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Belçikadaki Alman kıtalan 

HlRYEJDil 3 IURU8 Besarabyada hududu geçen 
Sovyet kıtaları gerl çekildi 

Biikref, 21 (A.A.) - Röyter ajansı bildi. 
riyor: 

Brlllmel, ti (A.A.) - BelçJk&)'t işgal eden Alınıın 
kıtaıanna 1&§4' vemk&lan datrtııacaktıT. Bunun .ebebl 
ıtda maddelerhıln kaU bir tuamatl& kullarulmı.11 
uızumudUI', Puarlai 22 TEMMUZ UMO YIL: 23 • ~An: SJ94 

Betarabya hududu boyunca Dohoroi vilL 
yetinin bazı bö1'elerini yanhşlıkla işgal etmit 
olan Sovyet kıtalarının bakiyesi de tespit edi. 
len hudutlar dahiline çekilmittir. 
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Ya la lzmite kadar gidip 
gine Yalovaya döndüler 

Yalfta. il ~) _ clımarte.ı sbU ötleden 10Dra YalovadaD Sava l 
rona yatı De a,nlmll olu Mlllt Şet In&a1l bugtln aaat S,5 ta tekrar Yalo
Ya)'1 ,.~.:ı~r. Beraberlerinde ADkaradaD :gelmlf olan muhte
l'elll allelerl e&adı da bulunmakta idi. 

Relacnambur Yalova lakele8lııde kalabalık bir halk kUUeal tarafından 

1 

auntml tezallllratJa karpl&nmIJtır. 

EStonya, Letonya, Litvanya 

Sovyetler Birliğine ilti
haka -karar verdiler 

badi. il (a..u.I). - Milli Şat lnönU bu ıabah Savarona ile lzmı~ .. 
geldUer. Bahlll dolduran halk CumhlU'reıı.lnl aell~ladı. vaıı, komutanlaT 
belediye, parti ve halkevi relalerlyle lzmlt k!fıt fııbrikuı mUdUrün-

1 

d n mürekkep bir Myet yata giderek tzmltlllcrin tAzlm hiılerlnl arzetml}· 
'-dır. tnönU k!ğıt fabtikuı mlldUrllnden fabrikanın faaliyeti etrafm1a 
lzabat almııtır. · 

Saat 9,30 da ek8pre1e ballanan qusual n:;onla Killi Şelln aileleri el· 
l'9da ~ gelmlf, yata geçm~ler(}ir 

\. Yat,, 10 G te llarmaraya açılmı;.ıtır. 
._, il it il ,, 
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lngiltere-nin 
. sulh şartları . . 

Kaun:ı•, 21 (A.A.) - Parlemento teklif Uzeriııe karar altma almmlftır, 
bugUn saat 17.30 da LttvllQyanm Sov- Uzun muakerelerden aonra harici• 
Yetler Bırllğlne iltihakına matuf olan ye nammm ba h118U8ta 9 ldflden mu .. 
karar suretini uzun ınUzakerelerdeD rekkep blr komite tqklll hakkmdald 
IOnra ittifakla kabul etmtıtlr. tekllfl lttlfakla kabul ed1lmiftlr. 

Adliye nasın bu mtınuebeUe yap- Bip, 11 (AA.) - Yenl lleÇilen Le-
tığı beyanatta bu ıtUhakm menfaat,. toDya parl&mentosu. Letcayanm Sov
lerint kaydeylemlıUr. )'etler blruıtu llttbalcma karar nr

ı.ıuteaklben ceı. Pa.zartul sQDll mifllr. Bil buut& .KoüoYaJa mar.-
toplanmak Uzere tauı edllm1fUr. caat ldllecektlr • 

8"111, :n (A.A.) - ~ Ba akpm IUp'cJa Sovyetıer Blrll• 
SovyeUer birllttne llWl&kı bıuCUD 1f JeJdnde bQ,ok ııempaU tezah1lrlerl 

Bulgar Başveki-ii- YarınÇörçiltaraftndan A.ım .... ,_ l.'* 70

- l ,. 
nin dünkü nı.ıtku bildirilmesi muhtemel . . m!'!~!{!f'!! erı 
Uğradığımız hal(sıziığın anlaşmı 

yoıile tashihinı· ıstı yoruz 
Sofya, 11 (H......ı) - BOytık Tu

n~df:, lnı a o;tllec-'k oııuı mU. bin"" 
aının bU&"lln \emel atma merutmlpde 
bir nutuk llGyll~ 1ıqvekD pro:NGr 
llôtda!I Pllof eıcllmle deml~tir ki: 

Ne,·york, ıı - tnglUz bqveklll Çörçilln Balı silnU Avam Kamaruuıda 
blr nutuk aöyllyerek, Bitlerin nutkuna karfı lııgUterenln aulh prtJarmı bil· 
dirmelll kuvvette muhtemeldir. ' 

İyi haber alan mabafllin blldlrdlrtne göre bu f&l'tl&r ili e..-.ı ibaret 

olacaktır: 
ı - Almanlar tarafından 1fpl edi1mif olan memlekeUerln. bllrrly.t n 

iatikWlerlnln iadoi. 
2 - Almanyanm bundan ııoııra all&hlı taarruzlarda buluuu~ dair 

mllıbet garanti vennelll. 
a - İngiltere adalannm emniyet altaida bulnnmımır temin Clilecek ted· 

• 

ransada bütün me
murlar değiştiriliyor 

~---------..........___ __ ......_ ......... ,Nazırların toplan-
1.ıvesti,IJa.nın şayanı dikkat tısında iktısadl 

\'ol< ınUhhn ve tarıht anlar yaşıyo
~- Bucrlln şllhidl olduıumuz val<ıllar 
tnilJeUerln ba>Mlwtf:ıWiMliih ve ır. 
tııcı~ncrl Uzerlnde mo...rr Olllllilttachr 
Vı oıacalrtlr. DQn)'Ulb a~ lf1ndıa 
hJ.dığı ve amanmı bDfutmalarm dao 
vıua etu,t tıOyle lılr ••anda IUlm 
8\ılb ve ııUkiL'\ içinde ktııtQr lflerlyle 
Utr&,maırnz bllyQlc lılr Dlmet " .... 
detur. Buna takip edepldlflmla bl· 

laraflık 'e ııuıh alyuellm ze bOrçlu
fll&. ~bitaraf ve sulhçu olmaaua 
~nııadaa fUSOÇtlllmlz ınlbul
DI tazammun etmez. Noyl mııabede
aiyle ujı-acbtmuz h&kaızlıtm alllh ve 
kuvvet ile delil anıa,ma yollyle tu
hllıinJ ~uy~ınız nı ısureç• JiJ.ı 
Wtrailm lHttmaia m«ı..ıfak olaca. 
fı~ızdan tUllM etmiyoruz. 
Unutmamalıyız kJ hakkmu1!1 tam· 

tıat>Unıck için de her samandan tası. 
lrunetU ollnak ve devlet relalmlzla 
elNfmda tek bfr vtlcut stbl mUtteldt .., 
qlmak mecbunyeUndeyla. 

1ılrler1D lng11tere taratmdaıi -almmuı ve .bıJ hU8Ultakl ~rtlar&-2: 
rtaycU. 

bir makalesi kalkınma. planı 
hazırlandı 

Çin harbi Japon iktı-

ıngllteraya hava taarruzları yapttlar 
lngiliz tayyGJ'eleri tle Alman ve ltalyan deniz 

iialerini bomlNırClıman ettiler 
N ev11ork, :U - Alman ban bT 

veUerine mensÜp tanareleı: il~ 
sabahlan ak~ama kadaı: muhtelif 
fasılalarla şimali fU'kt. •arkl ve 
cenubu şarki 1nglltere aahillerl o. 
zerine taarruz etmişlerdir. Gal 
memleketinde bir şehir ciddt lıasa .. 
n alrnılfhr. Bataır fHllJet llDa
ıında Almanların on W tayyaresi 
dtı10rtllml11Ulr. Buıtınldl hava .taar. 
nızu neticesinde lnıtıterede altı ki. 
ti "&lmllf ve bir çok kimseler ·de :va. 
ralanmıttır. 

Londra, !1 ( A.A.J. - Hava .neza-

retlnden leblil edilmiştir: 
~arlesl secesl bir 1ncillz bom. 

:tiardıman filosu Alman)'Ulll, Vll -
helmshafen'. "deniz ilssflne lıDcum el
mi~li r. Düşman tarafından ı&sterL 
kn şidclctll mukavemete raAmen 
tayy:ırclcrimiı hedeflerine varmış 
'Ye lrrsane) 1 l'orublr1llftlin efmlş • 
lerdir. 
Reıa ta~~ :ırclerlmiı Hambuıır ve 

Breme•de pc.-lrol tufl1Ü&Jlelerile 
Emden lim:ınınd:ı llcard aemberi
ıti c!e hoııı!J:ırdımaıı efmltlet'dlr. 

