ı.r;ı. ,..,,,_iJürliilılnine mil- zerine hiç l>ir U.n yapmamıflar. mıntalramndıkl naıu,e '"Jlliiclidne 
..._ eden Ahmed adında bJr ""'8nacaktır. Bapak çekilir. lıllalla JIPllaclk dlllZ rwcealla luquilonm dır. Macar hükAmeti adamları Hit milncut edecektir. Bir kısım ... 
plMnn. .u.-Mn namına eeJen ken lbnandakl bütibı gemiler bi • ......... 7fllllo~ lerin emri üzerine ilim mrbettl- biyeler w ıw.u.taki huırWdanm 
102f Dn aaitte ~· alarak rer clMfka lilren ve yarım dakika , .. 'T-' jini söylemekten korkuyor ve fır- bitirmifler ve df1aden ııilmm 
~ aeçirdiltni ve bu phl8 fasıla ile Uç 1e1Am dücliP çala - Denizciler bayramının çok mu. ld ~eklled-, asker! ve m~L at diiferse bıpıJarnın mallannl numara tevziiDe t.f1u:u9lardır. 
lntk'lrında davacı oldulunu liyle .. caklanhr. BaYrak meraslmfnden tena bir tekilde kutlanmuı mak.. altı bk eytam~~ eranulin Nmadan sıkılmıyorlar. Vlll,et tarafnvM lmru kalllıe. 
miftir . .Ahmeiıl .... tlrafuMlaa IOll!'8

1 
lbidere JstaJlftl 1wman - sadiıe Moda koyunda saat 15 de ay m":t Yu.-'!omalannıll ...._ t.Wiil cilere verilen blmtllr de remml 

~ Aleı•·- ..ııte · diilhf4 ıriliyef, CibDlıuri,wt Halk büyük deniz yarı§ları tatib edil - ~i!'3 aı:'8 ~~k M'JJ. Bmiapefte 2fl (AA.) - Macar memurların nezareti altında av. 
ele n8fala k6iıdı lMıhmmuftur. Partisi, belediye, ~eniz komOtan- .mFtir. Bu yanflara Deniz TICL . etti~ ~unu teJcral ajanaı bildiriyorı nbnatta ve ~kilmektedir. Bu 

Suçunu itiraf etleın Abmed ad- lıjı, limah reislili, devlet dem - .ret mekteltl, deniz tefekkülleri, -=:ta tebl~t ~· E*iaı harbiye riyasetinin teb- kahveler yann sahahtan ıübuen 
liyeye wrileeelrtil'. · yollan w UmNdv WD1llD mlldür- deııizcilik ldüblm vesair deniz ıe.. IOllra 1 ay' IDaaf liif: mo ..-mıt damgalı ))ltctler ıpn.. 

• - • Jaıderi, armatlll'ler,. Ş~yri- f8kkiilleri iştirak f!deceklerdjr. yo~l~ yaptırılmıyacak, y~ız So'V'Yfl tayyareleri tarafından de numara ile mflraeaat edecek 
Biı- trfSsl-cam f•tl•• ye ve dilet" resmi ve hususi mü. Yapılacak yan§lann progran11 :=ıeeytam '!..:a nüfus Jl,/6 tarlıiade yapılan bava taar- halka verileeektir. 

