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Her Yerde 5 Kuruş 

Rus tank kolu Ruman anın içine sarktı 
Göze. çarpan Ruslar . işgal ?1ın-l 
~Hakikat takasını tevsı et

mek mi istiyorlar 
Bir ... sen'11. az bir müddet zarfında, 
bi·r illi stihtesna ita, Avrupanın bütün 
kllçük ilerinin yok olmasındaki 
- ve Amiller nedir? 

eyin Cahid Yalçın 

Tank 
• 

yenı 

kolunun 
hududu 

miş olması 

ganl~şlıkla 
tecavüz et

da muhtemel 
BUkreş, 29 (.A..A.ı) - SWa:a! 

yayı ve $ovyet iega.1 mıntakserndan 
ilhak gelen haberler, pek muhtasar -

etmış dır. Bu haberlerden bi)halS'l öi 
rerıJldi~ ....... o-nwıı bir ~et tanlt Sovyetler Birliğinin Rumany ·~ ~- ~J 

ya mukavemet göstermesi im- kolu bu sabah Rerta. civ~ 
kii.nsız olduğu kabul edlliie ae, Dorohoi mıntakasmda M.oloto -
hertıaı.u· hil'kaÇ sene sorıra ken tun Ruma.nya htikftmetine vea-
~ · diği notada. bildirilen ha.ttı te-. disini toPladığı ve Rumao~dan 

cavilz ~;..+; ... , B tabyayı zorla geri alabfie.. ..,~~ 

c k derecede kuvvet sahibi ol- Şimdilik bu hareketin Sovyet 
duğu muhakkaktı. hhnkı biç işgal kollan kumandanlarına 
bir zaman tanımamış olan Sov-- verilen em:trierde ııa:n.hat olm~ 
yeller Birligi ordusunu tanzim dığındalı mı, yoksa Sovyetierin 
ve ıslah etmiş olmakla beraber 1 Molotof ta.rafından taieb edilen 
eski yerlerini Rumanyadari. geri mıntaka&n daha, geniş bir mm-

.. .... 
~Bil 11••-m• 11e lrmi8oltnlafd Ltb)'ayı tJJa.red esnaamda ~ W. ftJlllll 

~~;!~;~::~~;c ~I= :a~i~: :t!ie::': 1 ta 1 ya n M a r' eş alı NiGin bu kadar ~a.bır? mek mümkün değildtr. 
Alman Führer'i en ~ağı on Yeni Sovyet. Rumen hududu-

on b~ senedcnbcn k<mdisıne Av nu tahdide memur muhtelif ko-
rupada müstemleke temm etme- ın:itenin Rumen komisyonu aza-
vi er· ;·vnr ıki viiz mılvon .AJ-ı 61saat11 ~ Kös:1.t..ilceye fiare -
m n çıf t iyi rahat rahat ya.şa-ı Sovyetiel' tarafmdaıı işgal edllea BUkovlnac!all tarihi bir (ll!Jel' ket etmiş!en:fü•. 

I 

:ru~,;.:-1~:;;:~:. '';:u:r:k _ Macar ve Bulgar fikü ü~alyaını taıtııteObahlırl 
::.~:;::~1::~-:;::r::.~~k~;.:: ve matem günleri ta18bterine ital- ve lb11rtoırpüdoslUI lb>atnırıDdo 
:üs~:~~d~:: i~:naıı::.= .Bilkrel, {Hususi Muhabiri ·ı cı gUnü Btikr~ çok büyük heye- yanın cevabı ha~::~~ (A.A.) - lngilb1 ~~i;~s:vı:e=ru::- ;:ı:yy.==~::~l !~t: 
arasında da yalnız kuyvet mü- mızden} _ Sovyet orduları Bt.'- can mtleri yaşadı. -o--- DUn, Eritredıe Macacca depo- tabi tutulmtıştur. ÇOk aşağıdan [Sollu 3 u-u sahifede] 

na.sebetleri tee üs edebileceği- sarabyanın bellibaşlı şehirlermiı Bu heyecan seferberliğin ilAm Roma Sofya ile Peş-
nı, bir giln iç.in kmrvetten baş- motörlü dört fırka ile iş~le baş . üzerine ya.~tı ise de Rumen • •• t k k . • . b 
ka bir hak tanıyu.mıyacağmı ile- lamazdan evvel ayın yirmi altın- (Sonu s Wtdi saM/ede) teye sabır tavsıye u are e o m 1 s Y· on u u .. 
ri sürüyordu. ediyor 

::~:~~~:;;::~!!i~( Emekli General ' .j::,ı:~:p,~!!~ :.::::: gün faaliyete geçiyor 
ları zorla almağa kalkmıyor, A-, bildiriyor: 

vustu .. y::ı.daki AJma.nlan üçüncü A ı ı· 1 h sa n s aA b ,· s Salahiyettar Roma mahfille-
Reich'n il}t.~n ileri atılmıyor, . rinde, Sovyetler Birliği ile Ru-
ı:: . ..,,ı.. ·a.~ - Alınan 
~ ~ • manya arasındaki meselelerin 

· :Se·~·or 
:1 • ou..ı.;r sulhcü bir hal suretine rabte -

,:e lt.., " korıdo~ ile şarki 
Pru~rmağa kat-

lan~irin bf ka~&ammül ?. 

E4'iik ~ muazzam 
orduları, taa~~ tayyareleri, 
do.,..annıalan v~ Her büyük 
devlet A vruı)a h8:ncindeki geri 
kıtalardn rırııa.tmı ve imkanım 
bulunca birçolc arazi zaptetmiş 
ve bu suretle ıcenalsine bir dün 
ya imparatorluğu kurmakta te
reddüd .etmemişti. Uzak yerler
de. böyle maceralara ablan ldi
çük, biiyük fakat müdafaa.sız 
\re kuvvetsiz kavimleri yutmak
ta tereddüd etmiyen bu bttyftk 
empcryalizmlerin ti yanıbapn
da İsveç, Norveç, Daııima.rb, 
Holanda, Belçika, lsviçre, ve 
l3albk devletleri gibi gbel ve 
V>ngin ve askerlik bakımından 
ehemmi~ küçfiJt ve pek kolay 
·lokmalar •8)dı. Hele Macar o
valan, Rufneİı \>etrolleri, Yugoe
lav ve Bulgar . mahwılleri pek 
cazib birer -.§iklr idiler. Bütün 
bunların üstünde müstesna m.ev 
kii coğrafisi, .bitmez, tÜkemnes 
nıenabii ile bir de Türkiye de
tin iştihalan kabartıyordu. r4-
~f, titrek bir Osmanlı impara
torluğu, Avrupanın M bUyttk 

\re en kuvvetli devıetıcrinin hırs j \Skeri yazılarını ay başından ifi· 
\>e tamahlarına, miidhiş düşman , , 

4.rın~ ve mükerrer hücum ve baren Yenı Sabah da yazacakhr 
Hüseyin Cahld YALÇIN J [Sonu 3 üııcü aahifedel \._. _______ ._ _ _. ___________ , 

dilmesinin gerek Romada gerek 
Berlinde memnuniyetle karşılan 
dığı beyan edilmektedir. 

Macaristan ve Bulgaristanın 
da isteklerini almağa hazırlai- M 

dıkları hakkında yabancı mat-
• buatın yaptığı haberler, ayni 

mahfillerce, anlaşmazlığı geniş 
letmek hedefini güden şayialar 
olarak telakki edilmektedir. Bu 
mesele hakkında, İtalyanın sem 
patilerinin daima Macaristan, 
Bulgaristan hakkında ve bu iki 

[Sonu 3 üncü sahifede} 

İngiltere Mısırın 
harbe iştirakini 

taleb etmiş 
Kahire, 29 (A.A.) - Ali Ma-

bir paşa, Mısır ayan meclisinde 
aşağıdaki nuku söylemiştir: 

- Evvelki gün, sizlere, hü
kfmıetin, İtalya ile müttefiki -
miz İngiltere arasında çıkan 
harb hakkında siyasetini bildir
miştim. Mısır milletinin hissiya
bndan ve arzularından, ilhama
lan bu siyaseti, müttefikan tas
vib eylerniştiniz. 

Müttefikimiz bizim harbe iş
tirak8.mizi istediğinden, benim 
için, memleketin yüksek menfa
atini nazarı dikJ:a.te almak, ka-] 

1 

[Solwı 3 üncü sahifede 1 J 

General Veggand Surigeye giderek Suri
yenin hükumete itaat etmesini temin etti 

Wiesbaden, 29 (A.A.) - Mü- ltJJllUflHHJllllllUIUllfltllllUUllllllJllllJHflHJllUJlllllUllllllUlllUlUUllJUlllllllUlllllUI 
tare~e komisyonu, JUlll _sa.~ SABAHTAN SABAHA· 
faaliyete başhyacak ve ilk ıç- • 

:ti::~~==H:,Akdenizve Fransa 
ziıiger, yanında iki kurmay su
bayı olduğu halde, Alman baş -

_ murahhası General Stuelpna.
gel'i ziyaret etmiştir. 

Suriye silahlan bıraktı; Cezayir ve Tun us 
~da bıraksa denizler gene lngilizleıindir 

Almanlar, lspeııyol llllıchıdımda 
Madrid, 29 (A.A..) - Alman

ların Fransız • lepanyol hudu
duna vaİ-malan milnMebetile, 
bugün resmi merasim yapılmış
tır. 

Alman kuvvetleri kumandanı, 
sabah İspanyol kıtalan karar -
gahını ziyaret etınif ve burada 
merasimle karşılanmıştır. Ge -
neral Pinto, İspanya ile Alınan
ya arasındaki sıkı dostluk ra
bıtalarını tebarüz ettiren bir nu 
tuk söylemiştir. 

Bir müddet sonra, General 
Pinto, Alman kumandanına, Bi
arritzc iadei ziyaret etmiş ve 
öğle yemeğini burada yemiştir. 

Pazartesi günü bir Alınan 
motörlü kolu, İspanyol toprak J . 

1
• 

lannda San . Sebastien'de bir ıı~r 1 1ınrlt ge-
geçit resmi yapacaktır. mz_ ·.Re. 

