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l .oııdra, 30 ( IIufüsİ) - Çem· ı vetiıniz yalnız düşmandan kat knt 
Lc~laynin. bir su!~. kabinesi kura- üstün olan donanmamız. tnyyare
cagına daır son gunlt·rde Almnn· !erimiz değil bütün milletin zafe
ların uydurdukları haberler lngil re olan sarsılmaz imanıdır. Deniz. 
terede istihza ile -~~rsı.lannıış ve lerde, hııvalarda çarpışacağız. 
~embe~la~·n vcrdı~ı bır nutukla Belki plajlarımızda döğüşürüz. 
rıvayctı LıZ7.at tekzıp cderl"k şun- belki düşman topraklarımıza nü 
ları söylemiştir: _ fuz edebilir. O zaman her bir kn 

Gündüz 

cBiz \:'lÜıtehit bir milletiz. Mü- rı:ı toprakta, köylerde, sokaklar
"ndeleyi nazizmi yenmek için aç- da, evlerde döviişeceğiz. Adamı-
.ık. Gayemize ula ıncıya kad r zı İşgale muvaffak olsalar bile bu. 

ı 
çarpı acağı:r. Düşmanlarımıza hü- rada kendilerini karşılıyacak dost "'.ılık BofVrltil Chamb~rlain 
cum edeceğiz. Hücum! rrna şid. hir donanma bulamıvacaklnrdır · J 1 k k ·• f 
d 1 k d • . K O • • nız ere açı aca , at 1 za ere ka et e mu ·av<'met c ccegız. uv- zaman lngiliz donanması de d h b d d • ~ • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••••••••······· ····· ·· • ar ar c cvam c ecc1ttir. 

H İ TL E R lngiliz ,~·ı;·hb·~~~;· .. ~·~~~~ ................................ . 
~ 

MAGINOT-
YU GEZDİ 

reti müsteşarı diyor ki: 

Adamızın son asır zarfında 
karşılaştığı tehlikelerin en 

görmesi muhtemeldir 

Fransız hükiimeti 
değiştirdi 

Bordeaux, 30 (A.A.) - Jourl tohdıt cdılm<.'si, mcm_lck tin ma 
Ecl1o de Paris'nin bildirdi,i?ineJncvi kalkınması v~ lşe koy_uı " 

Al an ku'"'l'tlerinin m sı ve vataııa asıl ve maJ,?rur nazaran m . · h t ı .· 
hafaıası altında kalmak iste vcnı bır ru . yara ı ması ıçın 

mu • t B d , laz.ımı;:clcn hımmct ve scrbestı-

. 
lngiliz Başvekili bu hafta 

kamarada beyanat verecek 
m 

miven hükumc or caux ~ u 
terketmcktedir. İşgal mıntaka- nın vntdanırı bı~u.~kadFrderatına 1;._ Panoma " ltana/ıncİon bir ~öriinüı 

tı 

sına dahil Bordcmıx'nun artık \ a etı ~ en uyu . . nnsıza u'.-
anın muvakk, t hükümct rakılması nklısel!m\Jlln gostcrı- P~nama. 3? ~A.A.} -:-- Pana- Amerik donnnmnsının Hanoi-

Frans . - "ld" M . 1 p lece.iti ..muhl~meldir. ma Kanalının ıkı ucu denmıltı ge- den Panama kanalı t k 
m~rkczı de,gı _ ıı. ·k· duı~sak e - «Yolunu intihap etmek,. baş- ınilerıne karşı müdafan için ağlar- geleceğine dair ·ıınınhnbnsılna 
taın bu şehrı teı e eı <' mcr- d F :.a m haf d'l kÇ B • 

1 
verı en a er er 

kezi Fransava _gitmek knrarını lıih alt_ındak~ \razısın .ı ı~aro u aza c ı _ece ır. u ~gar nrası~da bir miınasebet ınevcuı 
\•ermiştir. Fnkat buntlan boyle _gazctesı hukuı.netten, nwnJlck<'- methu!lerde sahıl bo):unca konu- olduı;u zannedilmektedir. Donan 
dcvlN merkez• biı sl b ın ımtı- te, ne \ np::ıcağını bıldtı!I ye I~·· k ı~:ıbı~da yerlerı~~ yerle1'li· Manın Atlan tik denizine geçerek 
yazı olmıvac ·t.r. Bır hıı dt' Fransnnın şnşı~manus . oldtıı?U r_ılcccktır. ~analın Pa~ıfı~ metha- p.ınamn bl"rzahı sularında üs tesicı 1 
Nazırlar, oiğı r ıkı lhııde de· hıssını \'Crmesını tal P etmekte- lınd e bu nglar ,·azedılmış bulun- edeceği ele zannoluııınaktadır. 
parlamento 1.ıul • ı.: Jd.ırdıt cıır. Aldanmak, t.c:ı eddutten ev- maktndır. Alınnn bu tedbirlerle, Kanalın bütiin yollun üzerine. 

.. ...- .. ~ u .JıryT:ıdaı l Parlamentonun f in('. nın (Devamı sııyfo 3, gutun 2 de) onümüzdeki cumh günii Birleııik {Dcvıımı ıahıfe ı; sütun 1 de) , ·-nde tv.ı:ıtı " -
de§.iktaı 1ıa.e•ı onu 
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HARP VE PSİKANALİZ 

Dimağın Şeytani 
Kuvvetleri 

Tazaa: Dr. Rasim Ada•al 

Bakır Şilebi Midilli . ...........-......................................... . 
Hallcuı şikagm: Gözümüzün gördüğü : 

llalıahde ahır c· J v ç 
Knrtu!u,ta Bi!Wc sokaılınrla lfJarınua .nagaga arptı 

Ma::but hqer tarih.ia.iı:ı: bydıı:t..ı miyetin aJıiak. teL&k.kileri ve: ka.- otuı!an ~ akuyucumuzcfan şu Vergilerle birlikte 12 kuruşa 
tiğii ilk mecfcrtt: insan. cennet: Eıab,.. nunları gil)iı iadWi:r liaakılarıır al- meR:tuliu aldik.: K G satılan birinci ı:ım damıralı si-
~1: bin b.tr nimeti içinde buı- tında uywHomış bir nalôe bulu - cSO~ ahıra: tahvil o- aza ece yansı v ukubuldu 31 K. ·ı·k .ır.ıra.Iar s~ zamanlarda yine 
lundugu mesut dakikaları~da bi- nan her çeşit arzu ve hır.~, maddi !unmuş pıs bı~ bar~k~ ~vardır.ı J .. iŞi J b.ozu!du. Sımsıkı çıktıkları ye-
le. ~fa m çamurd~~- •urul~- menfaat ve kaba temayuller b.ep Kokudan .~.e ~ı?~~ ıs~ası.n_?~~ M •• tt t_ t V _ __ ç k k K tışm.ıyormuş gibi üstelik rütu-şu ıcahı ola~ me~ın m~- ~~-~ ummarumn &riD": n~ler. ~ekıtıgJ.mızı bı.r: b.ız bilit:lZ ure e1Ja .ft.il("aya } ara urtuldular betli de .. ~ 
il~ ollnuf; gu;:e) qı H'avva ıle: lıgı ıçıade her azı kül:ıarma!C, bıT bir de Allah. &nlar1n tütüncü d .. kk" 1 -
yu!O!ek ağaçfarın gönül açıcı göt- firhna yaratmalr fırsatını beli..li - ~kşanrkı.n yor~n armn evi- 1 nnda ru-tubetle d"~. ~dd' an al -

d · ı _ı_ •• ı ·· h · . .. .. ld ~ · · _ S s·ı · n ı.c;ı ı ıa o u g crı atınwı ve nur yuzu wı- yen bırer dalgadır; ve·butun Bu mıze ge ıgımız ı.aman taraça-, • osyete ,ıepın Bakır. şilepi,alp teknenin delindi<'rin· ı h'l k ı d V namaz Nih~yet bu··tu·· ru··t·· u·· ı - ı•~ .... --:1 • • • _ _,,_ d:_,,_ . d'l . h b d.. ·· ı b. h 1 1. 1 lki 11,tr·aın· • ,., ı ve su- sa ı c cı mış ar ır apur kıçl · ... . n unc cnn ıı uıı •g.1'1llen ıç,n:uc.;sun wı.:· tııtının e ı rnemış ı:e ma pus u- .. şoy e ır ava a ıp c ın en - <'\'Ve gece 11 L chr:nanda 1 amb 1 h.. . . .. t f d hal ll İ h ' l b - dükkanlan rütubctli de-·ıd·r 
lan lt.ırlı meyvalar. kar lSlilda dai. l,uıuını m~ lıTular, bir. mecr.a bul - mek' arzusu içjmizdc kalıyor. kaya va çarpmış ve delinmiştir. ~1:1 ar aı:~ ucum ettıgını ara ın an a ar ~ sa 

1 
e a a' He . . . gı 

1 

ma ttıbia.tin aşıkı k.alacnklarına, mnlC. ve gözle görünen bir esCT! ya. Gerek biz. gerelt' komşulammız Vapur Zonauldaktan yüKle.diği gorunce son suratle baştan ka- lanmıştır .. yaka yerme hareket Y : ~ bu. ıdd;a bır an ka_b~l 
Şeytnıun dil oyunlarına kanmış ratmak istidacLıru gösteren biitün evleri havalandırmak icin pen- 7000 ton kömürü İzmire götür- ra etmek istemiş ve iiç mil ka- eden lahlısıye g.emisi şilepi kur\~Is~ ~;ı ' ~dive kadar nıçın 
'e niha.,ct. cürümle günahın sem- bu gizli kuvv:ctlcr, sevki tabiiler- ceı:eleri ac;amıy.oruz. mek üzere evvelki .c;ün limanı- dar yol aldıktan sonra sahile tarma amelıycsınc başlamıştır. ~u bu he t enlı~.or~u? 1su h~Jde 
bolü olan memnu meyvaya di.;ıle- dir- Geçen sene nahiye müdürü - mızdan ve saat 16 d& da Çanak- 100 metre mesafed 1• k 1 ta _, 7300 tonluk oLm Bakır şilepi ~ a .a .1 ~ ısa ar daresınde 
rini batırarak o ıındnn itibıırcn İşte hunların üstündeki şuur nün nazarı dikka!.ini celbetmiş kaleden gecmiştir~ ı e s e e. ra şileplerimizin en yeni ve en bü vey~ ışçı erınde ... 
haşin hırslanna kapılmıştır. Ha~ tabakasımnde~amlı kontı:olünd •n ve bu halin önüne _geçilece_ği Gece sa:ıt .,B te 1\1 idilr fına yatarak yarı batmış hır va- ı yünüdür Şilep 938 senesi mar- Sıgara paketlerinin içinden 
bil ve Kabil kardeş kavgası. bu ve baskısından kurtularak dız.gin- vadini alnu~tık. Aradan zaman na nele~ vap .. ur on d~ki~ac.ı.var~ zjyettc kalmıştır. Geminin 1 tın~a İn.gil'ercde. .,·00 000 ı· . bir ka~ıt çıkıyor. Bu ka_ğıtta si· 

f h b ·· ·· ı· · b. h IJ ı f k 1 d b' · k " " sonı a al b · • 
11 

•> ' ıra ırara hakkındaki d·
1 

kl · k men ı ru un, u curum mey anı- sı:: ır a e enerji faa iyetleri geç ı, omşu ar an ırı avına- Midilli ile Bababurnu arasında numar ı am arı ılc makine da- ya mübava·\ edilmic::ti Bugün ı.e • erın u-nın ilk mirasıdır. Şeytan, ister göstermeğe başlıyan öu sev"i ta- kamlığa müracaat etmek lüzu- L d burnu açıklar d d ircsi sıı ile dolmuc:tur k ti d ~ f l ·a·. ş·ı . tunun altındaki kontrol numa· 
cennet ve cehenr.emin ahlaki ma- biiler Adem'le Havvayı cennet- munu duydu. Fakat oradan da . ~ os . · m .a .e~ız " · .. . . ıyme a a aza ı 1