1u eaeseler tarafından ~lenlder ko. §Öyledir: ~ " 1 .. alıp ıuzlanna 11nıkabe\e olmak 1iaere Kalwelerin tamamDe satıJma • 
rlftl vllilaMalllı~GrmUf nacaktır. Bu merasimden llODra da Tek çifte kik bayanlar G'8llDda. ~ olduklan malmiidurlukle. daha çok miktarda Macar tayya - suu temin için her Jmııı kahveci, 
. , ,Çana w _. fiaUarmm yüksek ~ tleairıciler •nııNı Jii'kaek Tek çifte kik ertekler arumda. nne m~~t edecek ve kayıd yeleri Cama ubahı Sovyet ukerl ailelerden aldılı pnalılan nahfJe 
1nılunlıp. llat mflr.ut.e bftıosu • dimi ticaret okaubııdan bir talebe İki çifte kik bayanlar arasında. ....,...-.. J~. A- heclefJerini müeuir IUl'ette bom.. müdürlıüiüne iade edeeek, 'bu -. 
ma ~ dıkkaüa CilbebDlt ve deniz tiearet filom namına u ~ İki çifte kik erkekler arasmda. luatos ~na kadar 'bu &,ıcı mua barünan ~tmişlerdir. Bu hedef- retle kuru kahvecbıtn J\e kadar 
PapbUıçe pşe ve cam fabrikasın. zat nutuk ıröyliyec:eklerdir. Dört çifte tik bayanlar aramda. ~~=ı 1U.ilrmallıt etmi~ ~!61 lerde yangınlar çıkmıt ve hasarat kahve atı.ılı te&bit olu08Qkbr. 
6Jı ptirttif. ftatlarla piyasadaki n .. ..a...-- ........... :-.a... Dört çifte kile erkekler arasında. ~ ~ ay ma .. an -"u • bydedilmi§tir. Belediye çekilmiş kahve ~\imune.. 
ab§1., kontrol etıirmele batla - DllnMnANlll ,_,....., 3 mil üzerinden prpi müsabaka- mıyecektir. Ke.u ~yJdlarını yap.. Hududun birkaç noktasında Vo leri alarak banlan tahlil ettirecek 
Jnlliır. Gayri tabft f.lat JilW.lme- Tabi"Mieti merulmin hfta • lan. :U:'U:•wır!':': ve Eytam lok ·ye Toronyr :mevkilerinin kar- ve mabUlt olup oJmadılmı anh • 
Jenne, •Ji'l bounl olank tefek. mnwan IOma bütün alay evvelce Deniz kayak müsabak•ları. . n .., e f8l'a ver - psında Sovyetltt atq a~lar - "J&eaktu'. 
kiti etmif husust bir trf>lıttln 1ebeb teabit olunan sıra ile önde mızıka 15 de bqlanacat olan m&ıa • mıyecekür. dır. Tar~smı.-1aı. *°P ateple mu.. Memurlar ~ bhYe beWiye 
ôJdalu unneı:litmektedf:r. Ortada olduğu halde yürüyüı kolu halin.. baltalara saaı 19 da nihayet veri. Maarif Veklllnin kabele ~miftlı\ kocıperatMI taraf....-n wr.ileeell, 
bir ihttir olup oJmadılı bu kon. de AY1111P11• yolumı takiben Be - lecektir. Milli Şef ismet İn&ıibriin • her deke mutemedi dalrellincllti 
kollarda 10Dra anlaplmıf ola - fiktap inecek ve Bari>aros türbe. Modada yapılacak deni'~ yU'lfları..; dOnkD lelkikltirf laelriatnda petrll lasfi.. menar ldeclme 11r8.K.,..W" 
~ si etrafııMla yer aı.cattır. Bura • na feref vermeleri ih~~ deniz. Maarif Vek'li Balan Ali y- 1 "Plaualerinde JMAIB .... , ten kalwe alacakO.r. Bankalar, J&-

• daki meruıme İstiklll JIW1ile ellere ve sporculara büyut bir ae.. 1 uee r"' -·..- t"' Ulı ıDekt.ebler ve resmi te~ • 
abhmea ...... ...ı.t 1 i•ı bap.,,...Jr, Ye bana takiben Parti Vinç vermelttedlrt dün. ubah ~a ekspresüe teh- Budapefte 28 (A.A.) - Stefani lere de belediye kooperatifi, kon-
M • ıl;a11da k.Mt liıcareti namına bir zaı tanımdan ~ar • Gece ~ara radyoranda Mü.- rfmiae gelm1f ve Baydaıpapda ajansından: aoloslııklar&, fse villyet tarafm .. 

