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acarlar, Romanya Hududuna Sulh Şayiasın~:: 
Yeni Kıtaat Sevkettiler Ve Tekzip Etti ıir c 

yo 
ylcr 

' 

~udutta Kontrolü S klaştırdılar 
Köstence 
Limanları 

Mayinle 

Soulina ve 
Tamamen 
Kapatıldı 

Transilvanya ve Bana+ Halkı, Kral Carol'a 

Bağlılaklarına Tekrar Bildirdiler 
Londra, 30 - Romanya 

hükumetinin ihtiyati bir 
nında bulunan Bolgrad şehri , pa
raşütlerle inen hava kıtaatı ta

Tatarcsk0 tedbir olmak üzere ilan et-
rafından işgal edilmiştir. 

Erkanıharbiyenin Tebliği 

-----, tiği umumi seferberlik de
lk den İZ Harbi vam ediyor. Romanya hü-

kumeti, bugün Köstence ile 

Bükreş. 30 (A.A.) - Erkanı
harbiyenin tebliği: Sovyet hüku
meti tarafından verilen ültıma

tomun kabulü üzerine Sovyet kı
taatı 28 Haziran sabahı Besarab
yaya girmişlerdir. Ayni gün Ru
men kıtaatı tahliye ameliyatına 
başlamışlar ve Cernautsi, Tsi
nau, Cedapea ve Alba şchirlerİ

e 
uahedesi 

Ankara Soulina limanlarına mayin 
dökmüş ve alakadar bahri
ye makamatına keyfiyeti 
bildirmiştir. 

]'azan: Sadri EkTE1'1 
-

Büyük f!arp sonrası. A vru-

pasının sosyal bünyesi 
z önünde tutulmadıkça 939 
~rbinin sebeplerini, n1uharip 
• hcırµ harici devl~~lerin vazi
tıerini izah mümkun Olamaz. 

Romanyadan alınan haberlere ni teslim etmişlerdir. 
göre, vy t le:Nn ~fır:t'0'7::ı: ı-:ı~- 29 ""Haziran saat 12 ye k.ıdtrr, 
gal etmeleri, Almanyaya yapılan Berhomet, Cernautsi, Roman. 
ihracatı durdurmuştur. Bilhassa ('autsi, Floresti, Orhei, Uesit, 
Almenların Bcsarabyadan alacak Tsinau, Causani, Lacul, Alibei u
ları yağlı tohumları göndermiye mumi hattına kadar olan arazi 
imkan kalmamıştır. terkedilmiştir. 

Tass Ajansının Tebliği TafiJiye i~i Devam Edi:ror 

Moskova, 30 (A.A.) - Tass A- Bükreş, 30 (A.A.) - Propa- Besarabyada, eski Sovyet • Rumen hududu üzerinde muhafızlaı: lB üyük Harp sonras:nda Avru
~ın bünyesi şö_yle blT tasfiyeye 
i tutulabilirdı: 

jansı bildiriyor: ganda Nazırı Sidoriviçi, matbuat-------------------------

ı - Emperyalist teırıayüllcri 
:ha eski asırlarda başlamış ve 
nyanın en mutena .semtlerin. 
koloniler tesis etmış ~c artık 
kolonileri muhafaza emelinde 

lunan skatik eınperyalist dev. 
ler. İngiltere, Fransa, Ameri-
gibi .• 

2 - Empcrysfist temayülleri, 
iha geç asır lard~ başlamış ve 
nyanın taksimı~de İyi parça-

Besarabya ve Şimali Bukovi- mümessillerine beyanatta bulu- ı 
na'da Sovyet kıtaatının ilerleme- narak bugün öğle üzeri Roman. 
si plan mucibince devam etmek- yanın Sovyetler Birliği tarafın_ 
tedir. Bugün kıtaat, Şimali Bu. dan talep edilen arazinin terki İ
kovina'da Strojinetz ve Hertzo şini tamamladığını bildirmiştir. 
sehirlerine girmiştir. Prut nehri Rumen halkının tahliyesi evvel
Üzerinde ve Kholine şehrinin Ce- ce h:ızırlanan plan mucibince de
nubunda bulunan Nowosseletz vam etmektedir. 
ve Lipkony istasyonlarını işgal Sidoriviçi, bundan sonra Sov-
etmişlerdir. yetlerin Rumen hükumetinden 

M. Ba1bo'nun Bir 
Suikasde Kurban 
Gittiği Söyleniyor 

1· '\11.amış ve 19_ '1 .. 1918 har. 
f P ·olmuş, yahut 
ırmin olunmamış 

Pilotları Tobrouk'da MareşaUn 

Tayyaresile Karşılaşmadıkları için- -

Hadise Hayn Esra~ll Bir Mahiyet Aldı 

Motörize kıtaat, Mogilevpo- Tuna ve Karadenizde üsler ve 
dolski'nin 55 kilometre Cenubu limanlar istediğine dair verilen 
Şarkisinde Prut nehrine varmış. haberi tekzip etmiştir. Nazır, Ro
tır. Kichenew'in 80 kilometre Şi. manyanın diğer hudutları üze- İngiliz 
mali Garbisinde de Bourg vilii- rinde hadiseler cereyan ettiğine 
yetine gelmiştir. Cenubi Besa- dair ecnebi memleketlerde dola. 
rabyada Prut ve Tuna nehirleri- şan şayiaları da katiyetle tekzip 

emelleri dinamik 
nan devletler. Al
' Japonya gibi.. 
küçük devletleri 

nin birleştiği mıntakada ve Re. etmiştir. 
ni şehrinin birkaç kilometre yakr (Sonu: Sa. 4; Sü. 4) 

er peyki sayınak ta. 

coada Rönesans dev. 
c:af eden iktısadi 

:'iat'~, tezatlara sah. 
olan ve ıu.;ı:•ral kapitalizmin 
dı olan sosyali~t rejim. Sov
t Rusya gibL 
l - Milli kurtuluş hareketi L 

endini koloni olmaktan kur
lan, ne başkasının toprağında 
ü olan, ne de kendi istiklalin. 

en küçük parçayı fedaya =-a· 
olan, inkılapçı imarcı, inşacı 
betler. Cümhuriyet Tılrkiyesi ... 
d. 

1939 harbi, bu ôünyeler
den bazılarının fiilen sL 

l:ı karşı karşıya p;eçip çarpış. 
sı il<>. başladı. Almanya. bir 

bdan lngiltere, Fransaya harp 
n ederken, beri tar::ıftnn da 
a kiiçiik milletleri bir hamle· 
orfadan kaldırdı. 

hedefini 

\ 

Mütareke Komisyonu 
Viesbaden'de Dün 

İlk Toplantısını Yap+. 
Fransız J:iükumeti, ~y.rıldı 

muifetile silahtan tecrit edilmesine l>aş_ 
ordusuna mensup hafif tanklardan biri 

.(YMllll üçüncü aayfaını~adır) 

Londra, 30 - Mareşal Balbo'nun ölümü, birdenbire 
esrarengiz bir mahiyet almıştır. İlkönce Mareşal Balbo
nun harpte öldüğü zannedilmişti. Fakat çok geçmeaen va
ziyetin bu merkezde olmadığı anlaşıldı. Çünkü İngiliz 
tayyareleri geçen cuma günü, Tobroug'a akın ettikleri za
man Mareşal Balbo'yu taşıdığı bildirilen yolcu tayyare
sine rastlamamışlardı. Mareşalin tayyaresi ise on kişiyi 
taşıyan büyük bir yoku tay- ı 
yaresi idi ve Mareşal Bafoo ile 
birlikte yeğeni, kayın biraderi, 
Tunı..:staki İtalyan başkonsoiosu 
da bulunmakta idi. 

Geçen cuma gunü Tobruğa ya_ 
prhm akın sırasında İngiliz pilot
larının gördiikleri bir ınarızıu a 
bir tayyarenin alevler içinde yan 
makta olmasıydı. İhtimal ki, Ma
reşJ 1 ik arkadaşlarını ta~ıyarı tay 
yare b~ idi. 

Suikaste mi Uğradı? 
Hi\rlisenin bu şekilde t:ıvı:ihi 

Üi:erıne mareşalin arkadaş!:ırile 
bidikte ölümü esrarengiz bir =na
hiyet almış ve hadisenin bir ı-.ui. 
kasti gizlediği ihtimali başgös
lermıştir. 

Bu ihtimale kuvvet ·.;eren bir 
amil Mareşalin aşağı yukarı ye
di senedir Trablusgarpta bulun
ması vı> onun bilhassa ttaly:ıdan 
uı.ak kalmasına ehemmiyet ve. 
rilmesicUr. Bilhassa Mareş.ıl Bal
bonun son zamanlarda. İtalyanın 
Alm.:ıuyaya alet olması aleyhinde 

'~""" ~ ...... ~il. l) 

YAZ SAATİNiN 

Tatbikine Geçildi 
Koordinasyon heyetinin son 

kararı üzerine, dün gece yarısın
dan itibaren biHün memlekette 
saatler bir saat ileri alınmıştır 
Bu kararın tatbikatı dolayısi!e. 

seyrüsefer tarifelerinde hi~bir 

değişiklik yoktur. Bu husustaki 
tafsilat ikinci sayfamızdadır. 

Fenerbahçe Milli 

Küme Şampiyonu 
Milli küme maçlarına diin de 

devam edilmiştir. Galatasaray 
Be~iktaşı 9 • 2, Fcnerbahc;c Ve. 
fay, 4 - 2 mağlup ctmi~Jcrdir. 

Fcncrhahçe, bu galibiyetten 5on· 
ra 1940 milli küme ~anıpiyonu 
olmuştur. Dünkü spor hnr<'ket. 
lerinin tafsilatı ikinci ı.ayfarıuz. 

~'"'"'· 

" Ya Harbi Kazanacağız, Yahut da ti 

Harp Ede, Ede Mahvolacağız 11 la 

. " d B k'l .,ı DiJ Londra, 30 - Harp kabinesı azasın an aşve ı rıra~ 
avini Mister Chamberlain bugün radyo ile bir nutuk ~iyoı 
liyerek son günlerde ortaya çıkan .sulh şayialarının taı 

1 I ·1 · an mile esassız olduğunu an atmış ve ngı tcrenın sonuna 
dar harbe devam edeceğini bildirmiştir. Mister Cham 
lain demiştir ki: 

"Bu akşam anlatmak isted ığim 
nokta, harp kabinesinin ~am an
lasma ve ahenk dairesinde c;ahş.. 
tığıdır. Alman propagailda~ının 
sulh teşebbi.ıslerine ait neşriyetı 
tamamile asılsızdır. 

''Bizce, nazi tahakkümi.ine bo
yun eğmektense ölümiı tercih et
mek gerektir. Başvekilin riyase 
ti nltmda, büyük bir millete ya. 
ra~an azim ve metanetle hnrı>ket 
edi:voruz ve hareket edeceğız. Me 
de~ıyeti korumak için b:.ı şekılde 
hareketten başka çare yokt•ır. Bu 
yolda yürüyeceğiz ve son~na ka. 
da:r bu yoldan ayrılmıyacağız:' 

"Her Bakımdan Hnzırlıldı~·ız" 
1 •·Fransayı bugünkü hale geti
: .,.en Alman askeri satvetini küçük 
1 ~(ırmlıyorum. Fakat bu ;ıskeri rnt 

vr.tin artık bizimle meşgul olmak 
üzere oldugu aşikardır. Sık sık 
tckf>rrür eden askeri taarru?Jar 
bunun alametidir. Almanlar, kı-

m 

su 
rın 

1 sa harp peşındc koşuyorlar ve 
•ı onun için hazırlanıyorlar. Deniz Mister Chamhcrlain 

fil ve hava yoluyla yapıla~ak olan ı--

1 bu istila tank dafii manilerin m 1 LH ı· T L 
müthişi le karşılanacaktır ve Al-
manlar şimdiye kadar bu miinile 
kar~ılaşmamışlardı. 

"Bu mania, İngiliz donanma
sıdır . Almanların adamıza askeri 
kuvvetler ihracına muvaffak ol· 
duklarmı farzetsek dahi bu isti
la kuvvetlerini deniz yolu ile 
beslemek lazım gelecektir ve do-
nanmamız ile hava kuvvetleri. 
miz buna imkan vermiyecekler-
dir. · 

"Bugün hava kuvvetlerimiz 
harbe başladığımız sıralara nis
betle, gerek sayı, gerek teçh!zat, 
gerek personel ve moral bakım
larından kat kat kuvvetlidir. Al. 
manyanın bizi hava ve denizden 
istila etmesi için bütün bunları 
mahvetmesi lazımdır. ;' 

Sonr~ kara kuvvetlerimiz var. 
Ve bunlar memleketin hiçbir va
kit eş·n: görmediği bir derecede 
kuvvttlidir. Bu kuvv~tler, düş. 
mania karşılaşmış ve ona faik oL 
duğunu isbat etmiştir. Bu kuv••et 
te sayı hazırlık ve teçhizat itiba
rile düşman kuvvetlerine faiktir. 

"Biz bütün kuvvetlerimizle har 
bedecfğiz. Denizde, sahıllerde, 

(Sonu: Sa: 4; Sü: 4) 

• re 
Si 

Maginot'yı 
so 

Gezdi 

Mareşal Goering 

P arise Geldi 

·si 

'Ol 

Ftihrerin umumi karargahınr1 
(A.A.) - Bugün Fı.ihrcr umt "" ı 

karargahını terkederck Molho ın 
ve Yukarı Alsas'ı iyarete 1 
miştir. Bu münasebetle yeni uz 
man silfıhlarile süratle muha h 
harici edilen Maginot hatt jj 

kuvvetli zırhlı mevzilcrinjcr1 c 
çoğunu gezmiştir. ~rı 

Giiring, Parise Geldi ı 

Londra, 30 - Versailles m l'r 
hedesinin imzası yıldöniım 11 

müsao:f olması dolayısif,. cı a . 
Mare~:-ı.l Göring, Pariste ı-ctr 
zinti yapmıştır. Bu münai-~!11.a: 
Pariste hiçbir hasmane niima uı 
vuku bulmadığı bildiriliyor. m 

ışrı 

=======================:nd; 

........................................... . 

EN .soN DAKiKA, oi 
111 

al 

İtalyan Askeri Siyasetinde .r~ 
Bir Tahavvül Bekleniyor k 

f 

Londra, 30 - Trablusgarp Valisi \oe Başkumandanı Mare!;ıir 
BalJıonun ölümü üzerine İtalyanın askeri siyasetinde bir tnha ıh 
viil vukuu bekleniyor. Anla~ılan, İtalyan kumandası, İnglltcrcrna 
kar~ı taarruza ı:eçmrk siya~eti ni takip ederek \'e Mısıra kaı kc 
bütün kuvvetile yiiklenc>cektir. Bu taarruz içifl bilhassa Ballı~n 
nun ~·apbrdığı askeri yollardan istifade edilecektir. sıı 

Bugiin İtalyanlar Porsuvan \'e l\lirııa Matruh'u bom har i ~ 
man etmişler. Maltaya da iki akın yapmışlardır. Hiçhir yer~~ı, 
mühim bir zarar olmamıştır. Bugünkli akın ile l\Ialtaya yapı' 11 t 
akınlar elliyi bulmuştur. .··~n 

lı 

Londra Açık 
* 
Şehir ilan Edildi 

Londradan verilen mallımafa göre. Londra şehri açık ~e1ılU 
olarak ilan olunmuştur. Makı.at Londrayı tahribattan korumak ı 
tır. 

•••nsr•••ooooenno•n••••~ı 



'Dün yaprlan Fener • ~ ef a maçrnda heyecanlı bir an 

enerbahçe Vefayı da Yener ek 
illi Küme Şampiyonu Oldu 

atasarayhlar, 

tiktaıı 9 • 2 

Çok 
Gibi 

Zayıf 

Feci 
Bir 
Bir 

Kadro ile Sahaya Çıkan 
Mağlubiyete Uğrattılar 

1 illi küme maçlanna dün 
fJ Şeref stadmda devam e
Fenerbahçenin şampiyonlu

evvelden tahakkuk etmiş 
ı maçlar üzerindeki alakayı 
bniş ve bu suretle sahada 

seyirci kalabalığı topl:ın-' 
Gunün en mühim nıaçmda 
asaraylılar Beşiktaşı çok za. 

kadro ile yakalayıp 9 _ 2 
'eci bir mağlUbiyete uğrattı
~ Fenerbahçeliler de Vefayı 

yenerek 1940 milli küme 
yonu oldular. 