Suriymiıı menfi kan.n pol~ - kde. 
Londra, 29 (Huswd) _ Su· •izde İııgi.i% 

riyede ahiretı &vvelce verilen ka 6ah ri üsleri 
rann hilafına olarak Bordo bil- W!t ir haber geldi: Suriyede-.1 
klımetile teşriki mesai edilme- f;;:'f!T l:i ı.'ı-ansız kumandAnı 

(8onu 3 linoG aahifede] lı.lli;;u;ı::watı ke&miyc karar ver-ı 
1 
ı_ 

mi~. Bu demektir ki Suriye de 

ln_giltere ile birlikte hal'eket et-
{8onu 5 IRcl altifede] 
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Memleket Haber 1 eri )iP OL I T 1 K A] 
· Bir okuyucumuzun bugünkü imtihan Müttef klerdeki şi- r-- . . . " 

ıısulleri hakkındaki tenkidleri ıeplerimizden biri lstanbul Şehtr Mechsı f evkala-
Sert buğdaydan Fransentn vaziyeti 

ekmek ·ımaıı· f ı·krı· M aretal Petain hlikGnıetl ıuNI 

, ........... tl6friM ~ bir 
okuyucu?IWZdan 'tncktcblcrdeki 1 
tn.hhan BİBtemleri hakkında şa
!JMI dik'lrat bir mektlı&b ald k. 
M•rif Vekciletinuı na21Cın di'!v 
1'wditti 'lbctntek ti.:::ere aynen 
aütunlanmıza g çiriyor&LZ: 

F.kiden h pi.mızın bıldiği bir 
imtihan usulü vardı. Sene niha

yetinde d rsler kcsılir talebeye 
15 gunden bır aya kadar bir 
devrı teftih verilirdi. Tal be bu 
muddet zarfında derslerini tek
rarlar, noksanlarını ıkmal eder 
ve imtihanlara başlanırdı ve 
muvaffak olurdu. 

llmdi de dersler kesi yor. 
Fakat idman bayramlan, genÇ

lik bayramlan, bılmem ne bay
ramlarile iegal edilen talebe 
den yorgunluğu yerine v\ıcud 
yorpnluğu alarak imtıhana gı
n,w. Ders kesımınde çaldığı 
için imtihanda da. oynuyor. Es
kiden, her mektebin, her mual
Jim.in bir imtihan programı var 
da. lmtibaıı sualleri vardı. Bun
lar ta1ebe,e verilır, yahud ya> 
dmhrdı. Talebe bu programa 
a&e çalışırdı ve huırlanırdı. 

Ya.alan ve haZlrlanan bu ımti
han programlan ders progra -
mma uygun ve kendine tahmil 
edilen vui.faılıı neden ıbaret ol

dağunu bildirir, ya kur~ usultl 
ile veyahud kurasq birkJu.i sua
le muhatab olur. Çahaap çaJJe -
madiği. bir Uat auufın dersleri
ni takib edecek derecede ilrti
clare aabih olup olmMbğJ takdir 
edilir ve ona göre terti veya sı
mfta bı~~ 

Bugün, bu usul ta.maıİıılc bı
n'"lmıe imtihan heyetini teo -
kil edenlerin keyfine terkedil -
•iftir. Ve hiç bir talebe haki
Jd ve ciddi bir tedkik heyetin
delt geçirilmemiştir. 

IJlkiden imtihan deA.iJen mih
mt ~ yalım talebe 
değil muallim de beraber ge -
serdi. Muallim lıazı.rladıgı prog 
nm.m hariçten, mektebile hiç 
allkaaı olmıyan zevattan mü -
lei*kil bir heyeti mümeyymeı. 
r teırdi eder yalnız talebeırine 
...ı irad etmekle iktifa eder, de 
RCei t&kdirini laeyeti mümeyyi
ııeye terkcderdi. Heyeti mUmey
,._ w .. we Himm görüıw 

talebeye daha bazı sualler so -
rar .,. by.metini takdir eder a-
8eııllertne '6re bulrJanan noma 
ra cedvellerine takdir ettikleri 
numaralan ka,ar imtihan nika
yetinde, bmlum vuatiel ahmr, 
talebenin derecesi tesbit edüir-
411. Jııfuallim de bu heyet huzu -
nada b•lldılı muYatfaJri,e • 
tin derecesine göre ya yüzü kı
a.ar ftf8)aad takdir üe ltaqa
Jamrdı. 

Bagln, muallim bu.an iştigal 
etmediği dersin mümeyyızliğmi 
bezan da kendi dersinin imtihan 
•lmeJyimijiıü ifa ediyor ve hiç 
)lir kontrole da tibı değildir, li 
)'uhtidir, teftişe, kontrole tabi 
~. lstediğmi yapmakta 
.-t>eatUr. Talebenin hakkı mU
neaatı, illbkı bakka kıyamı 
pyri mümkündür. 

Eskiden, be,ıetl mümeyyize 
talebeyi gWer yU.zle karşılar, 

Janmu, tekdir edıhnez, kuvveı 
maneviycsı kırılmaz. teşci edi
lirdi. 

daha geldi de olarak toplantıya çağnhyor ---Akdenizdcki şileblerim.i3e ya- T . 1 d o· k d h 1 k 
Bu "':ı, hem muallimlik hem pdan tebliğat lizenne gemileri - op anh a s Ü ar a tramvay-

mumc. v Y pan bu zcvatt.-ııı ıtıiz mem.le.teke dönmeğe ba.şla-
ba Iar ıın t yı tekdır cttı- mışlardır. Evvelce li'ransızlnra larının tasfiyesine karar verHecek 
ğı, t zız ettiğı•vakıdir. kıralanmış olan Şadan vapuru 1 

Esk den yazılan kıtablar tale- yükunU boşalttıktan sonra ha • 1stan~l .~hir ~ecl~ ~ ı Şirketinin belcdıyc tarnf\ndan 
beye aid olanı başka, profeso- rekct etmiş ve Çanakkaleye gel- şamba gunu belediye nyasctı alınmasına ve lstanbul Tra.m-
rc aıd olaw başka, idi. Bugün mi. tir. Gemınin bugµn limanı _ tarafından fevkalide içtimaa vay, Elektrik ve Tilncl İd re-
maddi menfaat temıni içw bu - mızda bulunması muhtemeldir. davet olunmuştur. İçtima og- lerılc tevhidcn ışl tilmcsine 
nun her ikisinm bırleştirildı · D r gemil r d pe.)derpey gele leden sonra saat 14 de ola- de karar verecektir. Üsküdar 
bır kitab talebeye aldınlnnş ve cckle:rdir. caktır. Fevkalade içtimam Tramvay Şirketi tasfiye olun 
profesorlere aıd olan mebahıs --•uc- ruznamesinde Üskiıdar ve Ha duktan ve B lediyeye d vro-
d tal bedeR ist,enmıiilr ve ıs • BELEDiYEDE : valisi Halk Tramvnylannın Junduktan sonra belediye şir-
t tasfiyesi talebi vardır. Meclia ketin alacaklılan ile mUzake-
enıyor. Şimdiye kadar on ili bin tasfiyeye karar veroılrten - reye girişecek ~ ıirketiıı 

Kitabqa meweud olmı.yan eşki ton kok kömUrO ra aynca üskUdar Tramvay bo~lannı tasfiye edecektir. 
lin tenimi hususunda talebe t k d"ld" 
tazyik ediliyor ve bittabi pek • O e 1 1 
haklı olarak bQ şeklin kitahda Belediye İktısad Müdilrlüğüıı-

Denizciler bayramı yarın 
merasimle kutlulanacak 

me ud oJeedıgı bildirildigı za de dün de kok kömürü bak -
man b r hiddet tufanı kabarıyor kında bir toplanb yapılmıştır. 
ve talebe al~ not veriliyor. Toplantıda Belediye brtıad Mü-

Ellkiden. t.iltihı bar 8lD1f t.aıe- dürü Satfet. ·Eti Bank mümessı-

beai aynı he.Jeti mümeyybenin li Rasim tili k&nür bayileri h• Bayram merasiminin programını neşrediyoruz 
baddeı tedJdJıiDden pçel' ve • zır bulunmuşlardır. 
recea ona gön tayin edilirdi. Toplaııb da Yerilen karara na 1 Temmuz Denizciler Bayra- Şirkeü Hayriye ve armatörler •. 
Bugün birbç imtihan grupma saran tebrimiarJe tlti k&nttr de- mı yann merashnle kutlulana • Alay Galatwray li8e8indell 
aynJan ..nvuı bir yahlld iki polanndan baPa bir kaç yerde calrtır. Bayram merasimine aid yola çıkmca limandaki btttUn 
grupu tepetüJU yunrlamrken yardmıcı kömür depolan teşki- programı neşrediyoruz: gemiler dlldUkla aelim çalacak· 
tlçibıcü v.,.nd dDtdlwt1 cruP li de muvafık gWWmtıettr. Di- Yann bütün deniz mtıetSSeSe- lardır. Saat 11 de Tak.tinde 
güle o,...,a auvaffak ohqcr. ğer taraftan li:tjbenk Zongul • leri ve vesaiti bayraklarla do - aancak meraaimi yapılacak ve 
BunlardmD lallftlfak oJamıyan daktati Sömikok -we Kan.bük natılacakbr. Saat tam U de mUtealdbeıı lbideye çelenkler 
1ara teneW. ..t6matm eli~ fabribJanndan kömür getire • Cümhunyet i.bldesinde, saat konularak nutuklar aö)'huecek -
Yecetimia lllai cliğerlıelme de rek buarladlğı ana depolara 11,4:0 da Beşlktq Barbaros tir. 
mualtimW•wı~ 

Çlinkil - ai gnpun aynı et. 
recedeki ta'atae ılea: mlrekkeb 
olamıJllClllJ .. tabiidir. 
İmtihan,~ bi.r ~~ 

nuna benzer. Buaa kaybedilir 
ve bazan kazanılır. Fakat ru
let çevr.ilideu bmıu bir usta or

pMll eder. lhl ilin direktM 
de Maarif Vetlletidir. 

stok etmep beeJenmıetır. Şım- türbesinde denizciler tarafından Betlkt.t .......... , 
diye kadar 12.SOO ton kömür ge sancak meruiml J9p)aeak ve Talrai'"cWri ~ lıita • 
tirtilm.iftir. ~ler konulaealıtlrı. J Dımda.n 90nra alay muııtuam 

Y-ı t llel rl ı-d!..11-• ~Yomubuılığmdan bir bö- yUrUJi1ele Ayupqa ,olunu ta-... - . "~;. 
k Jtik ulrer bqlannda tehir ban- ldben Beeiktqa inecekler ve 
ine batlanayor doeu olduğu halde 9.~ de Bartm'08 tOrbem etntmda.,. 