,..._ aı.lun .. Ali Girit; $imer • 'bmOI hakkınJıa lma bir ı.ııabede nakallt VeUleU erUnmdmı bir maaril memublarile DUarı ta • Bu~teye tlO Jdl~e~ :dan alıve verlıeeettfr, A _ 
tiul rrımalk"Mla '" Yerli lıtaDaı ~ n bundan sonra b\i- zat tarafından da denizcilik bay. nfmdan karplamnlflar. V~ Hay mesafede k3in A1mas J'mfto'da O\eleDer, btiytık pzhiocwar .. 
P ır * metnli '6.5 bruta .. y6k denJ7.dnin hatırasıqa hürme.. ramı hallında bir miiA1ia:be ya - darpapdan doğnıca . Maarif mM: Vııcum prketbuı afd-petro'l tasfi .. b)"DJÜam.bklara ayhl aarf':pt 
... ~ ... 65 --- ....... tm ..... dMlka akit edilecektir. pılacaktır. balına giderek yenı den &eM:SI yehaneler1.11de bu sabah bQylit bir miktarını gösterir bit liSte ile ml-
aıglll& ,.. _ _..,,. F~ Mira • için balalmatta olan ob1 Jdtabları yaııcm çı~r. racaat ederek kahve alacakJardlr. 
~ ..._ .P.P ~ nr- • hakkında bazı izahat almıf ve alA- Y&nFlın makinelerm basan tlk partide 5SO çuval kahve tent 
......_ - ÇımenlO lbtlklrı Y8 Baston ekmekler b~ ıcab eden direktifler utramaaı ~üzünden ~blı zanne- ohınacak, yakında Meninden ,._ 

L llll • 1 f • alok 1 k nd ka la k vermiftir. 41ilınektedir. Diden '180 ~vata ,alrm kahve p. ••r •f erı • U yapan ar J8 1 8 ÇI rı C8 Hasan Ali Yücel yann akpm Yangm iç aut çahtlidıktan Jecek, bunlar da halka Wni ala. 

L •..t ftd mtlrakabe bürosmıa çi~ Belecliye yuvarlak ekmek yeri. !!!!!!".~!!:!3~!~~! .. ~.~~cekti~; sonra DıdürilmüftÜr· • nacaktır. S gramlık paketler '11 
Sqdı\hna Jrwe••ı.n to 'ftaUarı 'hakkında bazı plrlyet.. ne baston ekmek çıkarılması hu - M J d b. 1 Sovyetlerin wenı hrup utılaeakbT. 

• , ... ... · a 1 ı h .. _ 1 ............ B • ..ı- --ır k es u ır ev enme .1 
ıt- ,. • - 11--1 er 111>~11'. u ar- 61 e- susunda bir müddettenben yap 1 ) • • el • • ·-8-

JI~ • »2 .......... ia117at a- ratecin• bir Mırba çiDM>utoyu 170 kta olduiu tetkikleri ikmal t. Tan pwml JUl lflerl midir mu. raa e ÇISl Japon ÇiSi OtUHil 
......... matlık ... .,. , ... ta. kurup •t jı ihbar edilıq ve m~ . • Mln1, artadqlmız Said Keller üe, I Moakon 28 (AA.} - SovJet ııMniftii 
Jili" .,.. zatUllcla 941 ldl7at MmeJ1 takibata ceçilmiftir. Nor • mipir. en taQuı ...._ Olnal'ın !er 8ilriii yübek tOrası B. !mir - •--· -
,....___..,. ,ap ...... jpn .._.. ıuMiııat ıa ~ J'ia&. milriP- Yapılan t.etldk ve ta.'ıliller ıo. filklnj, dllD atp,m. her iki ı.ra.fm aof'a lran elçiJiijne tayin etmifdı. _ ~a2f ~ ':;:->cm ~ 
..., ......... Wr aa wnl ..- nt.e ~ .. __.... fi.u.n ize nunda l>uton etmeığln yı:varlak 9lllida d&•eUileri n l»tiln mabaı Tw ..;..ana nuana timcim elçi büyilk el~- at va n .- -
• m. ..._., ellluleri -....... &.L.A. .. ~--=:. .. w..a.. ~ ekmekten cllha '-' · ... ..ı.a. d lllılBlablannm ifUnkBe Bum Bir • 8. Far ıeof batka Wr YUifeye 1a- den 80Dl'8 Molotofu siyam et .. 
,..._ .. alm.r. ıellUIUR" .,...---· A,Jl pır'6& ve o - lill ..-ıanoda 7aptlımttır. Arta _ • edilmiftir. miftir . .... ~ ild M lletkeler bfr rapor llalinde 1ayıslle daha llhhl oldaiu ulapL dqlmm w etini tebrik eder, JeDi ~ :rna:,;:;.~_.:.._ _______ _.;;, ________ _ 