Vefa - Fenerbahçe 

karşılaşma Şeref stadında 
bahçe _ Vefa arasında ol. 
aminin idaresindeki bu o
Vefanın tam kadrosuna 
bil Fenerliler Melihten 
m olarak on kişi başlaciı-

akat ~i dak/,a sonr~ Me
dıkoyundeki atletizm mü
alarından yetişerek oyıına 

Derh.:.tl hakimiyeti ele alan 
bahceliler üstüste hiicum 
~a basladılar ve çok geçme 
kuçuk Fikret güzel bir vu
Fenerin ilk golünü kaydct
nu Nacinin yaptıgı ikinci 
kip etti ve Melih, Yaşar va. 
c ıki gol daha kaydeden 
bahçeliler devreyi 4 _ O ga
tle bitirdiler. 
ci devrede Vefalılar cok 
ır oyun oynamıya basladr-
enerbahçeliler de bu sertlik 
ında çekingen bir oyun oy. 
r ve gol de kaydedi!cme
aç 4 _ O Fenerbahçenin ga

gol2 çevirdiler. Galatasara)ntı üst 

1 üste yaptığı iki gold.en sonra Be. 
şiktaşlılar da bir gol kaydettiler. 
Vaziyet 4 _ 2 oldu. Bun<lan sonra 
san kırmızılılar sırasile Gündü
zü:ı ayağile beş gol daha yaparnk 
Beş:ktaşı 9 - 2 gibi bugüne l:n. 
dar uğramadığı çok feci bir vazi
yete düşürdüler. Yalnız bu -ırada 
Beşiktaş bir penaltı kaçırdı ve 
maç ta 9 - 2 sona erdi. 

Gül Kupası 
Her sene muntazaman yapıl

makta olan gül kupası atletizm 
karşılaşmaları 1940 şampiyonası 
dün Fenerbahçe stadında olduk
ça mühim bir kalabalık kütlesi 
ônünde yapılmış ve günün en 
mühim neticesi 200 metrede fut
bolcü Fenerbahçeli .Melihin BaL 
kan şampiyonu Gören'i geçmesi 
olmuştur. Müsabakalarda aşağı
daki dereceler alınmıştıl': 

200 metrede: 1 - Birinci Me
lih (Fenerbahçe) derece 23 sani
ye. 2 - Gören (Galatasaray) 

1500 metre: 1 - Rıza Ma"ksut 
(Fenerbahçc) 4.4.9. 2 - Galip 
(Kocaeli). 

5000 metre 1 - Artan (Beşik. 
taş) 16.12.9. 2 - Hüseyin (Fener) 

400 manialı: 1 - Kamil (mü. 
sabaka harici) 2 - Neriman (Fe. 
ner) 

400 metre: 1 - Gören (Gala
tasaray) 51.5. 2 - Ahmet (Fener) 

4 X 200 Bayrak: 1 - Fener. 
bahçe takımı, 2 - Kurtuluş. 

Gülle: 1 - Arat (Beşiktas) 
14.7,5, 2 - Ateş (Fener) :. 

IRAK ADLiYE 
Nazırı Şehrimizde 
Birkaç gün evvel Hariciye Na. 

zı!l Nuri Snit Paşa ile birlikte 
Ankarayı ziyaret eden Irak Adli. 
ye Nazırı Naci Şevket Bey refa
katinde !rakın Ankara Elçisi Ka
mil Geylani Bey olduğu halde, 
dün sabahki ekspres!e Ankara. 
dan şehrimize gelmiş, Parkotele 
misafir olmuştur. Irak Adliye 
Nazın birkaç gün şehrimizde 
kaldıktan sonra memleketine 
dönecektir. 

TAŞOVADAKI 

Tütün Satışları 
Erbaa, 30 (TAN) - Son hafta. 

lnr içerisinde birdenbire durgun 
lasnn Taşova tütün piyasaları bu 
gtın yeniden değişivermiştir. Ev
velce piyasadan çekilmiş bulu. 
nan Felemenk - Türk ttitün şir
keti ile Hakim oğulları tekrar pi 
yasaya iştirak etmislerdir. 

Fiyatlar iyidir. Deranbarm bit 
mesine üc gün kalmış olmakla 
beraber Erbaada 1500 müstahsil 
Tokat ve Niksarda da miihi~ 
miktarda zürra henüz tütünleri. 
ni deranbar etmemişlerdir. Tea
miil veçhile yine temmuzun 15 
inci giinüne kadar derenbarın 
taliki icap etmektedir. 

TAN 

Yaz Saati 
Dün Gecedenberi 

· Tatbik Ediliyor 
; ;)ün gece saat yirmi dörtten i-
ıl \ibaren memleketimizde ikinci 1 
defa olarak yaz saatinin tatbiki
ne başlanmıştır. Bütün ~aatler j 
b·r saat ileriye alınmıştır. Hüklı- i 

metin bu husustaki kararı viliı. ! 
yete tebliğ edilmiştir. 1 

1. 7. 9U ----

Bu sebeple, pazar tatili yapan ı 
müesseseleri karardan resmen 
haberdar etmek mümkün olama· 
mıstn 

Keyfiyet radyo ve gazet<>lcrle 
halka bildirilmekle beraber he
nüz resmi bir emir almamış okn 
bir çok memurların ve bilhassa 
böyle bir değişikliği heo;·1ba kat
mıyarak sayfiyelerde oturanların 
bu snbah vaktinde vazifeleri ba
şına gelememeleri ih~mali var· 
dır. 

Ankara llalkevinde Mebus Ceı•det Kerim İncedayımn verdijjı 
konferansta hatip ve dinleyiciler 

Maamafih vali muavini Hudai 
Karataban dün tatil olmasına rağ 
men bu işle ehemmiyetli suret
te meşgul olmuş, şehrimizdeki u. 
mumi müesseselere zabıta mer
kezlerinden telefonla tebligat ya· 
prlmasınr temine çalışmıştır. Bu
gün umumi hizmet müesseselerin 
de bir aksaklık olmıyacağı bildi
riliyor. 

Vapur, tren ve tramvay işlet· 
me idıırelerile bütün eğlence yer
leri sahiplerine tarifelerinde hiç
bir değişiklik yapmadan bugiin
den itibaren yaz saatini tatbik 
etmeleri tebliğ edilmiş ve alakalı 
müesseseler bu esasa '!Öre terti
bat almışlardır. Ancak bahçeler
deki ya2hk sinemaların vaziyeti 
muhtacı tetkik görülüyor. 

Geceleri saat 23 te kapanmak 
mecburiyetinde olan bu yerler 
yaz saaatinden evvel gece prog. 
ramlarına saat 21 de başlıyorlar
dı. Hulbuki şimdiki saat 21. es
kisinden bir saat erken olduğuna 
göre, bu zamanda ortalık iyice 
kararmamış olacak ve bittabi bu 
kadar erken film de gösterilemL 
yecektir. 

Maddi imkasnızlık göz önünde 
tutularak sinemaların gece açılış 
ve kapanış saatlerinde tadila! ya. 
pılması ihtimali vardır. Fakat 
bunun için hükllfuetten müsa:ıde 
istihsali icap etmektedir. 

7.ARURt BİR DECtŞME 
Dün gece y.akın ,sahill~I'. vapur 

tarifelerinde yalnız Köpı iiden 
kalkan 12.15 vapuruna munha
sır ve bir defaya mahsus zaruri 
bir değişiklik yapılmıştır. Bu va
punı eski tarifede yazılı zamnn
d:ı kaldırmak, saat değişikl:ği se
bebile mümkün olamadığından 
1.15 te hareket ettirilmiştir. 
Yakın sahillere ait yaz tarife

lerine Şirketi Hayriye 4 temmuz 
perşembe günü, Denizyoiları iş

letmesi 5 temmuz cuma günü 
başhyacaktır. 

Şarkta Otuz iki Kazada 
Adli Teşkilat Y apı1acak 

Adliye Vekaleti, işlerin Süratle intacı için Hakimler Kanunile 
Muhakeme Usulü Kanunlarında Bazı Tadilata Lüzum Görüyor 

Mahkemelerde seneden seneye devrolunan iş yeku- ı -
nu ~ittikçe artmaktadır .. Şimdiki halde devrolunan dava. Yüzlerce Artist 
yekunu 250 hın raddesınded1r. 

-~ Adliye Vekaleti, mahkemeler
DENİZ BAYRAMI d~ ~ürati? temini ve .~dli y•şk1la-

tm ıkmalı mevzuları uzennde ye_ 
B •• K ti n~d.m ehemmiyetle durmaktadır. UCJUn u anıyor Her şc·-ydcn evvel teşkilat noksa. 

1 Temmuz denizciler bayra
mı bugün merasimle kutlanacak. 
tır. Sabah saat 11 de Taksim abi. 
desine çelenkler konacak, müte
akıben Beşiktaşa gidilerek bü
yük Türk denizcisi Baı"arosun 
ti.irbesi ziyaret edilecektir. 

Öğleden sonra 14 te Deniz Ti. 
caret mektebinde diploma tevzi 
merasimi, 16 da Haliç atölyeleri
nin ve 17 ,30 da da yeni yolcu sa
lonunun küşat resmi yapılacak
tır. 

DUMLUPINAR 

nını tamamlamağı göz önünde 
tutan vekalet, münhalleri, ~n kı· 
sa bir zamanda doldurmıya çalış. 
maktadn:. Geçen sene m~vcut o
lan 216 münhalden çoğu doldurul 
mu~tur. Halen münhal yekunu 
36 yı aşmamaktadır. Teşkilat, bu. 
na rağmen halen ga~t zay:[ bu· 
lunınaktadır. Bir çok yerlerde 
münferit mahkemeler teşkil edil. 
mesi ve geçen sene 48 knznda 
sulh hakimlerine asliye salahiyc. 
ti verilmesi suretile mah!teme!e. 
rin bir dereceye kadar takviye e· 
dilmC'sine çalışılmıştır. Bundan 
başka, yeniden şark vilayetlerin-

.Abidesine Giden Yol ~~- 3:l kazada teşkilat yaprlacak

Kütahya, (TAN\ - ..ıldırım-

kemal istasyonundan Dumlupı
nar abidesine kadar mlfntazant 
bir yol yapılması vilayetimizcc 
kararlaşmış olup yolun güzerga
hı tesbit cdilm iştir. 

Yolun mükellef amele ile ya. 
pılmasına bugünlerde başlanacak 
t!r. Ayrıca Nafıa Vekaletinin de 
yardımı istenmiştir. 

Dumlupınar abidesine su isale. 
si için etüdlcr yapıldığını bildir. 
miştim. 

Bu tesisatın ikmalini müteakıp 
abide tepesinin Ziraat Vekaletin
ce ağaçlanacağı öğrenilmiştir. 

SURIYEDEN 
ÇIKIYOR 

ı ,. ,. . 9 t-O 

Dün Semplon'la 

Ancak iki Ecnebi 

Yolcu Geldi 
İki ay evvel buradan ayrılan 

l\facar kadın artistlerile birlikte 
Beyruta giden Kledi adlı Türk 
tôbiiyetinde bir Rum kadın ar. 
tisti dün Konvansiyonel trenile 
gelmiştir. 

Bu yolcunun verdiği izahata 
göre, Suriyede son günlerde fev
kaliıde tedbirler alınmış, barlar 
ve kabareler kapatılmıştır. 

Bunun üzerine işsiz kalan yüz. 
}J:u--CQ ornrıhi ı:ı . f; f S1 r " :;r -:,·: ~:o 

terketmeğe mecbur olmuşlar. 
'Balkanlara dönmüşlerdir. 

Fakat iktısadi buhran dolayı. 
sile Balkanlarda da tutunamıya. 
cakları bildiriliyor. 

İKİ Y('\LCU GETİREN 

EKSPRES! 

Gittikçe daha ziyade tenhala
şan Avrupa Semplon ekspres tre. 
ni dün iki yolcu ile gelmiştir. 

tı ile neticelendi. 

1 altasaray • Beşiktaş 
nün en mühim mü:.;:ıbaknSJ, 
taş • Galatasaray arasında 

Yunan diski: 1 - Arat (Beşik
taş) 34.'10, 2 - Ateş (Fener) 

Cirit: 1 - Melih (Fener) 57.70 
2 - Şerü (Beşiktaş) Bakır Silebi Midilli Civarında 

Diğer taraftan bazı altıkadarlnr 
davafor azaldığı ve .hakim 8(1cı
leri de. c<>Aallıldığr halde işlerin 

yine si.iratlenmediğini iddia et
mektedirler. Halbuki Adliye Ve. 
kfıl<•t~nin verdiği rakkamlara gö
re, her ne kadar adam öldürme 
vakaları nisbeten azalmış ise de 
;;ığır cezayı müstelzim bir çok 
suçlarda tezayüt göze ç~rpmakta 
dır. Sonra asliye ve sulh ceza 
mahkem.;-lerinde de işler mühim 
nisbeıte artmıştır. 935 ve 937 se
nelerınde 16 - 17 bin ağır ceza 
davası mevcut iken 938 - 939 da 
bu miktar 18 bine çrkmışt.ır. As
liye ceza işleri de 935 te S6 bin 
kusur iken geçen sene bu mik
tar 12~ bin küsura baliğ c.lmuş
tur. Sı..:lh ceza davaları da ayni 
seneler hesabile 236 binden 252 
bine yükselmiştir. 

Bunların biri Alınan, diğeri 
Fransızdır. İki eski düşman, boş 
boş trende birbirlerinden uzak 
oturmak imkanını bulmuşlar ve 
hatta yüz yüze gelmek isteme. 
mişlerdir. Alman yolcu, Rcgina 
Leisner adlı bir iş adamıdır. Bir 
muharririmizc kısaca: "Pestedcn 
geliyorum. Ticaretle meşgulüm. 
Başka söyliyecek hiçbir şeyim 
yok!,, demiştir 

~1n1et Ademin idaresindeki 
yunda takımlar karşılıklı o
şu kadrolarla dizildiler: 

LATASARAY: Osman -
, Salim - Musa, Enver, 
- Süleyman, Salahaddin, 

üz Cemil, Sarafim. 

İKTAŞ: M. Ali - Tcıci, 
t - Hüseyin, Hakkı, Ci

Rauf, Hayati, Nazım, Şe
ref. 
ktaşı zayıf bir kadro ile 

D'an Galatasaraylılar derhal 
a geçerek oyunda bir ha. 
t kurdular. 

at bir hücumda Beşi:ttaşlı
!lzım vasıtasile bir gol ka. 

. Bu gol Galatasara7lı:la
,.,ziyade canlandırdı. Gün"'° korner atışından knfa i
aberliği temin etti. Devre 
suretle 1 - 1 beraberllkle 

ncı devre Beşiktaş için çok 
oldu. Galatasaraylılar güzel 

unla Beşiktaş karşısında 

g lhik vaziyetlere gırerek 
ttikleri fırsatların heosini 

Yüksek atlama: 1 - Faik (Ga
latasaray) 1.75. 2 - Necip (Be
~iktaş) 

Tek adım: 1 - Üç tek (Fener) 
6.3Ş. 2 - Faile (Galatasaray) 

Üç adım: 1 - Yaver (Galata
saray), 2 - üç tek (Fener) 

Sırık: 1 - Viçaropolos (Kur. 
tuluş) 3.25, 2 - Sudi (Fener) 

Umumi tasnifte FenerbahçelL 
ler 42 puvanla birinci, Galatasa
ray 21 puvanla ikinci, Besiktas 
20 puvanla üçüncü olmuşla~dır. 

ikinci Yüzme Yarışı 

Sırtüstü Yüzmede Yeni 

Bir Rekor Kazanıldı 

Su sporları ajanlığı tarafından 
tertip edilen mevsimin ikinci 
yüzme yanşı dün Büyükdere Be. 
ypz Park yüzme havuzunda bü
yük bir kalabalık önünde yapıl
mıştır. Bu müsabakalar bir inti. 
zam içinde geçmiş ve Haydarpa
sa lisesinden Mahmut, Beykozlu 
Agtiha ait olan ve beş seneden
beri kırılamıyan HlO metre sırt 
üstü yüzmede yeni bir rekor yap 
mıştır. 

PUVA N C ETVELi 
"' 1-

M. G. 8. M. A. Y. P. i 
13 10 2 ı 44 15 35 
13 8 2 ı 40 17 31 
14 6 2 6 35 30 28 
14 7 7 31 27 28 

13 5 3 5 35 35 26 
14 4 4 6 24 42 26 
14 4 l • 23 45 23 
13 2 2 9 18 40 19 

• 
Bir Kaıaıa Carı>aral< Oturdu 
Matbuat lşçHeril Geminin Kurtarılmas ı J Baldızını Çocuğu ile 
Birliğinin Kongresi için Çalışılıyor 
Matbuat Teknisyenleri Birliği

nhı senelik toplantısı dün Emin. 
önü halkevi salonlarında aktedil
miş ve içtimaı Birlik Reisi Se. 
lim Tanyeli bir nutukla açmış, 
bir senelik faaliyet hakkında aza
ya izahat vermiştir. Bilahare he
yeti umumiye tarafından heyeti 
id;;ırc raporu ve hesap bilançosu 
tetkik edilerek idare heyeti ibra 
edilmiştir. 

Bundan sonra yeni yıl için i
dare heyeti intihabına geçilmiş, 

ve azalıklara şunlar seçilmışler
dir: 
Sc1im, Şerü, Şeref, Sabri, Kemal, 
Bestami. Şiikrii, Hamdi, Ali, Sır
rı, Mustafa, Vedat, Bedri, Tev
fik, Dr. Hafız Cemal (Asli azalık. 
lara), Aziz, Sami, Osman, Cahit, 
Ta!Bt, Hikmet, Şefik (Yedek uza. 
lıkla::a). 

Edirnedc Fiyat l\liirakabc 
Komisyonu Kuruldu 

Edirne~ Q'htffi - Her vilayet. 
te olduğu gibi şehrimizde de bir 
fiyat miirnkabe komisyonu te. 
şekkiil etmiştir. Mıntaka Ticaret 
müdürü Mesut Şarman bu ko. 
misyonun tabii azası bulunmak. 
tafür. 