Be1ediye lktlllad XUdürlliğU K*8anpapdm hareket ederek alacaklardır. Buradaki meraalm 
tarafından hazarlanan ve beledi- Şifbane - Tepebqı yolunu ta- ı.tikW marp ile bqlanacak ve 
,e damıt encümeni tarafmdan kıö ederek Tablme varacaklar- parU erkAnmdan bir ut IJart.. 
tudilc olanan lokanta, bira.ha- dır. rc19 baJrlnnd• kıa bir hitabe 
nen :meyhanelerin yenJ tarife- Alay saat 10,40 da yani deniz trad edecek ve bunu mtıtealdb 

Alınan neticeden ne tal~ !erinin tatbikiDıe temmumıı ilk bö1tiğ8nen geçffi:ndeD beş daki- en büyük denmdmhdn ~ 
ne aile reisleri, ne de Vekllet haftasından itibaren batl•nacak b llOm'& o.Ja+nery li9Mi bah- hatırasını tazizen herkes bır da 

ve bunt.rın bıefeti mecmuaanm tır. çe8iııden harekete ba§hYaciLk, kika süklıta davet olunacaktır. 
teşkil eetijl ~ memnun Diğer.~ Dk hamfanan 1stikl&l caddesini takıöen Tak- Bu em.ada civardaki vesattt 
değildir. Ne yazık ki maru he- tarife formülünde ltlks sınıflann sime gidecektir. Alay §U sırayı nakliye ve halk bir da.kika llii -
nil% teşhis edilmemiş mikroplar bira ve prab fiyatlanna. yapa- takib edecektir. En önde bando yapacaklardır. B\uıdan nııra 
keffecl'Pı mıf ve ketfedBenler eakJan zaa teabit ohmmannştı, olmak özen Heybeli Deniz u.e- nwzika ..,lıeiler marpm çala • 
de ımba edilmemiştir. Dotru ?e :Belediye daimJ encümeni bu hu- si, YObek Deniz Ticaret Mek- cakbr. 
haklı olan• PJe:ve ylıimek, sıata ytbde ylz elli~ am- tebi, Deniz 'hcanıt sabitanı, Öğleden moara yeni inşa edi-
iatlym. Jldıllll JObın eekt a.. mmı kabuJ etmietfr. Denlzyollan, Umanlar ldaresi, len .... dmls ıaüıııwleriıdn. 
detı rden olup olmadığını g6riir • • • 20.30 da Ankara radyosunda 

muahedeelnın lmz&111\a k•~ 

IAa•, FraRUftııt .. llblerll• 

du U ? MUıtaHbetll'I taft&lm ıdeıt mUtar.,.. suya mı ş yor. keyl akchttikten aonra detııık bll' 

Sert buğdaydan ekmek imali 
meselesiyle lktısad MUdUrlUğü 
meşgul olmaktadır. Buna rağ -
men bu fikir kuvveden file çık

mamıştır. Şımdiye Jtadar tecrU 
be olarak yapılan bir çok nümu
nelcr üzerinde tcdkikat:a devam 
olunmaktadır. D~er taraftan 
sert buğd y şehriınizde tabii o
larak Anadolwıwı cenub vılil.yet
lerinden gelecektir. Bu ıse Ak
dcnizde vapur sefcrlennin nor -
mal olarak yapılabilmeeıne bağ 

lıdır. Diğer taraftan yeni malı -
sulün çıkmak Wr.ere olmaaı da. 

belediyeyi sert bu#daydan ek· 
8lek ımalinin lüzumaue olduğu 
kanaatine sevketmektedir. 

MÜTEFERRiK : 

Otomobn kullanma 
deNi 

Beyoğlu Ilalkevitı~: 

vaziyet karııaında bwlu"MUftı.ır. 

Cllı.al\tlimül sıyui ve ıkt1Mdf bit 
va~ı)lete ıııahlb olan Fra"eız IMPa"" 
ratorluöu dOştllğü m-tlQbiyet le ~ 
muml bir urstntıya maruz kaldı. 

f"ilhaklka Fransa bir taraftan •• 
jır mütıreke ,.rtıarı altında Mctro..ı 

polde harek.t eıMMlyeoo.k bir vazı .. 
yettedlr. Halbuki um11mlyet t bari• 
la Fransa u.ıı:un aaırlardanberı evvel• 
emirde bir kara devleti. yani Avru• 
pa kıtaslle allkalı bir devlet mahl• 
yetinde mevcudiyet• göst.erml~I. o .. 
nun mliıtemleke lmparatorluljuna 
994) .. 1 Arızi ve biraz da hasmı Blı· 

mark tarafından te-tVlk edilmişti. 

H•ldkaten o z.aManl•r Alm•n pn " 
eöllyul " .. "ıızları Alua Loren ıntl .. 
kamından vazgeçirmek için clenl• 
q1rı dly .. ıar te•h111e adeti ıUrükl..,. 
ml~I. 

Bu Mb~ Fran11atar .on Hn• .. 
ler u•fııt• ve eaeü,..ıe uwtuMf hal"" 
bl müteaklt! .._... a11lh müza .. 
kerelerffe M1'91ıllta bir müı 
temleke ~1 ftallae gel•lft . lii1' 
iti lir M ltw taratın AVPUIMI ttı .. 
t.aeında, d Oer uNtta.I • el .. en .... 
yaaetlftde ful. .... w• .. ak ... e., .. 
llttldar eylat9•k ldt. 1 - Evimizde 15 temmu 940 

pazartesi gününden itibl.rtn a-
H..ıbukl fl"'4ll Jw•ılakl tuıtr.tf 

çalacak olan kursta "!not.ör, di ~ ve roıo aon m•Ol8blye&ı ile ortad•• 

rekelyon, ~-N derBleri kılkmıı butua ... ktalA••· hrdoaull 
ll&l&rl ve ameli olarak verile - hllk••etl hallhaırıPH AV.UH kıt•"' 
cektir. """ ~· Me~uctı,,.- ,....,. .. ı,.~elC 

2 - Denı li!Utla.rl ha.ftada ' "'""'M411
•· 

saa.t olmak Uzere akaam saat luM "'"kU>H ... ~ın• 
18.30 • 19.30 dur. t'1lRM ltunck k 'tUI, Mlllittern4 

8 _ Kunş "~ ~ qChr.-Dır. M ltt•reke .. rtları .-. ltltt ... 11• 
~ !lf' bu to,ırakler hakkıada kllt'f bir 114 

..-.avre nihayetinde imtihan ~ rahatı hal.ıı: dellldlr. ilu meaeıeıerl• 
pılacak, ku.&nanlara cHplom& k!lh fftDüke...Urtft• ,,,.kııısııı an• 
'Wl'llecettlr. Uı9ıfıı1t•ltte4lıt'. H•Ntuk ,.,.,..."'" 

i - ilk defte ICJin, lbDdWJt lllfKIAI ltarı .. k ve lttli;fteftl vHtyel 

elli talebe almac&lrtlt. ... kllrtllll'Metftl teft'lfn edeoek ·~ 
bllyUk lmll mUReıntekefe•lne daya• 

Kt1f"IO Kabttl Şlrt ... : ıılarak ve henUz bo.ıı:ulmamıi kuvv~ 
1 - Tttrk olmak, lerlihlen latlf'acle ederek "'"" uva .. 
2 - HU..Wıal Mbablndan lbtlNd eyt ... ek idi. 

olmak, 
8 - Eıı az ilk mekteb mezu. 

nu olmak, 
4. - 18 yaşından aşağı, kırk 

yaşından yukarı olmamak, 
5 - Mantaoman denm mec 

buriyetini kabul etmek. 

Arm eden vatandaflarm her 
ıtm &fleden. sonra aaat la den 
itibanın evimiz idareeine mW. 
caatla, dört vtwlka fotojn.tı, h1l 
viyet cftııdarıı httımtıhal masb&
tası, mekteb diplomasını ibraz 

ederek kaydolunmalanm rica 
ederis. 

Maretal Petafn tıGkGllMt'I bunu yap 
m•Mlf lluluıunattta vı lllllklı bd 
toP••kl••ı da lctftll19'ftlR alrtııt oı~ 
... ıcar.rı .... ltlilt• ettlMql .... 
temektedlr. a11r•da iki '"" .... v•r• 
dır: Va Petaln htlkOıwetl l'.....au: ntlf .. 
let nln geç.lrdlOI panlOe kapılMıtl•'" 
voyahud da, ll'fl alttndll llHOz m•t" 
Una 91kf8ıy-.. ve •111..._ bir u 
kı• nt...ıeıer vM'dıf'. °"81111Jadeıcl 
la&dieelel' bu h...._._kl Mltıılıe"'4,-.d 
izale edocUtır. Fakat fimdlllk "'"' 
ayyen olan bir nokta varea o da .... 
dut: 80tDn , ...... bu karar1arı ICe 
lt11I et ...... lfdr. TAbff'I ......... Al • 
•••ı.rt• ve luıyaal•rl• artık, alil. 
da olea anıa,...k elyaee(I u..-1'41• ~=:~en=:: Hollandanın ışgalr esn~~nda L~bey- ~ :::- ';:.! 

~~CJ'RDID buglmeeından de bulunan hayatımız geldı 1D11k•mmca tanib olunacak bir Tra_m_v.-yı:·-.-to-bU• 
sat tamından Denbeiler Bay- çarpıttı 

birtakım Fraaeızlar lnttıı ..... ile tlf" 

rlkl meaal ftkrı.dell vazg ... eelr' 
lerdlr. 

. Vekllet '8&fwtl neticeyi tas Heyette buhananlar Belçikada ve Hollandada bu- runı /haklnada bir ııöytev veri- Sirkeci • Yedikule hattında itte bu ıatık•"'ettıe olarek Lon..,. .. 
hih etm• ft yWntl gtlldür 1 1 be f 1 ( lecektir da b11lunen Pren .. z Generatl oe 

ek ektebı-'I~ • - unan ta e m z n yi vaziyette oJduOunu alylUyorlar • işliyen 560 numaralı tramvay 
m istiyorsa, m oııaU1a& "- AJmanlann Hol&Ddaya lrüc . H . Gece: Lllel"d olda. k Gaulle h•rekete geçmlı ve •Hllr .,_ 
anersit.edım tB*ıediğl randmıa • u- dille olandadan Belçikaya geçer B8tün deniz mü.eı1eıatl ve ar- ı e y n -çı mış ve o sı- rnDatakll l'raıtaın lnı te11talı ettfl&-' 
nı memh'ıet irfanım s&mek 
Ye almak illt.iyoraa. melrtetııler -
le ali.kası elmıyaa leftttan mtl
nUeb mlmeyyk heJetlerlle 
eylftl imtihanı hakkı mahfuz 
kalmak tartle - Jkmale kalaıı 
talcbeyı imtıhanlann arkaa ltr

lmır almma bir tedkik imtiha-
• nuıdan flWIPI'Wİll, alaeağı netice 
herhalde yttzftnft gflldtıreeek bir 
mahlyetia eldllğunu görecek -
tir. Ne t:alelle çalıem.anuştır, ne 
de dikka.tsizlik etmiştir. Hata 
imtihan usulti:adedir ve bilha _. 
ontversltede olduğu gibi mü -
meyyidn de~ mı•Btmin. 
den ~kkill etmemesindendir. 

vıLArrn•, 

l!IMl esnamıcla Labeyde bulunan ken ya.nımmta vize eddmemif zu eden husml mfte ıeeeJer ve rada Koca Mustafa.paşe. hatbna nl beyaıt etMltıtl•. ,......,. hll~ 
dı§ ticaret reisi murrini Ahmed btr pasaporttan ba§ka vesika kurumlar daııanacaldu. Kız ku işliyen 3113 sayılı otobüse çar- tı ele ao• owak, llu y..ı lldarl ta• 