(Deınımı ! nclde} 

Nnyorldan Belen 'fib.. lıabere göre: 

Yugoslavya üzerinde mihver 
· devletlerinin tazyiki artıyor 
Nevuorlt, 21 - Mihver. '.dcvlctlcrl

nin Yugo!llavya üzerindeki tazyiki 
dn geçtikçe artmaktadır. Mihver 
devlellerinjn gayesi Yuıoslu bllkd
metlnl devirmek ve kendi anulan 
•eçblle Yeni bir hüktımet ltunnalc • 
hr. Bu gayeye ulaşmak Jçln mlh. 
ver dnlellerl mlithlş bir propag:ın-

dn ynpıııakl:ı , .e Yugoslnvy:ının 

mihver dc:tlcllerinılcn te bilhassa 
l talyadan a:ı. rı ul:ıra.k l·aşamasının 
lmkJnsıı lııılunduüunu, halbuki bu. 
dnkil \ ueo lav lıükQmnliJe bu ay. 
nlıtın ılc,·aın edecc~ine l·. •· ı nan 
dırmaga ç:ılı.nı:ıktmlırlnr. . sadiyatını mahvetti .---.,;.. ________________________ ..., __ 

konoye kabinesi ''Çin meselesini,, halle 
memur edilen beşinci kabirıedir 

Nevvork, 21 - Vi~iden blldlrll. 
dlllne ıKre Jo"ransız nazırlar heye. 
ll dün gece içtima ederek Fransa. 
nın lktısadl kalkınma pJı\nını ha. 
zırlam11larc:hr. llk olarak ittihaz o
lonac.k tedbirlerden biri hemen 
bll6mum memurları delltUrerek 
yerler ine daha enf!rjlk olanlann 
ikamesidir. HükQmet zirai kalkın. 
ma ile muvazi bir sana)'I r111tı)'lll. 
nln başlaması için ıl6kadarlara 
benzln tevzi etmek işiyle ulrat
mutadır. 1)1 hıMr alan mahan • 
Un beyan etı lllne "6re Peten hüka. 

121~11 (AA.) - Japon ıı°"· 
bu~ b IRU.. lıalckmda tetatratta 

Musolini, nutkundan 
ID•••m•!n"d•' dolayı Hitleri tebrik etti 

-D~-u~-k~~-~--~~~h~~.~k~~. ,~~, ''Z~ere ka~r 
ı::., t...eu. ıueteat diyor ki: 

nu c;a.. 1aar1ı1a1a QçUncU yıl d6-
et.:!:rden bir kat sıın BOnr& ı.uıa 
J>on1'l • lhanm ~ Jatumda Ja
&11kerı laratındaa enir .. idare edilen 
Velııt ı::-•Ua ~ aıOte· 0 \ltuDa biç ftlpbe yoktur. 

Ye111 btktme halle l, "Çtll me9tleıd.. nl 
ÇlJlde meftlur edilen beflncl katımedir 
t1nc:e ~ laartıin bClUbı duamı mtıd<I ... 
tıc: •• ~bit fOpheaiz 800 lk• 
1ıaaa!ı_ &arfaadakt kadar Çlndeld mu· 
lıl'. Bu,~ tatııın. ihtiyacı olmam~ 
lebeplerl dol fa1dl!D evvel dJf alya.et 
ltlabfU ll1Jll1tedlr. Japon ıt)'&lll 
Polını!:'' lıeJbelmfıeı vazlyetln Jıı· 
tahakkuk cenuba dotı:aı ya)'llmumı 
lntllalt ol••~ lçtn fevkalAde 

....... lcan&aUndedlTlf'l. 

.. f':e~eabain baW keza ıc: llya
dur. .... .. m )'ft&Uııden de •~um•ıı-

daıı ~;:..ıec:en llç )'il la e bakımın 
Maıarurıcıe JaponJad& cSerıı. Kore ft 
ı~uı J de ciddi &orluklarta karp 
ııa~7amn bOtUn lkUaadlyatım 
t k ... ,, k • Rarn madde 10klutu ıtt 
~~ tt -::-• tılaııetUrmelctedlr. 11111 
te J..,_ h Yar yene ytlkaelmlftlr, ı,. 
...ıuklar t!alc6aaetinin tnttnde dlJd1ta 
n.ı k~nd111n~""' '• bAldm amoa-
11 uııuııer ~ki ~ha kaU, daba tem
Ltneıı bu ed!tı Prenı Konoye u,. 

&ol'luk!an balle memurdur. 

un u soor are eı erı sizinle beraberim,, 

Fenerbahça • Ankaragucunu 3 • 1 yendı -
Veliefendideki at yarışları çok zevkli 

Buvukderedeki kürek 
ve heyacanh oldu ' 

Dü11l.i1 at 11arrılarında lldıllka birinci •ellrlttn - f'en11'6alır_c • ~iııl;arupücl macından hfyuanlı )it an, ({Yazısı İ tincD sahifemizde): 
• 

.._, tı - Duçe, l'Ohrere çektlll 
lılr teıgraf1a Rantacda .aJlemlf ol• 
dutu enerjik nutkundaD dolayı kelı• 
d1a1Dl tebrik etm!f n fGYle deııılftlr: 

"Bir kere daha alze tekrar ederim 
ki, ttalyan milleti ırlzlnle sonuna ka 
dar, yani zafere ((adar birlikte hare
ket etmete karar vermt~tır. Ve buna 
dalma bazrrdır ... 

HıUer verdiği cevapta fÖyle de· 
nektedlr: 

··samımı tetgratmısdan dolayı llze 
teşekkür ederim Duçe •• İdeoloji aU&tı· 
larımızın b!rUtt ısayealnde fa~ilt ?tal· 
ya \"e nasyonal aosyaUııt Almanya 
mui':ıf!crtyetten ve mllleUerlmiZln 
tam ııurrlyete kavu,acağından emin· 
llrler ... 

Almanyaya 20 bin ltal· 
yan iıçisi gidiyor 

Boma, ıı (AA.) - 20.000 mil~ 
haam 1fç1 Almanyaya sfdecekttr. 

A1manyada 76,000 1~ lfCl ve 
k!Syltld bulundutu taJımba .uıasek~. 
dit • 
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Romen - Maca·r 
anlaşmazlığı 

Hitlerin söylediği nutkun akisleri· 

· ıngilizler tehditlere 
Mihver devletlerinin ha
kemliğile halledilecek 

karşı gülüyorlar 
BudapcııU-, 21 (A.A.) - Havas A· 

jansı blldlrtyor: 
l\Iabsulilu laıldırılmaa:ı 1çln Maca. 

rlstan ordu efradının blr kısınma me. 
zunlyet verdiği clheU<', Romanya da 
bir kımn efradı tethlıı etmiş ve bu 
surcUc askeri gerginlik hafif bir gc\• 
şcmc yolu tutmuştur. 

sındaki matbuat münaka§alarında 
mütareke yapılmnsı, Rusya ile Ro. 
manya. anı.smdaki yeni hudutlarda 
vaziyetin normntıeıımcsi ve niha -
yet Romanya ile Bulgaristan mil. 
nnsebatındn.ki gerginliğin zeval bul· 
ması dolnyısilc Balknnlıı.rın vaziye. 
tinde mahsus bir saliı.h hasıl olmu§ 
olduğuna i§aret etmektedir· Bu 
gazetete, İtalyanın B::ılkanlann va
ziyetinde husul bulan bu küşa~'i§i 
ancak memnuniyetle karşıhyablle. 
ceğini çilnkil öteden beri A \•nıpa 
sulhunun muhafazas1 ka::;gısmda 
bulunan İtalyan siyasetine uygun 
olduğunu ilfıvc etmektedir. 

Japonlar 
Santu adasına as

ker ıhraç ettiler 

Nutuk hedef ine varamadı 

Diğer taraftan, §Ubattan beri de
vam etmekte olan matbuat mUtare.. 
kesi Macar matbuatı tarnfmdan f<'. 
~ditml:tlr. MczltOr matbuat Romen 

gazetelerini münakqnlara ba§lanuş 

olmakla itham etmektedir. 
Umumi lnUbnn g6re, Traıllllvanya 

mesele.sinin BUkreıte Budape§te ara. 
smda doğrudan doğruya ve muall.ha· 
ne bir surette hallcdllmcyip bllllhare 
mihver devleUerlntn hakemliğine ar. 
zcdllccekUr. 

Roma, 21 (A.A·) - C-iyornale 
Ditalya Bilkreş ile Budapeşte ara-

F..sruıen Balkanların vaziyctinda 
vukua ğeten bu !alAh, · lihver dev
letlerinin Avrupanın bu mıntnka • 
smda. mutavassıt rolü oynamak su· 
retilc sarfctmcktc oldukları faali_ 
yetin mesut neticclcrlncı:n biridir. 

Alman tayyareleri 

Londra, 21 Şankayşek kuvetıcrlne 

kal"fı hareka.tta bulunan Japon balı· 

rlyesi, bugün Enken eyaletinin e!U 
mil açıklarında bulunan Santu adaeı_ 
na ant bir hilcum ve ihraç yapmıı· 

Jardır. 

Şan Sendeki 1''ran.11z kon!lôloeu k.'
naiyle blrllkt. Pekine &iderkcn hay
dutların hücumuna ug-ralDJ§tır. Ken. 
dllerine blr §eY olmamıpa. da Oto· 
mobllleri kur§UDlardan hasara uğra_ 
mıı ve mütebaki yolu yaya yürUmc· 
ğe mecbur kalmqlardır. 