· 
1 

ep sı- rası ve si.ı?ara ile beraber İnhi-
nada bır efsane i, ister yine bu ten kovduran, Faust"u çileden çı- bir~ev çıkmadı. ıcındb b~: k~v.aya bmdırmıştır. . Ş-~epte . bul~ı~~n su_;arı ıle g?rtalıdır. Kaza etrafında tah- sarlnra bildırilmesi yazılmakta-
maksadı güden dini bir itikat kıy- kauın Şeytandan başka bir şey Şehir dahilinde, mahalle ara- Vapur suvarısı Haydar Yıldız- , hırlıkte .n kışılL1< murctcbat kıkata başlanmıştır. !dır. Fakat kutunun altındaki 
metini taşısın. tarihi insanın ka - deiıldir. Daha ziyade girizeleri- larındaki ahırların kal dırı laca ;..- °""" I k?ntz:m ~ numaraSJm okum - ıı fasında. d.aima ayni ifsat ve kud- le yaŞ!yrın, yani kafası sırf besale g~nı ötedenberi işitiriz. Belki. ı ı r -, b~e ımkan Y.oktur. O ~ld~ hu 
retle hııkım roller oynamaktadır. mekanizmasile işliyen bir insan hır kısım ahırlar kaldırılmıştır. K aA ı ,. p re 1 LD ı· POLiS TE: y z Mesa· s ı· . kulf~te ne. luzum \'ar? Inhısar-
Ancak, artık bugünün şeytanı, ancak nadırcn ve kör bir insiyak- Fakat bizimkinin klvmeti nedir il Bir çocuk elektrik 1 aa 1010 l~ ld~:s1 

.• bu h~susta o kadar 
boynuzlan ve kuyroklarile ma - jla doğru bir iş yapabiliı; bu oto- ki, hala yerli yeri!ldc duruyor? M d y . . .. tıtız l!Orunu_yor k~. «Kontrol ~u 
sumu ci~ayctlere. biikircyi :Lİna. mat besale adamının bütiin işle- Dört sütçü bev.ı?irinin istiraha- ezarın a apdan r çarpmasından öldü 1 atbı1·ıne Dun goce ma~as.ı v~ s~ara ıle beaber f!0!1 
ya, mc ut fakiri felaket verici rinde d:ıha ziyade egoiz.m, men- ti için öütün bir mahalleli ra- I Kasımpaşada Bahriye cadde_ .l\ U il deril.mesı .•. » derken bir tek sı-
zenginlik arzularına. dindarı ya- filik ve habaset vardır. hatsız ed11ir mi? 11 t k 1·., 1 e B .11. sinde bir kahveha~de cırak ıs- b I d caradan şikaveti bile nazarı iti-
l~ncılığtll ve rür-'.ete ~~~orıın. bir. işte, bir şuur mekanizması ol - Gördüklerimize ilaveten bir I'. 1\ r 1 1 lak ellerile elektrik dü{?mesini a Ş a O 1 bara alac:ıi!11?'1 ~aret edh:~r. dılbaz. Goeth mn. alim ve ıdc- rak kabul ettiğimiz sulhe- nisbctle çok ycr.lcrden de duydui!umu- çevirirken cli çıplak kalan bir Halhukı. bir, uç, on de.c;ıl p:ı-
alist Faust'u bin bir hileden son- harp de gerçi haddi zatinde bn za göre, şehir ve şehirli h;in da- Beynelmilel Türk alimi elektrik teline temas etmis. co- Yaz saatinin tatbikine dün ketteki bütün sigara, daha doi!-
ra başından çıkaron bir Mepbisto scvkitabiinin tezahürü, atavik bir ima büyük hassasivet ~österen K'fıtlp Ce.l~binin mezarı cuk kömür haline ~lmiştir. i gece saat 24 ten itibaren rusu sayısız paketlerdeki bütün 
olmaktan ziyade bizzat insanın vuruşma scvRitabiisidir: ve be.iki kıvmeJli Vali ve Beledi.ve Re- etrafınd::ı yapılan tetkikler Tahkikata başlanmışltr. ! başlnnmıştır. Hükumetin .sü!arıılar bozuk çık1vor. 
kendisidir. Yassı birkaç kemiğin ı de be~erin hayatı müddetince de isimiz Dokloı: Lutii Kırdar ıti)r- neticelenmiş ve Müzeler Tramvay teli koptu j

1 
kararı vilayete dün sabah On gündenberi Bevoğlu ve ~iribi~lerile dişlencr~~ teııkil et - taöiatinin nakabili ic;.tinap bir te: düğü, duyduğu ve. makul bul- Mıidürlüi!ü tarafından me tcbli,ğ edilmistir. , l İstanbul sem.tl~rinde muhtelif 

tıklerı knfa tasının ıçınde sıkışı~ zahürü olarak kalacaktır. Fakat duğu her !şi nazarı itiöare alı- zarın tarihi kıyme.ti v.e bu Dün sabah saat 11 de. Sirkeci 
1 Tebliğin ,gecikmesi ve a- tütiincük>ı'de.n aldığımız pakct-

bir kütle olarak bulunduğu halde ister haklı bir dava. isler haksız yor. Bunu düşünerek muhterem .ıziinkü hali etrafındaki e- l'ramva caddesinde- tellerden ! raya hafta tatilinin girme- ler, karile.rimizin ~önderdiği si-
hir an içinde en derin süküttan, bir i~tila şeklinde. olsun, harp ~azeteniz vasıtasile bu:. defa tüd Maarif Ve.kfiletıne gön bh:i kopmuş, trarm·avlar bir 1 si münasebetile tatbikatta kaset mektuplan ve birçok. 
en coşkun heyecana. en saf duruş- manzarası itibarile ma,eri bir kıta! doğrudan doğruya savın Bele- ı derilmiştir. Tercume.cıine müddet işliyememiştir. 1 bir aksaklık meydana ~el- dostlarımızın sözleri bizde, savı 
tan en sinsi ifadeye. en faydalı 1 dir; ve ayrı ayrı olarak her ferdin diye Reisinıizc müracaate karar karar verilen meşhur- «Kcşf Bir kız tramvaydan memesi ic;in Valı Muavini sıx sigara pake.tlerinin hozu1' 
man~tan en Korkunç hezeyanla- dehşetinden tevahhu ettiği bu verdik.» -cl-züun» eseri de: Edebiyat atlarken düştü ! Hüdai Karataban aliıkadar joldu{!u kanaatini hasıl etmistir-
ra biı:ckn_ ~a~~~. ve kararg~h o - kı:ınlı cidal kökleri bakımından A k muhabere _. Fakültesi tnrafmdan bu.: _ i müesseselerin telefonla İnhism- İdaresi pekhlfı. bi.lit 
lan dımag orgusu ve mekanııma- halkın ve liderlerinin bir an için· çr !unmuş ve tercümesine Karesi otelinde oturan 16 vaş l kevfiyetten habedar edil- kr. halkın yüzde sekseni, kts -
sıdıı:. de şuurunu körleten ve tahte~ u- Kar ilerimizden Bay başlanmıştır. larında Balıkesirli Sudiye Emin • mesini muvafık ~örmuş ve m n keseye uygun ve kısmell 

Yirminci a ır ilimlerinden ma- urdan kurtulan eski vnhş:i kabile Salih H. D. N. Büyük bir itiıro ile. ha- önünde tramvaydnn atlarken 1 isi 7.abıtaya he vale etmiş- de ic;imi ivi oldui!,u içi.n, 12 1i1' 
razi tcşr:İhin en ince nesci tono•.,;- sevkitabiiler.inin, vuru«ma mey- düşmüş, bnşındnn yaralanmış - tir. Saatle!'ce y:::pılacak de- sinara k:ulfanır. Binaenaleyh in-

"' 
1 

" <:'.k • ı· · E · t M ··d ·· ·· zırlanmnkta olan t"rcu·· me ""' lı rafya ve hendese planlarile fos . !unlarının bir ifadesidir. Harp, .,,ı aye ıntz mrıı11e u U'ML '" 1 tır. .i{isiklik polis merkezleri hisarlar İdaresinin daha insaf 

f 1 h 1 1 el 
l\Tıızaffer- Akalın tarnfrndan e yakında ikmal cdilecclt ve ı A k" ·1 h t f b1·-or u ücre erinin ve elektronları- cc nni ve girizi sevkitnbiilerin . . ~ k.fıl t ·· d . yağım ma ıneye vasıtası c et ::ıra a te ı~ olması icap eder. 

nın adcdıni trjlyonlnra çıkardığı bayağı irsi Lir teselsülle kafadan 1ıenımı1ı?tle na.zart dtkkate alın c · e e gon erılece.ktir. edilmiştir. .. ............. - ................................. . 
bu ibdnlnr ve harikalar uzvu ne knfaua intikal eden ve cemı·yetı·n m~ ve. ıccm ca'.en muamele ya- Vekalet te bu eserle bir- kaptırdı Köprüden 24,15 te hare-,, z t B h t z t t lıkte Katip Çelebinin ter- s 

1 
............................................... . 

gariptir ki, ayni zamanda uhenk- medeniyet nikabı altında zahiri P? mtş tr. u ususıa aza a - u tanahmctte Yerebatan cad ket eden yakın sahiller va-
le hı.-rcümercin. nefretle sev inin. sükünetini kaybedip bir kütle kin si_.Uit almak ve ~.iraz da 'l/C'ni ma c.üme.i halini ve dünya mm desinde 2s numaralı evde otu- purıarı bndcıma 1.15 te hn- Edebiyat 
~t~rln i~ralçın~ me~~ıjyctl<> ve nefreti halinde kendini göste- ltımat vermek ttıere matbaamı- alemindeki mevkiini teba- ran Tahtakalede bir çorap fab- reket cde<-ektır. Dün gece 