Cemil ve Merkez Bankası tef. yoktu. Otomobilimizi durduran lesi llU8Will tertibatla tenvir.. parak hafifçe çizmie ise de tara '"•1flır. 
ÜI heJıeti müdire 1-- Alda>- hududdaki Alnian askerleri diı~u=.. ,..~ .a-:-~- bır" fa.. feyn yekdiğerinden da.acı ol - "•icat. bul'lla c1a ..0111 .. 1tır 9tılC 
... _, da.n mtıteşekktl ticaret he ~ ~ ~ ...- tır ta ıDevoucfdur: Fllhak&ke u....a-.r~u Tftrk oldulumuzu söyleyince n .... alayı tertib edilecek ve a- mamış • .~ 
~ dün bahki trenle Al- """ kJ cereyanın flllf blr Ntloe ,,.,.. ... 
~- • ve derhal saygı ile bizi aelimlıya- laya Denizyollariyle Şirketi Ağaçtan dUtlU için bu mevcwdlyotln aa.et lfl" 
manyo yelile §ehrim.ize gelmit- rak hiçbir vesika aramadan geç Hayriyeden büylk ikiler va- Fatihte Kurşunlu medrese 13 gtlrn.eal ıııımd1r. Bu huıueta dl 

tir. Heyet namına beyanatta memize mlsaade ettiler. Belçika ptırla diğer küçük waait i§tirak numarada oturan Mustafa oğlu Fransl%1arın deniz atıN t-.rektart• 

buhman btr at demi§tir ki: da 3ı5 talebemiz vardır. Parasız edecektir. Alay saat 9,30 da Halil, bahçelerindeki dut -.ğa - "ın ve don•runanın rneNflll Pet•hl111 

"- H•landada işgalin ilk za.. -kaldıklanndan çok sıkıntı için- Gala"'-~-- .. e Kadıköyden kal cına çıkarak dal kınlması neti- emırıerıne .... yet et.ı .... ut lkfıaıt .-
~ "- da .UIUAll ... der. Halbuki MI nokta de kat'! bit manlannda ~ altı gttn A& r dedirler. Brükseldeki kooaolosu- kan vap··..1-- 'f't-1 .. u~-- =-1-. cıesı düştlp başından ağırca ya-

uı~.ı.u VDAYUae UlllÇ earahat yoktur. a. llıtlka.nette ~ "' 
çok sıkıntı çektik. Sonra vazi. auz, Fethi bunlarla çok meggul rinde birleşmelerlyle tefekkttl ralanmış ve tedavi edilmek U- rlblrlne zıd ve mOtuddld haberi-' 

yet sakinleşti ve yavq )'!.vaş olmt11, kendileriai sefarethane- .edecek ve Çengelköy önlerine aere Cerrahpaşa hastıbıne.ine ve rlvayetıer çıkınaktadır. Y•lnız oe• 
her şey intizama girdi. A~hk ye ahm§, orada yatmalaruu ve kadar kıyılnyı· takib ederek kaldınlmıştır. r•)9TI eden hld Mlerden Fr•"_. 
yoktur. Fakat bütön ~dat iaşelerini ınllmkün olduğu ka. Anıavutköy önlerine kadar gi- ----o---- top•.ettaMndald a.kerl ve 1111Jlkl ...... 

mahdud ve vesika ile yapılmak- dar temin etmi§t.ir. dip --~-- gene kıyı- takiben Tuzladaki bUyUk tersane mfyetı.rm 1tepm1nın, Londreclakl >'9'9
1 

\K--.u J• oereyana tlbt olınadıtı flrtil"'elC " 
tadır. Holanda Alman askeri i- Talebeler memlekete avdet Tophane öaJeriDe kadar gele. Avrupada harbin gayet ıi? - tedlr. Bllha- 9urlyMI ........... 

daresi altında olmakla beraber için hazırlanıyorlar; buıılai-a av cek ve buradan ayrılarak köp- detli bır şekil alması iberine herler, oradaki aeket1 kuvvetler b.r' 
Holandalı memurlar vazife ba- detleri için lüzumlu olan para rü ve Kadıköyüne gidi içinde- memlekete inp.iye malrarıcsı kuma11danı Gefter•I llllttett.auaer'I" 

talebenin heyecanını teekin eder, Şehirde SO bin aıOtnak 
Mal> edene ve iti.zum görllree ~ .__ ol•• d 

§mda bırakılmışlardır. Belçika- gönderilmiştir. Yakında gele • kileri çıkaracaktır. p getinlmesi güçleşmişti. Bu se - Mer.,.t Petalı• tı1ref1111 ııttnm ~ 
da i8e tamamile Alman askerle- ceklerdir. ıı• beble projelen kıamen ikmal &- cott•I '""' ..._ktectlr. 

rinin Jrurduklan işgal idaresi Biz Belçikaya gittiğimiz za - l'OLISTE : dilmiş olan Tuzla teraanemain 91fetfcecte, Fransnııt vutyett ... " 
• giüdlri1r ve imtihan hu. •..- ... n u 
nnma a1ıfbnr .,. ondan sonra Halk. Sef....uk Mtldibiii .. 
fı'iıDeğtai toplamağa başlardı. Ta ğtinöıı wnlijl emre tevfikan 
W.,. t.lınJıp çağınJmu. aar feluimbde pDit mıkyasta sı-

gm n ...,_. sığmak inpema 
m§Jam.... Selerberlik )(ü • 

en 1 Sabah dtırmğttnla .w.tı resmt rakam 
1ara !luana limdiYe kadar 30 

•N•LIK 
e AYLIK 
1 AYLIK 
t AYLIK 

TOrtdye kllelal 
1400 K .... 1700 K .... 
790 • 14IO • 
400 • 800 • 
150 • IOO » 

M HAZiRAN 1940 PAZAR 
il Cemazll'evel 13 9 
17 Rumi Haz r•n 13~8 

a .. 112 Ay: e 1940 - Hızır &e 

GU11.. Ola. ikindi 
8.C'7 C.31 8.33 Ezant 
4.JS 12.18 1 18 V~tf 

A.._ Yda INfk 
12.00 2 03 06 6 Ezant 
it 45 tJ 48 2 ti Vaaatf 

bin sıpet - olunmuştur. .. 
eomrlk " lnhi••rlar 

vekllnhl tedklkleri 
Şelırimlılde buhman lnhi -

aarlar Vekili Raif Karadeniz 
tedkiklenne devam etmektedir. 
\Tekil dun abah inlıi rlara 
gelerek huausi daırel rinde 
meşgul olmu ve ö ·ıeden sonra 
yeni satın alınmış olan B monti 

bira fabnkasmı g tir. Ve· 
kilin bir kaç gün daha şehri • 
mizde kalmall muhtemeldir, 

bU ·· · ) b kmaktadır b ""ddet · .a.-1..ı.. nib kat'f vechl&lnl alma••etır V tün ış ere a . man talebenin bir kısmının ya- Pencereden •ok•"• in§aab ır mu ıçın u:uK e- .-
Almanlar Bolanda. ve Belçi- ya olarak yola çıkıp Franaaya 11 dilmiştir. Fakat bu hıısu.taki rek •ulh prtlart ve ı•r..._ fr-

dUttU '---..L.1.1-- d 9'Z deaiz qırı .,....lelcetlerinift -' kada bulunan Tilrkleı:e çok iyi gAPmiwe + ....... bbils ettiklerini ve tedkik ve ~ evam e- ~ 
"':r-" J ""9" 17_.:ı.1.- de, un-1.Jl- . noktal ıtazarları aalafılınoıya ka~ 

muamele ettiler. buna muvaffak olamıyarak ge- .n&UULOY wuuıı- ımann, dilmektedir. Hariçten malSMD.e Franunın mevkii ve vulyetl ...... 

"" ...... ı gUn-"'-- ı"ti'--~ bir nye döodilll:Jerini ~k. Şun Çamfıstık sokağı 5 numaralı ev- celbi imkin. dahiline girer gir· "•mlyetlnl mahafua edecekttr. 

bu;'ay k=Holan= ha- di bütün talebeler ;ette ve de oturan Salih isminde birisi. mcz inşaata derhal geçilecektir. Dr. Beeacl SAGA.~ 
riçle muhaberesi ve asken ser- aıhh•ttedirler. nin kızı iki buçuk ya.,mda Rina Şımdilik Haliç w lstinyedeld -----========------
vislerden başka bUtün müna • Lüıey elçimiz Yakub Kabl saat 13 de ikinci .kattaki açık havuzlann tevsi '9e ıslahına de· 
kallb gesilmiş olduğu için mem ve aıveesi de bir iki güne ka- bulunan pencere önünde kane- vam edileCekttr . Memleketimizde Jeketimize çabuk avdete im.kin dar geleceıtlerdir. Li.bey sefaret pe ile oynarken S metre yüksek
bulamadık. haneamde muhafıs olarak elçi- liğındeki pencereden sokağa dü

Berlin sef aretimiz.e telgrafla lik memmiarmdan Rıza bırakıl şerek yaralanmıt w Haydarpa-
yapbğımıs müraca ta, bu müt- Dll§br.,, p. NUmune hastahanesıne kal-
külA.t yüzünden ncak bır buçuk --ıttı• d>nlmıfhr. 
ay sonra cevab alabildik. Bu c&- Bisikletten dUttD Otomobil çarptı 
vab telgrafla verildiğıne göre, Pangaltıda Seymen eobk 29 Büyükderede oturan 8 yae.m-
teıgra!ımızm geç alındığını an- numaralı evde oturan ömer M- daki Hristonun Hı.sar burunu 
1adık. minde birisi bindiği bisildetle, caddesinden geçmekte iken 1213 

Holanclada kaldığımız esnada Ergmekon ce<W-indeıı g~et pıika numaralı otomobılı ida.re 

bilhasa BeJçHwJaki taleblerl • t.e ika, bıuen JmUancbtı bhdk eıieD Dhnitri, Hriatovana ar -
mizle yakından ali.kadar olduk 1ettea diifesıek ~ bqln • parak başından h&fil yar lamış 
ve BrUkaele giderek hepsini gtır dan yualan•ıFn. ft ..pa pör 111kelnmıetır. 

Bir tayfn ı·ı 
Anka,ra, 29 (Hususi) - Da- yaz saa 

biliye Vekileti mahalll ıdareler b'k d•ı• 
tube müdürlüğüne Vekalet mu- tat 1 e ı ıyor 
hak mat mUd r· Şern dd.in 
tayin edilmi§tir. 