IJoodra, 21 (A.A.) - Rôytcr: 
laviçrede çıkan Baaler Nachrlchtcn 

gazetemnln Londra rnu.htlblrl lngilte
ronln bir Alman taarruzuna kar§r na. 
sıl hazırlanmış olduğµna dair bitaraf 
bfr müşahidin lntibo.ıru §U sureUe bU· 
!Asa etmektedir: 

lngilte9ede buglln de dalma oldu
t'U gibi tam bir aUkOJı ve nihai zafere 
tam bir itimat hllkUm aürmektedlr. 
lng!Uzler böyle blr taarruzun imkAnı 
ho.kkmda haya!Ma kapılmıyorlar. hı· 
gillz halkının sinirleri propagandaya 
karıı kayda değer bir surette muka.
vemet etmekte ve radyo ile neşredi· 
len teclhjş cdlcl tehditleri d!nllyenler 
bunları bir hlkAye dinler gibi kar~ılı
yor ve gülüyorlar. DU§man hakll:taten 
bu memleketi letillya tcııebbUı ettiği 
takdirde, nahoıı sürprizlerle kar§ıla· 
nacatı muhakkak eurette söylenebilir. 
Londra. bir "sözde lngUtere harbi., 
nin arifesinde bitaraf mUııahlde da.
yanmak azminin her ?.B.mandan kuv-

H 01 anda veuı olduğu intibamı vermektedir. 
lbbon, 21 (A.A.) - Rllytcr ajaııat 

(Baı tarafı 1 i11ridc) kınları yaprhnııtır. ) ... bildiriyor: 
Bombardıman edilen diğer ru. Somalı'de: Soıya iıt partisi Buradaki kanaate göre. HJUerin 

kert hedefler arasında orta Alman- Hecin krtalarımmn aUı bir dev feshedildi uutku harbin meaul!yeUnl lı:ıglltercye 
)a ile Ruhr'ıdıa, Jlolandada ve Bel- riyesi 19 Temmuzda Farenji ka.. yükletmek için yapılmııı bir teııebbU. 

'k d t ı b 'k 1 h Londra, 21 (A.A.) - Holanda a.. tür. 
çı ro a ııyyarc .a n ·a an, ava rakoluna mııvaffakiyetli bir ba.. Dlario Lisboa .,.azetui merak edi· 

d 1 t l . .:ı 1 1 · janamm blldirdiğl.rı• göre, Holanda • mey an arı 'Ve pe ro -,...epo arı nr.. kın yaparak talyanlara zaytat yor: Çörçil bu barış tekllfine naaıı c.-
dır. verdirmiştir. Bizim hiç bir zayia.. m1llet1nln yUzde 2~ l.ıı.l telnlil eden \'ap verecek? Ç6rçllln nutuklanm 

Bu harckQt esnasında ü tayyare. tımrz yoktur. ııosyalliıt partlııl i'gal altmda bulWU&D dinliyenler bu suale cevap vermekte 
miz düşmilşlür. arazinin kontrolüne memur komisyon hiç bir zorluk çekmlyeceklerdir. Hit· 

Tayyarelerimiz düft Stavanger ci- Afrı· kadakı" hare- tarafmda.D fube4llml1Ur. Son ınts.. lerin nutku hedefine varamamı,eve 
\arındn Utsire odasındaki tıniz _ habatta reylerin ancak yüzde .& llnU pek az teair bıraknu§tır. 
postasllc l"lessinegue,'dc tayyare alabllml§ olan nuyonaı ıosyallst İDgillz Gazeteler inin JıieşrJyah 
meydanını da bombardıman elmlf- k "t h kk d partia1 soaya.Uıtlerin 30 aenedenberl Londra, 21 (A.A.) - Röyter: 
lerdlr. İki keşif tayyarem.iz üslerine a a ın a blrlkUrdlklerl emlAke vaziyet etm1ş- lnglliz matbuatı HIUerin barı§ ta.-
dönmemiştir. Dört avcı tayyaremiz tir. Bu partinin nqirlefkAn olan arruzuna mühimce bir yer ayırmak· 
kayıptır. T aymİs gazetesinin gazete de naayonal aosylllııtlertn ~~~ ~uetest, lliUcrin ilk defa 

Ba sabah f agiliz tayyarelerine yazııı kontrolu altma girml§tir. olarak uzun bir harp J.mkAnmı kabul 
Jıücwn eden bir düşman avcısı ce- 21 ( ~ ) • --<>---- ve tel!llm ettf""Rl yazmakta ve ••"-Londra, n.A. - Afrikadakı 6"' ,........ 

nup sahilinde ave.ılanmız tarafın- barek6t hakkında tefsirntta bulunan ı' ngı"lterede kazanç aölyentn ben.z.lnden baıı.etmek.lt.zı.n 
dan t:ıhrip edilmiştir. Öğleden son. blltn:n ınUhlm ham maddeler atoku· 

Taymis gazetesi şu satırları yoz- • • tt } 
l'fl .da bir bombnrdırna.n 1:ıyyarcsi Verglll Ar iM lyOr DUD kafi oldu~u llakkınd& verdiği t&-yor: b 
'düşürülmtiştür. J,orıdra, 21 (A.A.) - Sah günü mlnata allka göstermektedir. Lon· 

TOBRUK BOM.BAY.ANDI Afrıkada cereyan eden hnrekat meclise verilecek olan ~·eni bütçe- drada .muerin Amerika.dan bahset.-
/,ondra, 21 (A.A.) _Bahriye ne. imparatorluğun ins:ın kayna.J.:Jarın- de kaz:ıınç Tergisi ehemmiyetli bir memlı olduğu ayrıca kaydedll!yor. 

ıarelinden tebllil edilmiştir. daki tenc,•vüü leb:ırüz ettirilmcktt-. suret~ artınllk:aktır. Bu 'Verıri is. DeyU Telgraf diyor ki: 
Dlln s:ıbah erken 20 Sverdfiş ıay- dlr. I.ib)'a hudutları boyundaki kı. terlin başına 2 şilin nrtarnk 9 bu- "Şansölye kendisine galip unvanını 

~ arcmiz ltalyanın Tobruk üssü ü_ talar Anıstrnl.rıı, Yeni 7.elandn ,.e çuk şiline halli olacakhr. Üçüncü vermekte ve mantıki bir tanı bal 
zer1nc yeni bir hücum yapmışlar- Hint Jmvvellerine mOracnnt edebi· harp bütçesi olan Jıu biitçe ılinde bulmak arzuBUDu aöylemekte çok lr 
'dU'. Bir sarnıç gemisine pike ibir leccklerl gibi yine lm dominyon 10 milyon İngiliz: lirasına bolii.t o· t1eal g6stcrmektedJr. Zlrn. zater temi· 
darbe inm1• .. , "'ı"ddetll bı"r 1·nfı'l"k ~u- kuwetlcri tnkviyc olarak Eritre ve nat altma almmı~ değildir ve lliUere 

v v 11 • lan müthiş harp rnısraflarıuı kO"f1. " tık1 bl tarz h 1 d cak 
ku '-ulmu .. tur • .ıN""]ı'ye , ... ı':ışe ne. Hnbeşlslnn hudutlarındaki .kahr:ı • ıuro man r r a e an .., ... "" " .. Iıracak sene nihayetinden cv'f'el " - ·ta bin ı..t ıtarıatı 
milcrlne dP'er isnbetler, · ··!edil_ nıan Sudanlılnrn gönderilebilirler, ~ ponun aene ,..n aa 

ı; 800 milyon i5terlin açılı karşıhJIP demektir. Halen 1avlçrede bulunan 
mlştlr. Dütnn tayyarelerimiz sali • Ken)·n'dn, ltalyan Somalisi hu - caktır. 'f'e Avrupalı olmıyan bir dlplomatm 
men üslerine dönmüşlerdir. dudu ilc,..II:ıbeşistaum cenup hudu. fU a8zleri Londrslılann çok h~una 

Alm:ın Tebliği .. _ ~u üzerinde hususi Afrika alayl:ı ~ taburluk garnizona karşı bir lin n gttmı,tlr: HtUerln Çörçflc klltlr htr 
Uerlln, 21 (A..A.) - Bo.şkuman- rının askeri, bunların arkasında da müleaddit batarya kullanmak sure.. tetUıt doeUuğa bakıp da hUkUm ver-

sinde aynca bu .makaleden bahse· 
derek Tavney'in İngiliz politika· 
sının bir sözcüsü ve vatandaşla 
rını tanıyan bir tarihşinas ve eko
nomist olduğunu bildirdikten son 
ra §Öyle diyor : 

Tavney'in, İngilterenin hayat
tan da aziz addettiğimiz bir ha
yat tarzını korumak için dövüştü· 
ğünü bildirmesi, İngilizlerin ra· 
hatları ve zengin köşklerde otu· 
ranlann konforları için muharebe 
ettikleri manasma değil, Grimsby 
balık!jtlannın, Birmingham ial>
rikalan işçilerinin, Clyde deniz 
tezgahları amelC15inin. büro me· 
murlarımn ve Londra otobua 
kondöktörlerinin mü~terek hayat 
tarzını müdafaa için dövüttiikleri 
manasınadır. Hitler'in Rayiftag· 
daki son nutkunda yaptığı gibi 
İngiliz ve Fransız işçisinin hüki't· 
met ba~ındaki küçUk bir %Ümre 
için ölmcğe mecbur tutuldukları• 
nr tekrar edip durmak Almanla· 
rın hoşuna giden bir desisedir. 
tngiliı kütleleri daha hidayetten 
beri bu harbe müzaharet etmiı· 
!erdir ve işsi hareketinin §cflcri 
bugün İngiliz harp gayretinin 
idaresinde esaslı m evkiler f§gal 
etmektedirler. İngiliz işçileri bu 
harpteki rollerinin aristokrat aile' 
lerinki kadar mühim olduğuna 
kuvvetle inanıyorlar ve biliyorlar 
ki Hitler muzaffer olduğu takdir
de İngiliz işçilerinin nesillerin 
mücadelesinden sonra yaptığı 
§ey yıkdacaktır. 