,as oı: ve- u.t.W~ün nsılt::, baskıya ugrnmış atan vuru mlı , .,,, ,.. ... J ..... ,,...,.;~ .,.;"'' PnPriz. rüz cttıren öir bro ürü de rıkasmdn al'IM?le Gi.ilb:ıhar fab- yarısı bütün saatler bir sn- L A • Ncr~n v.e Land.ru'nün habaseti kin ve vahşet gibi hisler ve meyil~ ................................................ M t.. - - . - \.. - . ..almmıstır. u g at 1 aynı tab t ·• · ·· ·· k ı ı 1rmı • yaralanarak hastahane- --•··-ıa. ~>ll;USUnun ve imya- er, nası ki brızan birdenbire !!U• MAARiFTE. a c a .... ve kaldırılmıştır. 1 k Adi sının eserıdir. Ynrım saat evvel ur tabaknsınn çıkıp da ktifür "e • 1.'. la iye a~kaaında genç biı: dul ve gürbüz yumruk ve tabanca hücumile ken~ Y d li"" A f • f J • Denizcitel' bayramı Bu yaz aonuna kadar 
~~~ ya.vru bırakarak kafa tasını d~.ni göstermekteyse. ayn ile bir ar ımcı ugrat menıer r ıs er ı ı temmuz denizciler bayramı N G ld · ikmal edilecek 0~ bu: ku~~?la parçalıynn ve kutle veya ırkın tahtı!şşmuu ce -1 Maarif Vekilliği y<Jni dersse· - --- buJ!Ün merasimle kutlanacak - azJrJ e } Üniversite Edebi:vat Faküıte-
hka.>1 atı1nın butun «ır.rıru da geride danı vahşi temayülleri biı: istilil nesi hamda muhtelif vila"yet- Surı'yede de · b l tır. a an ara ı b h h 

1 1 
ış u ama si Ordinaryüs profesörü Şera .. 

• 
1 

·r d şuur ~. ır ıztırapname ve arp :ı inde kendini gösterir. erin okul ve öğretmen ihtiya- d l M • - - - ... _ "'- "' - - - - - -- - · - N • Ş k B fettin Yalt'"·"'yanın başkanı1 ::ı1n-
1 e.~ ~ e cd~ m~nevveı bir mün- Bugün medeniyet yıkıcısı bir bar~ c:ını kar$)1amak maksadilc e - ı ar, .. acarı tana MÜTEFERRiK: acı ev et ey bir .r.... "" ~ehı~ın . fet~ımeyı~. masası üstün - barlık ve facia şeklinde tecelli e- saslı tedbirleı: almaktadır. u _ gtd1yorlar --- müddet şehrimizde da ve Edebiyat DoÇ€nti Ali Ni-
B e!U d·~•••m gozdeo •.•<i•di>~ den 3~ hn'.bi b;Jha.,, Alman .,. mum müfotti,lenn verdiği ra- Ecnebi actistleôıı badarna Akdenizdeki şileplei- kalacak hat Tarlanın istirakılc vücudC 
.. ~. en'7'J~ uz~u.nu~ zayıf mı.de ve kının bır psıkoz.unu.tahteş uuri bic ponJar, orta tedrisat direktörlii- çalışmalar.ı yasak edildikten • d Ş getirilecek olan edebiyat ıtıgs-
olum fıkırl:rını bı.r ~dde gibi _if- f~veranını göstermesi itibarile çok ğü tarafından tetkike başlan _ sonra şehrimız.dcn Surıyeye gi- mız en adan Bundan bir müddet evvel ti için liizım olan bütün mater-
~~~.~~e~ hucrelerıle-; ınsan neslıni dıkkate- ,ayandır; ve son cidal, mışlır. Şimdiye kadar yapılan den Macar k.ı.dın aı tıstleri. son limanımıza döndü Irak J?arici.ve. Nazırı Nuri Sait yel toplanmıştır. İhz ri hazlf-
?. ur~cu hasta!ıldardan korumak haşin bir doktrinin müdafaası, tetkiklerle kıdem zammı gör_ günlerde orada alını:n fevkalıl- Akd Paşa ıle bırlıkte Ankarayı zi- lıklar tam m olduitu için eseriJl 
ıç.ın bır hurdebın altında ilim vec- ililhileştirilen bir dava olduğu için miye hak kazanmış öğre.tmen _ de tedbırler ıizerınc Balkonlara · en izde bulunan şilepleri- varet eden Irak Adlive Nazırı yazılması kolavlaşmıştır: 
dıle çalışan çelik iradeli ve hayat de çok korkunç ve tehlilielidir; ler :ıoo kadardır. avdete mecbur kalmışlardır mızden Sadan dii:ı limanımıza Na~i .Şe\:ke~ Bey !rakı; Ankara Bu vaz sonun .. a kadar ed. =b·vııt 
a w b" ·ı· · h ·· k.. _ıc '-'" 1 d k ·k · tk Dü. 1 · dönmüstür. Fraııs1zJara kiralan Sefırı Ka l G J • l "'" şıgı ır a ımın ücreleri arasın- c;un u tc.K veçnc i o trinlerin ço- I incı te iklerde talim n gc e n bir artıstin anlat- . .. mı zey ani Bey c bir liigatinin bitirilmesine çalışıl -
da belki nesci ve kimyevi veya iunda, her ne paha ıııa olursa ol- fişleri tetkik edilecek. ve bil _ tığına göre Suriyede.ki artistle- mıs vapurlardan daha dört ta- lı~tc. dun sabah şehrimize ~el- m kt d 

t ı·· · ·b l ··ı·· d h b h · - nesi Akdeniz.de bLtlıınmaktadır. mıştır. a a ır. nıevce u u ıtı ari e elektriki bir sun, o um a i ir sevkitabiidir. assa yardımcı öğre.tmenlerin rın c·ogu işsiz kalmaları üzerine Bunl"' Ta İ ı Met . 1 ------!ar~ v~rdır; fakat bugünün insan Korkarım ki. zayıf iradesile muvaffaki~ı'eti ~özden J?ec.irile _ bır Yunan vapurilc Pıreve ı!it- şiJcpl~r·d· n, Ana b t Demır Naci Şevket Bcv birkaç ı?iin Yeni ekmek çeşnisi 
ıl~ı, dın_ıağ örgülerini ve ruhi fa. kendi dimağını bi~ hamlede dağ- cektir. Jı/[uvaffakivet gösteremi- mışlerd ir. Oradan da memleket .. cekle . 

1 
.• ~r: .1v . ~·~ın a ~ele - Parkotelde misafir kaldıktan 

alıyetlerıni tayin edebilecek ka- lıyan genç müntehir gibi yirmiıı- yen yardımcı öğre1menJerin 0 _ lerıne ddneceklerdfr rı OJ'.!l enı mı~ 11 
• rnnra memleketine dönecektir. İstanbul ekmei?inin tam::nnerı 

dar ilahi bir kudreti haiz olmak- ci asır Avrupası da hummalı gay. nümÜzdeki ders senesinde va- --.-.. . • Çek mültecileri - · ~ sert buğdaydan imali işi .r!ÜC'" 
t~o çok uzaktır. Binaenaleyh biz retler ~e ~~fis feragatlerile vücu- zifcl.?rine son verilec~k!ır. Üni- 80 Potony,alı geldi Rusyanın Karadeniz sc.hilleri Hopa halkevinde mü- lüklerc uğr::ımıştır. Bilhassa ce 
bır ruh §ahidi sıfatile ancak bu: de getırclifl! şaşaalı medeniyetini versıte mezunu olup Istanbulda Almanyadan Balkanlara !!C - ahalisinden 15 Türk muhacjri him bir konferaaa nup vilavetlerinden gelece!C 
harikalar uzvunun miisbet veyalşu s?n intihcr harekctile mahvet- va.rdımcı. ö~_:~tmen .. olanlar Ma- ce~ Polonvalı multe~ılerden 80 bir ~o".yet vapurile şehrimize verildi sert buğdaylarm .• vapur sefct"' 
menfi sahadaki eserlerini m d . mesın 1.. arıf Vekıllıgıne muracaat ede- kı .. ılık bır kaf1le dun sabahki 1 aclmıştlr. Ayni vapurla 130 ka- H leri tatil edildiğinden kara yo-
niyct V'eya vahş t hesabına öel ~- Berekc;.t ve~s~. ki, .ham_ madde, rc.k asi~ ö_ğre~men .olmak arzu- K?nvansıvonclle c;;t'h~imize ~el- dar da C~k mültecisi .ı?elmişti.r. keviopa, 

30 
(A.A.) --: Dün Ha.1- lile nakledilmesi cok pahnJıYil 

)er olnrak Jtullanıy,oruz:. D çek t~P.«1k kulçesı ıtıbıırıle dtinyamız sunu j?ostermışler.dıc. mı lır. Bunlar Surı\ c yolılej Bunlar Şarka do<'rru seyahatle- d. s.aı.onunda kalaba~ık hır . ııı 
ki, dimağın her . b. em .. kaınııt kafası içinde sağlam dur- Yardımcı öio:etmen tayini bu Fılıstıne J!ıdcceklerdır. ı ine devam edec;kle ·d· ınle.yıcı huzurunda rnuddeiu - mal olacaktır. Ancak. ~enız 0

.
1
, 

h k 
. . ~rı ır enenı dukça ·· t- d k' b . d .. , 

1 
d 

1 
kt ""'"'""" 

1 ır. n1umı Osman Kavrak taraf ac.ıldıktan sonra bu ısın tatbıı> arc etı, hır aksıyondur us un e ı eşerıyet e 0 .. ~ ı a yapı aca ır. 1111111•nM11 11 11ıırn11ıınu11uıı1111ın11u11111rnııı11111111111111111uuuuwonmuuıuııun d P 1 .. k ın - ...... .J ·ıeb·ı _. l ıl k dı · lürn b.lmi ı r-- •w"'"""""'""' an « o ıtı amız acıktır t..--uı ı ece11
L ana" nıa ta r. 

En d . ı yen ve parça ansa da ·-- f · ~ • mev- "' .., .........., 
yat ce:;n:ım v<l dınai!k 1". -bnyat tezahürıcrile ilelebet çoğa- Denizciler bayramı l Mattiuat tekn'.syenler birliğinin kongres:_j· ı ~u1u bir konferans verilmistir. :!""'"il ........................ ---· ..:::::;-r! ... 
bu bin bir v:brıa~- kpsı an~ ızın l~n. tek ~Ü~eli hayvanlar gibi ta- .sman Kavrak . konfer~.n~n?a ~31 sene enelTasviriefki :: 

. şıtı;" afa meka - rıbı seyr.ını muhaf t kt d" ı T d · ·ı b kımseye kar~ı bır tecavuzu ıs- = ii nızması anısında kudretli b"r eli- '--- 1 k az~ eme e ır. cmmnz enızc.ı er avramı tihdaf etm· d . ·ı ı· '-"'" ___ """""""""'""'"'"'"...,"" ~ 1 uura.n ı namınn yegane tesellimiz bugün büvük merasimle kutla-
1 

_ ıven sa ece mı ı var • 
n:m)o d~nnası~n.nldhığı (Tchtcş· yine tabiatin bu lutfudur· yoksa nacaktır. Sabah sanl 11 de Tak-I ,ı~gııııut-·:••. ~c~unmsaını J!Özcten Mebusların aeyahati 

. ur unyası ınsan ayatının bü.. in n . k.' h•A • sim abidesine çelenkleı:. konu - sıyase ımızı ızah ederek .iürk 1 Temmuz 1909 
tiın sahalardaki enerjileri, ruh fır- "t'b :

1 
m:ş~ı ve 8 v ıta ıılcrı lacak, buradan B-eo:iktaşa aidi- milletinin Milli Şef etrafındaki tınalan ve zelzclclcrile doludur ; 1k~rı ·İ·J· ~1 ~ayvanların en mü. ]erek büyük Türk denizcisi ·arsılmaz birlii!ini tebarüz et - Süleyman Nazü, o:Me.busaD

1 

Mütern:ıdi terbiye telkinleri : e. amı ı ıdı:~ a -at m~att:e;-ıüf ay- Barbarosun türbesinde mera - .irmiştir . Osmani> den Londr::ıya azilllet 
, _ _ __ _ . _ ·- _ _, _ • ce nı zaman a en vahşılcrıdır. eden bir h ·et hakkında yudı· 

___ - ··- - ... _, ... _ , _ sim yapılacaktır. Du""n " B" f . ..... ..... ö;;Jeden sonra saat 14 tc De· gelenler i.tı bir maka1 yi söyle bitirıne~· 
sveç dip o- Y~aa.la:vym yeni niz Ticaret Mektebinde diplo - Holandanııı işgali üzerine tedsn-:: . h . • . . k di 

ma 1 Mosı.:...0vada M•••if N•-- ma tevzi merasımi, saat l6 da, memleketini terkcden F 1 _ « ıvasetı ancıyesını -etl! 
A --.. -...a.a H ı· teki ··ı 1 · e e k · d h·ı· · d · -.de, a ıç ata ye erm ve saat menk1i bir tacir dünkü Kon- uvnyı a ! ı!esın en zıy... .. 