Yeni nakliye vergisi 
Ankara, 29 CH.usmd) - Ye

ni nakliye vergisi zamlarının 

atlr'atıe taha.kiruli: ettirilmesi 
hakkında maliyece vilayetlere 
hılr tamim gönderttrnl§tfr. 

Ankara, 29 (Huauef) - 'l&dfJI' 
lekette gilnet zıyasından ~ 
fazla istifade için 1 Temınul..: 
dan itibaren saa.f.1erhı vbir·~ 
ileri alınmBSI Heyeti ~. 

brarfa§tmlmılbr. 



YENİ SABAH Sayfa: s 

l 1Bükreşte heyecan! Maear v~ Bu~gar 
L!&L 

r 

1 E N S O N H A B E R L ER _ .. ·ı talebelerına ıtal-
. . "' :.. . ve matem gunlerı yanın cevabı 

Mutareke komısyo-1 -"'=--=--================================·===-:~: .... :: ıtalyan mar şah <BatP. ı incide) 

nu faaliyete.geçiyor Y Resmi Tebliğler ! ,Baibn maktul dilşiü Sovyetlerin metali batı nasıl kar-~ 3. :! 
(!l8 taraf~~-~' Londraaahlfetle) ('.,,=-====n=ı=========-===-.:ı:::::( ) (&ı~ tarafi 

1 incide~ şılandı? Sovyet notasında mev- olan bllihuır dol&VMlilA bu iki 
h~ hAklr -ı-ı ıuu-ı:r.c - ._,. ralyöz ateşine tutmuşlardır. A- J-. 
"' -.. doat memlekete ublrl& bekleme 
da teeesflrle m.tltalea edilmekte- lngiliz hava nezareti tablig""i sıl büyük depo, beş saat sonra cud bazı hükümler &eri tava- edilmekte olduğu 
dtr. Abnuı malfunata göre bn hala yanmakta idi. Diğer yan - ·-,,-
kararın saild, tayyare ile Sa- • gınlar sönmüştü. Fakat askeri w bu iki memleketin metaliba· 

LoBdn, 19 (A.A.) - Beot.er: re ._ af 1 ınoı uhtfecteJ eli topraklarından baZl yener tın -··u.. ......ı a,.. -t...ıı- --ı-~-'-l""'--riyeye giden ve bil&haN &Vdet barakalarda da yangınlar hila •• •• r 1 ı lfU.l&I. .T""u aç ICIUC ~ v-

eden General Weyganddır. Hava ..aretiDin tıebliğl: devam ediyordu. Tayyareleri - mitleti büyük zenginliklerin kay isteoeook olursa tam miaaaii ri u.ınMl geleceği tebarüz etti• 
Döa 8aldl mödafaa tayyulerimla. mutad kallltılMe ~fa.. bl karşısında heyecanmı yeis ve Alman ve İtalyan siyaseti ta. - rilmektediı·. 

Wtler hrWıe lı:attaa ms·da, fNmal denizi, MUI deaisi. Skandlllavya ve Hol- mizin hepsi sağ ve salim dön - yasa döndürdü. kib eden ve Rwnanyadan Traıı-
Berlln, 29 (A..A.) - D. N. B. luıla eeHJleri ÖW'IDde ~ JSPIDlllanbr. Gece de el&- müştür. Bükreşte söylendiğme göre, ...:•vanyayı almıya huarlaııan fi•~.a~iy«tar ~h mademall 

bildiriyor: Garb çölünde, El-gubbi tayya .,.. ~. aynca §U cı et ı.. 
~ eclMI ba banıkti e8ll88lllda dUfmu &eyröseferhıe :t.arar1ar Besarabyada harekete geçen kiiçö.k de\1etin milli m«ıfaat~ 

Gazeteler, i"Wınrin Genel re meydanıma mtietıı3ir bir bil - fa- barös ettirilmektedir ki, Roma 
kurmay erkbiwl..a. birlikte 11'..4'el verdlrllmlf ve Heleler ve Tuel deniz tayyare l8leri bombardanan cum yapılmı<>+•r. Bombalar, ba- Sovyetler AJmanyaıwı muva rini Rusyaya kal'fl totaliterler- ve Beriin bütün hadiseleri, tanı 

~- .u3 .. edllmqtlr. Bir Beılnkel bomba.rdıı.- tayywesl blıha ecllbnŞtir. ~ katını evvelden almıya 1ttzum · a .. ,...,...ı .. koruyacaldan çok 
kulesi altında ahn"'19 fotoğraf- Tayyareleırlmlzde beşi üelerine döarnemlfllıenll. Evvehıi gtin, rakalar ve tayyareler arasında görmemitlerdir. Sadece kendi ::::;~~bir meseledir. bir anla.cpna ve ilbh"liği ile ta-
lannı ne§1"8tm.ektedtr. Bu fotoğ- lngillz hava lmvvetleriıııe meD811b bombarclanaa &ayyanıılerl patlamıştır. BUyük bir petrol menfaatlerini naarı dikkate ~ Bökrett.e hUll'lıldM kib eylemektedir. 
raflar, FObreriıı son gtmlerde Frama özeriDde ket1f U(lUŞM yapmıalar ve ~n 80lll'a Al- yangını çıkanlmış ve dumanlar lan Sov,ıetıer hü~ kendi Umumi heyecanı yatıştır 
Fransız httıdllnet merkezini Jli- manyaya girerek Haııover'e kadar gltmlşler ve orada lkt Yal öç yüz metreye kadar yüksel - arzustı ve evvelce hazırladığı mak ve Bulgarlarla Macarlara 
yaret etttğtne delllet etmekte- c1eposo yaknuşlardır. iki bombardıman t&YJaremble Framıa miştir. Alınan fotoğraflar, tay- plan mucibince hareket etmek - karşı hazırlıklı bulunmak mak- Ankara, 29 (A.A.) - Bundu 
dir. tlzerlndeki ke,lf uçuşuna iştirak eden tayya~ 1( av- yarelere ve petrol deposuna dar tedir. sadile itan edilen umumi eefel'- 900 yıl önce büytlk Ttirk dilcial 

Kıymetli bir eeer 

••• CI tayyuemlz li8lerlne dömnemişlel"dlr. beler indirilmiş olduğunu gös - Bu ıwkt&i na.zan takviye eden bertik Bükreş ve bütün Ruman- Kişgarlı Mahmudun Araplara Ruslar Evvelsi gün akşam. bombardnnan ayyarekıırbniz ~ tıermektedir. Düşman gafil a~- bir cihet de şudur ki ayın yirmi yada. sükiınetle ve büyük bir ttlr~eyi öğretmek gayretile 
ka ve !Jimali Almaoyada askeri bedenede hücum ebnJşlerdlr. lanmıştır. Hiçbir kaybımız yo - altıncı akşamı saat onda Moe.-1 mutavaatla karşılandı. yaptığı Divanti Lıigat-it-türk 

ltgal mıntakaSlnl Kopenha.g garbmdaki Adada Nyberd'c1a benzin dflpolan ya- tur. kovadaki Rumen sefiri Davides- Bükreş üzerinde tayy.areler, adlı arapça büyük liıgat, Türk 

t • t k i Düşman Mersa . Ma.tnıh'a hü k 1 k 8V91 8 me m kılmıştır. Mecldenbonıg bölgesinde WiHmarda bir 1ayyve fal>- ku bu nota verilmezden anca sık sık uçmaktadır. Rumen baş- dil kurumu gene mer ez kurulu 
cum etmiş ve birçok bombalar · K" h I f 1 ? rikasa şlddeüe bombala.nmış ve Deiehshausen tayyare ~ ttç saat evvel Moekovadaki Al- kumandanlığının emri üzerine tiyesı ve saymanı uta ya say-

S lyOr ar sında yangınlar çıkanlouştır. Dortmmad - emes kanalı bo - bırakmıştır. Hasar azdır. man sefiri Şulenburg Rus htt - yu"ksek bütün binalann üzerine lavı Besim Atalay tarafından 
l'Dna tarafı 1 · ...ıı.) Muharebe tayyarelerimiz, 
v.:-e mcı~ yunca mevcut bl'ntter büyük ha8ıa.ra uğramıştır. kfımeti tarafından haberdar e- tayyare da.fi toplarile mitralyöz dilimize çevrilmiş, birinci cildi 

29 "' "') Resm Malta U?.erinde düşman ile bir BUkreş, <~ - en Reisellbeck'bt 8 kilometre pmaliDdeki laumlda bulonaa dilmiştir. İsraria temin edildi- ler yerleştirilmi3tir. Bu hazır- basılarak ortaya cıkanlmıstır. 
b ıd. 'idi""'.. gö So etl · muharebeye tutuşmuştur. Bir . ld b i ın ~e re, vy enn mavnalar bombalanmış bir 1anesi infil&k netlt'.eKinde liUytm ha- ğine göre Bükreş hUkiimeti Mos hklar tedafüi birer tedbir ola - Türk dilinın e e ulunan en 
Karaden 'zd Tun üze · de düşman tayyaresi düşürülmüş - 1 lı 1 . d ı e ve a rm r.lclne ·fırtatıbmştır. Dahilde Dulsberg clvannda doklar, tür. kovadaki settrinden evvel Berlin rak kabul edilmektedır. eskı topu azne erın en biri o-
deniz üsleri hakkıııda talebler- Shwertfı V4' OM>.nhnıck'da t.e'fti garları ve ~orf clva.nnda vasıtasile Sovyetlerin niyetini Notanın alınmasından sonra lan bu pek değerli eserin ikinci 

bil...ı~~ b be İTALYADA MATEM 
de bulunduğunu u.i.n:u a r- Heerdt'de bir nıöhimrna.t fabrlkMI bombanlıman edllmişlerdir. öğrenmiştir. birk'""' kere toplanan ve 12 aza- ve üçüncü cildleri de yakında 

R M · ta Roma, 29 (A.A.) - Libya u- -s lede umanya - acans n ve Bütttn tayyarelerimiz llalimell öslMlne dönmüşlerdir. Bu Bökreş ile Besarabya ve Bu- 81 olan saltanat meclisinin mü- baaalacakt.ır. 
Rumanya · Bulgaristan hudud- sabah müdafaa tan-arelerimiz, Hollandada Wi11Sft800rd liına - mumi valisi lta.lo Ba.lbo'nun mu 1 kovino arasında işliyen hava zakerelerinden sonra, Sovyetle- ==================--=-===== 

vuk ldiği harebede ölmesi üzerine Musso- So t Haril'ive Halk K · lannda hldiseler ua ge - nmda bir mühbnmat deposona biioum. e1mlşler ve depoyu ber- postalannın nota Btikreşe gel - rin Köstence ve diğer bazı Ru - vye ~-,, omı -
· it d eden habe 1 --1~-..J linı', 30 haziranda ve 1 temmuz.. sen· Molotof tarafından 26 Ha Dl a e r er ~.u:u~uır. hava ~. mezden evvel durdurulmuş olma men limanlarını da kontrol altı- -
Diğ b resmi bliğ o--- da umumi binalarda, hava mey- zı'randa Rumanyanın Moskova er ir te • ocna. - 1 · sı da Ruslann Almanya ile mtt- na almak istedikleri öğrenilmış 
b Bu.k vin'-- h . l . faly•n resmf teblı" Jlf.1" danlarında bayraklann yarıya elr-ı'sı' Da••ı'desco'ya tevdi olunan ra ya ve o ~u acır erme u !:I 1 zaloerede bulunmaksızın hareke- tir. Bu husustaki müzakereler '! • 