A vuıtralya başvekili 
diyor ki: 

Hitlerin şartlarına 
itimadımız yoktur 
,' fclburn, 21 (A,tı.> - nu,d1n 10 

bin A.Yustralyıılı önünde söı alan ı 
Avustralya Ba,vekili Menz:i şöyle 

demi~tlr: 
"- Bütiin dünyadaki tnsiliıler 

Hillcrin nutl.:una cevap olarak alay. 
it }lir gü!üşle gülmüşlerdir. İngilte
re insanlık, hürriyet ve emniyet 
davasını bırakmıyacaktır. ATustrat .. 
ya , .e İngiltere dünyaya barışı te. 
mine :ızmetmi~lerdir. Fakat Hitlc
rin şartlarına itimatları yoktur.,, ılanlığm tebllgl: cenup Arrikosının seyyar .kunct - tile Moyale'yi almışlardır. Beş gltn mek icabedlyona, lııgillzler Çôrç111D 

20 Temmuzda "c 20121 Temmuz lcri ile şimal Radozyası alayları rnuha~ara altında kolan küçük gar- f&lı5mda en ıyt ıenerlnl bulmueıarılır. Bursaya g"ıdenler çog"'alıyor 
gecesi esnn.smda Alman bombardI- ve bundan hn•t.:ı cenup Afrikası ,.e Jn.nltere ne için harp ediyor 
mnn tayyareleri orta ve ccnubl ln· ~ nizon çok "ahramanca bir mukave_ -! 
""''terede tavvare meydA-•arr, lim"R· Kenya'nın 110.,·a kunetleri bulun • mellen sonra tahliye edilmiştir. Netyork, 21 (A.A)- Nevy«k DUn yine sabah erkenden bUtlln ı•· 
h" "" <Mil -.. k d A f lk T · ö ·· k !ıir hatkr mesire yerlerine n dents ıar, benzin depoları ve Nevcastıe et- m:ı ta ır. vrupa, Asya, A r ·a ve İtalyan hedenerinin 1.:ıymeti, dü' aymia gazetesı d" rt sutunu ap keııarlann& hllcum etmift.ir. Flory&• 
varmda mnaı mUa ... n•"lere hUcum et· Avustralya kıtalan İtolyan hulyas1. manı hu hedeflere vardıktan sonra lıyan bir ba•lık altında lngı"ltcre-

....,......,... 'S ya, boğaza. ve adalara. giden 10 bln-
ml§lerdlr. Bombalar yangın ve lnfl· nı suya düşürmek iı;in yer :ılmış kfiçültmek do'lnı de#lldir. Bununla nin ne için harp ettiğini anlatan Jerce halkı tqrmafa normal tartte-

Veni ınebuslarım~ 
ittıfakla seçıldiler 

Ankara, 21 (A.A.) - ~~ 
hal olan Ankar.ı, KırfeP"' 
Seyhan, vc Sürt mebualule~ 
için 21 Temmuz 1940 Pa..ıar r 
nü yapılan intihapta Ankara 'llJ" 
bush\ğuna Ankara belediye ~ 
sından avukat Ekrem Err·. 
Kır~ehir mebuıluğwıa Niide ~ 
ti ve belediye reisi Dr. Hü.le h 
Ülkü. Seyhan mebusluğun~ .. .t. 
Bankası umummüdürü SellW"
tin Çam ve Siirt rr.ebuslut~ 
C:a eKi K e nya mebusu re,.... 
Şevket Dağ. parti namzeti o1>' 
rak müttefikan seçilmiılerdir. ---Koza mahsulü 
Bmsalı müstahsilleri 

memnun etti 
Buru. 21 (A..A.) - &•o aen~-~ 

za m&hlutünün &rk&n &lmmak ıPPP' 
bulunuyor. Bugüne kadar Bura& 
yuaeında bir milyon 336 bin ıs• _-.ı! 
YB.f koza. sablm~tır. Bundan ~ 
ancak dalıA 25 • 80 bln kilonun plf" 
Ay& geUrlleceğl tahmin edllmekl~ 
vua.u koza fiyatı 63 - M kurut ~ 
amda cereyan etmektedir. ı.r~ 
*>il derece memnun eden bu aur 

mun §imdiye kadar &)'Dl ıeklld•::.. 
b&Caza edilmesi kredJ koo~ratJ il 
nln mUbaya.ata de\'aDıt ve par~..., 
aynı gUude :rnllat.ahllle nrllmff1JI"'.. 
1~:rl ıeımektedlr. · Müatah8U bir~ 
bu hizmctlerinl otikranla. k&r§rl•lll'" 
tadır. _/ 

Yeni Japon 
kabinesi 

1"okyo, 21 ( A.A.) - D.N.B.: 
Bu akşam Konoye kabinesinin ., 

şağıdaki Jiste~i neşredilmiştir: 
Harbiye: ~eneral Tojo, 
Bahriye: Amiral Yoşlda, 
Hariciye: Ul&tsuska, 
Maliye: Kavata, 
MünakalAt: Muraka, 
Mnn.rır: Jlaşida, -' 

D:ıhillye ve İçtimai yardım: Y• 
Adliye: J\azami, 
Ticaret: Kobayaşi, ,(tayini b...a' 

kati değildir). 
Pllnlar idaresi naıırı: Ho~iııO• .... 
Sovyetler 

Romanyada halk hük4' 
meli kurulması 

arzusunda 
NeyYork, 21 - Sovyet Ruaya "ıl 

manyada bir halk hUkdmett ~ 
muı arzuaundadir. Buna~~-~ 
m&nya.nm 110D zamanlardı& Jr&rlll"" .... 
fı mllfkUl va&fyeUer mlln&Mbe~ 
Kral Karolun Roma ve Berlln ı:ı'~ 
meHllleri ile !azla temuta bul~ 
ve bu temular sonunda ~ 
mlhver devleUerinklne ben.zer bl~.~ 
tallter rejim kurulması ihUmaJJI""' 
mevcut olmamdır. 

-----~--------------...,,ılı laklara. sebep olmu§f.ur. Bir ka!Uoye buJunuyorlor. lıcraber biilün bunlRr ancak iptidai. bir makale neşretmiştir. Makale· lerdekl vesait ka:tl gelmemif ve tul· 
yapılan taarruz c.masmda bir dU,.. Sudan lıudııılu üzerinde, İtalyan- ateş teatisidir ,.e ~!ısırın stratejik yi imza. eden maruf İngiliz muhat fe harici seferler yapümrıtır. DQn Fransada·memur1 
man knıv~rll lle iki torpido mubri· lar üc kıırakolu işgale muvaffak ol. üssünde tedafüt ,.c tecavüz? mak • rir ve konfransçılarmdan Pr. Tav Yalova ve Burs&;)'& gtdenler de çok 
bt chemnıJyeW haaara. uğraımıtır. mu,lardır: Kassala, Gııllabat, Küm. satlar için çok yüksek evsafı haiı ney'dir. olmu§ ve Kudıuıyaya kalkan vapura 1 d """• ı· · ı · 
~==~~ri•k•.•K•·•~•l•~-h•u•d•u•d•u-1.1z•e•r•in•d•e-b.ir~•g•e•ni•ş•l•.h•t•i>•~•U•a•n•m•ı•z•m-c•v•cu•t•tu•r•.---•N•e•ry-o•r•k-T•~~~~~~~~~~~~ ar egışırıı~ 
dll§nıa.rı tayyare.si do Rotcrdam civa- (IJaıtara/ı ı tJıeldıJ11 
rmda dOşOrUlmu,tUr. SilheylA Mecdin!n ''Mecdl,, lmünl KUçUk hikAye çıktıjıaı perdenin aralığından ıör. metl Almanya ile iktaadl n tJJSI' 

Gece lnglllz tayyareleri olmalı ve almast herkesin ha;)TCUnl mucip ol· dfi.. müıakerelere girişecektir. 