Derhal faaliyete geçen komis-
yon ayry.ca bir fiyat murakabe 
bürosu teşkil etmiş ve ise başla-
rnı .. tır. 

Sosyete şilebin Bakır şilebi 
evvelki gece saat 23 te Midilli ci. 
yarında bir kayaya çarpmıştır. 
Izmire götürmek üzere Zongul
daktan 7000 ton kömür yükliyen 
v:ıpur, süvari Haydar Yıldızalp
ın idaresinde evvelki gün lima
mmızdan ve saat 16 da da Ça
nakkaleden geçmiştir. 

Silep gece 23 te Midilli ile Ba
baburnu arasmda Lodosburnu a
çıklarında deniz içindeki bir ka. 
yaya bindirmiştir. Sular ambara 
hücum etmiş, bu vaziyet karşı. 
sında kaptan gemiyi süratle sa
hile doğru sevketmiştir. Nihayet 
sahile 100 metre kadar mesafede 
gemi iskele tarafına yatarak ya
rı batmış bir vaziyette kalmıştır. 
Şilebin 1 numaralı ambar ile ma. 
kine dairesi su ile dolmu~tur. 
Kaptan ve adedi 30 olan mür et. 

tebat sandallarla sahile çıkmış
lar, gemiyi de kıç tarafından ha
latlarla sahile bağlamışlardır. 
Süvari hadiseyi t elsizle buraya 
bildirmiş, vaka yerine derhal bir 
tahlisiye gemisi gönderilmiştir. 
Tahlisiye gemisi şilebi kurtarma 
ameliyesine başlamıştır. 

Bakır şilebi 7300 tonluktur ve b{l
tün şileplerlmlzin en yeni ve bQyü
ğUdür. Bu gemi 300,000 liraya 938 se· 
nesi martında İngiltereden satın alın
mıştı. Bugün kıymeti daha fazla idi. 
Bakır şilebi sigortalıdır. Alfıkadar 

makamlar kaza hakkında tahkikata 
b:ıslnmıs1:ırdır. 

Beraber Dövmüş! 
Evvelki gece Şehremininde bir 

hadise olmuş, Salahattin isminde 
bir adam baldrzı Leyla ile Ley13. 
nın oğlu Şükrüyü hem dövmüş, 
hem de her ikisini de muhtelif 
yerlerinden bıçakla ağır yarala
mıştır. 

Salahattin vakayı müteakıp fL 
rar etmek istemişse de, yetişen 

polisler tarafından yakalanmış
t.r. 
* Tahtakalede Numanın ço

rap fabrikası işçilerinden Kel 
Gülbahar ismindeki kadınkazaen 
kendini makineye kaptırmış, 

muhtelif yerlerinden yaralanmı~ 
tır. 

İzmirde Bir Baba 

Damadile Kızını Yaraladı 
İzmir, (TAN) - Buca nahıye. 

sinin Çamlıkule mevkiinde bir 
tarlad:ı Eskişehirli Recep oğlu 

Hamit. tabancasını beş el ateş e
derek tarlada çalışan damadı 
Mümin ne Müminin karısı ve 
kendi kızı Necibeyi muhtelif yer 
!erinden yaralamıştır. Vakanm 
sebebi, kızı Necibe ile Müminin 
sevişerek evlenmeleridir. İzdtvs. 
crn şeklinden sinirlenerek bunu 
yapmış, fakat yakalanmıştır. 

Tahkikata müddeiumumi nıı.wvL 
ni Sadık Tüzel tarafından devam 
edilivor 

Aaiiyc Vekaleti işlerin siirat
le intacı için iki tedbire daha 
baş\'urmaktadır. Bunlardan biri
si, hakimler kanununda tadilat 
yaparak hakimlerin işleri lüzum. 
SUZ yere talik etmelerine mani 
olacak hükiimler koymaktır. 

Bu hükümlere göre işleri lü
zumsuz yere uzatan hakimler 
terfi hakkından mahrum edilecek 
tir. 

İ!dnci tedbir de usul kanunla
rında tadilat yapmak tasavvuru
dur. Filhakika bugiinkü ceza u. 
sulü muhakemeleri kanunu bir 
çok noktalardan işlerin stiratlne 
tesir etmektedir. Bu noktalar, ya 
pılacak tadilatla bertaraf edilin 
c<? sürat noktasından mühim ne
ticeler alınacağı kuvvetle ümit e~ 
dilmektedir. 

Bandırmada Gaz 
Kursları Açıldı 

Bandırma, (TAN) - Kaza da
hılinde bütün halka hayadan ko
runma kursları açılmıştrr. Hal. 
kevı sinemasında konferansı mü
teakıp bı..na dair filmler dt" gös
terilmektedir. Kasabada h&va 
tehlıkesinden korunmak içın, 

halk tarafından sığınaklar yapıl
makta ve yaptırılmaktadır. 

Bütiin bu işlerle öğretmenler 
alakadar oluyorlar. 

Taşova Mmtakasında 
Hububat Mahsulü 

Erbaa, 30 (TAN) - Tokat, Nik 
sar, Erbaa ova ve köylerinde 
hububat mahsulünün idrakine 
baslanmıştır. Bu yıl buğday, Ar. 
pa, Mısır ve kenevir mahsul1eri 
cok kuvvetli ve dolgundur, çift. 
ci mcmnunnur 

Koluna matem i:. 
siyah bir band 
Fransız yolcu ise, .. 

VAPURLA G 

l\IUIIACİRI 

Rusyada oturan Ka· 
hilleri Türklerinden 15 
grup ve 130 Çek mültc 
s<ıdan Svanetya vapuri! 
gc lm işlerdir. * Şehrimizdeki İta1 
sekiz kişilik bir grup dtin Avru 
pa trenlerile R0maya gitmiştir. 

Bugünkü Program ; 

Proğram 

Hafif pnrçnlar (Pi.) 
Ajans h:ıbcrleri 

7.30 
7.35 
8.00 
8.10 
8.20 

Ev kadını - Yemek listesi 
Plfık ııeşı-iyatı 

• 
12.30 Proğram 

12.35 Müzik nlaturl,a 
12.50 Aj:ıns hnbcrlcrl 
13.05 Saz eserleri 
13.20 Karışık proğrnm (Pi.) 

18.00 
18.05 
1830 
19.10 
19.45 
20.00 
20.30 
20.45 
21.00 
21.30 
21.45 
22.30 
22.45 
23.25 

• 
Proğram 

Oda muz.iği (Pl.) 
Rndyo Caz orkestrası 
Müzik (alaturka) 
Ajans haberleri 
Fasıl heyeti 
Konusınn 

Dinleyici dlleklcrf 
Tilrk müzik birliği 

(Radyo gnzct('sf) 
Radyo orkestrnsı 

Ajans haberleri 
Cnzband (Pi.) 
Ynrmki nru am 

kOnııer1 
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'I~A~.._============================= 

T~.:,,: N • : 'l\I j Hh,distan 
1400 K ... · , •• ~1 r-· Valisi, G andi 
750 " 6 A 

~!~ııet~eTara~: ~r _ ile Görüştü 
dahil olmıyan ~ 

abone bedeli ·' ~I RUL 
30, 16, 9, 3.6 

deli P"si ., o,·,rt>a ,.e 
2s Jç & Ce~ ı. 
lar şlul!'ııctme· 

:(Jan zımdır\rışık. 
ı_~ nsıa lcrin 

--,ıgmr-= - ----' ai bo~a ~a~-

t Bcsata 11 ·elesı-
c' . ihtilata s~bı.v,,t ver· 
\\ \unınaS1e Balkan. 

Na~ 0 siyas~in hiJküm 
ızar . ·· r intizar ~setuae su-

~Xet'.~ck yanlt~t. Çii~kü 
. k" eder, 11etıce. 

4ctı ta ap lh. phak· 
kakın\ eıne ın . 
• • 1• beld4de ~ ın. 
ncsın ü 

'lah\ ·asctinin b~kıan g ç. 
lun• lkendiliğindıza~ .:dbe. 
dia aktadı~lki ""' u 

sanın k sulkıf~sına 
• A ge\eceçünki:al1'.,J.ırda 

rır uzar. ves'!I, sahi· 
):('t'erini dava 
sid\ nıar, ba~ı~anın 

.ı ya t'Pese1' hq, yar. 
.ava ~·o &ini ki t.n da· 

·yecee ' .,.. 
şı etını ıeteri bit\ karış-
rc~ese tlJYOrlı 

.. ret "ını a Balk rı ı .. ıizar 
1\1 ··de~ 1 

... c uı. am etcaıvvet. 
sıh ·nin d . 

. 1 . Ft iJar sı. 
nl') ı\teınead d n..!b" s·· .. '"' e.15• ı u. 
11<>1 et,yu~ 1 1. di 

.. bO~$U•t!tlJle • 
uy\e ·alakadar 

s\ka 
ütün t~fla ırbk ve 
\(lık içinde lt,afı ta· 
\ecekleri şüPtiirmez. 
\ intizar siY• dönek 
üzücü siyatun bü. 
;;~eklikleri üntüle

ukavemet ı; uya
.kafi değildTbklı ve 

;i hazırlı~mak 18· 

Avrupa Hadisel erı ni n 

inkişafları Karşısında 

Hindistanın Vaziyeti 

Müzakere Ediliyor 
Simla, 30 Reuter ajansı bildi. 

riyor: · 
Gandi dün Hindistan valii u. 

mumisi ile hususi bir mülakat 
yapmıştır. Mülakattan sonra ne~ 
redilen bir tebliğ. valii umumi. 
nin Gandiyi, dostane müzakrat. 
ta bulunmak üzere davet ettiğini 
bildirmektedir. Mülakat üç saat 
devam etmiştir. 

Müzakereler hakkında hiç bir 
:malumat mevcut olmamakla be. 
raber başlıca aşağıdaki üç nokta 
etrafında cereyan ettiği tahmin 
edilmektedir. 

1 - Avrupadaki vaziyetin son 
inkişafı karşısı.nda Hindistanın 
vaziyeti. 

2 - Harp gayretlerine yardım 
etmek üzere kongre partisinin 
:rnüzaharetini kazanmak ihtimal. 
leri, 

3 - Harpten sonra vaki olabL 
lecek kanunu esasi inkişafları 
hakkında evvelinden bir karar 
alınmaksızın. yukarıki maksadı 
teminen, başlıca siyasi unsurlar 
arasında teşriki mesaiyi temin e. 

.-;iô\'- 1111-:r<:-' 
' 

~imali Afrikadaki Fransız kumandanı General Nogues, miicndc leye de\'am etmek azminde oldu ğımu ilan ettiği için, Petain hü. 
kılmeti , generalle temasta bulun mıık ve hükiunetin kararına ·uy ma~ını temin etmek ı.izere Generul Gouraud'yu Fasa göndermiş· 
tir. Bu mülakatın ne net ice vereceği mal~m delildir. Btt resimde, Tunustaki motörize kıtaatı bir geçit resminde ı{örüyoru.z . 

Fransız -Alman Mütareke 
Komisyonu, Viesbaden'de 
Dün ilk Toplantısını Yaptı 

decek muvakkat tedbirlerin it. ı G il k j 
tih;;·şembe günü valii umumi. Panama Kanah General De au e Diyor i : Japonlar Çinde 

~~n ;~~~:rd~i~ti~riı!~~~n~~ Methallerine Muhtelif Üsler i 
ayni mevzu üzerinde cereyan et. "Ordunun Harbetmemiı Olması, Fransız 

~·yet bu menduğtma tiği zannolunmaktadır. Agv Konuyor Backumandanlıg"" ının Yeni Alman Harp legal Etti 
, Balkanlarıızar dev- 3' :f 

i~inde yeni daha iyi Utvanya Hariciye Panama, 30 (A. A.) _Panama Teknig""ini 1914 Metotlarıyle Mag""liip Nanking, 30 (A.A.) - Domei 
ıamalan, h~dn do- Ajansı , Çin orduları başkuman • 
.._... ...,. u-->.t•\ -~_ı =· Moskovada kanalının iki ucu denizaltı ıemne ""'°tı<u svır"'~-.a-..,.,. ... danının Honkong ve Kowloon a. 

nesnin nöbcff• rine karşı müdafaa için ağlarla Etmiye Uğraıması Yüzündendir .. razisi tarikile Chungking hüklı-
rum. Eczah_,e\haml'.ıif Kaunas, 30 (A.A.) - Başvekil muhafaza edilecektir. Bu ağlar metinin silahlanmasına kati su. 
erdir. Polii-ly mace .muavini ve Hariciye Nazırı Mic. methallerde sahil boyunca konu. Wiesbaden, 30 (A.A.) - D. N. B. Bildiriyor: Bugün rette nihayet verilmesini talep 
'l'u:rgutla e r. r belki kevicius: ~ugün Mo~kovaya hare. larak icabında yerlerine yerleş. Massauerhoff otelinde bütün Alman ve Fransız murah- ettiğini bildiriyor. 22 Haziranda 
g~G4lo~,;az, U en c ket etınıştır. Mumaıleyh, Mosko. L 1 · · ak"l "t k k · b" · · · ı· Kowloon v. akınında harekata baş 
k d. · • en .. a Molotof ta fınd d t dil tirilecektir. Kanalın pasifik met. nas arının ıştır ı e mu are e omısyonunun ınncı ıç ı-

en ısın;tı , \7e en f ~ . . ra an ave e - lamış olan Japon kuvvetleri, bu 
tiiriiyor .ttıeri adıklan .iJt!-1"· Bu ziyaTetin gayesinin ye. halinde bu ağlar vazedilmiş bu. maı aktedilmiştir. İsgal Altı!ldaki Şehirler mıntakada muhtelif Çin üsleri iş. 

Simd şeyter\}ildir ı hadiselerin ışığı altında Sovyet lunmaktadır. Alınan bu tedbir. General von Stuelpnagel'in ri. Bordeaux, 30 ~A.A. ) - Mu- gal ederek. Hongkong'dan Chung 
· ra)~lazibe ~mil ~kı l~a • Litvanya münasebetlerL lerle, önümüzdeki cuma günü yaset ettiği Alman heyeti tam sa. vakkaten merkezı _F~ansa~a yer. king'e giden münakale yollarını 

rıJetle '•yal oh,_in 'h•Y n :müzakere etmek olduğu söy. Birleşik Amerika donanmasının at 11 dP gelmiştir. Az sonra Al. leşıne:kte olan hukumetın Bnr- kesmişlerdir. 
etin hakikatle Jrak YI"-\ ~ektedir. Hanoiden Panama kanalı mınta.. ~nn heyetini müteakıp GeıH&ral ~~au.x'.dan ayrılışı - hak~ıncla .~e- Tebliğ. Japonların Fransız 
nnsı kadar tabÜ,y yokt"1 l@VEç HARİCİYE M'ÜSTE$ARI Huntziger'in riyasetindeki Fran· the G i:-on~e aşagıdakı tafshatı Hindiçinisi ile hemhudut olan 

Balkanla'l'da ~ bir 111 ~ova, 30 (A.A.) - İsveç kasına geleceğine dair verile"; h.a sız heyeti gelmiştir. Kom~svonda verre~k~edır: k . . b". h Kuvang - Si vilayetinde bütün 
l'era, ancak yabÇ siy•Set ~ıcıye Müste~~ Bogemann, herler arasında bir münasebet ktrka yakın aza vardır. "Hukume~ mer ezını~ ı.a are stratejik noktalan işgal etmeğe 
alet olnt•Ya sebd Yaba"c rh.'"!ovaya gelmıştır. mevcut olduğu zannedilmektedir. · Parısc naklı mevzuu Vıe3baden muktedir olduklarını ilave et. 
siya<,etlere alet ol ak .. •.M..\NDA HEYETİ AYRILDI Donanmanın Atlantik denizine Celse Açılırken . .. mütareke komisyonunda esasen 'llf'ktedir. 
~ ·r ta,·izlere :vol a:c .:: _lvl>Skova, 30 <A.A.) - D.N.B . geçerek Panama berzahı sulann. Cel~yi açan General von Stu. ~uk?d?ema~. k~bilinden t~~~ik e-ı 100 JAPON TAYYARF.SİNİN 
v;der elde edil~u: olıııa AJ;~; bildiriyor: . elpnagel aşağıdaki beyanatta bu- dılmışt;. ,Hukum7t teşkı ıatını~ YAPTiC.t TAARRUZ 
istifadeleri dahi sıf L" dıt anda - Sovyet t1caret mua. da üs tesis edeceği de zannolun. lunmustur: 1 Bordeaux yu terkı ve muhtelif . .. 

h• ette bırak ır il' ~e ~ni? imzasını mütcakıp Ko- maktadır. Kanalın bütün yollan · .. . servis!erin taksimi nazırlar he- Çuııgkıng, 30 (A.A.) - Bugun 
mıı •Y tılaın-• · t • 1 d k F" .. · h k · .. b'l Y• " - - Mutareke komısyonunun 1 . . . ··~ ı d 100 J t . B ·iizden bu ~ • o• 1;'1 nyase ı a tın a i ın. uzerıne, er esın gore ı ecegı şe . yetinin müzakerelerı netıcesınde og.e en sonra apon ~~ya. 
d : ;)<anlar idi\ ~ı:. tında tıcaret delegasyonu dün kilde, hava müdafaa toplan yer. vazifesi. ~ütareke mua:~de~t~d~ kararlaştırılmıştır. resi d~rt dalga .?alinde ye'liden 