Yapılacak yardımlardan ve bu indirilmesini ve parti merkezle- te t' -· · ~ • ekted' ve Besarabya ile şimali Bukuvi-geç ıgını guın.erm ır. Odesada yapılacaktır. 
h sta alın tedbirı-...:ı- bah ttaı.yada bir nıaJıal, 29 (.A.AJ) - İtalyaa umumi karar- ri ile faşist teşekküllerinde f-a- b d'rildikten nanın verilmesini istiyen nota-usu an ~u.cl.l Nota Bükreşe il ı Ayın yirmi yedin i günü öğ-
setmeıktedir. Bu muhacirler, Ef- phlDIR 18 nunıa.ralı 1Mllğ:i : eist partisi işaretlerine matem sonra Rumen hükfimeti Alınan- leden sonraya kadar Rumen da şöyle denilmekte idi: 

~ d · k&. ed'le Tahtelbab.lrlerbnlzden biri refakM halinde seyreden 10.000 alimetleri konm&Sllll emretmig R 1918 d R JAk ve Bu6 .. an a ıe ıa.n ı - ya ve İtalya ile Balkan anla.eme.-- halkı nota muhteviyatından he umanya, e, u yanın 
eektir. t.onluk silihh bir vapuru torplDeyeııek '9e t.op atıeıP altına alarak tir. sı devletlerine noktai nazarlan- nüz haberdar edilmiş değıldi. askeri zatından istifade ederek 

Mebluıaıı ve A.yan meclisleri - batı.nıuştır. Maraşal Ba.lbo Maktul nı sormuş ve her taraftan bu Halbuki nota ayın yirmi altıncı 

1 

Sovyetler Birliğinin "Rusyanm,, 
· H · · u n1 · •imali Afrika.da Mana - Matruh'un. cenubunda bir kamp, Düştü · · d bı'r parçauı Be a nın aneıye ene me en pa - 9 meselenin uzlaşma yolile dUzel- gecesi saat onda vctilmiRti, a- arazısın en ,, ' -__ _.._~· """''°"' x.ı;.led top- muva.tr .. ı,. ... ette bombardıman edilenık kıtaat mitralyöz ~ Roma, 29 (A.A.) - İtalyan b b' · tim 1·1 

-.ı:ı..oDI e;, ........ "" en sonra. --J. tilmesi taveiyefrini almıştır. yın yirmi yedinci günü ögleden ra yayı cc ır ıs a ı e ayırmış 
1 ktır altıua .. ..__..., tesisata mermiler isahet --'- ve verele 20 ka- ordusu umumi kara.......ahı neş - b tl b'ı'yu'k b' k · anaca . -~ ..,.... J '6"' Bilhassa Berlin ve Roma bu sonra çıkan gazete} rdc bıı hu- ve u sure e t ır ısmı ı-

.lşgal hareketi tamamhındı dar ayya.re tahrlb edDmlştir. Btttöa taşyuelerimjz ti8lerlne dan rettiği bir tebliğde, I...iQya umu- fikir ve tavsiye ü1.erinde is,rar susta hiçbir şey yazılmamıstı. tıb ıiyle Ukranyalılarla meskun 
M k 29 (A A ) D N müw.Jtıırdlr mi valisi Mareşal Balbonun kah n --· b a Uk s et os ova, · · - · · ~ • etmistir. tık saltanat me{'lı"sı ı"<'tı'.maını ~ ra ya ... e ranya ovy 

ramanane ölümünü bildirmekt&- -
B. bildiriyor.. Alman resmi tebli-"t Berlinden buraya gelen ha - bitirdikten sonra s t 3.40 da Cıimhuıiyeti arasrndakı asırlık 

Tu ajan81nın bildirdiğine P y dir. Dttşmanın 28 haziranda herler, resmi Alman mahfille- seferberlik emri 'crı dı. Bel - bırl ği ·ııı 1 etmiştir. 
re, %8 haziran gtinü saat 14 de Ft:ihrerin ummnt karargaha, %9 (A.A.) _Onla '"'Pnmaa- Tobnık üzerinde yaptığı. bir bom rinden Rus ileri hareketini so- graddan gelen haberlere gö c. Sovyetl r Birhö-i Be r bya -
Bukovina ve Beaanı.byada Ru - da.nhpnm fıebllil: bardıman esnasında Mareşal ğukkanlılıkla karşılsyıp hiçbi'r Yugoslav siyasi mahfitıeri bu nm cebir ı tımaliyle ayrılmasını 
men hududuna tanklar ve m~ Fraaada ~ pyaa bir bMlse olmamıştlr. Bir deaJzal1I Ba.lbo tarafından idare edilmek beyanatta bulunmadı klan mer- hiıdıseyi Ruınanya ile Sov) e le- h bu za l an tanımamıştır. SOY 
to · 'yad -----•ertı te olan tayyare alevler içinde h" A i' b b' k d nze Pi e mw.n:z.cı 8 ge- gemisi S8 bin tonluk diipnan tiearM gemisi myiıatm.ı bildiriyol'. düşmüştür. Mareşal Balbo ile kezindedir. ri alakadar eden lokal bır hfı.dı- Y"t u ume ı, unu ır o e-
çen Sovyet kıtaatı CzernovtQ, Diğer bir deıdzalta ceman 11 bin ton gelen üo wUAh döpnan Roma gazeteleri Besarabya - se olarak telakki etmektcdır. fa, b"tün dünya hu urunda 
Zhoti a_ kl, Ki hi h ' tayyarede bulunan sair roüret- . 1 . t' ıı. avro c nov şe ır- G'Qmlsl batırmtff.ır. Geçen gttn lerde olduğu gibi haa. kuvvetleri nın Ruslar tarafından i!.;galine Yugoslavlar Rumanyaya yar - soy emı ır. 
1-~ ı rdır .,- tebat ateşler içinde ölmüştür. 
t:ın11e ve.muşa · muharebe grupları ~ haziran güıaö ve Z8 gecesi, eeubi ve dair hiçbir mütalea serdetme - dım etmek mecburiy tı ile bağ- So,·yctl r Bırlıg n n asken za-....__ · s t k.ı'"-~ Harbi Umumide Alpler ceb-

.um aJansı, ovye \4AU merked in~ sll&h fabrlkalan ve lhnan tesisatı özedDe mektedir. Resmi İtalyan mahfil lı değildir. B'naenaleyh, BUkrcş fınııı mazi) c aid bulunduğu 
harekA.. bü"Hk bi · t " besinde göntillü olan, inkılabın 

-.ınm ,.... r m ızam bariz mu~UI bombardımanlar icra etmiştir. leri, Balkan meseleleri bahiııı te Alman ve İtalya !oı<.'fiı lem i 'c 'U ud bulan enterna yonal 
t ... ~de hA.M~--'- "' dört büyttğünden biri bulunan, 
~ ve ıa.u.ım::t1u cereyan 8'19 KJtaM ve lrkib krtalan tah8'Şlldatına ve Ma.nştaki Jer ~ mevzuu olurken Besarabya rne - kabul eden Kral Karol ayni za- 'aıivt: ın, sağlam bir sulh esas-

t(M · 11a tınek .. :.....:air Atlas denizini aşan büyük tay-
trnı ıs.ve e ~ · aıey ve Ouetwy hıgDD adalan na lm1'Jp yapıılmıt olan bombar selesinin nazarı itibara alınma- manda Yugoslav s fırıni de ka- l rın n l,urulması ıc:.n maziden 

--..,.•ıı yareci, hava Mareşali Balbo şe-

1 thmaalar çok mÖftlı!llr ohnuştur. BUyft yangınlar miifalıade e- mış olduğunu, binaenaleyh, Rus bul etmiş 'e menfi ce\ b al - ~ d gA r muall k aki mc elele -
ngiltere Mısırın har- ref meydanında öJmüş ve ttal-dilm.11 w lhmm teRıabnda eok pı.lıetl bıfilAldal' duyubnu!ftgr. yan bayrağı bu büyük ölünün ö- planı İtalyanlarca tenkid ve mıştır. rın e ı bir hal suıetinc raptedil-

be ı• ....:rakı"nı" taleb n...ı..1ı.- ve Hollanda merindea ---ar İngiliz iavve-'-' e&- muaha:r.e edilecek bir plan ola- Notanuı muht:e' i~ atı mesinı emreyled ği bugün, Sov-ll"'• ~ &"'!o"'......... JJ-~•• nünde hürmet ve ta.kdil'le e -
mabl ve garbi Almanya üzerhule gene ~ ~ yapnuş- mıyaeağı mtitaleasmı ileri sür- Bükre~te söylendıgm~ goı P., y tler Bırlıği adaletın yeniden 

- etmı"ş ----. ğilmiştir. mekte ı·a,.ler de Rus emn· \•akı'- · 1 d B b d R t . <'. B . . d . ~- tKt lTALYAN °"" son gun er e esara ya n us- es ~ı ı uı esar oyanın a esı-

(Baf*anılt 1 inci Myfada.) llulıtellf noktalara bombalar atmljlardlr. Bal hu8Wili ika- TAHTELBA.HİRİ BATIRILDI inin İtalya ile Almanya icin bir Rumen hududunda vukubul n ne ad " ..... ! er n Rumanya ıle 
nıınu eeasiye ria.yet etmek ve si- ınetphlar 11.uara uğramış ve bir kaç llvll öl••ftet'ir. J>tieürWeD ı 1 sürpriı: olduğu Bil kreşte söylen bazı hadıseler Sovyetleı ı hare- birlıkte erhal bir hal suretine 

Londra, 29 (A.A.) - Ami - . k ed l • ze fikrimi bildirmek mecbtlriy• 4 ~ lkbıi hava mtidafaa toplan tuafuadan indirlhniştir. rallik dairesinin tebtiği: mektedir. Bu stirpriz ço ehem kete getinneğe sevketmıştır. rapt ı mesi lazımgeldiği fikrın-
ti vardı. Almanluea m.)iat yoktur. miyetli addedilmektedir. ÇUnktt, -Notada bu hadiselerden bahsedil dedır. 