f::!. A~ı::l::r§::;~~~~~ ~!~ H;~~- bizzat kocası Sattet 

1 
v :- / • b ı• r plan tAz~:~~~u: i~~;:: ~;:;~~~~\~ pl H~~:e\a::,!e;~~t b~;~~ ~ 

~~~~~o::·:==~ m:;:;ıı:~~:~;)11te:.~~re:ı~~urüz:~~ e rı m l den kestirememişti. Bereket nrıiıı lanın bir konunla Fransada ,,_,. 
dit bombalardan yedi sMl ölmu,t1lr. dan biri idi. GUzeldl, mükemmel bir kendine hlkim oldu Te hic renk leler. sinema filmleri Te radyo fJ" 
Bu geco hUcum.lıırı csna.smda. 9 di1f' tahsil yapmlf, emsalsiz bir terbiye - -------------------------

11
venncdcn k:ıpının çalınmasını bek- riyatları hükıimetin daimi korıtıO' 

mıın tayyaresi dU§{lrlllınll§tUr. görmU,tU. Çok zengin bir ailenin ku· derek ince bir azap duyuyordu. tuyor. Her harta salı n perştmbc Jedi.. ınnde bulunacaktır, Bış'fekil nıd" 
Dll§man tayyareleri Vllhelmshııvc.no surBUZ yetlşUrllmlş biricik kızı idi. Silheyll b&fmda bulunduğu içtlm&t günleri sşağıd:ıki ıuire'Jte bulu~\1 _ Tini pi ... ·er Laval bu i•le aıtkıdtl' 

t t kkül ind mı k Un tamn "Orlar. Fakat hayrel.. Kapı hiç c;ılınma. " Y hOcum eııebbtl.ııünde bulwımUflaraa üıtellk tevko.t!do zck!dl de .. lıte .ka· e~e aayea e me e e • ., ohnak ilzcre aeçilmltlir. .ı. 
da da!i toplnrınm §lddotll mukabeles! dmlarcla az tesadllt olunur bir mc.z1· mi!} kadınları aruma kanımı§ !dl. 'f k . •ı· l" h k k dı.. u~u11or'·, •t - Peten h"'-A-11"' ' ' uhtell' ti bell 1 k - ·· ti ·sım, 3 ım :ıne ...... 50 ·a ·..... f '{ ...... " " uauı .. ilze"'"C hcdc!lertne 'Varamadan dön· yet!.. SUheyl~ muhlUnde" hcrkesln ...... • rn ı:ıaae ere eı ...... nu· tmı:ı·. O gece Saf et" ecdi evine döner- : ... t• ·~ t kJ aö ıu ı nin lı:adrosu Berlinde memnunı.r 
moğo mecbur ko.lml§lardrr. Deııb dafi hürmetini kazanını§ idi. Kendı.inl bir u ar Y yor, konferanslar ver yor, :ken içinde garip bir sızı vardı .• A- sizllk doiunnıf, oldulundan Ffll' 

• toplarımız tarafmdan 4 cıu~ tay- !gtımaı t~ekkUlc reis aeçmt,lerdi BU· bCltUn gazeteler ondan hayranlıkla Afuhbiri ıaclık coba karısı o aparhınana niçin gel. dll' 
yarcsl dU,UrlilmUetUr. tlln gününü ytl.kıek kimselerle temu· bah.lediyordu. lıte bu Saffet lılecdlyi Küçük apartıman şöyle bir dö. mişti '1 sız hükdmelinin Parise nakli .ıct'-

Dllumanm dUnkU zayiatı 22 tayya,. ıa geçirlrdL Uzllyordu. Kendisi yalnızca para lle şenmişti. Mecdi bir müddet evvel . selesi nıü,kiU bir vaziyet alnı t 
redir. Be§ Alman tanareııl dlSnme· Saffet Mecdi de fena çocuk c1eğfldt. oynayan blr fabrik&tördeıı bqka blr fabrlk:ısının muhasebesinde çalış- Sıırret Mecdi bu·:ı uzun müddet dır. Berlin %imımdarlan Peten JI 
mlştlr. Erkeğin güzeli ne olacak.. Çirkin mey detlldL Halbuki SUbeytl bütllıı nıağa haşlamış olan gene ,.e iüzel brısına soramadı, çünkü her ıer- Uımetinde Fransayı harbe sürD:; 

ltıııyaıı tebllli değildi işe, en kıymeW tarafı zengtıı kadmlarm a:kalne paraya kıymet •er- bir i:Iakliloyu haftada iki ıün bu... den evvel kendisini suçlu buluyor. miş olan kimselerin , halt me 
ltalyada bi'r yer: 21 (A.A.) _ bir fabrikatörün oğlu ol~u idi. Ba.- mlyordu. rada ç.alıştırıyor, :kendisi de gelip du. Acaba karısı onu aldatıyor muy_ olma.sın dan memnun delildirJer• 

İtalyan umumi karargfilımın 42 bası öldllktcn sonra fabrikanın ve pa· S&Ctet :MecdJ, karısuım kendlalnl e .. l"ll%ılacak meklupl:ın blz:r.at dikte e- dıı? Alılkasıutğının sebebi gurur '"fi, 21 (A·A·) - Franml n~ 
lı bliv· ro.tarın idaresi So.ftet ı.recdlye kal- hemm!yet.atz, kQçllk bir ıey tellkkl diyordu. deAil, fa.kat ..... Hayır, hayır, Saffet lan memlelı::ete programla.rmı iP"" 

numra te gı: mıştı. l{admlar bir erkekte daha ne etUlbıl adamakıllr aklma yerleDtlr- )fccd.i bunu asla kahul edemezdi. için blrlbiri arkasmdan nutuk ,,ö1• 
Tayyarelerimiz Malta'da tor. ararlar kl.. mııtt. lc;tne giren bu kurt onu kemi· Küçiik yazıhanede giizel daktilo SOhe~ ıa tertemiz bir kAdındı.. liyeceklerdir. • 

pil fabrikası üzerine alçaktan bir SUhcylA da Saffet Mecdi ile evlen· rlyordu. Nihayet derdln1 bir arkada- ile başbaşa geçen bu günlerde Saf. tJ -O 
h · ~•- n · l x. s f k nutku yarın saat 20 de -gece ücumu yaparak genış yan. • .._u. Ama SllheylA a:ılt\ Sattet Kec· ıma ac;tr ve ıu deral aldı: ret Mecdinin f{öıü daima caddeyi :ınıı emın o masına raemen • a - nakalA.t nazm Piyctrl'nin söylenti" 

gmlar çıkarmış ve salimen üsle· dlnJn paralannın cnzlbesino kapılmıı _ Yapaca""m ı. ltaalt ve kl&alktir. aöılilyordu. Fakat iki hafta gectlAl fet Mecdinfn kaJbl rahat değildi. 
deıwıdl su &. a ., .... el mulıtemcldir. rine dönmüşlerdir. e• • heyi!\ Mecdlde aradia• Bir apartımanda zemin katta blr kil• halde SühcylA Mecdfnln hekledllli • ·· ıyet bir gün karıııın:ı şu haberi )O. 

Şimal Afrikasında bir İngiliz mert, dllrllst crkefl bulm~tu. Mecdl çtlk daire kiralar, f6yle bir dlSfer, lc;l· gibi pilr hiddet npartımann gelme- (çok gec kalan haberi) Yerdi: ·.Vişl, 21 (A·A·) - MUta.reKe j. 
t • d"" .. ın· k .. n.: "d do SUheylft.ya çılgın gibi tutkundu. ne bir de •••"•el dakUlo korsun .. Bu· . 1 nwıyonunda Fra.nsu muralıhuı 
ayyaresı uşur ere uç llU§l en Uh ı•- a- rnışt .. - SüheylA Talimhanede .... a • p rtm nn1 p -ıı•· .. kk S ey w.ım izdivacı kabul etmeat rur !Özüm ona yazıhane olur. Sonrt\ o an, mare~ eten Ye ,,-

mure ep mürettebatı esir edil. Saffet Meedlyi §8.§ırbn.ı§tı, çUnkU karma "muhbiri aadık,. imeazlyle bir Do~rusunu söylemek ldzım gelir- partımanda yeni bir yazıhane tut. ral Veygand ile uzun bir g3rU.f!Ot 
nıiştir. Mecdi için SllheylA crl§ilmesl ımkln· mektup yazar, kııkaııçlıftıu tahr1k !C $affet Mecdl hundnn pek te şl· tum. den sonra Vlsbadene hareke~-~~ 
Doğu Afrikasında tayyareliri- mz bir §ahlka tdl. edersin. En matnır kadın blle kıa- kAyctçf değildi. Genç ,.e güıel 'Clak. Maksndr karısının yüıünden ,.3_ iniştir. B· Portman harp esirl.8': 

miz Buna • Konya hava üssü ile lzdlvnçlan mevsimin en mUhlm hl· l<andıtı zaman kendlnl üzerinde aan· tilo son zrunanlarda hiç te Silhey. ziyeti anlamaktı. SüheylA ga:ret sa. Din iaşesi h&kkmda talimat a]ıJld 
Berbara deniz - hava üssü ve ln.. dise.ıd oldu. BUtUn latan bul uzun mQd• dıfr bulutlardan iner, yerlerde allrl1· lAyı aratmamağa hqlamıştı. Onun kindi: tır. 
giliz - Mısır Sudanmdaki Kilin. det bu c;lfUn sandetlndcn 'bllhaetU. nur. Tavılyeml tut görllmln kann için arlık Saffet Mecdinln gözleri _ Ne iyi dedi, 

0 
apar.tımının i. N8VJork, ıı (A.A.) - Pre• ~ 

rük mıntakasında düşman mev- Herkes onıan mesut biliyordu ve ııenlnle naaı1 mqgul olacak.. kapının önünde dıır:ıcak bir taksi- kinci katında benim berberim var. liated. ajammın muhabiri Grenerr: 
zileri üzerine tesirli bombarclı- öyle bllmeğc dovnm etliler. Halbuki Saffet Mecdi arkadaşının tav~iyc. den kansının çıkmnsını bekleml. Sana u:ıtr3dık"'a çıkar soclarımı !da elen bildiriyor: Fransa nıalt)•e ıs• 
mantar yapmıoıılardır. aylar, nihayet seneler geclnce vulyet '· d • .,, ~ .. -GJ 

1 'S defl§U. Herkesten cvvl So.f!t Mcdi sini tutmuş '<o derhal Ta.sim tara. yor u. düzelttiririm. m:n Buthlliye nezaretin, bü__:.111 
• ngllh tebUği kendlalnl bedbaht hl..uetmcğe ba§)&dr. fında küçük bir apartıman kira!~- Fakat Saffet i\lccdinin beklemedi. batllralarm ve sigorta lirketleı»-", 