1 e, d ağrrıası ve btnkışa • ftfoskofayı tcrketmistir. Jeştirilmiştir. tesbit edılen şartlann .3tbık1:11, "Devlet reisi Bordea~x'yu cu· Çungkıng ve mulhakatma taar. 
ar o B111klltı - . . H h . 

lann sükunet , ... ja p. ayni zamanda yerine g~tirı!r.cek ma akşamı terketmiştir. Cumar. ruz e~mıştır. . asar mü im•lır. 

vuşnıaıı;ı beklenir 1 "'mı· rd e Dolu Çok olan ahkamın İtalyan mlttareke tesi sabahı ayni şerait altında, ~esmı .~ah~!ıl~e ~eyan olundu. 
ıı=::~====~___.. ~ r.ı .ıahedesindeKi hükümlere de Borcieaux'daki iş birliğine devam guna .gore buyuk bır 11.a~:ı ınuha· 

AR Q uygun düşmesine itina etmektir." eden n&zırlar ve parlamen-:.o aza- rebesı de cereya~ (tmıştır. 
u FIG ı öre H y FRANSIZ HÜKiJMETi BOR- larr uzun bir kervan halin<ie JAPONY ANI NTEHDİDİ 

--o- asarat aptı DEAUX'DAN AYRii.Di Pont Pierre'den hareket e;f~~ek Tokyo. 30 <A.A.l - Cenubi 

d ~ Libourne ve Montfor Sur J ... 1sle Çindc bulunan Japon ordus:ı bir Vrupa a cJİ Bordeaux. 30 (A.A.) - Havas 
f _ bildirivor: "Jour ,Echo De Paris., istilr&r.ıE:tine teveccüh etm;şler- beyanname neşrederek İngıiiz _ 

t: 1 I dl" ızllıir, 30 - Urladan gelen haberlere nazaran Kup~ nin biİdirdiğine nazaran Alman dir. Milli kalkınmanın reh :ncsi, Çin hududundaki askeri hareka. 
t llU un · ı lak, Karapınar ve civarına evvelki gün yağan yağmur ve kuvvetlerinin muhafazası altında ve Fransanın yaşamasının !üzum tın ter&kkiyatından İng:ltereyi 
• d 1 d h k · B lu sartı olan bu işgal t;ünii ari· haberdar etmekle kendini mükel • .,.,~ux., 30 (A.ga. 0 .. u .. an husule gelen hasar ve zarar büyu .. ktür. Dolunun kalmak istemiyen ü umet, or. 
ı·~ ..:J. • • t k t kted' fesınde Bordeaux halkı bu hare. lef görmediğini bildirmiştir. 
bir.. .esı edAvrruekP!~ne. buyuklüguv ·· fındık kadar vardı. Bagv, bahçe ve zeytinlikler aeaux yu er e me ır. keti seyrediyordu. Hükumetin, 

-. •ahs e k h İşgal mıntakasına dahil Borde. JAPON DELEGASYONU 
~ asıı ço arap olmuştur. auxnun artık Fransanın muvak. merkezi Fransada ne kadar kala. HANOİ'DE 

1a ' Avrup e·· Anasor: h 1.. .. ··rd- y k hük' • t k . d • 'ld' cağı belli değildir. Fakat Viesha- l . ·- " h"t:rJ'bir u · ma su unun go uğtı r at ume mer ezı egı ır. Tokyo, 30 fA.A.) - Genera 
'P.. d den mi.&tareke komisyonunda, ge-::ı oınec,l)!ıi, vaka · ı. o. zarar '" .. çoktur. Yağmur esna. Kızılcahamamda Mareşal Petain bu şehri terkede. f ssaku'nun idaresi altındaki Ja. 

(JEif 
KeçıDoyrıu .... 

LCiflar •• 
Yazan : 8. FEL~şı 

d 

N <' giirii~clim bilmem kijı 
- l\Juharebeden ne ~r. 

!J<.•r '.' Deyince: 
- Aman kes şunu, sinirl9 

ruın. di~·orlar. 
- Balkanlarda bir de 

1 
olacak mı? Deyince: 

- Kardeş! İ~in mi yok1 

ı 
nene gerek bö~·le şeyler! di 
lar. 

Ben de sözii sohbeti ya 
ohıjiu gibi bir kanala s 

d;m: 
- Nt> , ·ar, ne ~·ok! Diyene: 

1 
- Sorma azizim, sıcaktan 

myorıım, cevabını veriyorum. .ıı 
O ısrar ediyor: a 
-- O demek değil! Yani ah 

ne m«:rkezde? 
- Vallahi, piyasada ea e 

var. Zaruri m~ddelerin fiya t 
tesbit edilecek.ihtikar la mftca(. (ı 
le ba~ladı. s 

- Ayol! Onu söylemİJ'Oft!H 
Dünya ahvali? ts 

- Haaa! Dünya ahvnll ı 
danda. İngilizlerle Almanlar 
harebe edi~·or. Amerikada C 
hurreisi intihabı var. Çinle 
pon harpte. 

- Tamam! Lakin ola bltıii1z 
dciil, olacaklan söyle! 0 

- Muhakkak olacakları mı a 
ruyorsun? 

- Evet! 
- Dinle öyle ise! Bu sene 

calı muhakkak olan şeyler 
tar: 

Ka\'un, karımz, üzüm, ineirur. 
':S'""1 r ne,·i armut, taze fındık, i f 

erikleri, frenk üzümü, muşm e 
- Sa:vıkln·or mUsua y~etr. . • a 

Bunl&nn olacağını ben de ltW f 
eo 

rum. 
- Bili~·orsan ne soruyorsu<şa 
- Onlan sormuyorum, m~ın 

rebe ne olacak? ... _~an 
- Kestirme cevap mı la~an 

sun? 
- Evet! 
- Dinle ö:vle ise. Multn 

bir müddet devam ettikta 
ra ... 

- Eyyy? 
- Bir miiddet devamdan ~r o 

ra sulh olacak. !niş 
- Hoppala! Ben de bh py 4ğın 

liyeceksin zannettimdi. kik 
- Fena mı söyledim? bug 
- · İyi 9i)y)edin ama, onu olac 

de biliyorum. 
- A kuzum! Madem MU 

sun, bana neden soruyon1Dl1 ~iilıll 

- Beu onu sormuyorum, Yaf. 
kim kaıanacak? Onu soruyorular 

- Haaa! Öyle desene. 
1 .? ar y 

- Yaa! Onu soruyorum. . Bu 
- Di~le! Bu muharebeyi, ~ yap 

zaffer olan taraf kazanacak. evle 
- Paso birader. Anlaşılan 8'İtiren 

lıif etmemiye karar \'ermişsin! ı. 

- Hayır öyle değil kmmlnne i 
Şimdiye kadar söylenen ~87. 
ve yttpı1an tahminlerin ne h 
geldiğini gördüm de artık 
boynuzu gibi manasız lafiar 

maz5cl sonunda sözlerim bA 
lerin tekzibine uğramaz. 

Halk Konferans 

Devam Ediyor 
" " - _ 1 d • ·t k neral Huntziger Parise avdet me. ıı <> gane ıı.ttda v. smda uşen Yıldırımlar bir eşek rek, Merkezı Fransaya gı me pon delegasyonu cumartesi günü 
e" <fe e , , ;. ·ı .n. ve bir koyunu öldu··rmu·· ı;tu··r . Dı..· kararını vermiştir. Fakat bundan selesini ayni zamanda da işgal al- · · 1 d b · · d Malatya. 30 Halkevinde 

,. ...; '1 b" " lk• c• t 1 1 • b' h · tında bulunrruyacak şehirlerin Al og e en sonra eş tayyare ıçın e Us"'Jıı. ~ •• _·. kiliden de ıldirildiğine gôre son 1 ınaye § en böyle devlet merkezi ır şe rın Hanoi'ye varmıştır. balık bir halk kütlesinin k 
'" " - im k B' h" manlar tarafından tahliye.sini ba. d<>\a1ıJ:-- ı yağınurlar esnasında Dikıye ce- ah AN) ç 1 imtiyazı o ıyaca hr. ır şe ır- Bu heyet Fransız Hind\s;inisile sında paraşüt ve paraşütle 

. fa. .,,. ll\.ıctrc a v:Z bü:vük. ·· lüg~ ünde dolu düşınüc, Kızılc amam (T - e,.. cie nazırlar, diğer iki şehirde de his mevzuu etmi,ştir.".. . C. ongkir arasında yapılan nakli. .. . d .. b 
e ., :r tikçi nahiyesinin Güneysaray kö· b 1 akl d D G 11 s 1 r mevzuu uzerın e yuz aşı .acınııı• 

\l\(Ç ·ıe/.· ı lam obı v~ bi .. ilmiı ekinlerle tütün mah· parlamento u unac ar ır. e au e un oz e ı yat hakkında tahkikat yapacak- -• 
ı" ::ı yünden 18 yaşında hatip Musta.. p •~- f ı· t • · Lo d 30 (AA) Reuter Suna tarafından bir koıuer nY .. ~ \e l.ı j ve 1 sulü çok zarar görmüştür. İb arld.Illentonun aa ıye ının n ra, . . - tır . .., r fa oğlu rahim ismindeki bir de- tahdı't edı'lmesı· memleketin ma bildiriyor: Fransız enstitüsü mü- verilmiş ve paraşüt modell 

\ OJ .,...ı f ic1. K • ntFEKALE BURÇLARI , -
a ":/"rı- ,.'1 av İR t ._ likanh oOstuz beş ykaşldarı~dAaı· k~y nevi kalkınması ve işe Koyulma- dürü Pr. Saurat, Londrada Ge- İsparta Halkevinde Dikic t~rübeler yapılmıştır. nda b 

eel{\i bU~k ,,sı TAM m L.u.OR mulıtan manın ar eşı ı og. 51 ve vatana asil ve mağrur yLni neral De Gaulle'le görüşmüştür. ~ GİRESUNDA uhr ... 
..::_3-!li iki. sotwı 'h'k İzmir, 30 - Kadi!ekalenin ta. lu Hüseyini mavzer kurşunu ile bir ruh yaratılması için lazım ge. General, mumaileyhe Fransız Dersleri Başladı . . --~" ilk 
"° • ~ 1~ öldu"rmüııtür. b l · . Gıresun , 30 - Valı Mwı• "'eciki _,,.iJ'I amı rihi kıymetı· haı·z burclaıının ta. 71 len himmet ve serbestinin vata- mağllıbiyetinin se ep erını şu İsparta , (TAN) - İsparta Hal- ~ .. 

i1P ! ..._ . Akman dün Kulancıkta halka u ihtima .~ıtıı9 Bir buc;u. \miri içir. 3 bin lira s:rfedile('ek. Geçen gün ıorahim evine gi. nın mukadderatına riyaset eden suretle izah etmiştır : kevinin açtığı dikiş • nakış kur. rilen konferansta bulund:ı ..... ~•na 
s tblo b "' derken maktul Hüseyin arkasına büyük Fransıza bırakılması ak- "Belçika ve Fransada harbin suna 36 b:ıyan iştirak etmiş 24 • -' .. 

~a~ı ~cgsirahaiı c\tir. Buna ait tahsisat da geL'11iŞtir lıseıırn· ın· ı·n go·· sterilecegwi muhte. ilk safhasında yalnız 60 bin as. . b sonra pazar tatilinden istifadı! ı ~ bir k 
- ,... .a düşmüc: ve İbrahime hitaben: 6 - 940 tarı ıinden iti aren ders. d k b b . d Part· ı-ı ~ 

6~ t· 111ur ,,...yrıca belediye bu işe 3 bin lira · meldir. ker ölmüş, belki 300 bin asker 1 b 1 t M "' t1 ere era erın e ı rem f!ıırm:uu 
cV. ti t~ tttı. sis etmiştir. "- Ulan kahbenin cğlu, evin· "Yolunu intihap etmek .. başlı- yaralanmış ve 350 bin kişi esir de::am ~~::::t~· uracaa ar san olduğu halde Tireboluya ard11 da 

~ ,.-al~ ır.cri. ik\ od~ auAKK ıı ""İDE YOL lNş.•ATI de~ seni dışarı çıkarmıyacağım" ğı altındaki yazısında Figaro ga. verilmiştir. Bilahare esirlerin Göreleye gitmiştir. asına 
~ " t ~ na ı-. d" k b "' b l H " k 6 O b" ık t D Koro ve orkestra teşkil etmek Bu kazalarımızda Parti -ıııiıil. t7a1ar ,. •\1 l 1 ~\ evin were a15.rmıya aş amı~. u- zetesi hükumetten, memlekete, mi tarı o ıne ç mış ır. e. f -:-y " 
~ ., 5 H kk . . 30 Vila t ' . . b 1 ba~ d • . h b . ı· ve Ar kolunun re. sim şubesini a. tarafından halka ve köylüye bVi, •. t"ık1"re thlyc~i ö arı, - ye ımız ı· seyinin u suret e gır 1gını ı.. ne yapacağını bildiği ve Fransa. nilebilir ki, ordu ar etmemış ır. d "' " 

,.._. d d "nde bayındırlık faalı"yetı· devam · ib ah" · · k h · · o d h b t · 1 aEyetP. ~sa- dta e erle ... ,apılan günkü vaziyet ve halkımıza d\ın s-t..ep .c..u 1· bbat 1 şıten r ım mavzerını apI'lca nın şaşırmamış olduğu issını r unun ar e memış oması ce. h k d d J 

1. t ü d lı ,,n kt d' A lm b 1 1 1 ç k k f'k · · k Iı haz· Roman. lık a ımın a••ıı. sen vazifeler etrafında konfel"lll" • ·ık ıınle ı.: o me e ır. çı asına aş anı - Hiiscyine atmış. ı an ur~un vermesini talep etmektedir. Al. saret ve azim ı rının no san - . t"kb 
1 

h 1 m . =~rın ı " 
ti · 1 Hakk. · V y af 1 0· pr ... klı k:s. ıs 1 8 azır a 1 lar verilecek dön\'1c:te ' ·:;d• dn g nd lı mamı ış o ar. arı - an arası zap maktulün göğsünün sag tar m· danmak, tereddütten evladır. U- ğından değil, Fransız Ql!)şkuman. ~ " Çocukların sağl ~ı·nlı:ırak ; . ı'ln t: 

1 
tttn an oın".!'• 

1 
' 

Edirne list..., li~lu üzerindeki uçurumlu kaya • . 
1 

dan girerek sol böğrünün altın- zak -bir istikbalde temkinle hare. danlığının 1940 yeni )(°lfnan he düşüniiliince. babantf. -:;- - u-=n ı?etirmı~ olmaları . ' "11 .. " " • 

mııalli:rn ol':' cuınn :enttlardan iki mühim kısmı biti-' dan çıkmış ve bir kelime söyle. ket edenlerin atılganlan yola ge. tekniğini 1914 metodlarile "Versailles muahe· daima hiraz yaoılı olma!'lı lazım- hetlnde hulunmustur. 
li~ devre~edel :~yfl"\c\nİ§, merkezdeki yatılı ilk okdl miye muktedir olamıyarak cier· tirmesi imkansız değildir. Maa. lup etmeğe uğra_§qll\Sındt.~~dilerine yük!r.diği dır. Eskiden, blrbirlerile evle. Kızlarınmn ve tn.-unl" 
muşlerdir.~:e~ nıu"n~belediye binası inşaatına baıf- hal oraya dü§ilp ölmüştür. lesef şimdi bahis mevzuu olan a. . son ve-en ehemmiyetli p ürlizü necek genç kızla erkeğin arasın. selimetlnl dUsUnUl'5en1 

Bu rnün °'• ~~ a \b1fı ıştır. Zap deresi Ül:erinO,e ti değil, haldir. ..... • .uudı ır.I\., ·ı 1 kl k ld da ne kadar yaş (arkı bulunma- mühim nisbeti r&ziinilnd 
fe~çlerimi~n\\ saat 14 t im bir geçit mevkiindeki r)i. F.~.:ı, Li . d, s rs .. ,.ı~ dan Fro. ızlaı_ pasaport vei ~~ı:~~~~l~~lay 1 

a a ırmış sı lazım olduğunu bilmek ic:in • . tarsınız ... 
~le bi~ lleşi.n -.·e v ·prüsünün inşaatı da ba~; ı. . Mi!d~e ... 1 ~l1J1n~usta fsvicrcvc kati mcktedir. C. · 

el" "'~ p Teal ü~erind<?ki {.iı it • 



areşal_ Balbonun Bir Suikasdej 
Kurban Gittiği Anlaşilıyor 

(Başı 1 incide) 
temin olunuyor ve onun 

ı _ İtalyan teşriki mesnisin
~ lıtar oldugu anla~ılıyor. 
bakımdan Mareşal Balho. 

olumu. Almanyada Gen~ıal 
n olumi.mc benziyen e.ı:rar

rn hiyeti almıştır. 
n ral Friç'in nasıl öldüğü 
anlaşılmamıştır. Onun cep 

maktul düstügü söylenıyor
a generalin arkadan öldürül. 

dair de kuvvetli ic!dia.lar 
rulmuştiır. 

n radyosu da Mareşal 
un olumiınü, Ge!le_ral Fri-

lumunc benzetmiştir. 
ii hazırda muhakkak olan 
kta Mareşal Balbonun harp 
' harbederek ölmediğidir. 
o iımun sırları belki ılerde 

nilecektir. 