• , ... Aı' 1 ••• :;:. tetıldt edilecek ve plecek tumis- Dllfhr. tD: oıarax 951-ft 475 pm.. Je,e -- aadetJer dderis. Bugün LA LE Sinemasında 
U. ... .._ ,..- • ktel> ... yon tıcıplubsmda .merzuubahs o.. bk bastmı ~lınnek çıbnla~ yu.. ,,,... __ ....,, _____ .....,. 

- \t:nsılta - +"1,, 1 -- ~nacak.: !:~ w:: = varlak ekm!lt jmplMı J&Vaf J8V8f ( TiYATROLAR ) 
llfıı •11941 de~ klt'a•mM ~ B ıa ekme.ııı.;... - • 
qı la 11......_ .. ta • ~ ilıl1ride yü'Uelr. fiatıarla ·•- sw~a • ı& L a .& B ı a 

........ •ıtıtet cfuhllt ~ ..... ...... .---~ .aGril-~ ~ etin~ &futa na. ....... 
• 1 •' t1 .-..;; ~ _.__il"•·• • .._ zaran .. d&'1 Mt ~o. ~ ~ ~ıllwte ...... ; ....... 
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29 Haziran 

["Son Posta,, nın lisan dersleri] 
6 ayda pratik usulle 
• 
:in -1.ZCC 

HAZIRLAYANLAR : 

Prof. A. R. Thompson ve irfan Konur 

S7 inci ders 
Lesson thirty-seven 

ExerclseS from lesson hirty 

.six: 
Exerciu l: .. 
1 

Are fowls bıras? Yes. 

2
· Is ttıe cat up tbe tree? Yes. 

3
· Is wood soft? No. 
'ıs ..:ı.e skY blue? Yes. 

4 ~ . l? y · Is the dog an anıma . es. 
5· A vou a schoolboy? Yes. 
6. re" 
E rciıe il: 

xe dog under the tree? 
ıısa eh., 2: Are you a? tea er' 
a Is sııe oJd. 

· tbe cups broken? 
ot. Are we smoke? 
5. MaY thCY have some rest? 
6· M~fı he comc into the gar-
7. Wı 

den? 
V abularY: 

oc ( bAut) ~ Şurada bura
about e 

da· hakkında. • ı~ · rd • blu) ::. = Mavı, acıve • 
blue ( (flAuar) = Çiçek. 
flower Artin) = Bahçe. 
garden (ggrOut> = Büyüme; 
growth ( -

...... ' . 
SON POSTA 

(Battarafı 5 inci aayfada) 
cvetim.i rastgele bir şekilde is•af 
cetmekteyim. Dün sizin kardeşini • 
ezin bayatını kurtarmak için bir 
caile yadigarı olan bileziğlnizi sat.. 
ctığınızı gördüm. İçim acıdı, israf 
cettiğim servetimden utandım. 

eDün sattığınız bilezi~i size tek 
crar yolluyorum. Bunu kolunuza 
<geçiriniz ve hem bir aile yadigR.. 
en, hem de uzak bir dost hediye. 
esi olarak muhafaza ediniz. 

eBu altın bileziği sizin kolunuz 
eda olduğunu tasavvur etmenin 
cbana ne büyük manevi bir zevk 
colduğWlU bilseniz bunu rcddet
emeyi aklınıza getinnezsiniz. 

cAllahtan size ve kardeşinjze 

cuzun ve rahat bir ömür dilerim 
.cesur ve Iedaka Zehra. 

!mza: Nı'şid 

GÖZ DOKTORU ' 
Nuri Fehmi Ayberk 