"t-•·· ---------------=-===------ Şarld Hindistan bqkuman -J Şu balamdan ki .uw,y&, ne Mı- Rusların Karpatlar altı Ruten- me.kte ve asayişin temini, RuR Sov)et hükumetine göre, Be-
mr'ı ne de saydığı diğer mem- Go"ze çarpan Hak'ıkat danlığı, y«liden iki talyan de - yasından Macaristana ilhak e-1 azlığının emniyeti meselesi ila- sarabyanın iadesi meselesi Bu -
lekeUeri harbe aürtlklemek W. niza.ltı gemisinin tahrib edilmiş dilen bazı yerleri de Macaris - ri süı ülmektedir. koYinaıun ahalisi, kahır ekseri-
mediğini bildirmJştir. olduğunuBİRbildirmekİT' ALYtediAN'r. tanda.n istiyeceğine dair riva- Bu hadiselerden malumatı o- yetle. gerek tarihi mukadderat 

( B•t tarefı 1 lnol Nhlfede) darbe dded' . . · 
Herhangi bir vahim karar al- galebelerine rağmen asırlarc& a ıyor, onun ıçın ş.. TORPlTOSU BATIRILDI yetler deveran etmektedir. lan Rumen hükumeti, Rusyanın birliği ve gerek dil ve milliyet 
~= eki~~teremm='--~:tan"I..~ müddet ihtizarını w:atmağa im- mal den.izi kıyılannda küçük Kahire, 29 (A.A.) _İngiliz Böyle bir halin vukuunda. ya- bu derece süra.tle hareket et - birliği bakımından Sovyet Uk-
~ ,,~- ıu--.- """" kin buldu. Cihan Harbinin so- Holanda ve Belçikanın rahat r&- ni reviziyonist Macaristanın ken miyeceğini zannetmekte idi. Ma- ranyasına bağlı bulunan kıs -
_..... ı"m• - 1---di. hat lı b' si- deniz tebliği: f'h So ı · Besa b So l B' · w _. - ~ nunda, milli bir hüktimet halin-I yaşaıııaaını en esaa ır Cuma aır ......... 1, merlc-; Akde- ---- ma ı vyet erın ra yayı mının da vyet er ırlıgine ia.-

t-...-~---'- Kısırı harbe iaü- yaset biliyordu. Avnıpan.ın sul- ~ ..... liz kaybı olmadığı sanılmakta- . W• da R h"k' . 
AU6--au&11 Pi de tekrar dirilerek cenubu şarki nizde hareket eden İngiliz deniz dır. ıatiyecegme ır umen u u- desı meselesıne organik surette 

rik ettirmek talebini, parlimen- Avrupasının politikasında mfun- htl, küçük milletlerin hayat ve meti zayıf kanaat beslem kte merbuttur. Simali Bukovınamn 
t ö UDe kınadan tas 'b tm' istiklali adeta büyu"k bir cam- kuvvetleri, kM:mağa teşebbüs Malta.)'8 t.aarJ"Uz 'd' 1 B' l w. • d 
e n CJI vı e 1' taz bir mevki tuttu. Bütün bu eden üç düşman torpito muh _ Malta, 29 (A.A.) _Dün Mal- ı ı. Sovyet er ır ıgıne ıa esi ehem 
olsaydım, kanunu eaasiyi çiğne- devl ti A daki .. dhiş bazlık mahareti sayesinde ayalt- Rus . Rumen hududu istik - miyetsiz derecede olsa, Besaı ab-
_.. o!aeaktım. e er vrupa mu ta durabiliyordu. Ortada gayri ribini görmüşlerdir. ta.ya dört hava hücumu yapıl- balde Prut nehrı· ı"le Tunanın or- yanın yırm· i ıki sene Run1 nya 
- emperyalist kuvvetlerin mevcu- Yaptlan takib emtUlnda bir düş mıştır. Hiç bir bomba ablma -
~.:reecrtlttiğibenJDBi}'9-~~ dill-18 diyetine rağmen istiklal ve hür- sabit bir muvazene vardı ki bu- man torpito muhribi batırılmış mıştır. Hava dafi bataryalan ta deltasında olacaktır. tahakkıiınü altında kalmasiyle 
"° -· - ,~.....ı de · b' halde nun şu veya bu taraf lehinde bo Budapeşteden gelen haberlere Sovyetl~r Birliuine ve Besaıab-ri.,v..avr. .n n emın ır tır. Torpito muhribinin diğer i- şiddetle ateş açmışlardır. Bir ,.,. 
rek .ı,..,._,dan doğruya gerek bil ..ı-.....ıı. zulması yalnız kuvvete tapan ve UymRaiya'""'o.,. ve Madı'yar ya halkına yapılan büyu"k hak-
vuı~h~ f,...,. .. unw.den vikaye yaNşıedıenyona:.-uı D·,..··ya un....;\ .... de bir bir dünya için bir kıyamet kop- klairsdıi, rgeced. en bilistifade kaçmış- düşman tayyaresine isabet vaki .._ . ,..._ .- sızlıgı- telifi.ve yarayabilece .. 

..........,..... , w.ı ,, ........... olmuştur. Bu tayyarenin üssü- nemzeti gazetelerine göre, Ma -
eım.yt bana bir vuife olarak hak ve adalet devri mi teessüs ması neticesini verirdi. Resmen teyid edilmemiş bu • ne iltihak edemiyeceği kuvvet _ car hükümeti azalan mütemadi- ğinden bu hareket daha çok adi-

tahmil eyletneeiııden batka parla e._,.,.; '· Dff ... Hı. büyük dev1........ t ...... 11.ı'mdi bu kıyamet kopu- yen içtima etmekte ve İtalya iane olacaktır. meuM> bök6metin ..ı ..... -~ ta. ~· &IUJ.,.., ""' A-Vu:: ~ lunmakla beraber, hiçbir İngi - le zannedilmektedir. 
~amma& ıen,· haklannı istirdad etmek- yor. Alman Führer'i emel ve """!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!'.!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~"!"'""'-.!!!~~ ile Almanyadan müdahale tale-

vib ettSti gamuı, iM karan U. ten ve ideallerini fiile çıkar - iştihalanna engel gördügu-" Fran ~edecek hiçbir milli.haza ortaaa--tonya, Anıavudluk, Norveç, D&: bine dair müzalrereJerde bulun -
Munnn A&rbe ıetirak ettirilmesi- maktan ve B8deoe hırs ve ta- sız ve İngiliz kuvwtlerine biper- kalmıyordu. Harbin bütün ağır- nimarka, Lilksemburg, Holanda. makta.dırlar. 
ni iatilıdal eden talebi dıe beri&· mahlannı teskine kalkmaktan va meydan okuyabilecek kadar lığı ile yalnız başına karşılaşan ve Belçika devletleri ortadan Bükreşte herkes askerdir. Ve 
raf eyWnlfti. ---..1en. kuvvet ve imiller ne kuvvet keebettmne ve siyasi lngiltere.nin Besarabya ile Bu- kalktı. Fransa ehemmiyetini Dobruca ile Traıa.silvanya hu -

Bu kqfiyet, lngilterenin Dı8 ~ ·D· dudlarına mütemadiyen asker de berh ..... "' idi!. müza.heretler temin edebildiği- kovinayı düşünmesine imki.n kaybetti. Rumanya ba?A yerleri 
bu htsk6metten ne ~ Ktt""'-"'k bir düstur: Kuvvet ne emniyet getirince etrafına voktu. Ve bu imkansızlığı gö - geri Yerdi. Finlandiva ve İsveç sevkedilmektedir. Rumen mille-
.ı•.;.er u.. -·-- hllk"-... !-..3-- """"'"' • İ 
......, -- -.-- ~uuuaa muvazenesi. Osmanlı imparator- hücuma kalkb ve ktiçükleri yut- ren Rumanyanın Alman ve - sıfır oldu. Geriye kalan bir iki •ti B sarabyanın verilişini bü • 
harb ilin etmek taleb eylemedi - hıfu tarihde kaç kereler taksim mağa başladı. İtalya bir ter" l- taıyan müzaharetini de ümid e- Balkan de' leti de tı lıkeye düş- yük bir milli ziya addetmekte 
ti bahaindıe matbuatta görmöt edilmek derekıelerini atıat.mıftı, dtid ve intizar devresi geçirdi.) demeyince silahlı bir mukave- tü. İlk buhran kas•• ga ı A\TU- kanlıkla ve takdırkarane kar
dlduğunm buı beyanatla tayicl Kendi kuvvetinden değil; Av - Möca.delede müttefikinin gale- mete teşebbüs etmesi ihtimali padaki küçük de\ let erin he - binane siyasetıni de büyük bir 
olundu. ntpada teesBÖs etmil kuvvet besine emniyet getirdiği daki- hlmadı. men hemen hepsini ildi süpür- matem hissiyatı içinde soğuk-

Bulgar hariciJ• nazırıftlll muvueoeai ~ korkum- kada o da hıra ve iftihasını tat- İşte Avrupayı sulh içinde ya- dU. hiçbir 1.aman tanımamıştır. ~,.,. 
temasları le ~ tMtıetlerbı 11)1U1ama - miD için yatma meydanına koş- ~ tan bu kuvvetler muvazenesi Küçük devletler için neden şılamaktadırlaı. 

W,... 29 (A..A.) - Hariıl'!i~ me•pdan, hctlt-e Eıllkot ~ tu. l'l'lm8& kat't surette mağlub b 2ulduğundan dolayıdır ki bir İngiliz ve Fransız siyasetine ta- Sovyet. notıuaudaki 
-..ın ~. '*l•RW tu:illaaı lle.e neıbkleri ap.m "bö)ı1tk: obmea w ~bozuldu- eı·r eden az bir· müddet içinde A- raftar olmak lbıın imiş, şimdi höl..-unak>ı· 

l't:aly.. .AJmu.Ja w ~ '* dıefttatiB )Wi11Pvrilri k-.ll ja tahaJııtrwlr edince a.rt&.k Sov- v~sturya. Çekoslovakl'll· Le - anlaşılıyor mu? Moskova. 29 (A. a .. ) 
aeftrtflliai kabul etmiılttt. -.aı belrılrma iadirilmie yetler J1btitiai ihtiyata davet hıtilt&n, Letoaya. Lınıanp, FA- Bwyia C.ahld Y. ı.cı 

hazı 

"'as a-1 
1 

Bu sebeblerle Sovyet hüku -
meti, Rumanya kraliyet hüku
metine şu teklifleri yapar: 

1 - Besaraby&yı S<wyetler 
Birliğıne iade etmek, 

2 - Bukovinanın. merbut 
haritada hudutları gösterildi -
ği üzere şimali .kısmını Sov -
yetler Birliğine vermek. 

Sovyetler Birliği hükümeti, 
R ımanya kraliyet hükfımetinin 

. 'ovyet teklifini kabul ede -
.11 ve bu suretle Sovyetler 

birliği ile Rumanya arasındaki 

uzun anlatmazlığın sulh yoha 
ile hallini mümkün kılacağım 

ilmid eyler. 