ı tere ile İtalya arasında 
a Afrika cephelerinde ha-

ve kara harpleri devam etmek 
r. Eritrc'de 1200 İtalyan siıva 
İngiliz motorize kıta1arının 
ruzuna uğramış ve perişan 

5ıalde dagılmıştır. 
11 bya çolı.inde Elgubi mevkii 

rdıman edilmiş ve bir !tal. 
r tayyaresi dtişürulmüş, bir 
~ re de tahrip olunmuştur. 

ızler de iki tayyare kaybet. 
rdir. 
rtoum'dan alman ve Knhi

ki umumi karargah tarnfın
lı: neşredilen gayri resmi bir ra_ 

40 gore. keşif hareketinde bu. 
r. an. İngiliz motörize cüziitam-

Eritre hududu civanndnki 
iln tecemmulanna durma. 
muvaffakıyetli baskınlc1r yap 
adırlar. Bu beyanatta deni. 

a r ki: 
es • • d K d uaut cıvann a assa a mm. 
~jumda arızalı bir toprakta iki 

'lU zırhlı otomobilimiz üzcdne 
/ gelen 1200 kişilik ikı düş-

' suvari grupuna rastlamıştır. 
obillerimiz mitralyöz ateşi 
lardır. Düşman arasında pa

olmus ve süvariler her bir is
mettc dagrlarak civar tepele. 
rınmışlar ve ŞO ölü bırak-
dır. ~ 

Maltaya Ha\•a Akını 

aletta, 30 (A.A.) - Malta a. 
bugün saat 9 da ellinci hava 

vr~una maruz kalmıştır. 
r. B r saat sonra ikinci defa ola· 

V tehlıke işareti verilmiştir. Bir 
bomba düşmüştür. Hava dafi 
ryaları şiddetli bir ate§le mu 

en b le etmiştir. 

er~:~ İngiltere - Almanya 
Jend . 

n1ıiltere Sahillerıne Taarruz 

RESMi HARP TEBLiGLERi 
lngiliz Resmi Tebliği 

J~ondra, 30 (A.A.) - Hava Nezaretinin tebliii: Dün i5fleden ıonra 
1nıiliz bomb;ırdı~n tayyarelerinden mürekkep bir filo Abbeville tayyare 
m•ydınma ansu.•n bir baskın yapmıstır. Bir hangarm üzerine dofrudın 
doğruya isabetler bydedılmistir. 4 dusman tayyaresi yaJnlmıı ve diferle. 
ri hasarı lıfraulmr tır. Bütun tayyarelerimiz hiç zayiata uiramalmzm 
donmu•tur, 

Geçen geC"e \:l)mbardıman tayyarelerimiz Hochst kimya fabrikasına 

taarruz edere!:, bu :abrikayı ate'je vermişlerdir. Keza tayyarelerimiz Dort_ 
mund _ Ems kanalına, Soest'deki ııimendifcr manevra hatlarına, Schwerte, 
Hamm ve Gremsburg'a Bade mmtakasında ve Cenubi Bclçikada Chimay 
ormanında askeri hedeflere, Holandada Nordcney, Borkum ve Schipol tay. 
yare meydanlar ma ve yine Almanyada Barge ve Munster ve Fransada 
Merville tayyare meydanlarına taarruzlarda bulanmuıtur. Bütün bu he_ 
dcflerde tahribat yapılmıştır. T .. yyarelerimizin üçü dönmemi~tir. 

Bu &abah boınbardıman tayyarelerimizden mürekkep bir filo tekrar 
Merville tayyare meydanına hücum etmi5 ve toprak üzerinde daran düş.. 

man tayyarelerine bombalar atmıştır. Tayyarelerimizden üçü geri ıelme. 
mi~tir. 

Harp tayyarclerimizden mürekkep bir devriye kolu da Ma~ sahilleri 
üzerinde bir miktar Alman Messerschmidts•lerile harbe tutuımuı ve bun. 
!ardan birini duııurnıuıtür. 

Bugün ö~leıJ•n sonra da bombardıman tayyarelerimiz Abbeville'in 
Simalinde Vignanc'lur'da baraj yollarını ve marşandiz istasyonlarmr bom. 
balamıştır. VagonlRr ateş almıştır. Dönüşte tayyarelerimiz 109 tipindeki 
Messerschm"dt!l'lerdcn milrckkep bir filonun taarruzuna uğramı,tır. Der. 
hal İngiliz h.-.rp tayyareleri müdahale etmişler ve bunlardan dördunii diL 
ııurmü:ılerdir, Butü:ı tayyarelerimiz il.limen dönmüıtür, 

* Kah're, 30 (A.A.) - İngiliz Hava Nezareti tebliği: Düşman hava 
kuvvetleri tarafından Sudan limanına yapılan iki hucum hiçbir maddi ha_ 
sar yapmamıştır. Üç motorlü. bir duşman tayyaresi duşüriılmüştür. Şafak_ 

la beraber, İngiliz hava kuvvetlerine mensup bombardonan tayyareleri 
Trablusgarpta El Gubbi uzerine. yeni bir hücum yaparak çadırlar, aakerl 
kışlalar ve yerde duran tayyareler uzerine isabetli darbeler indirmişler ve 
muhim hasara sebcb;yet vcrmiıılcrdir. 

Hava kuvvetlerimiz, duşmanm büyulc bir avcı tayyare filosuna rast.. 
Jamışlar ve muharebe csnasmda bir duşman tayyaresi alevler içinde diı_ 

ürülmüıiir. Diğer bir duşman tayyaresi de büyük hasara utratılmıttır. 
Bu hava muharebesinde iki tayyaremiz kayboldu. Bir düşman tayyaresinin 
enkazı Mersa Matruh sahilinde karaya vurmuştur. Muhtelif ke,if hare. 
keUcri muvaffakıyetle neticelendirilmiştir. 

Alman Resmi Tebliği 
Fi.ıhrerin umumi kararıihı, 30 (A.A.) - Ordu ba31rumandanlıft teb. 

,,.,ı: Fransada ve denizde kayda değer bir hidise olmamıştır, 30 Haziran 
gecesi, bombardıman tayyarelerimiz, İngilterede ve İskoçyada limanlara 
ve mühimmat fabrikalarına hucum etmişlerdir. Birc;ok yerlerde infilaklar 
ve yangınlar müşahede edilmiştir, Bilhassa Cardiff ve Bristol'da muhtelif 
petrol drpoları atc..,lenmiştir. Lincoln, Nottligham ve York hava meydan. 
larına hava hücumları yapılmıştır. 

Gece İngiliz tayyareleri Almanyanın Şimal ve Garp mıntakalarmda 
muhtelif gayri askeri hedeflere hücum etmiılerdir. Maddi hasar azdır. İn.. 
giliz tayyareleri Garpta bir ıehirde yangın söndürmekle meı~I itlaiyeyi 
mitralyöz ateşine tutmuşlardır. Tayyare dafi bataryaları dort duşman tay. 
yaresi dıişürmüşlerdır. Bir tayyaremiz iıssüne donmemiıtir. 

* Fuhrerin umumi karargahı, 30 (A.A.) - Bugün Fuhrer umumt karar_ 
dhını terkederek Molhouse ve Yukarı Alsas'ı ziyarete gitmiştir. Bu mü.. 
nasebetle yeni Alman ııilahlanle siıratle muharebe harici edilen Mıs;inot 
hattmm kuvvetli zırhlı mevzilerinden bir çoğunu cezmiştir, 

ltalyan Resmi Tebliği 
!talyada bir mahal, 30 (A.A.) - Umumi 1talyan brargihmdan: Bin.. 

gazi cephesinde dikkate şayan faaliyetler olmuştur. Bazı mahaller işıal ve 
düşmanın motorlu kıtaatının hücumları tardedilmiştir. Hava muharebeleri 
esnasında düşmanın dort tayyaresi dtieüriılmü5tiır. Bu tayyarelerin muret_ 
tebatı esir edilmiştir. İki tayyaremiz hareket üslerine dônmemiştir. 

Tobruk Czerine yapılan bir hava akmı bizim için pek az huaratı mu_ 

cip olınmı ve sUratle mudahalclcrde bulunan avcı tayyarelerimiz, iki düt. 
man tayyaresi düşurmuştur. Üçüncu bir dueman tayyaresinin daha d!ilf
mtiı olması muhtemeldir. Manu üzerine yapılan diğer bir havı akını, bir 
gQna hasara sebebiyet "".rrnemistir- Tıa!'var• ru.J;: tnplar hir diıama" •••
yaresi dı:şurmuıtiır. 

TA 

Besarabya işgali 
Tamamlanıyor 

1 (Başı 1 incide) tine bir nota vererek A ağı Kar. 
Diğer bir membadan oğrenil- patlarda bulunan Ukranyalı aha. 

diğine göre, Sovyetler bir yan- liyi muhafaza etmek hakkını ta. 
lı~lık neticesinde Herta'ya kadar lep cttigıni yatmaktadırlar. Sa
ilerliyen Sovyet kıtalannı bu lahiyettar mahafıl, bu haberin 
hareketini tashih ederek kuvvet. baş!.:ın başa uydurma bulundu
lerini Molotof tarafından tesbit ğunu ve böyle fcvkal ·de niısha
edilen hatta kadar geri çekmiş. iarl:ı neşrinin de simdiye k dar 
!erdir. emsali sebkat etmemiş olan bit 

Transih·anyalıların Kral hareKet olduğunu beyan etmek-
Karola Mektubu tedirlcr. 

Bükreş, 30 (A.A.) - Rador A- Rumen gazetelerinde 
jansı bildiriyor: Milli Rumen Bükres, 30 (A.A.) - Rador A-
partisinin yüksek reısı olan jansı bildiriyor: Umumi sefer. 
Kral Karol, Transilvanya ve Ba- berlik bütün memlekette itımat 
natta oturan birçok genç entel. ve siıkünetle karşılanmt!';tır. Sı
lektüel gruplannın imzasını taşı. lah başına davete bütun millet 
yan bir mektup almıştır. Bu intizamla koşmuştur. Butün daL 
mektupta mezkür gruplar, milli reler normal faaliyetlerine de. 
partiye tamamile ve samimi ola- vam etmektedirler. Bütün mat. 
rak iltihak ettiklerini bildiriyor. buat elim hadiselerin, milletin 
lnr. Bu mektupta ezcümle deni- enerji kaynaklarına ve fazilet 
liyor ki: lerine olan itimadı hiçbir surette 

''Milli hürriyetlerden ancak sarsmadığına i aret 'etmektedir-
20 senedenberi müttehit Rumen ler. Gazeteler, süküneti muhafa. 
devletinin içinde istifade eden zn ve geçirilmekte olan elim da. 
biz, Transilvanyalı ve Banatlı kikalarda itimatlı bulunmak hu. 
gençler, bu anların manasını ta. susunda büti.ın memlekete hitap 
mamile anlıyoruz. Ve vatan se- ediyorlar. 
lametinin en yü;ksek kanun oldu "Harbin fcltıkctlerinden mC'm
ğu saatinin çalmış bulunduğunu Icketi vikaye için her şeyı yap. 
biliyoruz. Kollektif ve elim bir tık. Fakat bugün bizden iki kan. 
haile yaşıyoruz. Ruhlarımız ma- lı fedakarlık isteniliyor. Bunu 
tem içindedir. Kendilerinden Cenubu Şarki Avrupasında harp 
muvakkaten ayrılmak mecburi. t e h I i k e l e r i n i bertaraf 
yetinde olduğumuz ~ardeşleri- etmek ümidile yapıyoruz. 
mizden yese düşmemelerini rica E n A z i z vilayetlerimiz. 
ederiz. Bir mifletin ruhu imha e. den birini, Besarabyayı kaybet. 
dilemez ve onun dehası kaybol- tik, burası Romanyalı halkın ek
maz. Milli adaletin zaferi uğrun. seriyeti tarafından izhar olunan 
da mücadale eden ve kazanan arzu üzerine ana vatana avdet 
biz Transilvanya ve Banat genç. etmişti. Büyük Voyvod etüycnin 
leri bunu herkesten daha iyi bi. memleketi olan Bukovina'nın Si- ı 
liriz.,, malini kaybettik. O memleket 

Hudutta Macar Kıtaatı ki, her karış toprağı Romanya ı 
Budapeşte, 30 (A.A.) - R0- tarih!nin bir sayfasını teşkil <.'

manyadaki vaziyetin tamamen der.İşte bunun içindir ki, kanlı 
aydınlatılmamış olması dolayısi. yüreklerimiz bütün ümitlerimiz 
lı:: Macar hükumeti, Rumen hu- Kralın etrafında birlcsiyor ve hn. 
dudundaki kontrolü daha sıkılaş- kikat ve adaletin muzaffer ola
tırmıya ve bu hududa doğru av- cağı daha iyi günleri bekliyor .. , 
cı kıtaatı ilerletmeğe karar ver- Bulgaristnnın l\fosko\"n Sefiri 
mistir. Sofya, 30 (A.A.) - Kral Bori-

Bükreşte birçok gazeteler fev-ı sin hususi kalem şefi İ van Sta. 
kalade nüshalar neşrederek Sov- manof, Bulgaristanın Moskova 
yet hükumetinin Macar hükume. Elçiliğine tayin edilmiştir. 

Chamberlain Sulh 
Şayiasını Tekzip Etti 

(Başı 1 incide) de:ken davamızın beşeriyet ve 
k3rad:ı her silahla dövüşeceğiz. mede11ıyet davası, hakkın bat1la 
Her yerde, her köyde. her sokak- karşı davası olduğuna jn.lnıvoruz. 

ASKERLiK iŞLER/: fte Saray 
atrosurıda 

Kartal Askerlik Şubesinden: Şu•gcmbe gUnO ak: 
mlzdc kııyıtlı 327, 328, 32:> do u NAŞİT GECE 
bulun yab ncıfarın her gün zcv 1 
cn el n ıd,ı ynzılı günlerde muN GÜLLER\ 
c t1 rı u:ın olunur. od .. il 3 p rde 

327 Cuma 0 t ıar • Solo! 
328 Cumıırtc- i ._e_0 

___ _ 

39 Pzrtci 
327 Sıılı 

328 Ç r ıımba 
329 Pcr ell'bc 

• 
Beşiktaş Askerlık Şubesinden: 

ı - Ort.ı askeri ehlıyetn m<' ı bu·o. be 
1 ın n 1 c \e dah yu ek mc t 11 G" 
mc unl ırı 1 Temmuz 940 t ırlh inde 
yedek sub y okuluna sevkC'dılc-ce n- , r 
dcrı, bu t rıhtc ubeyc gdm l ri. ~O 

2 - Ged kll <'rba !arın künv le l J 
te~kık c>d imek i.ız.crc hC'men şubeye 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
HALiDE PiŞKiN bcrabc-r 

1 Trmmuz. Pazartc i günü ak • mı 
Oc l..t.ı Aılc Bnhçesindc 

Karmakarışık 
Vodvil - 3 - Perde 

Heyet her Pazartesi akıamı 

Besiktaıı Aile Bahçeılndedır. 