Moskova, 30 (A.A.) _ İsve" Belgrad, 30 (A. A.) _ Ayan 17,30 da yeni yolcu salonunun vansivonel trenile şeb . . Avrupanın muvazenet ve re~ 
H 

... M eli · 1 t·· 1 · 1 ki 1\tr·· rımıze b t· · · · · t• t ettır-
ariciye. Müsteşarı B. Boge- e sı Reisi ve. Sloven parti- açı ış ~ oren e.r~ yal?ı aca ır .• nu gelmiş, Amerikaya _gidece~ini e ı sıyası,yes!ne . ıs ına 11 

mann Moskova elmişt' sinin ~efi Anton Kor . fflı nakalat Vekılı. ~lı Çetinkava - sövlemiştir. Avni trenle b k mek mecbunyebnde bulunS 
• ya s:! ır. eden B .• . 0 ~~- 15 1 nın yann şehrımıre ~elerek me Belçika diplomatlarından ;. 1 

memleketimizi her şeyden e"l-
Lıtoanga /Jaşflekil mu.auini . ~~ar Vaksız:1ovıc ın ye- rasimlerde bulunması muhte - Lakost ve iki Maca .. mühe;J.e~ vel bu infiradı mühlikten ktıt'-

M k ... rıne ri.f Nazırlıgına tayin meldir. de a:elmiştir. . ~ ısı tarmak lazımdır. Zimam~!1~ 
os ovaya çagırıldı edilın~tir. , Gece saat 21,30 da Köprüden -Ekspres ise birı· Alm"n a·V ümurumuz, kendi temayu ~ .. 

Kaun 30 (A h ket d k ş· k t·h · u • ıı?e- h · 1 · h ·· bi ~crs as, .A.) _ Başve- are • e ece ır e ı .avrıye ri Fransız olmak üzere iki ·ol- şa sıye enne • enuz r ~ ı;i 
kil muavini ve Hariciye Nazı Ye Denızyolları va:purlanle' .a:e- cu ile ı?clmiştir . :V yi sahih ta ın edemediler. e 
B . Mickevicius, bugün Mosko1: Bulgar Krabnıa husu.si zintiler yapılacaK:tır. Saat 21,30 ürk Matbuat T~nisyenleııj rek idare h . . . . ··- devletin icabatı siyasiye~ıt .. 
:vaya hareket etmiştir. M . kalem tefi M k da Ankara radyosunda Müna - Birliği senelik toplant1sı d··n f eyetı ıbra edılmış- . Te•ekk"" tevfiki icra:ıt edebilsinler. u; 
1 h Mask B umaı- oa ovaya kale Vekaletinden bir zat tara- .. - . u ır. . . -:c ur meti Osmaniyenin itimadile 1 

ey • ovaya : ı~olotof ta- Elçi oldu fından kabotaj hakimiyetimiz Ekmınon~ Hal~evı salo.nlarında ~en~ ı?arc heyetine şu zevat Eminönü Halkevinden: ı· her, amal ve temenni:vat~ .r?iından davet cdılınıştir. Bu hakkında bir konferans verile- a. tedılmıs ve ıctımaı Bırlık Re-: s~.ıl~ıştır: İnsaatı bitmek üzere bulunan da hamil olduğu halde buJ!Uıı 
2ıy~retinw gayesinin yeni hadise- . ~ofya, 30 A (A.A.) - Kral . Bo- cektir, ısı Selım T-~nye~i bir ~utukla rn~elım, Şer~f, Şerif:. Sabri, K~ veni binamız için (450) lira de- İstanbul limanından hareket ~ 
Jerm ışıgı altında Sovyet Rus- rısın Hususı Kalem Şefi Ivan Bugün bütün deniz vasıtaları açmıs, Bırlıgın bır senelık faa- . • Bestamı, Sukru, Hamdı, ğerinde üc yeni hah teberrü et- decek olan vatandaşlara terne 
ya -Litvanya münasebetlerini Stamanof, Bu1~aristanın Mos- müesse eleri gündüz bayraklar- livetı hakkında fızava izahat ~lıT Sı1!~ 16ustafa, Vedat, Bed- mek hatırşinaslıi!ında bulunan nii selamet ve muvaffakiyetıc~ 
nıii .. •i<ere etın.k olduğu söylen/ kova Elçiliğınc tayin edilmiş- Ja ve j?ece clektriklC'rlc dona - vermiştir. Bilahare heveti umu ı rı,A ~v 1 S ~· Hafız Cemal. . Tahtakalede Mancşe hanında deriz. Garbin mahasin "-e ıı11ı 
f., k..edır. · tir. nacak ve ıtece denizde fener n- mi-ye tarafından hC>yeti idare 'I' 1 ..7tız.H.k amı, $0.::ı:nan, Cahıl, hırdavat tüccarı Bay Jak De _

1 
malfı.tından vatanımıza ~aJl'lıı-

Jayları :\ cpılacaktır. j raporu ve bıı .... •c.tkik edile- • a f ~1 ı me:.
1 

~f1ık ~c yedel. kalo'ya alenen teşekkürlerimizi bir nigahı ihlas ile bir destı 
. aza 1 :.ıra secı ınış erdır. unarız. hadenet j?etiı sinler!. .. » 
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deki eski dolaşması biraz azal· }'ahut uzaklarda oturuy~r. . h~lt. genç kızın kendisine devamlı su. bütün açılmış gibi görünüyordu 
mıya başladı. Genç adam. timdi g~nç ~adını sandal gezıntılernıe rette baridane muamele göster- Eskiden Behire. Vecihi ile. Nadi
~.~~.~de h;nımhla kızının.1 her gör· rıç kçagır~ıy~~?~· Nbadıde h~nım- mesi karşısında bazan gayri ihti· de 1 lanım ailesinin yanında tesa-

ugu yer e, emen ya? arına ~o· a ki 121• ~cı ının u suret e .u: yari olarak ağzından bir iki keli· düf ettikçe tektük konuştuğu hal-
kulmamaktaydı. Behıreye ıse za aşmak ıstemesinin sebeplcrını k ,_ k d' . 
yalnız uzaktan selim veriyor, bm;ok düşündükten, hatta gen; me ~ç~rml llıti.tan.heb~ ını ':"fedned~- de, şimdi V<'cihi ana kızdan u-

k d d 
·· k"" d b" memıııtı. şte sarı ırşey ı a e et. zaklaşınca. Behire de kendisile a· 

genç ız an a ela ur U)'Ormuş ıı amı ır iki defa yakalayıp is . . . . . k 
gibi görünüyordu. Ondaki bu ta· ticvap da ettikten sonra kabaha· mı~en .~u b~r ıkı kelıme, zaten iş- deta münnscbeti büsbütiın es. 
havvülün, Nadide hanımla Sema. tin nihayet Behirede olduğuna len .. guçler.'. başkalar~ hakkında mışti. Fakat Nadide Hanımla kı-

Nadide hanım gibi inıanlann,dürüst, yürükleri temiz insanların lıııt çabuk farkına vardılar. Bil- hükmettiler. Onlar Vecihiyle 81_ dedıkodu yapma~ta~ ıbaret olan zı. zıhinlerıne koydukları şiiphe-
inde uzun uzadıya yaııya ~ bakışlarında büyük bir hususiyet hassa Semahat, sabah akşam etra- kı konuştukları sıralarda genç a- ann kıza, V!!cıhı ıle Behirenin yi. gozlerıle gördükleri hakikatle 
anız. Ben size çok emniyetli vardır. Bu bakışlar karşısında çok fmda pervane gibi dolaşan genç ddmdan Behirenin ailesi hakkın- vaktile sevısmış olduklarına huk- izale edecek insanlardan değiller

aüzel bir istikbal hazırlamak defa, en büyük ı:ür" etler, en ken- adamın şimdi biliikis biraz laka- da zam:n zaman aldıkları malu . metme-k içın kafi gelmıştı. Şimdi dı. Onların butun hareketlerınde, 
rum. Halbuki ıiz bu inadı- dine güvenen iradeler naçar kal- yit durması karşısında bir. h.a~li m'atla genç kızla aralarında vak· Vecıhi kendılerile miınasebe•i tıl\ ırlarında, sözlerinde, nasıl sa
iatikbalinizi bır hoppa kadı· mıya mahkumdurlar. şaşaladı. Genç kadın, Vecıhı ıle tile bir sevişme macerası geçtiğin; ı;eyr ki ndırmıye b t layınca, bu· mımıyet ,>oksa. bütün hallc:rı na. 

keyfine tabi tutuyorsunuz. (. Vecihi de genç kızın bu donuk dolaşmaktan, bulu!':"aktnn yol • anlamakta güçlük çekmemi )er· nun Bc-hırc tarafınd n. kı k nçlık ıl sun"i ıse. du üncelerine de da-
"tünün ve teklifimi reddet· ve sakin nazarları karşısında ar· r.ız zevk alıyor dvegıl,. fnkat Sua· di. Kadınlar. bu gıbi meselelerde aik ile yapılmış bir dedikodu· ıma suizan "e uıniyet karışmak-

·n. Bir g\iıı teklifimi reddetti· tık biraz itimadı nefsini kaybet· diyede yakışıklılıgı, kıbar tavır • [';nyet meraklı ve gayet ince zeka- dan ınbins eylediği hatırlarına taydı. O cihetle Vecihi ve Behi-
pifman olacaksınız. miş gibiydi. Behire böyle bir !arı ve güzel konuşmasile bütün lıdırlar. Birkaç kelimeden, hır ik; eldi. Ondan sonra bir miıddeı. renin son zamanlarda aralarının 

bire artık cevap vermiye lü· müddet baktıktan sonra Vecihi- kadınların mergubu olan bir er- imalı sözden büyük mnnalnr çı· B hirenin horekatını )akından ın. açık ıbi öriınme inin bir kur
jı görmedi. O da ayağa kalk· ye baıııyle bir selam verdi, ma· leği kendine bağlamış gibi gö- karırlnr, en ufuk bir hadiseyı siı • kıbe. V cıhı ıle münasebatının nr- n zl•k eseri olduğuna, hakikatte 

~ 
~eclhiye, hiçbir ıey ifade sanın üzerindeki el işlerini topladı ninmekten de büyük bir iftihar leyip, bezeyip onu bir a<:.k romıını tıp artmadı iını ıetkıke başladılar. ıkı g ncin ızlıden gizliye buluşa· 

en nazarJarfle ):>akıyordu. ve çocukları bulmak için plaja duyuyordu. huline getirmekte güçliık c;:c.km z. F..-ıkat bu rctkıkten zahrren mws· r k e 'i müna ebeti tecdit eıtıkle. 
bir §ey ifade etmiyen na· doğru ilerledi. Vecihi artık Semahati dansa ler. Vecihi vakın, ilk oru tuw .ı t de Mil. menfı n tıce çıkmak- t;ı k na ı etırmekteydi· 

• ayni zamanda en kat'i O günden sonra artık Vecihi· kaldırmıyor, hatta caz çaldığı va- zamanlnrda Behire hakkıml..ı kul- •. ydı. (..u ku on zamanlarda B - er. Bu k n iltlerini kat'ile!ltİrmek 
yı ifado ederler. '.Ahlakları nin, Nadide hanım ailesi nezdin· kitler gazinoda bulunmıyor ve- !andığı lisanı hiç bozmamışsa dc.1 hıre ıle \' ecıhının de araları bu -J çın de an.ı kıı: bütün işlerini bı· 

rakarak Vecihi ve Bchircnin hal· 
!erini tetkike koyuldular. Bilhassa 
Bchirenin ne yaptığını tetkik da· 
ha "-olay olduğu için i§e ondan 
başladılar. Fakat inceden inceye 
yapılan bu tetkik ve takipten hiç· 
bir şey çıkmamaktaydı. •Behire· 
nin halinde en ufak bir değişiklik 
yoktu. O, her zamanki gibi evde 
çocuklarla muntazaman meşgul 
oluyor, sokağa hiç.bir vakit yalnız 
çıkmıyor, sabah akşam daima üç 
çocukla beraber gezintiye gidiyor, 
gece çocukları erkenden yatırdık. 
tan sonra odasına çekiliyordu. Sa. 
hahları erken mutfak levazımı al. 
mak için çarşıya kadar gidip gel· 
diği zamanlarda ekseriyetle aşçı 

kadın kendisine refakat etmek· 
teydi. Ana kız bu erken sabah çı
kışlarından şüphe ederek aşçı ka
dının muhtelif suretlerde ağzını a. 
radılar. Fakat birııey öğrenemedi· 
er. (Devamı v r) 
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Bulabilmek 
" Fransızcayı çabuk ve t ı 