~~~~~ği·.) - Dün ak. Neat ekaiktt l:i? Hiç! .. I<"a'kat her ne- mış ve karısına şu mektubu yu: - ili bu hldlse nihayet bir gün Tuku Sarf et Mecdi rahaj bir nefes al- naldJnl temin için yakmd& pati• 
,__, ucut' dense Sa.flct Mecdi ,kendini karıım· mıştı: buldu. Güzel daktilo ile aşinalık e- 'dı. Her halde mektup karısının e- gidecektir. 

Garp çölilnde: Cappazzo'ya dan çok aşağı görüyor, karısının lten· "İhm:ıl ettiğiniz koc:ınıı, kür;iik, derken, ıkııpınııı öniinılc hir oloıııo. line silmemiş olacnktı. Mareşal Pete'.: ~'rar.e•z hüld~ın~; 
yaklaşmak istiyen düşman kuv- dWnc ehemmiyet vcrmedlR'!Dl zanne· ı::ii!el hır rlaktilo ile kendi!ıini a,·11. hıl <lurrluğunıı ve içinden knrısrnın Mıı:alfu Acar tinin Vcrsaya. yerl~meei haJtkl1'.' 

vctlcri üzerine mutad izaç bas. •-m::ı-------------------·------------··--------------------- kararından :sarrmazar etnuımiftir• 



j 1: ener. stadında yapılan dünkü maçta 

-

Fenerbah~e Ankaragü
ctlntl S - t mağldp etti 

baştan Bu mevsimsiz musabakada, birinci devre 
sona kadar anlaşamamış bir oyun 

çıkaran Fenerliler devreyı 1 - O mağlOo bitirdiler 

YAZAN: 
-5 

~imel ile 1ertleşrniş kirpikler i. 
terisil}de parlıya'J ~·e,il gözler bir_ 
denblre korku ve hayretle doldu. 
Delikanlıya .. bütün bunları sen ) a
pı)'Orsun,, der gibi kızgın kııgın 
baktı Te sonra: 

Demlı'lpor 070ncularından bazı:, ... dan Abada biç aeylrcl yok. 
lartle tahlyeli bir şekilde hiç te O,U amaa aman ook snkll blr 
mevsimi olnhran bir karşılaıma takDde d9Yam etti. JltrtDcl de\'l'8 r.
,.pmak llzere '91ırlmlze ıelmlş o. --. llııda'bl •Jalmdaa Ulc piti 
Jıo Amıradc:ll takımı, din Fe- attı. Bu fOJdtn llODl'a .AltmoırdllluJaJ' 
nerbahçe stadında, Fenerbahçe ta. ~ o,....._ lıaf!addar. Dnre 
kımt ile kartılatıı. llCllduma dolnı Altmordu 80l •çıtı • 

Hakem Sami AçıHne)in idare. 
alnde maç Hat 8,40 ta J;ıf)adı. Bu 
meftimstz nıftsabekının ıe7(rcllerl 
kapah tribynlerf aşmışyordtı. 

mn çeklil! eıkıca bir ,Ut. Jı\mer 
bekleriaia •Yatma vararak kaleye 
Sird1- Bu aureUa blrt.Dci dnn 1 • l 
berabere neUcel*dt. lldnol cı.we 
rener 80I ıçı YUıtutl• bir eoı dala" 
kamnan FenerlUer abadan 2 • l 
pllf cıktd&r. 

- Gücenmeyiniz ama Galıp Bey, 
dedi,• bütün bu sözleri bilerek 'e 
düşünerek söyliyecctinlze bir tur. 
lil lnanamıyorum. Şirketin bortlıı 
oldulunu kabul edebilirim. Fakat 
tnls vaziyetinde oJdulunu hiç san-

Takımlar sahada ,u kadrolarile 
yer aldılar: • 

Ankara: Mehmet - Sa11Jı, Şet-. 
ke~ - ısma11, .Nuret. lamalı -
R~ S.ltll, l'...t, Buaa, Ri-
9e1fa-
l'mlem.ı.: Narl - Mmf:~r. 

Leblp - Omer, Eat, Ji1kret -
Kadri, i11~ ! ı·a.,.r, Nael, Bari. 

Ankarnhlar o,-un ha,ıar ba,la
nıaz dnıııın Te anl:t,mı, akınlarla 
Fener kale)fnl sıkıştırmağa başla. 

dılar. Noksan Fener kadrosu biri. 
blrile anla'8n bir o)-unla bu akın
Jann karşısında ıuıunmeia utraşı. 
yorsa da Ankaralıların lehlerine bir 
neUce almaları her an beldeni. 
1'0J'(lu. 

Ankaralılar hle önlerinde acele 
etmeleri yüıünden oyunun 25 inci 
dakikasına kadar 2 sol fırsatı ka
çırdılar. 

Rakip kaH: önünde dojru <lürüst 
bir tehlike yaratmaktan Adı bir 
tekilde çırpınan Fener muhacim. 
lerinl Ankara ftılldafaası ko1ayhk. 
la kesiyor. 

.Nihayet oyun yine Fener kalesi 
önüne yüklenmişken, Lebip 18 ya
kınında topu ravulle kesth Verilen 
frlldkl Şevket sıkı bir şiltle klnı.. 
senin mOdahalesJne meydan ,.er. 
meden Ankarıı)a ilk golü kazan
dırdı. 

Devre Ankaralıların l-'--0 ıaJe. 
f)tsilf netıcetenaı. 

1K1NC1 DEVRE 

Bu dC\·re ba,ıar baıJamaz herkes 
yine AnkaraılkOnlln ıllzel bir o-
7Wl tutturacajını Te daha da 80ller 
•~atmı sannedi70rdu. 

Pllkat birinci dnredeki ile kı. 
ras kabul etml)·ecek kadar sini 
0111ıyan sarı.lkh·ert tıkım, ha 
devre Basri, Omer n \'apr Ya11-
taalle yaphlı 3 ıolle mfisabaklyı 

1-1 p)ip bitirdi. 
AnkaraaQcii ejer, birinci devre. 

deki ıüıel O)'UD\IOU boımayıp de
•am eltfrebilse)·dl netice muhak
kak ki bqka tilrlft olabilirdi. 

Fenerin ıolleri: 
12 inci dakikada BHri, 15 inci 

datıkada Omer, 2& inci dakikada 
Yaıar tarafında.n. 

B takımları maçı 
mcee•açs. ALTINOBDCı l•I 
~ 11' tak"'>'tll ADbn. 

slaO ~ enıl J'eoerballı:e De 
AltmOrd1I ıaJamJan U'MIDda rapdao 
B taımnıan mtıaabakulD& talnmJv 
111 bdrolarla gıktıl&r: 
......... ı Mtaftd • Batlm. 7AJMI 

• •ı,w, ............ •Muit, 

A l 
mıyonım. Bu nasıl mümkün olur 

t Yarış arı canım. Elimizde o kadar mal, mülk 
Yar ... l)irtcet sermaye•lni teşkil eden 
binalar, depolar, müineler, bin bir •k• · h fta k 1 d b k çe9lt emllk ,.e en-a birdenbire na-l ıncı a oşu arı On ov1ı ııl yok olur .• Müsaade ediniz.de bu. J 11 na irıanmıyıyım. Hem size daha a_ 

hı·r ı•nıı·zam ı·çı· de yapıldı çık söyliyeyim mi? Siz bunlan ,, n 16ylerken ya taka yapıyorsunuz, ve-
yahut aizJi bir maksat ujrundı be. Dilıı at )·anşlarının ikinci halta 

kotaları dün Vellefendl alanında 
raplJdı. l'oşulınn .başlama saatine 
kadar hlalerce meraklı kotu ma
hallini doldurmuıtu. 