FENNİ SÜNNETÇi 

EMiN 
FiDAN 

- !\ int 
'.L I nesi 

act d 
DO s1yar 
~ , bir 
II . .ık etı 

a Saif/ · si 
ervanf ;en 

tgini 
AMO .. nt\zat' 

;ıdar 

ŞAPKcnnil 
c;n 

son ntOUa 

MllEACH' 
ve kravatı 

, .................... -mı ....... ~ 

Devlet Denizyo İşletme 
idaresi l~ı 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablııa hattına 

Pm: rtesi j, S 1 O 
Cumıı 16 ~ve ı z' t~, 
Cum rte ~14 d.- vcD d " 
G. 1 ta rı tı ınrlıın. 

uz) 

P uırte · Çır mb. 8· 15 de (M'arakaz) 
Galata ~htımındor Ca?lamba 20 de 
(Ant ly ), cumar (Dursa). Tophane 
rıh tunu-elan. · 
Salı "' Ctımn 19 r). Tophane rıhtı
mına p.. 

ta ve her evde harbetmek azmin. "Böyle bir davayı da Allah ta- ı ı mroz hattına 
deyiz. Hedefimiz ya harbi kazan. ziz c.dcr ve zafere kavuşturur."' Ayvalık hattına 

r zar 9 dn (Tay ne r.ıhbmından. 
ç r ::iııba 1" d' Cum:ırtesı ıs de 
m ın). SirkC'rrı 
J, ı · ll de (T 18 rıhtımından. iz.mir Sürat hattına -

İzmir aralık poıtası - S;:Jı 10 d (Ko c rıhtımından. 
(5536) 

recektir. tarafından mukavemetin terki se 
NOT: Vapur efcrleri hakkınd her ti1 a ağıda telefon nu-

mııraları yazılı Accrıtçl rimizdl· 
• Btondra, 30 (A.A) - Hava, Da. 
• emniyet nezaretleri tebliğ e
ım ı.ııor-
sara~ • " 
• ,"".j)ün gece zarfında duşman tay 
ın ıd"'" :- h 11 . 
1 k lerı, cenup ve şark sa ı erı-

ma:C yahut harberlc ede mahvol. ChurchilJ beyanatta bulunarak 
muktır. Düşman bu istilana mu- 1 Londra, 30 (A. A.) - Reuter. 
vaffakıyetsizliğe uğrayarak gerj_ in parlemento muhabiri bildiri. 
lediği zaman, onu geride yalnız yor: Churchill'in bu hafta Avam, 
ölüm ve felaketin bekledigini gö. kamarasında Fransız hiıkCım~ti ı 

~ cin tevlit ettiği neticeler hakkın. 
Galata Baı Acenteıı~ı G 1 ta nhr Umun:ı: 

:Mi urlu a. 42362 
·······~~~!!!!!!!M!2!~!•!~!!!!!~~·~·B~i~z=h~e~r~k~u:v!v~et~~~b~l:e2h~a~r~b:~ nitiw~~r~ctin~gil~reL' 

Akdeniz Harbi Ve Ankara Muahedesi f:n:~!~::~~u;~~;.eyanatta bu. oaıata Şube 401as 
G ı ta rı ~ Liınan ., 

~r d. ak muhtelif noktalara bom 
Y· 

1 
- atmışlardır. Avcı devriye. (Başı ı incide\ 

M. faaliyeti sayesinde düşman aliyetini, memleketin jnşa ve in-
us ir nokta üzerine ciddi hir hü. ki§d hamlesini takviye ıçin bir 

desine ilave edilen iki numaralı 
protokol sarih bir surette Türki
ye Cumhuriyeti ile Sovyet Ru!
ya arasında harbe sebep olacak 
ve ihtilafı mucip olacak hareket
ler hakkında hükümleri ihtiva 
etmektedir. 

yapmaga muvaffak olama- mesnet telakki etmiştir. 
• Midlands'larda bir şehir- Bunur. için Cumhurıyet Tür. 

iı- hastahane hasara uğr3mı§ kiyesinin harici münasebetleri, 
in,. H mahallede bombalar bir kaç bu münasebetleri tesis eden akit. 
atı, N;nin t~lefine sebebiyet. verm·~ leri Türkiyeyi sulh ve istiklal ha. 

. Şırkı İngılterede M.ıdh~d.s • ı vası içinde yaşatmak gayes:ni Bu muahedeye göre, Türld-
bır k k mıntakasmda Brıstol Ko~- gütmüştür. ye Cümhuriyeti Akdeniz_ 
araylı yakınında yapılmıs ola!l dı- Dostlukların ittifakların tek de veya Balkanlarda zuhur ede. 
oyun hucumlar hiç~ir ~:ıvaffcıkı- gayesi Türkiyc~in sulh!.inü ve is- cek hır ihtilaf dolayısile mütte

eşiktaş 
saraylı~ 

taş k 
iyetler 
atların 

8 
8 
7 

el~e ede.mcmı~lc~~ır. İskoç. tiklalini korumak olmuşt~.ır. Sulh fiklerle beraber harbe ginniye 
hır sehır de mfılak ve yan. devrinde bu· maksatla Mılletler icbar edilemez. Cumhuriyet Tiır. 

bombalarile hucuma maruz Cemiyetı siyaseti takip edilmış, kıyesinin avantürden ve zaaftan 
şsa da. ne hasarat ve ne ~e Balkan Antantı, Sadabat p:ıktı, uzak samimi ve açık ruhlu olarak 

ca z~yıat husul~ 1~lmem.ış.. sırf bu maksatla birer beşeri sulh hazırladığı ve hukuki hır mahi
Şım?ıye k~dar bıldtrılen ı~- müessesesi halini almışlardır. Ni. yet arzeden muahedeleri Türk 
zayıa~ı ikı ~aktul ve sekız hayet Avrupada <JJıamik emper- milletinin saadeti için olduğu ka-
d.,.n ıbarettır. y!llizm ile statik emperyalizm a. dar beşeriyet için de faydalı esas-

• rasınmı, yani mihver devletleri farı ihtiva etmektedir. 
Cibutidekİ ila demokrasiler arasında müca- İşte bu hukuki sarih muahede 

dele kec;kin bir hal aldığı zarr.en hükümlerine göredir ki, Türkiye 
yine ayni maksatla ve hiçbir dev- Cümhuriyeti, İtalya Akdcnizde 
letin varhgına müteveccih olma- harp faaliyetine geçtiği halde 
mak üzere Türkiyenin i•tiklalini gayri muharip vasfını muhafaza 
ve sulhlinü korumak için Anka. ctmiye lüzum görmüştür. (1) 

Kumandanın 

Telgrafı 
ra muahedesi imza cdilmistir. Muhterem Başvekil D:ıktor 

robi, 30 <A. A.) - Cibuti- A~kar.a rn. uah.e.desin n ru.h. u .• T. ıirk Refik Saydam bu vaziyeti İstan-
l"ransız kuvvetleri kuman- ıı t ar l k 

mı e,ının 1 n.omısyl~1." 1 o: bul Mebusu ve C. H. P. Müstakil G neral Legcntilhomıne, sar p l 
ıka tn~ilız kumandanı Ge- ~um:ı · Edirne~~!~ ~ _1 

Grupu Reis Vekili Ali Rfı.na Tar-
ıcl· -3 1 te olduğu aibi -hrimı·zhanın bir sual takririne c~vap o. lam telgra- ~ • -s- c 

2 3 31 fiyat .. mür~abe komisyori~k sal~hi~e.t~~ ve. mesul bir a-
2 8 35 30 28 şekkul etmıştir. Mıntaka Tic:ıfatıle ızah ettı. 

7 31 27 28 / m~dürü Mesu.t Şarman bu "k~ başla?~ğ~ ve .. ttalyanı~ 
mıs onun tabıi azası bulunmak. k·. 1ıl-e{11 qundenberı 

milletce de en azami haddine ka
dar çıkarılmasının zaruri olduğu
nu bir kere daha hatırlatmıya 
lüzum gbrmeyiz. 

Milli sulhi., mnli istikrnli ko
rumak hususunda, millet, Millet 
Meclisi, Hükümet ve Milli Sef 
tek şuur halindedir. BaşvekiJin 
suale verdiği cevapta biz mille
timizin teyakkuz ve kudretini bir 
kere daha hissettik. 

(l) Ankara muahedesine bııglı fkl 
numaralı protokol bu hususta şu hil
kumlcrl ihtiva cbnektedlr: 

''Yukarıda adı geçen muahede mu
cibince Turkiye tarafından alınm1s 

olan taahhUtler bu memleketin Sov
yet Sosyalist Cilmhurlyetleri ittihadı 

ile musellAh bir lhtilAfa sürüklenme
sini intaç veya mucip olacak bir ha
rekete onu icbar edemiyecektir.,. 

Eyüp Klübünün Kongresi 
Eyüp İdman Yuvasının senelik 

kongresi, Ankara mebusu Yahya 
Galilılin riyasetinde toplanmış, a
zalıklarc,. Dr. Hilmi Katoghı, c,-. 
kaf emekli mümeyyhlcrinden 
Cemal Kılıç, tüccardan Adnm 
Önsel, Feridun Kılıç ve Cevat sc
çilmışlerdir. 

fsviçreye Bombalar Dilştil 
Beme, 30 (A.A.) - D. N. B. 

bild!riyor: İsviçre ordusu kuman
danlı ı tebliği: 

ne ıı ı t' 

Bu beyanatın yapılacağı giln s~ı~rk~e~cı~~,,~~~.,~~~~~~~~~~~~22~7~40~~~ hakkında kati hiç bir tarih tayin ' • 

edilmemiştir. Fakat kabil olduğu ;:============~-:"..:.;::;::=== 
kadar acele yapılmasına intizar 1 s.&nfarı ._. 
edilmektedir. Bazı mahafile na. 

1 Emniyet r 
zaran salı günü Churchill'in ko. 
nuşacağı tahmin edılmcktcdir. 

Bununla beraber bu beyanatın 
daha sonraya taliki de mümkün 
dur. 

Avam kamnrasının Churchill'. 
in beyanatı üzt>rine münakasada 

0 /o 8,5 F aizikiz Senf 
Taksitli FS~tıs1 

'f"l"l kt 
bulunması muhtemeldir. Bu tak. Emlakin semti ~.J 

n" Avru 
_ miştir. 

dirde bir hafi celse aktedilecck. 
tir. 

"Büyük tehlike yaklaşıvor,, 
Londra, 30 ( A. A.) - İstihba. 

rat müsteşarı Harold Nıcolson, 
l:.u akşam Shrcwsbury'dc verdi. 
ği bir ınıtukta, ) akında İngilte. 
renin adaların son dokuz asır zar 
f ında karşılaştığı tehlikelerin t>n 
miithis ve dessasına maruz kal. 
mağa intizar etmeleri lazım gel
diğini ve bu tehlikeye ancak tam 
mukavemetle karşı koym k ümi. 
di olduğunu bildirmistir. 

Bu vaziyet karsısında mr-nfi 
bir hattı harekete saplananlara 
işz.ret eden Nicolson büyük harp 
tenberi ge<;cn ı:;cnelt'rin hata ve 
zaf1arı için "fili nedamet.' tolC'p
etmiştir. Nicolson bey natına 
şöyle devam etmiştir: 

"Hükumeti, baş kumandanlı~ı. 
Belçikalıları, Holandalları, Fran. 
sızarı Amerikalıları tenkit ve tak 
bih etmek beyhudedir. Her va. 
tnndaşın vazifesi düsmanla ve 

F Uhte e ki Manis 1ı Mehmet I' :ı 
yeni Klrmastı m h lle inde en c -
ki Canbazly<' E .ı:I Niyıı1i Efendi 
yeni imam N yazı sokağınd en e -

i 6 c kı 41 yeni 39/l No. lu 
F tihtc (Da\'Utpa ıı) Kıı ııbllyao; 

m h lle inde e ki Sancul,tar yeni 
S ncııktnr H an soKngında e ki 8 -) 
e Mu. ycnl 8,10 No. lu. 

= 

F tıhte Hoc üvey mah 11 inde k listesi 
E-

I 
(Pi.) 

l uci ır Tab, J ı ır m 1ı 11 i ç 
et n kıyo .u u oka ınd. e 19 

ni 35 No. lı in 
1 - Arttırma 19/7 /040 t rıhl YQraa: 

rır yapıl c k V< gayrlmenKul ,lı]c 
2 - Arttırma n girmek 1 inl'ib 

p y ak esi yatırmak ltiz.ımdır.ile 
.) 1 dı ı t dırdn P<'Y al,ç lOı 
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V'J"'AN 
ABONE BEDELi 

TUrklyo Ecnebi 

1400 
750 
400 

Kr. 

" 
" 

ı sene 
6 Ay 
3 Ay 

2800 

1500 
800 

Kr. 

" 
" 

150 " 1 Ay 300 " 

Mılletl<>rara ı posta ittihadına 
dahil ol nıyan memleketler için 
abone bedeli muddet sırasiyle 

30, 16, 9, 3,5 liradır. Abone be
delı pe ındir. Adres değiştirmek 
25 kuru tur. Cevap için mektup
lara 10 kuruflluk pul iliıvesl 

lfizımdır. 

GONON MESELELERİ 

Nöbetçi Eczaneler 

t-Xeşmekeşi 
' 

Bazı semtlercJe; l>Uhassa 
Kndıköyünde bir kaç ec. 

~ahanenin ifasile ıniikellef bulun.. 
lundnğu hizmeti yapmadıkları id
dia ediliyor. 

A:;ağıdakl satırlar, bi'r muhar
rir arkndaşrn maruz kaldığı hay. 
teic sa~ an Iaübaliliğin acı ifade
sidir: 
''Kndıköyündeyinı, sabaha kar

şı l'taat 5.45.- Doktorun verdiği 
rccetf'vi hemen yaptırmak zaru-

.. reti h~sıl oldu. Altıyöl ağzındaki 
Merkez cczahanesi vitrininde a
sılı duran levha, (Biiyük Eczaha
ne) ih· (Ücler Eczahanesi) nin 
nıil•etci olduğunu bildiriyor. 

Bii;.iik cczahaneye doğru iter· 
ll'rkcn yol iistündeki Kemal l\luh 
tar ecz;hanesine bakıyorum. Bu 
ecznh ne de, Söğütlüçeşm~dcki 
lluliısi Osman, Muvakkithaııede. 
ki Saadet ecz.ahanelerinin nöbet. 
çi olduğunu ilan ediyor. 

Niha~ et biiyük eczahaneye gi· 
di~ orum. Nöbetçi levhasııula Ha. 
lit ve Kadıköy eczahanelcrinin 
nöbetçi olduğu yazılıdır. 

İlaç hekliyeni ve arayanı, on. 
lamı vaziyetlerini diişünerek fa· 
danın bu birinci perdesini indi. 
?'iniz. 

Neden sonra Keaıköy eczalıa. 
llesnin nöbetçi olduğunu anlıyo· 
ruın. Eczahane sahibi Halit Ulu. 
erdir. Polis memuru 1175 İsmail 
'l'ur utla eczacının ikamctgahrna 

-.~~i<!.i~9,t;..i.z. Bın bir ricadan ~onra 
kendi<:ini ahyor, eczahaneye gö. 
tiiriiyor, ilacı yaptırabiliyoru~." 

Simdi soruyoruz. Kadıköy gibi 
kalahnhk bir muhitte görülen 
bu nöbetçi eczahane ke~mekc~i
nin nıesulleri kimlerdir? 

Halkın hayatını yakmtlan ala
kadar eden bu iş, nasıl olur da 
hir nizam vP. intizam altına so. 
kulamaz? 

* Plaj Sahipleri Kurtarma 

Vasıtası Bulundurmalıdır 

B lrkaç gün evvel yaz mev· 
siminin hizc hayli zarar 

Veren bir derdinden bahsetmiş, 
Plajlardaki deniz kazalanna kar. 
sı tl'dbir alınması lüzumuna işa. 

t etlerck denize girip te boğu· 
n bir garsonun sıhhi imdat a-
11hasına vaktinde bindirileıne. 
Jşi yüziinden uğradığı feci akı· 
~ti anlatmıştık. 

Relediyemizin kıymetli Sıhhat 
~Üdürü, bu mesele üzerine tet. 
~kat yapmış, bir taraftan da 

Plajlarda alınacak kurtarma ted. 
birlerini etüde başlamıştır. 

lıctediyeden aldığımız malti. 
ln~ıta göre, Üsküdar sıhhi imdaıt 
,tPıtlf,bili, vaka günü saa~ 12.10 

l 2.15 arasında Moda deniz ha
iınrndan garsonu almr~, Hay. 

Muhııntm4Paşa Nümune hastahanesine 
JCll'me\ ii .. t .. 
~ tmuşur. 

ar• 'il marnmattan anlaşılıy?r ki, 
2dl1i imdat otomobili gecıkme. 

l Yetişebilmiş ve biçare garson 
tahanede ölmüştür. 

dalı 

ta• 

dalı 

ln hadise karşısında belediye. 
gösterdiği alaka ve hassasi· 

70c takdirle karşılamamak miiın 
değildir. Bunu kaydederken 
sahiplerinin kurtarma ,.e. 

lı tedarikine mecbur tutulına-
6,0S lltıda ısrarla duruyoruz. 

Ooo =::::ıı:==-========= 
Edirne Askerlik 

Kampları Bitti 
u- 1 

1 Edirne, (TAN)·- Askerlik ta. 
!imlerini görmek üzere yirmi 
günden beri kampa çıkmış olan 
Edirne lisesi talebesiyle erkek 
muallim okulu talebesi bugün ta 
lim devresini ikmal ederek dön.. 
müşlerdir. 

ta-

Bu münasebetle talim gören 
ıcnçlerimiz, Atatürk anıtına me 
A&imle bir çelenk kovmuslardır. 

TA .N 

Bukovina'da Sucevitza manastır kilisesi Besarabya'da, Hotin kalesinin yakından görü1ıüşü 

Dobruca, 
Bukovina 

T ransilvanya, 
ve Besarabya 

Dobruca 

s on günlerde ismi sık rık 
geçen Dobruca, Roman. 

yanın cenubu şarkisinde, si. 
maide ve garpta Tuna neh
rile, şarkta Karadcnizle çevril
miş bir mıntakadır. Rumenler, 
Rumen milletinin burada doğ_ 
duğuna inanırlar. Bunun için. 
dir ki, (Anavatan) adını ver· 
dikleri Dobruca onlar ic:in, kud_ 
si bir ehemmiyeti haizdir. Ve 
yine bunun ic:indir ki, Rumen 
ır.illeti, Dobruca uğrunda hir_ 
çok harplere girmiş, ve (Anava. 
tan)ı elden çıkarmamak için, 
milyonlarca Rumenin kanını 

dökmekten kaçmmaını,ştrr. 
C~nup tarafı Bulgarbtan hu· 

dudu üzerinde bulunan Dobru
ca, Tulçi, (Tulcea), Kôstence, 
Durostor ve Pazarcık isimli 
dfüt eyaletten müteşekkildir. 
2300 kilometre murabbaı me~ö
hasr, ve 700 bin nüfusu vardır. 