306 ncı gün 
İngiliz tebliği : ç n ••• 

Ö g"' r e t İ r İ m ,, Londra, 30 (A.A.) - Hav:l. Dahili :Emniyet Nezaretleri 

Ö Mft - (B k l tl ti...,,.) tebliğ ediyor: 
Yazan : ğrebnen eur aıma a e en Dün ge~e zarfında düşman tavvar:dcri, cenup ve $Uk sa-
y; • AnaJolu. Türll Kitq Depoaa aiyeti bizzat Rusyanın keodili ~· hillerini aşarak muhtelif noktalara bombaJa.r atmışlardır. Av-

a;yo:D • • 
1 

y olaTak lil etmek ihtimalleri ve temayül- cı devriyemiıı:in faaliyl'ti sa\·e..sınde düşman hi,'bir nokta Ü7.e-
'"" k 1 ı · d b bah ı ~ e me1eu . .1--- -ı.-· t M~ rransr:rcayı ~abuk ve o ay sı~ .~~ u k huıu.,ooda takip o - Ierı meyuaı- ~t U:: Tine ciddi bir hücum vapmai(a muvaffak olamamı hr. \Mid-

ogrenmnk içın yazılan bu eser, dıl ogretme 
1 

tk"k ve tenle.it i , te ahvalin ıkı guo zarfında lands'larda bir .ş0hirdc bir haslnh:me hasara ııiramı$ ve o 
evvelce ayrı ayrı n-redilmi• altı lunan metodd~rı t~, d

1
unu izah e- böyle biribi:rini temamile tutmaz, mahallede bombalar birkııc ki .. inin ıtelefjn<' sebeb",.·et yermiş-tr· b -,,- · ken ı rne" ı ı t ~ "' 

Desene Bu Adam 
Çar Değil Cellat 

Ne: 54 

~ta tn hır araya getirilerek b~r etmış ve h nsızcayı öğreten ııt ve karıfık manzara ar a rz• -
1 

tir. Şarki İn~ılterc>dc Mıdlands'ın sark mıntaka~ında Bristo1 
cilt hnlinrle ncşredilme~i:c vücut der~k bun1~;;0d :ıdujtunu göster· miye ~&!lam&1 o!mıa ında'.'. doları: körf<'zi vakınıııda ''apılmıs olan di.2cr hücumlar hiçbir m:.ıvaf- - Paen& Öjcn demd., t'\ı ltnh-İ memleket R 
?u~mu~tur. Fransı.ı:ca oırenınek ~ k_olay 

1 ıchr, ka artık had.iaahn ~u se~ fakh et elde cdememi lerdir. İsko"yada bir ~ir de iofiluk ver man Türkleri bacltı.la u;ratm:~ ~z.nkla~.tııır_~eÇa~ı;:"~~dı d~~~::ti~ 
astıycııler bu eserden istifade ede- mı t ır. h" f- takip çıkar yolu bulahilmck ıçm ynngın bombolarile hücuma maruz kalrnışsada ne hnsarnt \e hal.. k d k 
biiırler. MuharTirin gııyr~l ve_~ıııımc_:_ Jega~e çaredir) aöz.ünii söylemi- ne de insanca zaviat husule nelmemiştir. Simdiye kadar biidi-ı - Evet h•urnetpenah .•. Bu .... 

1 1 enızc ınecc · Lttbirilc Rusya. . kd' der lısnn ogrcnm~ • _, #<. -..-·· ..... ya • cnccre aı;;ııcnktır. 
f serin muharriri muallim Mü- nı t•. ır e k"l~n zahmetleri ko-lye imkan kiLlmı~or.. • • rilen insan zayiatı iki maktul \ie sekiz yaralıdan ib:ı.rcttir. r 1, bununla Leraber Türl:.leri Krnl 12 nr• ~rl, uzun uzun dü. 

rıir, hu PSeri yazmak için şeıı~ler~ ua~smde çk ., ;oıundaki vcrnnli Had:S.~t, tabıi bır ~Y~. ta~•t * * * çok takdir etmiş, onları methet- §Ündü, uec nm s.:ıııt il!bi idi. Ya-
ce uğraşmış ve derin ara~tırma•ar lay •.t~rı:na ~betle lc.ıwalanması-'ebnek foyle dursun, pmilı aka• Kahire. 30 <A.A.) İn~iliz Hava Nezaretinin :tebli$1i: mi ve kahramanlıklarına hayran rın sabnh büyü~ udq;anın toP-
~eticcsindc bu eşeri yazmıştır. mes~ısı?ın rag " çrğrından çıka~k tam~mı e r- ı Duşman hava kuvvetleri tarnfındnn Sudan limanına vapı- kalmıştır. lanncafiı ruccli c ıiyeset edecekti. 

Kendi i eserinin mukaddin'le - nı dıle.rız. .......... ................ makAnŞık ve z.ıbakh bır yol tut- lan iki hücum hicbir maddi ha~ r yapmamıştır. Üç motörlü - Peki Piper, bu Fr nsız ma- - Pd.i F'ıper, teşekkür ede. 
................ ........ .......... ...... ............... ............ ım~tur. bir düsman ta,)aresi düsürü1müstiir. reşaliııin Avusturyada işi ne ku- rim ..• fstirnhaı f> ebı, !>an • 

H d d a Bu vaziyetin, her türlü muha- Şafakla bera!Y.?r İnı?iliz hava kuvvetler"ne mensup bom - zum?.. P~per ka!kt . 1 lurı .,,. kilrune 

M a Car 1 ar R Uman Ya lJ U Un keme ve tahminleri şnfrrlan diğer bardıman tnyyarclcıi TrabluSJ?arpte El Gubbi üzerine eni bit· - 1 t mctpenah, bunlar ha • sclamlndı. Ve hır goli"• gıh> cda-
hir ciheti de( Rusyanın timdi tal- hücum } aparak çı:ıdırlar. a keri kışlalar ve yerde duran tnvva- metlu Fransa Kralı 14 lincü Lüi· elan çıktı. 

S k tt
• ı bika laşladığtksiyas1etin, 1Almab~- reler üz ıine isabetJi dnrbC'ler indirmisler ve mühim hnsara ?din ıı .hsnnkmuhaliflerid\ir. Onun Kral o (;ece hmçıh. rüyalnt gör. 

Y K t 1 ev 1 er ya ile çoktnn arar attırı mı• ır sebebiyet vermi !erdir. ı ım~sıne ızıııış ve ı vustu~ya myş, Pctru ile bo~ .. :: boğ:ıza kav. 

en "ı u vve ~ r Ü siyaset olduğu hakkınrlaki fikirleri Ha\a kuvvetlerimiz, düşmanın büvük bir nvr-ı tayyare :fi- lmpnr toru Leopoldun emnne ga etmişti. 
"' de altüı;t etmesidir. Çünkü Niha- losuna rastlamJşlar VC' muhnrcb esna mda bir dü man tavvn- girmi ll'rdir. Lüi Lobad, Dük de Den · buı Ş 1,. 

0 
. 

yet M. Hitlerin geçen 24 ağustos- resi alevler içinde dti ürülmü5lür. Dit! r bir dü man t vvar<.>- l..oren de bu meyandadır efendi- .ı:r a~ ın. nnımıırka 
ve Bana tın otur n birçok genç ta Rusya i1 uyuşarıık, onunbbidta-

1 
si de büyük has"lrn ul'?ratılınıslır. Bu hava mu har be inde ıl<l miz. · · 

6 crı 
(1 •• ·n~i sayfamızdan dcva!"ll) · raflrğını satın alırken, buna e e ta"varen1iz kayboldu. Bır' dt'i m n tııvvare 'nin enkazı Mersa --- Peki Pıper, sen bana Petro- Fevkalade inntçılığı ile meşhur .. entellektuel gruplarının ım1asını l d" d ' • l K ı 12 S 

tanbnşn uydurma bulundu ·unu v.e tası.van bir mektup lmıştır. B~ obr.ık Rusy Y Fiıl anBeıya nbn, Matruh sah"Jinde kızı ava vurmuştur dan b h t. bu adam gittikçe be- svcc; m.ıl ı•cDi °":ırle, bütün o-
böyle fevkal"d~ nüshala:ln neşrı· mpktuota mezkur gruplıır Maili Baltık devletlerinden ve sara • Muhtelif keşif hareketleri muvaffakiyetJe neticelendiril -ıni meraklandırıyor. . nu tnıı:_,ınn nr ( cmiıLn~) lel.a-

. d d" k d ~--Ii seb- ~ - l vadan ba-La bir de Balk nhm mı"ştı"r. - j .. ıe bu mare llc temas c - hını vcımiçleı di. Demirbn"' S,.rl, nm c şim ıye n nr em.... · ı · m" o a ~ ~ " "' ,.--
'-~t etm-mis ol n bir hareket ol- Pnrtıye tamnmı e .v~ s~~ı. 1 

• vermiş olacağını akıl kabul etmez. den Pctro, ond n harp fennine tnhta geçtiGİ günden tnm üç sene 
""' ~ ~ rnk "ılıı"h h '•. ettiklerını bıldırıyorlar. k 1 h d b" 1 
du;;unu beyan ctmekted. irler... ..t d 1 Su halde Rus yanın bugün tut- Alman t•b,ı• ~·1 •. lait pek ço şey r öğrenmi , fakat sonrn uç nsm:n o.n ıri o an Da-

.. Bu mektuı)ta e7cümle eni ıyor '" ;ııı;; l . k l h"" Sovyellcrin Kn~denızdc us tuğu yeni istikameti, evvelce Al- t m bu ırnd sterliçlerin İsyanı ıııınıır ·aya .ur 1 ucuma seçmiye 
istedikleri tekzip ediliyor ki: manlarla tekarrür etmiı prognı-, Führer111 Umumi Karargahı. 30 (A.A.) olmu tur. l-fotta halle, Petronun knrnr verm· ti. Esasen altı aydan. 