Gelelim kotuların neticelerine: 
BiRiNCi KOSU: 
Dört ve daha yukarı yaştaki ha. 

Us kan Arap at ve kısraklara mah
sustur. Mesafesi: 2400 metre. 

1 - Kal'altul <H. Mutlu) 
2 - Vural (F. Oıalhnlı> 
J - Orııek (Halıtk Gü~lü) 
Toplu h(r halde cıktılar, bfnr 

soıva Oraek ba$a ıecti, arkann. 
dan KarakuJ, '\'C biraz arkadan da 
Vural .koşmaja bı,Jıdllır. Sona ka
dar kotU ını tekilde· denm ~iti. Ve 
Orftek yanıı birinci bitirdi. Kın. 
kot ikinci, Vara! Oçüncil lodular. 

NDşterek bahiste ıanyan ı lira. 
ya mukabil 130 kurut verdi. 

fKINCI KOŞU: (1/andlkap) 
Üç 11tındeki yerli yanm kan ln

ılllz erkek '" difl taylara mabms. 
Mesefeıi: 1400 metre. 

1 - Jlelılika (F. Karaoıman) 
!! - Neriman (H. Kuru) 
J - Tasvir (F, Karaosmım) 
Beş atın lfttnk etttli ba handi. 

bpta Neriman Uk anlarda dller 
41rt rakibini bir ha7Ji ıeride bı. 
nkarak son 200 Oncll metreye ka
dar a)'llı ~ekllde Y•nttı. Ba ande 
llehllkı sıkı bir hamle tıe bap ıe. 
çerelc yantı birinci blUrdl. A~ı· 
1111dan Neriman ikinci, Tanfr il. 
çtlnell oldalar. 

Nllfterek bahiste: Ganyan 125, 
pilse ııo. pilse 140 kunıı verdi. 

UÇ()NCO KOŞU: 
2000 liralık blr mllklfat kazan

mamıı olan Oç yatındaki yeril ha. 
Us kın lnrfllz erkek Te diıf taylı. 
ra mahsustur. Mesafesi 1800 metre. 

1 - Jliı (Nihal Atlı) 

2 - Giıra11ak <Ali T•llııll) Dl korkutmak istiyorsunuz! 
3 - Thalı (F. Kcıraoıman) Bir an lçeriıinde Stıııeyllnın )Ü. 
Koıunun başlanııcındaıı itibaren liinde maltyajın sakladıfı bütün 

:tiis haıta liderek yarıp rahllt bir eblller beJirinrdf, Süheyll şimdi 
şekilde bitirdi. Arkasından Gllra· bambafka bir kadın olmuııu. Bir
~ ak ikinci, Thals üçilncü oldul1r. denbire kalkan bu asabi kadın kol. 

Miifterek bıblıte: Gan11n 2f0, ltnndakl bilezikleri şıkırdatarak 
pilse 125, plise 300 kuru, Terdi. biru ötedeki masanın çekmesini 

DORDÜNCO KOŞU: açb, çıkardıjı bir klJıt ıomannı 
iki yaşında ve Jco,u kazanmamlf Galibe uzatarak: 

yerli halis kan lnrfllı erkek Ta dl. - Samsunda.ki depomuzda çıkan 
'i taylara mahsustur. Meaafest: yanaından sonra ııiıorta kumpao_ 
1000 meıre. )'Hile aramızda bir ihliJAf çıkh. 

t - Sal>11la11 (S. Tımıl) tı mahkemeye düıtil. Bu zarfta o-
2 - VJllG'cı (F. AUı) na datr ewak var. Bakınız bir ke. 
ı - A1/fer (Fahri Atlı) rer Ba dan sonunda mühim bir 
Daha ba•lan11eta taylardan biri talmlaat alacajımı umuyorum. Bu 

koşuyu terkettl. Toplu lldl)"orlar. para tlrketin nzlyetlnl ıslah ede. 
Bet )'tlı metreden sonra Subnta1' ba- cektlr her halde. dedi. 
•• ıecerek 11nıı birinci bltlrdl, Galip kendisine uıahlan büyük 
Arka11ndan Umacı ikinci, Ayfer il- llrfı ehemmiyetsiz bir tnırla itti 
çüncü olarak kotU)"U billrdllet. Ti: 
lfütterrk bahiste: Ganyan 120, - Maalesef, dedi. Bu dnan ta-
ptase 100, pllse :UO ve üçilncü • mamile kaybettiniz. 
dördüncü koıular arasındaki çifte Sllheylanın ~aşkınlığı biraz dalıa 
bahis bir liraya mukabil 00 kunı~ arttı ve inanmak istemiyen bir ses. 
,·erdiler. le: 
BEŞlNCl KOŞU: (Satıı koıusu) - Ne vakit? 
Dört Ye daha 3·ukan )'.aJlakl ha· Diye sordu. 

1.is kan Arap at Te kısraklara 1111ıh. - Bir ay kadar olu1or. Sabam 
sus. Mesafesi: 2000 meln. - bllbUsa bu dnayı dair de siıinl• 

1 - YIJhel (Fahri Allı) UQn uzun konuşmak btenalıU. 
2 - Caıı (Sadılt Balkır) SGheylAnın kendini zorlayarak 
3 - VnllJ> ( A, Gellı) muhafaza edebildlill zahiri Jlkaydl 
ltOfd hatlar batlamaz Can ha.. lltlk tamamile kaybolmuıtu. Göz_ 

ıeçU, 1400 nıetre7e kadar aynı va- IMıl>eklerinin renli solmuş, ihliyar
z179t devam elti. Bundan sonra blı bilUln çıplakhlırla meydana 
Ylksel llkı bir ha.ıe ile Can'ı çıbnı~tı. SDhe>·ll bu fırtınanın ko 
seçerek koşll)'U birinci blUrdl. Ar. Plcalını fçln için ıezmiı, fakat bu~ 
kumdan Can ikinci, Cnlü Oı:üncll na bir Uirlü inanmak istememişti. 
lddiler. Şimdiye kadar Üzerlerine inen ka· 

lılilJterek bahiste: Ganyan 180, ra bulutun aiırlıiını hissetmiş, ra. 
püse 100, plise 870, Udlf bahis tıt .carmemek için gözlerini kapa. 
1250, Uç, d3rt, beılncJ ko.,ılar ara• llUflı, işte •özlerini aralık yaptıiı 
ıındakl OcHl bahis te bit liraya h anda tamamlle. karanlıkta kaldı· 
mubbll 735 kuruş •rdl. lıaı anladı ve ürperdi. Şimdi rok 

-------------------------- llOl&rordu. Fakat kime ne demel• 

Denl•zı•n sert olmasına rag,. men hakkı Tardı. Noterinin, avukatının bOtiln ihtarlarına Jlkayt kalmı,. 
kendisine vaziyeti anlatmalı: için 
Oll'Pıaan emektar memuruna karşı 

dünkü kürek yar11ları güzel oldu !:::1:!~!~''i..~~~~!ıs~~lez~~~~~r~: 'I tmnaııltu. Gelen mektuplan ne,..mt 
~emek tçln okumak bite !.ite· 
._lfU. ltlheyta. busUae kadar tees
lllr ~ak tçln ile llkayt kalma
'71 tareo. •bnlftt. 

Bayanlar arasındaki gar ışı 
Fenerliler kazandı 

ilk teıvikte Günetliler birinciliii aldı 

JIUyuıc be.but tarafmdan pmartıl• 
llUf. koe&11nm aatldc zamamnd& hop-

• 

MUZAFFER ESEN 

palıktan batka bir ıey dU,UnmemlJ 
bir zengin kadmın yapacafı bwldaıı 
b~ka bir ,ey değildi. İhtiyarlık bile 
Stlleyllyi eakl hoppalıgmdan bil' tur
IU ayıramamlJ, hayatın üzUnttllerin· 
den uzak kalıyorum diye kendlmd bl· 
le bile !eWtetln kucatma atnıqtı. 
Şimdi ıözıert kapalı, kenarma kadar 
geldiği bu uçuruma dtıpıemak Sclıa 

bir mucize beklemekten b&fka JaPI• 
lacak bir ,ey yoktu. 

Sllbeyll, !elAketln gelip çattıtnıJ 
haber veren baykup. dik dik lıaktl. 
Şimdi bu delikanlıdan nefret ecBJor, 
bUlUn feWtetlni ondan blllyordu. lh· 
Uyar kadın bu dakikad& mUtbff bir 
1ıtnır bubranı lçeri&nde idi, avuçlan· 
nm lçl ate§ slbl yuııyordu. ll'&kat SU· 
heyıa. bu dakikada dahi gllJ'Ul'UDdan 
bir ,ey !eda etmek lltemedl, karpnn· 
dakl adama bir amele otlu 0~11 
anlatmak, aralarındaki içtmı&l tarJu 
gtietermek i.st:edf ve para .m...ıaıd
nln kend.lahıce dalma ildacl derece«k 
bir 1t oldutunu hatırlatmak bttJea 
kibirli bir ...ıe: . 