İhtiyar, alçak dağlardan, az 
arızalı, şiddetli rüzgarlara ma
ruz yaylalardan mürekkep olan . 

Dobruca iyi sulanabilen yerle
rinde pek münbittir. 

Arazinin mühim bir kısmı 
orrr.c.nlarla kaplıdır. Köylül~ri, 
hububat ekmekle iştigal eder
ler. Fakat Romanya, bu mınta. 
kadan miihim miktarna hubu· 
bat ihraç edemez. Tulçi civarın. 
da bir bakır madeni, ve bazı 
kömür ocakları varsa da, bun
ların kıymetleri pek fazla de. 
ğıldir. 

D obrucanın en ehemmi· 
yetli sayılan yeri, bütün 

Romanyanın başlıca ihracat iL 
manı olan Köstencedir. Kışın 
şiddetli soğuklarda, Tuna ağız_ 
lan buzlarla kapandıgı vakit, 
Romanyanm Karadenizle rahr. 
tasını Köstence muhafaza eder. 
Eunun içindir ki, Dobrucanın, 
Romanya için, iktısadi ehemmi
yeti de son derece mlihjnıdir. 
Köstence ile Romanyanın petrol 
ocakları arasında petrol naklini 
temin eden demir borular dö
şerımiştG:-. Köstence, Tunayı Çer 
novoda da büyük bir köprü iize_ 
rınc:len geçen bir demiryolu ile 
Bükreşe de bağlıdır. 

Bu bakımdan, Dobruca, Ro. 
manyanın, kalbinden kopacak 
sayılır. 

Bır diğer hat, şimalden ce
nuba gider ve Tulçi'yi ,Bulgar is. 
tanın Varna limanına birleşti

ı ir Dobrucada ahali pek karı. 
~ıktır. Orada, Rumenlerden baş· 
ka pek çok Türk ve Bulgar bu
lunur. Cihan Harbinden sonra 
Romanya, Makedonyadaki U
'ahlardan bir çoğunu getirip 
Dobrucaya yerleştirmiş, bu su. 
retle orada Rumen ekseriyeti· 
nin teessüsünü istemiştir. 

Dobrucayı istiyen Bulg:ırlar 

da, orada bir çok Bulgarlar bu
hınmasını bahane etmekt~dir. 

Pakat Dobruca davasında, Ru
menler-in sulh yoluna yanaşa
caklarını ummak. saydığ:mız 

bakımlardan imkansız görül· 
mektcdir1 

Bukovina 
• n t zC G ürgenlcr memleketi ma

nasına gelen Bukovına, 
tarihi abidelerinin zenginliğile 
de meşhurdur. 

CENEVRE MEKTUBU l 
'-------------------~-----------~ 

Mütarekenin Imz.ası 
Arif esinde Fransa da 
Başgösteren Ihtiliflar 

Ce1eevre. 21 

Fransadan bugün akşama 

lkadar İsviçreye geçip sı. 
ğınmış olan Fransız subay ve 
erlerinin sayısı 70 b ni bulmuş.. 
tur. Bunların silahlan alınmış, 
ikendileri kamplara götürül. 
miıştür. . • 

Fransız ordusunu böyle sığın.. 
tıya mahkum bir vaziyete düş. 
müş görmek acıklıdır. Fakat, 
bugünkü Fransanm iç vaziyeti.. 
.ne dair olarak gelınekte olan 
haberler daha acıklıdır. 

Bu haberlere göre Fransa, hL 
la kanayan bir yara halindedir; 
ancak bu yara enfelctedir; ka
buklandıkça sızılan başlıyacak. 
tır. 

Gecen pazar günii, Reynaud
nun istifasından sonra, Mareşal 
Pctain' İngilizlerden ise, Al
manlarla anlaşmayı gaye edin
miş olan politikacılara güvene. 
rek Almanlardan münferit sulh 
isteme esasında bir istikrar te. 
min etmiş bulunuyordu. 

Lakin daha o gece, ve bütün 
ertesi günü, büyült bir politik 
cereyan, ihtiyar Mareşali yolun.. 
dan çevinneğe m12vaffak oldu. 
Mebusan ve Ayan reisleri ile, 
aralarında General Weygand'm 
da bulunduğu batı Generaller, 
Fransanın şerefsiz şartlarla tes. 
lim olması kararıll] Yenmişler. 
di. (Bu hususta, Avam Kama-

;. 7.:u:n .. ...ı :;ı n nlıın Mkter 

Churchill'in Bordeaux'da bu
lundurduğu General Peass'ın 
faaliyetinin de müessir olduğu 
söyleniyor.) Kabineden bilhassa 
Chautemps, Dahiliye ){azırı Po.. 
maret, Hariciye Nazıfl Boudoin, 
Nafia Nazın Fevrier, bu fikri 
benimsediler. Orduya yeni bir 
emir verilmek üzere idi. Dava. 
yı emri vaki haline getirmek İ
çin Boudoin'in radyoda söyledi_ 
ği nutku hatırlarsınız. Hariciye 
Nazırı, Fransa namına, ve bü
yük kargaşalık içinde ifadeye 
imkan bulamamakla beraber, 
bütün Fransızların tek istedik. 
leri şey olduğu muhakkak olan 
şerefli bir sulhten başka türlü
sünü kabul etmiye imkan bu. 
lunmadığını söylüyordu. 

Bu nutuk, Petain'in müta-
reke aksiyonunu bomba

lamakta idi. Mareşalin mevkii 
sarsılmıştı. Nitekim o günün ak 
şamı Lebrun'a istifasını bile 
verdi. LB.kin, bir defa mütareke 
teklifi yapılmıştı. Petain ihti. 
yar yaşmda yüklendiği mesuli. 
yeti sırtından atamazdı. O za
man, Fransanın şerefini, hatta 
toprağından da üstün tutanlar, 
susmıya ve bu ihtilaf etrafında 
bir şey söylememeğe mecbur 
oldular. 

Arada Fransanın iç kaynayı
şının birçok şehirlerde teza
hürler gösterdiği şayi olmuş.. 
tur. Bu hususta İsvicrcvc kati 

ve inanılacak haberler gelmi
yor.· Yalnız Mareşalin dün sa
bah şafak vakti radyo ile neş.. 
rettiği mesaj, Fransanın tehli. 
keli iç vaziyetini izah edebilir. 
Mareşal, "Büyük ihtilal zama
nındaki gibi yığın halinde isyan 
ederek göğüs ve süngü ile kar
şı durmak imkanı yoktur; ma
teriyel lazımdır. Mevcudun ço. 
ğunu kaybettik. Elimizde kalan 
fabrikalarımızı işletecek kömü
rümüz yok,, diyordu. Bu sözle
ri, şerefsiz mütarekeyi istemi
yen Fransız ruhunu yatıştır. 
mak için, enerjiden kalmış in.. 
sanlar söylüyordu. 

Bu sözler o ruhu yatıştıracak 
mı? Fransada, Fransanın yalnız 
ana topraktan ibaret olmadığı
nı, düşmanla çarpışacak kudre. 
tin toplanabileceği başka Fran
sız toprakları da mevcut oldu
ğunu bilenler, bunu unutanlar
dan elbette çok daha fazladır. 

Nitekim gelen haberler, Fran 
sada bir kaynaşma olduğunu 
gösteriyor. Alman membaların
dan alınan bir habere göre, bu 
umumi istikametsizlik arasında, 
bazı büyük şehirlerde, bu arada 
Liyonda yahudiler aleyhinde 
nümayişler olmuş, yahudi ma
ğazaları tahrip edilmiştir. Fran_ 
sızların ecnebi memlekete git.. 
meleri yasak . olduğu halde, 
Fransa hükumeti, yahudi ırkın. 
dan Fransızlara pasaport ver-

mektedir. C. C. 

Şimdi Sovyet orduları tara
fından işgal edilen Bukovına, 

şarki Avrupanı~ kapısı mevld
indedir, en mühim ve en kıy· 
metli yeri de, Çarnoviç'lir. Ru
menlerin Umumi Harp sonun
na, Avusturyalılardan aldıkları 
bu yer, askeri bakımdan rl ı gor
bi Avrupadan Balkanlara giren 
en ehemmiyetli kapıdır. 

Transilvanya 

Y ine Umumi Harp sonun· 
da Romanyaya verilen 

Transilvanya, on dördünr:ii ö

sırdan, on altıncı asır iptiria5ına 
kadar, ve 1867 den 1918 e kad<.r 
Mncarlarrn elinde idi. 

Transilvanya, Grisan:.ı'dan 
Moramures'ten, ve Bana~'tan 
müteşekkildir. 

Bugün, Transilvanyada, mııh
telif milletlere, dinlere \'C kul. 
türlere mensup insanlar c.tur· 
maktadır. Bu da, bu memleke-
tin, asırlar boyunca, elden e]e 
geçmesinin neticesidir. 

Transilvanyanın, (Tr.:rnsilvan 
ya) ismini taşıyan kısmında, 

1.657.973 Rumen, 826.796 l\'fa_ 
car, 237.366 Alman, 65.1'23 Mu-
3evi vardır. 

Transilvanyaya dahil bulu
'nan Crisana ve Maramorc;s'te 
ise. Rumenlerin yekunu 1 mil. 
yon 87.463, Macarların sayıs 

929.076, Almanların sayısı 

83.226, Musevilerin yekunu ise 
102.042 dir. 

Rumen nüfusunun eks~riyet 
teşkil etmesine rağmen, Tr.m
silvanyayı • uzun müddet ışgal· 
leri altında bulundurdukları i
çin • kendi malları sayan Ma· 
carlar, Umumi Harbin bittiği 
giindenberi, Rumenlere diş bi. 

lemektedirler. Şimdi onlar ela, 
kendi Versailles'ları saydıkları 
Tric.non muahedesini yırtmak, 

ve Transilvanyayı ilhak etmek 
emelindedirler. 

Fakat Romanya, bu talebe cic 
kolaylıkla: 

"-Evet!" diyeceğe bl'nzemi
yor! 

Besarabya 

S ovyetler yine Harbi U· 
mumide kaybettıkleri 

Bes&rabyayı da nihayet yeni-
den ellerine geçirmiş bu!tmu
yodaı. 

19~0 istatistiklerine göre, Bc
sa-rabyanın 2.863.409 !dşilik nü
fu~unun 1.609.235 i Rumen 
667.173 ü Rus, 266.165 i Yahu
di, 163.214 Ü Bulgar, 80275 i 
Alman, ve 137440 ı muhtelif 
miUetlere mensuptur. 

Romanyanm, • bir s~yfiye c
lı:ı11 Transilvanya ile Bukovina 
gibi • en kalabalık yer~cr•n.len 
birisi de Besarabyadır ve Besa
rabya, ayni zamanda, Rom~n

yanın en münbit topraklı k:s. 
mıdır. 

Sovyetler, Versailles muahe· 
dt:sinin kendilerine yük!ediği 
son ve en ehemmiyetli pürlizü 
de ortadan kolaylıkla kaldırmış 
bulunuvorfar. 

~\,~:jCOZUMC CADPAMLA[ 
1 ... 

11ı. '' ~ Yazan: Sevim SERTEL 

ttaşıa 

Telefona 

Göz Arasında -

Aldırmıyanlar 

F r:..nsa yollarının hinct e- mıstJr. Bu meyanda Holandad 
den otomobiller, kamyon. tecrubclcri de unutmamıştır. 

hr, his klctler ve yaya halkla lngiliz hükumeti düşman ta 
doldugıı bugi.inlerde bu diyarlar· yarelerinin müsait meydan ve 
dan insanın içini kan aglatan ha- sclere inmesine mani olmak lÇ 

berkr gelmektedir. Iki gün ev- şöyle bir tedbir alınıştı.:. Bu m 
vcl bu felaket diyarından Lon· yanda. olan şoselere y_uzlerce 
dnıya gelen bir İngiliz gazetecisi tomoh·J ve kamyon yıgmakta 
gözu ile gördüğü şöyle bir vakayı 

1 

B~nları biribirinden 40 • 50 m 
1 t Or re arayla koymaktadır. ana ıy . 
_ U~ gündenbcri bizıtn boztık Böylelıkle bu yollardan vcsa 

otomobilin i(:inde, yollarda süriik ~aklıye gecmekte de.v3~ edeti 
lcniyorduk. Girdiğimiz ufak bir lı~: F~kat tayyare]erın mm.esin 
köyde yol üzerinde bah.;eli bir n;us:ıı~. meydan k~lmaz. İngı;te 
k,ıhveye rastgcldik. Bir parça bır mudd.cttenberı bunu tcıtb 
bir şey kmek ve biraz yorgunluk etmektedır. 
alms.k iizerc buraya girdik. 

Hem kahvelerimizi içiyor, hem * * Telefona Aldırmıyanlaı 
de yoldan bir nehir gibi akan o- ----------·---
tomobilli ve yaya muhacir kafi- s ovyet Rusyanın Romany 
lelerini seyrediyorduk. Bir aralık dan Besarabyayı istiy 
yolun öbür tarafında kırmızı ceği çoktanbcri söylenip duruyo 
renkli bir Ford durdu. İçinden d!.!. Fakat hadise, o kadar seri b 
orta boylu, şişmanca 45 lik bir surette olmuştur ki, tel~raflu 
adam <;ıktı. Kahveye doğru gel· telefonlar işlemişler, notalar gel 
mıyc başladı. Otomobilin içinde mis, gitmiş ve iki hükumet ar 
karıs! ve dört tane de çocuğu sında Besarabyanın Rusyaya te 
vardı. kine karar verilmiştir. Hatta R 

Kahveye gelen adam, bir kaç ordul.ırının mukavemetsiz 
tane sandviçle birer fincan siitıu rabyaya girmesi kabul ed' 
kahv~ ısmarladı, bunları hazırla- tir. 
malarmı, kendisinin alıp otomobi Beri tarafta hudutta ~öyle b 
fo götüreceğini söyledi ve sonra vaka olmuştur: 
cllcrıni yıkamak üzere binaya Buradaki bir muhafız kulü 
giıdi. sinde bir kaç muhafız oturm 

Ondan henüz gözlerimizi ayır· lar, çene çalmakta, ortada co 
mıştık ki, tepemizde bir uğultu şan rivayetlerden bahsetmek 
duyduk. Düşman tayyareleri bu- dirler. Bu esnada nefes neİe5e 
raria da yetişmişti. len nöbetçi Rusların hududu f. 

Biraz ateş edip gittiler. H"'pi- tiklerini bildirir. 
mız kafamızı masamızın altına Herkes silahlara sarılır. :Si 
sokmuştuk. Çünkü kaçmıya va· birer dışarıya fırlarlar. Kulü 
kit buıamamıştık. Tekra..- kafa- de kalan en son nefer dışan 
Mızı kaldırdığımız zaman yci cıkmak üzere iken, telefon çala 
hc111rındaki kırmızı owmobıli o. o, bir an tereddüt eder. Kapıy 
radaki bir hendeğe fırlamış bul· doğru koşar.. İçi rahat etme 
duk. İçindekiler parça parça oJ. tekrar geri döner, telefonu aç~ 
muc:lardı. fakat, yine kararından nz g 

Her şeyden bihaber olan baba çer ve konuşmadan, dışarıya 
ellcdııi yıkamış, şu dakikada dı- den arkadaşlarının yanına koş 
şarıya çıkıyordu. Afal afal etra· Açık kalan telefondan ge 
f ne;. bakıp ta otomobili yerinde ı:öyle bir ses, boş kalan kulü 
bıılamayınca evvela hayre~ten ve de çınlamaktadır: 
sonra da vaziyeti anlayınca tees- _ Ateş açma. Rus ordularil 
sürirnden dona kaldı.Kaşla goz a- dövüşme.. Alo, alo.. Atef a 
rasmcta onu dünyaya bağlıyan en ma! Burası umumi kararg 
kuvvetli rabıtalar kopııvenrı.işti. isittiniz mi, ateş açma! .. 
Adamcağız oradaki iskemleye yı· Giden muhafızların hiçbi 
ğılıp kalıvermişti. geri gelmemiştir. Eğer o telefo 

Şimai İngiltere hükumeti, Al- beş dakika evvel gelmiş olsaydı 
manyadan fevkalade tayyare hü- yahut ta ahizeyi kulağına ka 
cuıniar: beklemektedir ve bu se· götüren nefer son dakikada f 
heple de her türlü hava tı:>hlike- rinden caymasaydı; bugün b 
sine karşı fevkalade tedbirler al- neferlerin hepsi sağ olacaktı ..• 

LOKMAN HEKIMtN OGOTLERİ 

Anne ile Babanın Yaşları 
Rivayete göre, Davut pey. 

gambcr uzun ömürlü olmak için 
ihtiyar yaşında genç kızlarla 
evlendiği için, onu kendilerine 
ornek tutan yaşlı erkekler ara. 
da sırada işitilir ... Buna karşılık 
yaşça kendilerinden büyük ka
dınlarla evlenen delikanlılar, 

daha az duyulursa da, - bildi
ğiniz misalden dolayı - onu da 
uğurlu sayanlar var~ır. 