Bükres, 30 (A.A.) - Propa· Milli hürriyetlerin anc:ak ıo se- mın haricinde addetmiye ve bu- Ordu Başkumandanlığı tebliiii: öldüğünü veya öldürüldüğünü, heri sel-iz bin ki~lik bir lsveç or-
ganda N~zın Sidori,-ici, matbuat ncdenberi miiıtehit Rumen D~: nu daha ziyade, vnz.iyetin fevl<a- Fransada ve denizde kavda dejicr bir hadise olmamıştır. hntti i in g ribi, bir tacir kıyafe- dusu (Li"onyoda) da Saksonla-
mümcssillerine beyanatta buluna- letinin içinde istifade eden iade müsaadesinden bilistifade 30 hazirnn jleces=. bombardıman tavyarelerimi;:, İn~ilterede tinde hveçte gezdiğini dahi uy. ra karşı harp etmekteydi. Fnknt 
rak bugün öğle üzeri Rumunyanın Transilvanyalı ,.e Bnnaıtı gençlı:r eski Rus milli siyasetinin tatbiki ve İskocyada liman?-ara ve mühimmat fabrikahrrına hucum dur:nu !ardır. bir ara Saksonlar, İs>. eç ordusunu 
Sovyetler Birliği tat~fı~~a~ talep bu anların mana ını t~mar~il.e an· şeldinde telakki eylemeğe de ce- et~işl.er?ir. ~irçok verlerdc infılak~ar ~e vangın1~r müşahede Kral 12 nci Şul yerinden sıç· geriye püskürtmüşlerdi. Şarl bu 
edilen ar ;cinin_ t~rkr. ~şının ta- Jıyoruz ve vatan :ciaııu:~ıı~ı ı>n vaz vardtr. I cdılmıştır. Bılh~s~a Cnrdıfi ve Brıstol da muhteltf petrol de- radı: . sırada ayı avında bulunuyordu. 
nıamladığını bıldırmıştır. Rumen !yüksek kanun oldııgu snatının çul- Acaba Almanlar, ilk emare- po]an ateslenmıştır. - llu delı çar, sakın fıveçe Derhal a\'ı yarıda bırakarak Stok. 
halkının tahliy si evvelce ha.urla- mı, bulundnğunu biliyoruz. Kol- leri ıörünür ıibi olan bu yeni e- Linco1n, Nottligham ve York havn meydanlarma hava hü- gdıniş olmasın. Ben cepheden holme dönmiiştü. Demirbaş Şar
nnn plan mucibince devam et· tekıif ve elim bir h?~e yaş~vor,uz.. meller karpsında ıimdi ne diqü- ı1 cumları y~pıl.~ıshr. . . dövüsmcyi severim. Fakat böyle lin küçüktenberi 6 vdiği ayı avını 
mektedir. Huhlanmı:l matem ıı;ındedır. Ken nüyoclar. Gece ln,l?ılız tay-yarelerı Almanvanın şımal ve ı?arp mıntn- gizli teşebbü lerc, hareketlere böyle birdenbire yarıda bırakma-

Ridorivici, bund '.': 5,?nrn. Sov· dilerindcn mu·11akkate~ ayrılmak Her halde, dün de bu sütunlar- kaları?da muhtelif ,ea\•ri ~~keri hed fl~re hücu~ et~is1e.rdir. karşı pek f..:ııa sinirlenirim. ı. halk tnbakalnrmda heyecan u-
yetlerin Rumen Hukumctınde~ ınecburiyı tinde oldugumuz kar- d .. l d·~· . e hile hadisat Maddı hasar azdır. 1nı?ı1ız tavvaı elerı Qnrpte bır ehırde vnn- - Hayır ha metpenah ... Mü:s- >nndırmı!lll. Mutlaka mühim şey-
T d . d .. 1 I , d 1 • a soy e ıgımız v ç , .. d- kı- 1 "tf . . 't ) .. t . h 1 P d 1 ler vardı E.sns n taht t"•• una ve Kara. enız _e us ~r ve •· dcşlCiimi:ld~n ye. e _uşn:cmc en- çıkarmc;.k kolay, fakat onlara ila- gın son urme ~ ~C'cı?u ı aıvev!. mı :.a voz a eşıne . tut.~~ş- teri _o ~nuz, ~tro ~ ':eçe eği , · e a geç ıgı 
:rn nlar isteclii';ıne daır venlen ha- ni rica edCiız. Bır mılletın ruhu ·L- hi'·· l k ··çt·u·r AT- !ardır. Tayyare dafı bataryaları dort du mnn tayyaresı duşur- Baltıg ınmek ıstemıştır. Fakat gündenberi askeri hazırlıklara gi-

. . d h nı-ye ~nn o ma gu • •. l d" B' . .. .. d"' . . b ri .. en g k 1 "h b" h beri tekzip etmı~tır. imha edilemez. ve onun e ası ._ G C h "nde İngiliz muş er ır. ır ta '" ar<?mız ussune onmemıştlr. bu bir mas ldır. Peıro urayn v enç ·ra m nı ayet ır ar-
d .w hu· .l\1 '11. d 1 • f • ınanuır, arp ep csı f · · be k rnr verdı"gı•· m h kkakt Nazır, Rumanynnın ıger kaybolmaz. ı ı a a etın za en h 11 k ·ı . k talyan tebJt~i .. gelmemıştır. .• u a .. ı ...• 

d .. . d h~d· ler cereyan • d ·· d 1 d k davasını a etme ıııı esıne en- ;,r. • Kralın, Danimarkn Kralı Avgust-utlnn u:ıerın e a ıse ugrun a muc e e e en ve aza- . • • ki b k . tik - Peki nmme, Petro, Rusyaya 
ettiğine dair ecnebi memle~~tlelr- nnn biz Tıansilvanya 'le Barı'1.t dılennı ka?tırmıı] a, aıfn ısl .a: İtalyada bir mahal. 30 (A. A.) dönünce ne y ptı) in nrası açıktı. Livanyn üzerindeki 
d d 1 "alan da kat ıyet e 1 • b h, keaten dnha ·'-.· metlerdekı esası men aat erım Umumı· ı·ıalvan kararna"hından.· h emelleri, İs\'eçin menfaatlerine e o aşan şayı genç crı unu er " ' ı,,ı • • . d"" a; - 1 le orııyı ormayınız a11. . . . 
tekzip etmiştir. d .. w ·ıd· biliriz. sek~e!.e ugrbt~ak vı~yet';.~ uş Bingazi ceph"sinde dıkkate savan f a1het1er oımu tur mctpenah ... Çok iddetli hare. mugafır d ola._.n Dan~mar~~ ~~ 1 • 

Diğer bir ınembla abn. og.reı~ıı lık l Bükreşte seferberlik Jme uzere u ~uy.or akr. fman- Bazı mahaller i gal ve düsmanın motörlü lqtaatının hücumlar; ket etti. l terliı;lerin ocağını da - veçl 7e0ı0n c a~ Me ece .. er 8ı.. . 
... ,.. So,yet er ır. an !arın maruf (Ruı.gar e en ırtına d d·,ı . . H h b 1 . .. .. .. .. . senesı ' a}ısının ıncı 
gm? g~r~, Herıa"ya kadar ilerli- sükunetle karşı~andı b" ) r . b .. k .. .. t k tar e ıı~ışt!.r· .... av~ ~u are e en "c:nasında - dl.4 manın dört ğıttı. Onlardan birkaç yuzunu ı· gtinii f evknllide mutantan bir me-
netıceaı~ e kıtalarmm bu hareke-' . ıçer mese ının u munu. ~r ı - ~yy~r~sı ~~surulrnush-1:r. Bu t:ıvv.~r('lC'_rın ~.urcttE-~at_ı esir C'- dam ctti•di. Bu~ yana .qebep olan rasimle Demirbn. Şnrl Stokholm-
~.eı~ 50'h~hcl derek kuvvetlerini Bükres, 30 (A.A.) - Umumi ı~r~~ ederek, ~~ı arbp ~eplheshı ılşlle dılmıştır. lkı tavvaremız. hareket uslerın° dormem•stır. hem ire i Solıyi bır kalede den nvrıhyordu. 11Gcnç kralın ya-
tını tas ı e f ı.._ 1. - ~ rıru ınatla degı asıret e a et· T b k ·· · l b" l k b" · · k 1 · · k d · - ' Molotof tnrnfından tesbit edilc;n e erucr ık bu tun mc>mlekette . .. .. • • o ru .. uzerıııe vapı ~." ır 1a;•"l a mı ızım ·cm Pl' az hnps attı. Y nıı ıştırn .e en ı - nında, küc;üktcnberi onun refaku-
hatıa kndnr geri çekmişlerdir. itimat ve sükunetle kar~ılanmıs mey~ duşunmek _zamanı gelmış, hasar:ı mu~ı~ ol!°~ ;fe suratle mud;ı~ale~e:.dr .~u~_unnn a cı 1 ri lcıılerden mühim hır kısmı- tine verilmiş olan Kont ve Cene-

tır. Sılfıh ba ına davetine bütün bellu de geçmek uzere ~ulunmuı- tayyarelerımız, ıkı du~man tnv' r nı du!'lırmu tur. Ücüncu ı ı Kremlın s:ı.rayının mazgalların. ral Piper ile iki kı) metli Generali 
Macar avcı kıt'aları Rumen millet intizamla kosmu"?tur. Bü tur. Ba dün, .bird~nbıre 0.rtaya bir düşmım .. tavyares' ~ d h .• · 1"1'1U olması muhtem ld r. at m b < v llandırdı... Rençild ve Le"'cnhopt bulunu. 

.. hududunda tün daireler normcıl faaliyetle- çıkm~ olan. sulh m·ny~tlennden Massu. uzerrne ~ao. n!1 d g r bır ha\~~ akını, biı: gü~a ha- _De ene Pıper, bu adam çar yordu. Halk sahillere toplanmıştı. 
Bukreş ( 30 (A.A.) - Ru- rine devam etmektedirler. Bü - sez olsun dıyc bahsettık. Harp sara sebebıvet vermemı tır. Ta, arc dafıı toplar, bır du m n dewil cellat... Göz yn lan dökülürken mendiller 

m anyadaki vaziyetin tamam~n tün matbuat elim hndıselerin, vaziyeti ne kadar kagın olursa ol- tayvaresi dili ürmüctür. _ icap eder e cellat. icap e - gemilere doğru kalkıp iniror, kra-
ydınlatılmamı~ ~iması dolayısıle milletin ene-rji kaynaklarına ve s~ ayni zamanda bir sulh ihti-ı fsviçre teb iii : der e hukı..imdar. llizımgdirse mü- lın bayrağını çeken Amiral gemi· 

Macar Hükumetı, Rumen Hudu- faz.ilet.lerine olan itimadı hicbir malini de eh mmiyetle derpi, et- kemmcl bir kumnndan haşmetpe- si nğır ağır limnndnn çıkarken kn-
dundaki kontrolü daha !lıklaştır- surette sarsmadı,i!ın& işaret et - mek, AJmanyanm dn İngilterenin Bernc, 30 (A.A.) - D. N. B, hildirivor: nah ... Oğlu Aleksiyi kurşun kar- leden atılftn toplarla scliimlanı • 
rtıı:..:,"I \ c bu hududa doğru nv~ı ~ı- mektcdir]er. Gazcte!Pr, sükune- de, bütün dünyanın da bugÜn en isvicre ordusu kum::ındrmlıin t<>blij?i: bacıle hayıltıncıya kı:ıdar dövdı.i- yordu. Yelkenler pek güzel şış • 
t at; ilerletmiye karar veımı,;tır. ti muhafaza \'C gecirilmektc o- hayati meselelet'inden biri olmuı- 30 haziran sabahı ilk s atkrd Altmatt mıntakasındo ğun\İ s0yluyorlar... mi ti. Onu, filonun ikinci gemisi 
~ . .