- Amtm, dadl, ben lçbade dolup 
bUyildUIQDUz bu bult 1f1en kadar •· 
nemf1'Ql'UDl. Böyle ,eylerle utralm&k 
ı.temem. Bu meaeleler kcmupsa.lan• 
ma mevzu bile olma.ta detmes, Utla· 
dmıs mı! 

Soma yQsflkleriyle ~ btr 
hanlmefendl ta'Yl'tyle clnam etti: 

- otıum, ukerlljiDI bitirdi. lim· 
dl JıCru diDlenJ.Yor. ı, bqma recmeaJ 
;yalandır. o vakit... .).,,L--"A--

O&llb ellD1 kaldırarak D~ 
.a.tlıııtl keKI. Ve her tQrlfl ,aplle)'e 
.. t..ddade Jlfhayet veren btl Yt 
kaıddn bir .. ıe: 

- llQbude efendim, dedi. ldan 
mecl1al *>il toplantmmda fb'bt lflerl· 
n1n bqm& ıetlrllecek ml1dDrtln ,.ua 
Uurlade de durmUf. Bu iGtbD&da. ot 
Junas Sermıed'ID mm de pemtı ..._ 
mecus henUs kendfetntn pDO .. teo
ı11bula olduluJm 1lert allrenk flrlı:e
Un mulraddıeratmı Ol1111l1Dml e1IDe 11&· 
r&Janak ı.tememlf. 

- Ne demek latlyorauıaws f Ba ti· 
carethanemln f.mhi deA'U m.qlmT 

- Kocanızm ölUmUnden sonra mil· 
euMtnln bir llrket hallne kO®JdulO· 
DU 1Bluıu,onuaus pllba.? 

- Jıımıaeaı bV flrket hallDe kon
JIUll olabmr. J'üat bu otıumun baba 
mun, bOytlkbabumm 'bGttıa llqatLı· 

rmd& utrapnk kurduJdan Sftm u
zak kalman mlnıeme plmlS JEL. 
~ Ben Sermed Be7fD pruttm U• 

:u.k tutuı&calm& dair bir ,., .eıt•· 
medlırı. lelere mecURn1D de blSJle 1ılr 
1Utt1 ;yok... ODiar Sermedin 1*m 
llrbUıl blSyte m.ull79W ve JIQ&U 
bir anında bqmda bulUD&DU)'aC&k 
kadar tecrObealS oldutunu 8'f110Jor
lar. Othmuz pek&J& firkatte Ddncl 
derecede bir memur ol&blHr. l'alrat 
17lrketln bqm& geçemez. Eluen ler· 
medln bö)'le atır bir 1fl bapn.cak 
ıekllde yetifUrllmiı oldulUDU ü de 
iddia edemeulDls u.mnm. 

(Dnamı '1U) 

Tramvay çarpb 
Şlfllde Keırutıyet mala&Daalılde 

Ta,ocaıt 80kalllld& obJıuı 20 ,..... 
nada atma Ha"*'r caddubıde Jc.ar. 
fldall Jcarpya seçerken 413 JlUllll\RlJ 
Y&tıawım ld&realDdeki 118 numaralı 
tramY&ylll adenialne manıs kaJmıı, 
bqmclan yaralanarak ştıu Ç(ICUlc 
hutahaneslne kaldırılırıqtır. 

~ 'l'ank. nın&. ... a-er. 
.AlllaOftlaı t...ı • NIJul, lla1lt • 
~ °"98. Oaler • l8fft. ...... ................. 

19•0 senesi kürek tamplyona11na 
teıvik müsabakası d:in Yenimahal
leden baılamak ve Biiyükdere Be. 
yaı Park önilnde bitmek üzere 2000 
metrelik saba üıerinde yapıldı. 

Denizin sert olması rerek kürek· 
elleri ve ıerekse hakemleri hareket 

emrin )'etinde Ye yarıı esnasında 
epeyce yordu, Bütün bununla bt. 
r-ı>er ıniiııabıkların 'e hakernlp 
rin ,·ukuf Ye idareleri, yapılan (8) 
yarışı da muntazam ve prüısüz 
DJlıayetlendird i. 

Edebi gençliğe bir fnsaı 
llGalwkanm •cata rutıamıf ol. 

Akdenize çıkacak vapurla
rımız hakkında yeni kararlar 

Dünkü su cereyanında; hemen 
hemen denizin sathı He berabefo o 
lan skinert idare etmek büyilk ,.; 
:yorucu bir mesai sarfını iıUlıam 
edl:vordu • . 

Bayanların da dünkü yanşlarda 
ıösterdiklerf sevk ve bilgi biıe bu 
sporlara baJlaldler tarafından cid
di bir allka gösterilirse, bu 1'1n 
daha çok taıniın edecell ,.e buıün 
sadece iki klilbümüıün ba;yanlanna 
hasretmiş bulunan ıponıa bu tube. 
ıiode daha bir çok klüplerimilln 
yer alacatı kanaatini nrmiıtlr. DO. 
kD bayanlar yanşında (13) puvın. 
la birinci ıelen ve ajanhtın kupa_ 
sını kazanan FenerlJJerl tebrik e. 

• 

Avrupadaki 
telebelerimiz 

•Dün aelenlerin 
verc:lilderi malUnıal 

AJmanyanm Drezden ,.hrlnde mo- deriz. 
blıladla tatwtısnı lılttna Jıltıcahit BQ.. Sahanın )'arışı dışarıdan takibe 
.., De ı~ bu'kuk taUIH•I ıaı- mlsait bulunması Yenimahalle ile 
puı BG1ad Kenameucjotlu d8D •· BQyiikdere al'Mlnda rıbtıftıda bir 
ballld Xoılvaui3'0Dalle pbrtmlse ıe~ ha)·Ji kalabalık toplamıştı. Halkı. 
adfltrdlr. mızda bu spora karıı olan aJi.ka 

Vttdlklert malflmat& töre, ATl'llp&- dün bir kere daha kendini ıoıter. 
ela bulunan taıebelenml&Jn ls.,.antn mişti. 
TUl)'etl t)'ldlr. ltP1 &ltmda bulımaa Şayet ha,-ı ,.e deniz biraı ıakin 
l'nuu: topraklanad&kl t&lebelerimls ı olsa:rdt· eminiz ki ı1eyre ({elen halk 
V1flye rttmektedlrler. Blllluaa Al· daha f~dala!lncak ,.f' >·•rışların ta 
Dl&nl"&d& talebelerimize bllyWc kolay- • 
hklar ve lyl m~ıe edilıııektcdir. (Dtı•anıt ~ n1rcıirlt) 

•6 <"enıe •hır 117 ~, ,,,. Ahır 
+ıııır •8 '" 1 !) 

\'Wthıı \ 1&1111ı1 t;ıuaııı '•Katı a-;~• 
UllietUı 
..._ .,, t7 ı u ' u ı ıa 

Otte ...... 
~ 
y ... 
la.ak 

ıı n ' u 11 tt ' u 
1111 aa11ıa au 
ıt il 11 .. 11 si ıt .. 
.il il 1 M il ti t M 

2 1, 7 ti 1 U , N 

Ben bu vui1etten, tllif 7UJ 
yazıp ta, aat.calc ,_ lmJ-.. 
na körpe kal- •••rnran ·we 
umumiyetle istidathlann lehİM 
bil' r.etice çıkanJOl"UID: 

Bu senç yolclqlartımz Witiin 
pzete ve kitaplann, t.rcüme. 
lerle ve adapteleri• dolu olclaiu· 
nu iddıa ederek kmdilerine yer 
kalmadıiından ıiklyetçi idiler. 
Bu tercüme ve adapteleria de ço. 
iunı. fransızca ve inıilizce aue· 
telerle, meo nmal.an ve hu lisan.. 
larda bazı kitaplar tetkil etmek
teydi. Hele şimdi lngilt.ıeclea 
kitap ta plmiyol'. Haycli ..... 
hm; amç ve kunetli istidat•· 
laiplerit ... SıvaJDl W1an... Apa 
brii..ıumıu... Sanhn bl 1 ılı 
ret ... Ba dünya böyle -... 91• 
tikçe tercüme '" aclapl.liiCkia 
stoklanma da tükıHctiim tiP
he 3 oktur. HallNki aizler, ..... 
nizde bitmez tii"-- lıir ~ 
ham hazinesi ~ .... 
etmiyor muıunaz? ......... · 
lemlere ••• Fınat bu fırtat! 

HtKMET MONIR 

• 



klt>mitlLER 
Slnu!I niil' lbnnn en nı'Mlf11l nıil

sabm'bJaftnu ... BÜ yanflara da ~ 
klb Clrdf. 
r.ı rtftt: 
('ôfUaray, Beykoz, Gtin~ Fe.. 

ner Ye Auadola tekntler(tfi~ ~· 
tilt bit ıntts.bıka çok ,tilıeftotdJL "t 
Kurada sahili bzannn dalma fGla 
en"'ii sartetmeıt meebôri~tlncle, 
bmua mabbtl-a~t tıt'ifİ ıtu ,_, 
ve Wlartn J«tdımı lıe rdlplerlM 
ıerarette .Oerllk tetcmı::t~. 

S'ahltden sıra ile t..,_taSll'll1, 

t ta ,, 