Bu tiirlü evlenmelere, şahsi 
bakımdan, kimsenin bir diyece
ği olamaz. İki gönül bir olunca. 
onların işine kimse karışamaz .. 
I<'akat o evlenmelerden doğacak 
cocuklar ve onlardan gelccl'k 
;ıesiller düşüniilünce. iş değişir. 
Çiinkü çocukların soy hastalığı. 
nı çıkaran ve bütün nesli boz. 
mak tehlikesine karşı koyan se
beplerden biri de böyle, anne i. 
le babanın yaşlan arasında nis. 
bet gözetilmeden evlenmelerdir 

Soy bakımından en tehlikeli. 
si, annenin babadan daha yaşlı 
olmasıdır. En yeni istatistjkler. 
den birine göre, bilhassa sinir. 
ler ciimlesi iizerinde meyi "1r 

çıkan (mesela aptallık) hastalık 
arın sebepleri arasında, en zi. 
~ade göze çarpan bahadan yaşlı 
annelerdir ... Bu da, han '\:eya a. 
parhınan he'\'esile yaşlıca bir 
ha;\ an beklivcn delika11 lıların 
kulaklarına kiipc olal'ak hir 
scydir. Öyleleri doi!acak l'ocıık
larının istikbalini önceden te. 
min etmeyi diişiindiikluini id. 
dia ederlerse de, çocuklara sağ. 
hk bakımından pek çiiriik bir 
istikbal hazırlamıs olurlar. 

Çocukların ııağlık istikhaH 
düşiiniiliince. bahanın anneden 
daima biraz yMh olması lhım. 
dır. Eskiden, hirbirlerile evle
necek genç kızla erkeğin arasın. 
da ne kadar yaş farkı bulunma. 
sı lazım olduğunu bilmek İ(:İn. 

uzun uzadıya hesaplar yapar 
nisbetler kurarlardı. Bu hesap. 
tarın uzun ve derin yapılmala 
rından olacak ki, evlenirke9 
onları gözönüne getiren de b 
men hiç bulunmazdı. 

En basit hesap, anne ile ba 
arasında en az dört ve en 
on yaş arasında bir fark b 
lunmasını gözetmektir. Bu d 
tabii, genç kız için on se 
erkek için de yirmi iki YB§ 

dan sonra ... 
ihtiyar çol'ııklarının ~ok def 

cılız \'e za:nf olduklarını herk 
bilir. Bu~a karsılık - dal 
so\' bakımından :__ on sek.iz Y• 
-.ı~dan aşağı hir anne ile, yinaf 
iki yasından asain bir babanut 
çoct;kl~rı da iyi bir soy sayıl 
mazlar ... 

İnsan oğlu babasından ziya 
de annesinin çocuğu olduiu L 
çin soy bakımından annenin YL 
sı babanın va:ı;ından daha ehem. 
~iyetlidir. E~ iyi, soy hastalık. 
larına en az 'stidat gösteren ne,; 
..;iJ, on sekizle, otuz ve nihay 
..,tuz beş yaş arasında bulunu 
,.,nelt>rin l"ocuklarıcfır ... 

ilde bir. annenin ilk (Ocufu. 
nu doi?urduğu yas .:ecikirse SO) 

hastalıihna istidat ihtimali ar 
tar. Bir kere otuz ya--ına kadaı 
h'ç rol'ıığn tJlmamış bir k1'dm1t 
o yaşfan sonra do/!111'maı;ı gii 
lesir. Gi.iç rfoihımlard11 da c~u 
ğun hastalıklı olmasına Yol a 
l'ltn tiirlii türlii arızalar çıkar. 

Hep :v ... ni istatistiklere ::öre 
soy hastalıklarının s,.f>eplerl a.: 
rasında annt"lelerin ilk cncukla 
rını ohnmndan "o"r"' """''" 
ı?etirmic: ohnRları. ,.r,.,.ifr :15 
betinde hulunmustur. 

Kızlarınızın ve forunl•""' 
selametini dUsUnOrsenb:. htı 
mühim nisbeti J,?8zönünde t 
tarsınız ... 
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Jet Limanlan İşletme Umum Müdürlüğünden : 
~..ıumeclelü Pord antrepoaundı IDCYCUt idarenuze ı t tanklara dolane 

•Hm .. rt te puarbkla 251 ton motorınle beter ton bemin •e 
abnacalrtır lıtek terin ba hmstald teldıflerın mha1'8t 6 7 940 

dar anmm mtidiirlük satın alma komiıyonmıa bildirmelen ılln 

Nazan Dikkatine : 
temel hava taarruzlarına kar,ı <PASiF KORU MA 

~ırt'M?TN,\i\IE:-ti i~ tensip ettiii 11ekilde bUlrlanan: 
l>ayaıukh. Kau~uklu ve Su Ge(mes yani GAZ l(e~inner 

sif Korunma Tıbbi Ec2:a 
ÇANTAL 1 

GAYET E KVE FIATLA 
LABoa&TlJV AIUNDA hazırlanarak PbMaJ-a '1 

lllı•Jtıır. 
ı buıual bütur. mueuesatla ev. apartıman m kter> 

e kov ka aba. ve kazalarda sa lık k n a b 
yet kullanlflı o!.in bu çantalardan bulunıaMA 
Jazımdır. 

• 

'1' A 1' 

AvaOı,, •~ ~aflr hareittflPll 
kuvvetle c:•v•D vermeallıl hl .. etmek .•• 
ınatc;ı ve sebatsız detıı. kolayttkla ıtaat ede" 
ahenktar ve dalma uvgun btr makln•v• -h•D 
oımak •• , 
Butün bu zevkleri mlG'lll l i•~~ mQ~O 
ıert temin eder .. 

• 
1 

&ATI• VIERJ,.&Rh •ou•L.A •ntADll:ltL.IE• - l.ta11laul•A1tku•·•·••r 
O D K O N M A ~ A Z A 9 1 - l•tlklll Cadde .. •İl1 
.IAK a1taN•ıu•• HALIEf'L.IEltl • HUGO ve LEON 
GRCNBERG - ....... ...._. HwtllHJ Geçidi 291 icat '8111 
TIEKNOf'ON MAGAZASI - GeMt8 • ttewen Callllllı91 No. 14 
OTTA9 OTOMOllL TiCARET& T.A. $ - latlldll Caıl~ıır 211 

C:IMIY 
l .. UMI MERKEZINDEN: 

CAN LABORATUARI 5 • 
Jstaabul Bah(ekapı. .. Bankası arkasında No. s. . M evıyorum,, I 

Aplıda evB8fı )'IDlh 
18 ADET MOTÖR'ün 

Tel: Z193t. Tel:raf adresi: ASIPBOCAN _J diye mınJdandı. Milnıkıea ıuretile •tın alınacaiı ve ihalesinin 
3. 7. 940 C&l'f8lllba aiinü aaat onda Kızıla1 lstanbul 
Satıı Deposu Direktörlütünde icra eclileceti ilin 

tMt bmAMIYa.DI· 

BANKASI 1 •Ut IOOO Hrahll 

• • 1000 • - 1000- • 

• • Hl • = aooo- • 
u • ne • -~· 

KCCCK 40 • 100 • • 4CIOO- • 
n • IO • - l7act.- • 

l10 • il • - lllO-. lllSAPLAB ICetl•ter: 1 tubat. 1 111•rıa 

PLANI 1 .. ......, 1 lkfn..-.,lft tarthlerl1tM ,, ...... , 

Şayet bu kolay ve cazip 
güzellik tedbirini kulla
JUl'S8DIZ size de ayni 
sözü söyliyeceklerdir. 

olunur: 
Adet Denr Kilovat -3 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 

-1480 
t4S 

2750 
2888 
2800 
1480 
10» 
1450 

710 
2809 
1"5 
2820 
NO 

YE 1 HAYAT 
Türkiyede nefaatile .· .ahre\ 

bulan Jtaklld ve ..u YDI HA.. 
YAT brameWan )tlrdir. O d8 
AllDOLV AJdT 'ftJaAN mar
kalldır. Kahveciler için ne& lo. 
kmnlarunız vardır. Adrele dik 
kat: Galata Necatibey c.ddeai 
No. 12. Telefon: 40858 

ı.ı 

7 
1 
7 

13.S 
2.2 
1.5 
u 
1.8 
o.w. 
3.3 
0.75 
2.2 

V.olt -220 380 
~/380 
!20/380 
220/380 
=o/380 
220/389 
220/380 
ZZ0/380 
220/380 
U0/380 
220 380 
220/3$0 
220/SSO 

Her .. fit kız, bu kellm.,erl1t ahet1· 
alnı duymak hul7uındadır. •una 
u pek 1•kınu a.11 olabHINlnı .. 
Kqfedllen b• pek bult gllulllk re· 
ptnl Nyeelnde ve 1•l1tıa blrk•t 101t 
zerfınd• •vlınllllllnJaı yUlceeltHHlr 
ve culbenlal •rttıraltlllreln.. la •· 
ıfter ve en •rt bir clldl IJeyaaı.tıp 

yumufll1-cak ve pereeti" llylk bir ı 
h11le frat edeoektlr. Kanı aolmuı ve ~--••• .. ••• .. 1111!1---~-·~ 
ı 1•tı benlerle dolu bir te1t tant• 
cek ve Nf bir hal •IMaktır. 

Bu b•ptakl 1110te1ı .. ..,n llu ...., 
hat nl okuyun..: -r..nye edll111 .. 
tue k•ym•k ,,, ._,.ın1•lırun ollt D· 
serinde fevkallde y11mu~oı lllr te· 
ılr v•rdır. •• lkJ uneur, hallhaırö 
d ter kuvvetl•d rtoı, lleeleylol ve H• 
Hlatıcı unaurl•rı. ber-ber •• ,.. 
(Jataız) Toulon kremi terkltılne "-· 
r fltrtlın.,..._ ı 1U1t urfınd• Toul011 

.,.. .. ....._.. 1119 bekle111ed lln1s 
bir der••M ıaunettı,..." yu· 

.,..taoaktır.,. 

1 s tanbul Belediyesi lanlar 
ı emi&ük illeri bQvanatuu.n 7ıllık ilıuı-:t lc1D ıo.umu olan 311,IOG 

kilo arpa kapalı art usullle ekslltme~ JuıauJınıgtur. 'bhınJn bedeli 
21490 Ura ve ilk teminata 1711 Ur• 75 kUruftur. 8'rimme Z.bıt ve Mu· 
unellt llOdQrlotfl ka~ i6rQlecelcUr !bale 11/'1/MO sab l(lnQ n
at ıs de d.ıml •cOmende ,.pılaclltır. TaUpı.rlrn ilk t.münat mübuz 
veya mektuplan MO 7Wna ait ttcuet odtın v..uw.rııe MIO numuaıı ka
nunun tarH.tı çevıwladıe buılı7acak.1an teklif mektupluuu ihale IQJlil 
saat U ele laıcbr da1ml mcOmene vermiılerl ı•umdir. (Ul7) 

* * Har'bl)'e • Tablm lflllliadakl 101=. kanallaas.1on lnpatl kapalı sarf u-
suUJe eblU... kolluJinultur. Ketll bedeli 401il Ura '17 kurul w Wl 
tımalnata 1910 Jlra • laUuftur, Mukavele, l:blltme, BQındıı'.hk lfllrl 
Genel, hUsud w fennl ~.ı.t proje k.U hoıhul71e baba mllte
ferri dlter evrik 208 kUnil mukablllnde J'en iflerl mOdOrlülilbden ahu
l'aktır tb.ı.t 1/'1/MI pqartıelll pQ aut 11 de da&nt encOıneade ,.pııa. 
caktır. Taliplerin Dk tdllnat ın.kbur Ye79 mektupı.rt. ihale tarihinden 
a tün etvel l'eİl itleri mtldOrJGIOfte lftthtcufla aıae.k1d1 f9ftial ehliyet 
ve NO )'llma il& ticaret odUa ftlik•larll .. MIO aumanb kan\lnan tarif•· 
ta ~ llulrb,.ealdan tetlU m*1uplanm DWe llıdl .. t 14 de 
kadar daµnl encümene ..-meı..t Jlıamdır. (I022) 

PIK"I TIVl'IK KA7'Dll 
Oto-mobil ve Maklnlet okulu 

TAKSİM-STADYOM Tel: I025t 
Yeni toför devresi 12 temmuz 

940 ta açılacaktır. Motör teorısı 
montaj dersleri ve dıreksıyo 

talimleri 3 ayda tamamlanır 
Anadoludan ıelen talebenı 

bOtiln masrafı okul ucretile be
raber 1~0 lirayı ıeçmez. Kayıd 
muamelesine beılanmı tır. T f
ıilAt için proıram ısteyı.nız. Ad
reainlze yollanır. 

AMATÖRLER: 
Her u111an k•bul olunur. 

j.,tanbul u·\azım Amirliği Satırıalnıa Koıııısyonu İlanları 

2000 adet Klordeül alınac ktır. 

paurhkle eksiltmesi 11/'1/940 Per
rembe ,Unü saat 14,30 da Toph ne
de Lv. Amirliti Satınalma kom yo
nunda ,.pııacaktır. Tahm n bed 1ı 
1400 lira kati temin.atı 210 lıradır. 
tsteklllerin belli saatte komisyona 

ı r 'r ve ıki No. lu dikim evJerinda 
kum n unesı komJsyonda -5ril· 
lur. t teklllerın yünlü ve pamuklu 
me ucat fabrikası veya mQmaeilf 

olması :iartbr. (71) (6.Qe2 

• 
&ebnelerL (73) (5524) :Adet 

• SO adet lsterruzatör abnacaktır. Pa-
1,435,000 

dQlmo 
300 000 Büyük kopct. 

300,00C> KQçOk kopça. 

zarlıkla eluiltmesi 11/7 /940 Peraem
be &ünü sut 14 de Tophanede Lv. 
Amirlili satınalma komisyonunda ya. 
pıı.caktır. Tahmin bedeli 1500 lira 
ilk temırıata 112 Ura 50 kuru tur. 
Şartnamesi kom1syonda aorülür. ts
teklllerin belli saatte komi$)'ona gel-

Yukarıda miktarı )'azılı i!tiJii~l!I 
kopçalar pazarlıkla aluıacaktm. 
lesi 4/7/940 :Pervembe sflnil tnt 

meleri. (74) (5525) 
da Tophanede Lv. Aıni.rllii S.bnıl 
kom onunda yapılacaktır. Blıllllrdlf 

• 
Bir No. 1u dikim evinde b"rlkml 

hmın bedeli 4072 Ura 50 kurul 
teminatı 305 lira 44 k\ınıştur. X 

olan ao.ooo kilo beyaz pamuklu kır
pıntad•n çamqırhk bez yaptırılacak
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 8/7 /940 pa
zartesi uat H,45 de Tophanede Lv . 
Amirllil .. tmaıma komisyonunda ya 
pılacakbr. lmaUye ücreUnin tahmın 
bedeli "34 Ura 1& kuruş kati temınatl 
15 Ura 22 lruruftur. Kırpıntıler dikim 
evinde bez nOnıunesi komisyonda ıö
rillilr. İsteklilerin yünlü ve pamu lu 
memucat fabrikaaı veya müm 1ı 
olması f&l'ttır. (76) (5527) 

ne ve rtnamesi komısyonda d?OlO:al 
t te lllerln kanuni vesik.a1arlle 
saatte komisyona ıelmeJ.erL Cilt _....., .... 

• 
Dikim evlennde b rlknüs ol n 

U0,210 kllo bAki pamuklu kırpıptı

dan yazlık elbiselik kumaı yaptırıla
cekbr. Puarbkla ek itmesi 8/7 /940 
pazartesi &ünü nat 14,30 da Topha
nede Lv. Amtrlill satınalma kom -
yonunda 1apılacaktır. !maliyenin tah
min bedell 275 lira 7.0 kuruş kati te
minatı 41 lira 34 kuruştur. Kırpıntı-

• 
Kilo -7 315 Pille etL 

23 800 Tavuk eti 
15,900 Hındi etl 

, ................................. .. 
Muamele Verıisi kanununa tabi Müesseselerin 

Y E N 1 
1 MALA T • M UAn-aM .... E .................. ---w 

14 5. num l 

ve SATIŞ DEFTERLERiYLE 
Ocret i.ıterinden muamele vergisine tabi sınai müesseselere 

ait Boyacı V. S g bi) 

...... J • MUAMILI DIPtEll 
ÇIKMIŞTIR. 

Satış Yeri : İNKILAP KİTABEVİ 
lıtanbul, Ankara Caddesi No. 155 

TORKIYE COMHURIYETI 
ZİRAAT BANKASI 

Kurulut Tarihi : 1888 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Liraiı 

Şube ve Aja m adedi : ZIS 
Zirai ve tiearf her nevi banJr ·uameleleri -

Para Biriktirenlere 28.800 Ura 
iKRAMiYE VERiYOR 

ZlrHt ••nkıauıda kumberalı ve lhba raız taaerruf h ... plarında en a 
lir••• bulunanı ... nnede 4 defe 9eklle ek kura il• aplıdak pllna ıı 

4 

' 4 
40 

100 
1IO 
1IO 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

lkremlye delıtılacektır. 
1.000 Llrelık 

IOO " 
2IO • 
100 .. 
IO • 
40 • 
20 • 

• 
t.000 • 
4000 • 
1000 " 4.800 • 
l.IOO • 