1 
R n şehirleri lan elim dakikalarda ilimatlı tur. Büyük siyaset adamları, ha- Schw\•z knntonunda Ro1hcırtumc varına 12 bomba dti müstt.ir. - Pıp r, enin Pctro hAkkrnda takip edivordu. Bu gemide bütün 

eslım edı en um)e Erk" _ bulunmak hususur:da bütün kiki kudret ve meziyetlerini hadi- Derhal başhyan tahkikat bomb ların fnı(Jiz mamul~tından ol- eıaslı malumatın var. bunları ne· deniz amirnlleri içtima halindey-
B~krc~, 30 <.:.~·A· - anı memlekete hitap ediyorlar. satın cereyanına kapılarak değil, duiiunu tesbit etmistir. reden 'c nasıl aldın?.. . . diler. 

harbıyenın teblıgı: . d Harbin felaketlerinden mem bilakis o cereyana icabı hal ve - 1-fnqnıetpennh, maJto.St~lerı- Ru suretle ekiz parça isveç 
Sovyet 1 Iükumetı tar~f~~ a:n l ı t' vikiıve için her şeyi yap- zamana uygun istik~met vermekle SP o R .• nin evvela miisnv}ri. sonra da donnnmnsının en güzide, büyük 

verilen ültimatomun kabul_u uzerı· :~e ~akat bu~ün bizden iki kan ispat etmiş olurlar. bn ve~ıli ohın ve l~~fun~z.la k'?nt üç direkli harp gemileri limandan 
ne Sovyet kıtaat& 28 ~az~ran ~- . ·, .:ıakfırl11'. jc;tenilivor. Bunu Ebüzziua Zade ......................... ... P~Y sı H ~eneral ruıbesıne _erış - çı.~a~ken, ~ki~~i derecede orta bü-
bahı Bcsarııbyaya gıtmıslerdır. Ş k" Avrupasında , İ D •• k •• M 1 mış olan hır kulunuz. isveçın en yukluktekı dıger gemilerin filosu 
Ayni gün Rumen kıtaatı tahliye Oenubu e~;rı~i bertaraf ümi- VEL D u n u a ç a r t~hlikeli dü manını adım adım ta- dn hep beraber dümen kırıyordu. 
arnel" l b şlamıc:.lar ve Cer· haf P tehlık E . vı'liı'i·et- .... ..... ............ ........................... kıbe mecburdur. Bir taraftan da 11. •- "'ki"" k 

ıya ma a ,.. d"l . pıyoruz n azız . p· b d sKer yu · u na·-
nııutsi, Tsinau. Cedapea ve Alba ı? "i.a n bi;ini. Bcsarabyayı 6 n d ,. H ,. n d ,. s 1 an - Pekı n~mn ıper.w u a a- liye gemileri arkadan harekete 
§Chirlerini teslim etmişlerdir. ler~::~~ Burası Rumanylı a mın yl'lnız. d~ ~~n oldugu mem- hımrlanıyordu .• İsveç Kralı, otuz 

29 h ziran saat 12 ye. kadar, ka~ k.seriyeti tarafından iz- • • ı G " " " . . < 4 ün~ü sahifeden d~va':') 400 metre I. K.: leket Is, .eç mıdır. haTp. gemisi ve on üç nakliye yel-
Berhornet, Ccrnautsi, Romanc~- halkın c n a~zu üıerine anava- va l ıs 1 e O r U 't U ıcın oolısten yardım is.emış, fa H Goren 51.5, 2) Ahmet 54. - ika memleket var haşmet - kenlısıle yola çıkıyordu. Hava a-
tıtai, Flo t" Qrhei, Uesit, Tsı· har olunda t . ti Büyük Voy- 'l kat 31 - 1836 numnrnh pohsten 3) Auces 54.2. pennh ... Birı Osmanlı imparator- çaktı. 
llau Caurses 

1
.' r -cul Alibei umu- tana av .. ete. mıms c.mlekcti olan s· 1 30 (AA) Rcutnr a- dürüşt bir muamele t?brmü tür. 4X50 Baurak: luğu, diğeri majestelerinin krallı- Mayı cünc!Iİnin tlık tesiri al 

• • anı, ı...u • • k d Etuyenın ım a, . . - ... T b" . G n· kf" ı · ) . - • .' $ • tnı h ttına kadar olan aıazı ter e- vo . şimalini kaybet - . b"ld" • . Beden er ıvesı . ıre or u- 1 Denız 24.5, 2) Sakarya gı. · · tında denız. parlıyordu. Bu do-
dilrnişt· Bukovınanınl k t ki her karış 1ansı 1 ırıyor. .[!ünde vazifesi olan bir hak<:> - 25.4. 3) Kurtuluş 26. - Petro niçin bu iki memle- nanmımın Bnltıkta katedece-· 

Tahl~· I". t progıam mu- tik. ~ meme :. tarihinin bir Gandi dün Hindistan Valii u- min esasen s::ıhavn bir vnzife 4X100 Ba11rak: ketin dii~manıdır Piper? mesafe de !:ok olmıyncaktı. D g~ 
cihinceıyde ame ıytma eı ]dedir. topraJ!ı. ı:u1mak~ıvl a"dC'r işte bu- mumisile hususi bir mülfıkal ile ıtelcn polisten ynrdım iste- l) Saksı\" 46.4, 2) Kabataş - Haıımetlum ... Çünkü bu iki ınirba~ Sat!, (Krnl Şarl) adını tea 

evaın e 1 fesını eş '" · · · b""d" t., k t b 9 3 B • Transilvanyalı gençlerin Krala sa 11 •• ıdir ki kanlı yüreklen - yapmıştır. lVIültıkattan sonra ı:ı:sı pek la ıı ır ... a ? .u po- 48 • ) . J. K. 49 111
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11 
... şı:>:""" kendi gemisindeydi. Bu ge-

ktubu n~n ıc~~ .. ··mitlerimiz kralın . dilen bir tebliğ Valii U- lısın o saatte esas vezıfcsı ohın 4)(200 Bavrak: Ra it Rıza . mı, on ırdn mevcut gemilerin en 
Bükres 37;e(AA.) _ Rador mız. butu~. ~eşivor ve bakikat 1 neşıe. . G d' .· d 't .. _ bu gibi wişleri yapmı~arak sa~e- 1) F •. B. l.38, 2}. Kurtuluş, 3) büvüği.i idi. Müteaddit baş ve k1ç 

Afansı biİdiri or· etrafında. ır muzaffer olacal!ı mumının an 1'1 ı os._nne mu cc oldugu yerde vazıyc~e sevı~- Kocaelı. T• yatrosu ambarları, yüz. yirmiye yakın ön, 

M.11• R Y p. t" .01•0 t.•üksek ve adaletı~ 1 . bekl"ı'-·or zakeratta bulunmak uzcre da- ci kalm~sı bize pcık garıp ııeldı. Gülle atma· ı K Bu "kşom Beşı"ktaş Aı"le yan, arka topuna malik bulun 
ı ı umen ar ısı J h .. niın en ·' . ·~· . . . a· M'" . . tl . t k . . ' .. d u. 

:re· i olan Kral Carol Transilvanya da _a !vı ,.. --- - - - - - - vet ettıgını bıldırmektc ır., u Bu şck1l. :a:-ıv<' _erın c er~ur H .Arat l4 075, 2) Ates, 3) Bahçesinde yor u. 
- - - - --- • - - - • - .. lakat üç saat de\•am etmisir. etmemesı ıcı~ ala.k~dar mak~ - Şerif. 

K na .. k 1 h kk d h" b" mm nazarı dıkkatını celbederız. Yıman eli ki· KARMAKARIŞIK 

P · na ı Muza ere er a ·ın a ıç ır .. b k l d · V d .1 3 p a . Yapılan musa a a ar a su ne l) Arat 34 70. 2} At 31 20 o vı erde 

anama malumat mevcut wolma~-~kla be ticeler alınmıst~r:_ 3) Uavri 30 54 ~ • , ~~="='""~-~="""~~~~~~ 

d 
• rnber başlıca asagıdnkı uç nok- 200manialı kuçııkler: · 

A 
""" 1 G e r ı· ı 1 ta etrafında cert'y::ın ettiği talı- , .. 1) A~op 28.9, 2) Marinakis, ~i"it:ı'ır;:a~1.~, K2) Şerif, 3) ~.)dullah (G. S.) 3) Vedat (G. 

g a r min edilmektedir:. . . 3) l~;r~ı:tre "dö1·dfüıcii kateqori: Şevke~. JOO metre sırtüstü büııükleT' 
1 - Avrup:ıdakı yazıyelın 1) Ferit 11.9, 2) Kenan, 3) Ô· Çckıc atma: .. O ;Mnh~ut (G. S.) ı.2ı, ven.i 

--·- ...-hul bir istika· son inkişafatı karşısında Hin - l) Ateş 27, 2) izzet 26.90, 3) Turkıve rokorn, 2) Fuat (l3 ) 

) ı Donanma ~:"rekel etti. distanın vaziyeti, m~~-0 metre birinci kateqori: Geork 21 3) Suat (G. S.) z. 
( 1 inci sayfamı:zdan devam ete™' 23 2) a·· 23 3 Yiiksek atlama: 200 • m (Ll ") _ Amerika 2 _ Harp gayretlerine yar - 1) Melih • oren · 1 .. metre kur'baqalama· 

herk · b"l w· k"lde ha· L dra r ususı lAd ·rf 23 9 l) Faik l.75, 2) Omer l.69, 3) 1) M {B · esın göre ı ecegı şe ı • on f ka a e k .. k 3) I an • usa z) 2) ş ·ı " ·ı . Kanalında ev dım etme uzerc onı?rn par- . 1 . • kategori· Aucus 1 67 S) . amı (G. 
a rnüdnfaa topları yerleştin mış· pı:r:-~ar almı~tır. Denizaltı gr ıısinin müzaheretini kazanmak ~{O~etT~ 4 9 ı~~ Galip 417.4 Uzım atla'11.a: . • 3) R fik (G. S,) 

tir. Birleşik Amerik~ ordularına le ır e k kanala ağlar gerı. 11 . ıza ..• 6• • , , 1) Ürtek 6 25 2) Faı"k 6 32 3) 1000 metre: 
l'nensuo zabı"tan bu tedbirleıin milerine arşı k da top· ihtima erı, 3) Kemal 4.17. " ' · ' 1) Sadullah (G S) 

• mi", hava hücurnunn arşı 3 _ Harpten sonrrı vfiki ola- 800 metre III K.: .. Caroğlu 6.21. Mehmet (G. S.) · · l6.4S, 2) 
Badece askeri ntrenmanlann şÜ· " 2 6 9 2) Huse Üc qdtm: 
~ullenrnooinden ibaret olduğunu lar ;;~~~!~u~ohnan_:nkeatsı e~::~~i~~ bilehceak~kıknadnau;~v:ı~~~e!n~~~~:: yi~) ~~ı~:S~ar;, ·K;rama1arg~ 

12
i
6
)
5 

Ya\'rU 13 52 5, 2) Üçtek i)X~OhBayrak 11arışı: 
10Ylemektedirlcr. b. . tikamete r... rı . 2 12 19 • . . a mut, Sedat, Sadullah 
/\ ·1 • • ır ıs ·1 "Ik defa olarak do· rar alınmaksızın, yukarıkı mak . ıı'o manı"alı IV K: Sırıkla atlama: Alı 11.15 (G. S.) ' tnerika ecnebi yük gemı erını G tecı er ı ... w e A ' A l 

S·._
1 
~urette kontrol ediyor aze nereye gittiğinı ogren • ... .,dı teminen, başlıcn siyası un- 1) Ferit 17.3, 2) Şahap 17.6, l) Viçeropulos 3.25, 2) Sudi t amalar; 

m • nanmanın ~ 'k" · · 1) S b · (G S) 
\
, . N mi !erdir. surlar arasında tesrı ı mesaıyı 3) Mika. 3.15, 3) Şerif 3.05 a rı . • 61 puan, 2) 
aşıngton, 30 (A.A.) - a· me ş -- . decek muvakkat tedbir- 200 metre 111. K.: Dünkü yuzme Kemal (G. S.) 36 puan, 3) Meb-

~ır Morgenthau, Amerikan sula- S Jabı temın. e. 1) Şerif 24.2.10, 2) Giris 24.9, b k I met (G. S.) 
ıında ve Panama kanalında_ b~- Tercan ey .. !erin ıttıhazı. .. .. 1ii Umu - 3) Turan 25 müsa a a arı Su. topu: 
~~an ecnebi gemilerinden hıçbır (Hucıusi) - Dun Perşembe ~unu Va . . . 5000 metre 1. K.: Dün Büyükdercde Beyaz Bcykozla Galatasaray arasın-
tının Maliye Nezaretinden müs~- Tercan .. 30urla birlikte yağ~n n inin Müslüman partı~ı S~~ı 1) Artan 1612.9, 2) Hüseyin Parkta yapılan yüzme teşvik da yapılnn bu ınacı Galatasarav 
~~e almadıkça hareket etmemesı- akşam ~·.a~md kıızııların bazı y· nah ile yapmış olduj.!U mu- 16.26.2. 3) İbrahim lG.40 müsabakalarında şu netıcelcr 7 - O kazanmı tır. 
rıı emretmiştir. . dolu ~·uzun en b harda ekilen ~~ t da ayni mevzu üzerin- 400 manialı I. K.: al~nmıştır: .. .. Takım: Mehmet, Kemal _ 

M"liye Nezaıeti, bir deniz tı· köyler!nde h son :ımuştur. Dere· l ı a ın , ttiği .zannolunmak 1) Kamil 60.3, 2) Neriman 200. metre serbc t 'buyukler: ğuz, Mahmut, Kazas V d 't O 
C<ltet şubesi ihdas etmiştir. Bu şu- mahsuı!e.r arar ise civardaki a-ıde cere) an e 61.2, 3) Ali 62. 1 l) lbrah1m (Beyko ) '! 26, 2) Suat. ' c a ve' 
be ,.,. b" '"k ·ı · · kı b"ır ı lerden taşnn su ar .. •· tadır. ~ ... ne ı 1u gemı erını sı .. k ,..ötiıımucıtu r. · 
«>Urctte kontrola tabi :utmaktadır. ğaçları 60 up 

(De\'amı \'ar) 

[Mühim TelefonNo. ları 
Siz ant mzumıu olabilecek tel~
fon numaralanm veriyoruz. Bu 
numaraları defterinizin blr kfüıe-

slne kaydediniz. 
\'ANOIS 

1staıılmt ltfnlyeo;;I : •• , 24::·:;! 
ne~·oğhı tttrılyeııl : • • • 4f()ıt4 
t' küclnr ltfaty~s.l : • • • 60625 

Otomatık olmıynn yerlerde san. 
traln •Yangın. kclımcslni söyle
mek kMldir ... 

1•01.1 

P11U nöbet~ müdU.rU ı 
SIHIU jl\fDAT ı 

1stanbul ve Beyoğlu : 
Anadolu yakn.sı : . . • , 
HA TAllA..~ELER 

23'18 

44998 
60536 

Cerrahpqa : • • • • • 21693 
Hascltt Nlea : , , , , • 24553 
Beyoğlu : , , • • •• , • 49474 
M~n·rnı.w 

Kadıköv l~il..ıl • As-32 ~ • j ••• 'S. • 

Şirketi Hayılyc : , . • • 20045 
Sirkeci garı : . , , , , , 231)70 
HaydarplL§a gan : , • • 60 704 

il 
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N Guncor, Ko dılı cadde l, No. 

K.ıdıkoy. 

Hu~Pyın : İcacliyc mektep sokak, 

20 U kudar. 

zabıt k.'..lıbı · Ankara 

1 ı 

No. 

Sal;.\tıııttın Pckman : Yazıcı sokak 

~SVİ&İEFKAR ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~t TcmmuzJMO~ 

FİY A TLARİ1 Muamele Ver6i•i Kanununa Tabi Müe .. esderin-., ır;1•••••• 

YENi ı KOK 
iMALA T _ MUAMELE 1 Eti Bank Ereğli Kömür İşletmeleri 

Müeaaeaeaind~ıı: 

Ücret 

1, 4, 5 Numaralı 
iTHALA T ve İHRACA t 

Ve S~TIŞ. 
DEFTERLER/LE' 

üzerinden muamele verı{ısıne tabi sınai müessese
lere ait (Bovacı v. s. ı!ibi) 

İMALAT - MUAMELE DEFTERİ 

ÇIKMIŞTIR 
= =n= 

Satış Yeri: iNKILAP KIT ABEVİ 
İstanbul, Ankara caddesi No. 155 

Orta -Lise bütün ikmal dersleri 

~ ---
1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 

Yıllık 
ki tası 

İlk 
teminatı 

(1) sc ııelik 

180.00 13,50 B üyükadada K umsalda deniz b..ı,nyo veri. 
180,00 13,50 F Joryada çarşı sokaj°!ında kfıin 8 No. lu dük. 
170,00 :ı2.15 .f.lory ada çar:iı sokağında kfıin 25 No. diık. 
54,00 4,05 Usküdarda K aracaahmet cad 79/81 No. dük. 
Yıllık kira muhammenlerile ilk teminclt miktarları yukarı

da ,·azılı gayrimenkuller 1 ila 3 sene müddetle kiraya \'eril
mek iızere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Sartname
Jcr Zcıbıt \'C Muamelat Miıdürliıi!ü kaleminde j!örülcccktir. 
ihale 8/7 /940 pazartesi gi.ınu saat 14 te Daimi Encümende \"tı
pılacdktır Talıplerin hizalarında göster ilen miktarda ilk te -
mına~ mak?uz veya mektuplarıle ıhale ~i.inü muayyen saatta, 
Darn11 Encumendc bulunmaları. '(519-t). : 

* * ~ 
T ak.sim gazinosu icin lüzumll olan muhtelif Pb'atta 442,2;i 

1 
metre murabbaı miktarında halı kapalı zarf usulilc eksiltme) c 
konulmuştur. Tahmin bedeli 619-! lira ao kuruş ve jJk teminatı ı 
464 lira 57 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelôt Mi.ıdürlii·I 
ğu Kalemı~de görulecektir. İhale -1./7/940 per~mbe j!uniı ~"latl 
15 tc Daımı Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk lemınat 
makbuz veya mektuplan, 940 yılına ait Ticaret Oda:.ı vesika-' 
!arı \'e bu husustaki ehliyetlerini gösterir vesiknlarile 2-190 nu
maralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlıvacakları teklif mck-ı 
tuplarını ihale giınu saat 14 c kadar Daimi Encümene verme-
lcrı lazımdır. (5057) 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Miitehassısı 

Dıvanyolu 104 

,, 

2/12889 No. Ju Heveti Vl'kilı• kaı cıı-1JC' tı.sdik edilf'n 5 
No. lu Koordinasvon Heveti kararı nıucıbince kok kömti
rii işlerinin tanzimi müess(•,eınizc tevdi ('dilmis oldu{!un
dan, Ankara. istnnbııl. İzmir ve diğ'er şehirler için teshil 
edilen satış fiva!Jarile umumi sntış şercıiti aşağıda bildirıl
rni.,tir. 

1 - ~'IYı\ TI AR (K.:ır:ıbı.ik Ga7hane. Sorrııkok kin 
ayni fivat 

a) ANKARA 
A. ,gari bir vaC'on. hanın•<' :-; :•Pdi ü r.n ~ ·kı D. 
D. Yolları trırtı:sı mucibi t·f' cılnıak üzel'e mİ.!"<>
scsemiıin vcva miicc;sesc1ı1i7. şcraıtindc cahş.ıcak 
ol:ıp Bclt•diyece ,göstl'ril< rek tali depoların sa tıs 
fivatı 

T ıı ıı 

1' ı 

2J.30 

- ?\1üessescmi:-:ın m"'rk zi drno'.ırile vukarıda ta\·
zih edilen s<:kildeki tfıli dı'uolarda nıüst('riuin ve
saitinc te:;lım satıs fivatı iGa1.hane depo'Tlt mer-
kezi dcpomm. mahivetindedirı 24. 

b) İSTANBUL 

Müessesemizin ve yine mües..,escrniz şeraitind<' 
çalı acak olup keza Bcledivece gösterilecek tali 
depo sahiple-inin depolarında ve gazhanelcrde 
~üs~erinin vesaitine teslim 

c) IZMJR 

Alsancakta Belediye Gaz'rnne.sınci~ ıııii<;frrinin \'C

saitine teslim (İzmir kok satış iskri İzmir Bele
di ,•esine wrilmistir.) 

d) Di;;er c-ehirler 

Bu sehirlnı• banka tarafından s.ıtıslar aı.cak 
(fob) wıpılabiJecefrindcn fı.,atfar :::;Öv!C'dir: 

21.-

24. -

Sö~nn•-ık Karabiil< 
Fob Zon~uldak 
Fob Kııra}lÜk 
NOT: 

16.10 --21.60 
18.50 

Bu ehirlcrde kok almak jstivcn satıcılar, e,ğcr o şehir 
B-cledin'si Eti Banka bir havi t!Östermemışse kendi nam -
larrna serbe:;tc'• siparis verebilirler. Ankara, İstanbul, İz -
mir haricindeki askeri makamlar vcva s::ınavi müessesele
ri ihtivan için kok kömürü almak istiye.nlcr Ankarava 
Eti Bank·a müracaat cder1n Bu ~ehirJ~rdei:i tE'shin koku 
salış fiyatı ~·ukrırıdaki fob fivııta ırnklivc ·.:c ton basına 
muayven bir karın ilavesile mnhnlli Belcdıv<'lerce tesbıt 
cdikc:ektır. 

Yukarıda mr>\'zuubahıs a kel'İ makamların ve kıtaa -
tın taleplPri mÜt('c hhıtlerc mukavelt'lerı muhteviyatına 

göre tes! im edı lır. 
İstanbul. İzmir \'<' Ankarada Etı Bank merkezi depo

larile, Gazhaneler \'C Eti B:ınk serai 11 nde calıs~1cak, vani 
onunla ayni fivattan satıs vanacak olup Beledi\ece göste
rilecek tali ckpolar haricinde. kalacak semt depoları kPZcl 

Beledıyc1 erce ~ö~terilir ve buıılurın satı$ fivatları mahalli 
Beledi\ lc:rce t,ıvin o!unur. 

2 - ~fGRACAAT YERLERİ: 
Telefon 

No. 

ANKARA: Fti Bank Umum !Vlüdürlüği.ı Ticaret 
Su besi 3006 

İSTANBUI... EREGLİ KÖ:\~ÜRLERİ İŞLETMESİ 
KOK SERVfSi (Topham· İskele cad. No. 28 44767 
ZONGULDAK: Ereğlı Kiiı'niiılcri tsletmesi Kok 

rvisı 14!1 
DİGER SEHIRLER: Et· B&nk t:ınum Mudü,.lüı'iü 

;ticaret Sı.lbe. i - nkara 3006 
3 - TALİ DEPOLAR: Tali depo ad re Teri Bel<'dh kr 

tarafından ıl:in rdilf'ccktir. 
4 - 'I'EDİY AT: Kok bcdl ileri tamamen pc in olar1k 

tedive <.dilecek•ir. 

No 2. Buyukdcıc. 1 ;>.1uayene saatleri: 
(Pııvamı ~-.&ri ı her gun 2,5 - 6. 

Pazar 

Tel: 

5 TEST...İMP.T: 

Drr Hayri Ömer 

Çocuk Ht'kİmi 

14 numaraya müracaat 

Senelik • . • • • 1400 kr. 2700 k r• 

Altı aylık • - •• , 71'iO :t 14~0 :t 

tlç & .) lık •••• • • 400 • • 800. 
Bir a1lık ••••• • 

Gar.etemJuı «önderllen e-vrak •e y.

.ular neıredll&ln edJlnıeııln Jadııı ectll• 

me:ı. ve :uyaından nıcs'uUyet ıawu1 
olunma&. 

Sahib i: Z. T . Ei3UZZIYA 

Neotıyat Müd ürü: C iHAD BABAN 
Basıldığı yer: Matbaa! Ebüu iya 