Sayfa. IJ 

.... , ~. IO~ PAZAR 
.... ~ f',rograın Ye memleket ıut .,.... 
ıus Ajana haberleri. 
ll.50 H02ik: 

r Ok-.ıyan: Sadi ~. Müzeyyen 
81Daı'. 

ı:ı.JQ/H..30 Mtu:tk: Ktiçttk orkes -
tra (Şef: Necib Aş.'lon). 

18.00 Program ve memleket saat 
a}'1D'l. 

18.05 Mii:ıik. Karış.ık mil.tik (Pl.) 
1" O Müzik: Rad7o cnz orkestraaı 

(.Şef 1 br:ahim Ox.g:iir) Soprano Bed -
:tiye Ttb:ünün 1şt.l:raldle. 

lD.15 K..onu,ma. 
ıa..e Memleket .- aıuı. ve ..

._ baberleı::i. 

JO.OO M!Wk. 
Çal•n1ar: Veclbıet Ruaen K~ :fah
ri~ 
~: Semahat ö~ 

Jlecml Baaa .A.bıskaD, NcbUe Halt. 
20A5 BJınnrı•. 
l.LOO MU:ı:ik: FaSJl ~eti. 
:U.!O ıtoc.uşma; Badyo ~ 
21A5 Küzik: Senfonik mtl.ıik (Pl.l 
22.IO Memleket aaet ayarı, ve a-
~ bal>erleri. 

DAi Ajana spOr sıetvl.91. 
D.00 M'Dzik: Cazbend (Pl.}. 
D.WU.30 ~armkl program ve 

lı:apa!llf. 
NO T : 1 Tem~ 1940 tarlhrll 

,.zarteal gUnUttden ~baren eaba!t 
Rp'lyataaa b8Jla~ktır. 

1/7/940 PAZARTESİ 
'l.JO Program ve memleket, saat 

111°UL . 
'r..15 Mlh.lk: Hafit parçalar (Pl.) 
8.00 Ajana babederl. 
LlO Ev kadım ~ 'Yemek listes" 
8.:20/8.30 MiJ:.dk• Luclenne ~rln 

gWüan. 
Lı.30 Erogram, ve, memleket saat 

QllE1. 
12..38 Küznı;, 
Çalanlar, R~ Kan1, Veciheı Cev 

det Koızan. 
Oku7aD: Muzaffer İlk al'. 
12.50 Ajans haberleri. 
ı.a..o5 MUzilC Saz eserleri, 
Çalanlar: Cevdet Kozan, Ruoen 

iCmn. Veci.be. 
ll.20/M.OO Müzilu Knrıs1k prog -

.ren (Pl.). 
18.00 Program w memlckd ı.nat .,.,.. 
18.00 Mfizik: Oda müziği (PJ.}. 
18.10 Milzik: Radyo caz orkestrası 

,(lbrahfm ÖZgQr idarcslnde). 
19.JO K1lzlk. 
~ Vecihe, ~bire Y~rsıın1 

Be& :renan. 
Olazy.anlar: Necmi Rızn Abisknn, 

Jiadlte Erien. 
:ti.ta Ajans baberlNi. 
2Q.OO Mftzik: Fasıl heyeti. 
so.ao Konuşma. 
toA5 Müzik: Dinleyici dilekleri. 
t!.OO MözUı:-: Türk nrl1zlk bli'llti 

1:x&»wıwııı lronseı:l (Şef: Ahmed Ad

~ 
ZUO Konupna (Radyo gazetesi). 

n.a MUz1k: Rad7o orkestrası 
~ Has:m J'erld Alaar). 

D.30 Memleket saat ayım. ajanıı 

babeıiecf. ziraat. eah::ım - tahvill~ 
):aıılıQ'O - nukut bormısı (Fiyat). 

22.M ımzut: Cai.band (Pi.). 

23.25/23.SO Yarmki program V& 

bpen11. 
Z/7/9ı:l0 SALI 

'lJlO Praeranı Ye memltitei aat 
)San. 

'1 A lıfüzJk! Baf1f solo parçaları 

\]?l.l. 
a.oo ..... babftleri. 
&.10 Elr kadını - Yemek ıı.tes), 
B.2Qla.IO Mtb:ik! Çj&an ho"8ları 

Ji'l,). 
.I2..IO PJoQcranı ve memleket saat 

JrJ.m. 
lS.35 Jtlbı:ik: Muhtelif prkılaJ' (Pl.) 

12.50 ~ baherled. 
13.11!1 MD.zik: Mııhtell:f JQrkılar 

CJ!'1.). 
IJ..!0/14.00 Mttdk! K:ar1'!k prog -

.ımn (Pl.). 

ıa.oo ~ w mcmlU:e• aaai 
Qlllıl. 
~ MaırJlc Rady0 Sving Triosu 

(1. ~ ._ Ate& Wcekleri). 
ıuo Çoeuk sa.ati. 
U .00 Müzik Çomklar için (Pl.) 
U>.l 5 Jılo.zik: Fasıl ı..,ıeti 

10.45 Memleket ml a.7ırn, ve a
Jam haberleri. 

J0.00 Koıuışma (C'ftçtnfo saati). 
I0.15 llüz:(k ÇUtçtnln .aatl (Kaval, 
~ da:rbuka. davul, kaştk) Çalanlar: 

Bey:pazartı Dursım. Sarı Recel>. 'hh
liD. Basan Alt Eıbao. 

20.30 ~ Ankara rad)"OISU ktl
DM 91!S 'M az~ :tdare edeaa( 
)(esud O!mfl. 

21..lt 1Cnmıpn11. 
!UO Koırvışmn (Radyo ıuetesi) 
21M MDzik: Ra.d7\l aalon orkes-

tratıı (V1o1on1st Necib Aşkın idare
linde) Soprano Bedriye TüztınUn iş.
Urllkile. 

21.SO Jlemleket .eaat ayarı ajans 
~ı:beder1; Z'lraot, esham - tahvilAt, 
kambbo - nukut bon;ası (i'lyat). 

12..46 :MQzlk~ Bad;yo salon ork · 
-. PftlCI ••wun devamı. 

MAZ 

23.00 Mtızilt: Cazbmıd (Pl) 
23.25/23.30 Yarınki program ve 

kapa~. 

S/7/9ro ÇARŞAMBA 
7 .30 Program ve memelket saat 

ayarı. 

7.35 Müdk: Hatı! orkestra eee:rlerl 
(Pl.). 

8.00 Ajans haberleri. 
8.10 Ev kadını - 7t!fllek listesi. 
8.20/8.SO Müzik: R1mı. Ketty"nin 

plAJc..lan. 
12.30 Proçam ve memleket saat 

ayarı. 

12.35 Mii7.ik. 
Çalanlar; Cevdet Çatlar, i'ah1"l 

Kopuz, Hasan CTI1r. 
Okuya.o: Sadi liofıı;ıel. 

12.50 Aja.rıs baberlfld, 
13.05 Mtı.zik: Okwyan - &aı1y To. 

kay. 
13.20/14 00 Müzik: ~o nloo 

orkestrası (Vlolontst Nedb Askın 

ld.are;inde). 
18.00 Program ve memleket saai 

ayarı. 

18.05 Müzik: Dan!ı nrllıiği (Pl.) 
18.40 MUz.lk. 
Çalanlar: Cevdet Koı.an, Ruiell 

Kam, Vecihe. 
Okuyan• Mustafa Çağlar, 6ema:bat. 

özdenseıs. 
19.15 KonUŞm.&. (OıjJ polltika hA

disc.leri). 
lJ).30 Müzik: Fasıl Myeti. 
19.45 l'.!er>..tlrlret saat ayan, ve n~ 

Jans haberleri. 
20."-l Mi.ızJk: Faaıl be)'e'l:1 procra.

mırun devrunı, 

2~.10 Konuııma. 

20.30 MUz:ih: Havayan ~tar solo
ları (Siret Tayfur tnratından), 

20.50 Müzik: Geçit kon.teri. 
21.HS Müzik: Arjantin tangolını

(Pl.). 
Zl.30 KonuŞma (Radyo gazetcıd). 
21.50 Müzik: Riynseticilmhur ban

dosu (Şet: tbsan Küncer). 
22.30 Memleket saat aynrı, ajans 

haberleri, ziraat, esham - tnhv!Uıt 
kambiyo - nukul borsaS'l (Fiynt), 

22.45 Muzlk: Cazband (Pl). 
23.25/23.30 Yarınki progrrun ve 

knpnnııı. 

4/7 940 PJIBŞEMBE 
7 .30 Program ve ınemlekd saat 

ayorı. 

7.35 Müzik: Çaykovski - J'ındr.t 
kırnıı suiti (Pl.). 

8,lt) Ev kndını - Yemek listesi. 
8.20/8.30 Müzik: Marşlar (Pl.). 

12.ao Program ve memleket sam 
rıyr.rı. 

12.35 Mllzik. 
Çalanlar: Vecihe, .i'ahtN Fer-san, 

Refik Fersan. 
Okuyaıı: Müzeyyen Se.nar. 
12 50 Ajans haberleri. 
13.~ MUzl.k - Okuyan': Müze~ 

Scnar. 
13.Wl4.00 ?.tılzik: Riclıard Tau

ba, Tino Rossi. v. s. den pltık:lar. 
18.00 Program "° ınesnleket sıaat 

ayarı. 

18.05 Müzik: Aryalar (Pl.). 
18 30 M\\zlk: Radyo caa orkestrım. 

(İbrahim özgür tdare.shıde). S<>pra
no ~e 'l'ClzünQn ~o. 

1.9.10 Mt1zik: Fasıl beyeti. 
19.41! Memleket saat ~ı, ve a

jana haberleri. 
20.00 M!Wk. 
Ça.lenlaı" l'aln:l Kopuz, Cevdet 

Çağlar, Hasan Gftr. 
Okuyanlar: Melek Tolı.:P. Al:1:A 

Şense!!. 

20.30 Konusına. 
.. 20.45 M!Wk: Dinl9"ki dilekleri. 

21.00 K.onusma (Sıhhat saati). 
21.15 Milzik: Nihad Esengln tara

tından saksofon solo.lnrt. 
21.BO Konuşma (Radyo put.esi) • 
21.45 MQzlk: ~ orkes~ (Şef 

Hasan F("rld A.lnar). 
22.30 Memleket saat ayan, ajans 

haberleri; zira.at, esham - tahvilat, 
lurmb!yo - nukut borsası (i"t;yat). 

22A.5 Mtırlk: Cazbend (Pi.). 

2S.2!i/ı3.30 Yannki program, v. 
Jr.çenış. 

a/'1 /940 CUMA 
7.SO Progr.ım ve memleket saat a-

1arı. 

7.3:1 MQzik: Hafif müzik (PL). 

8.00 Aj::ı.ns haberleri. 
8.10 Ev kadını - Yemek listesi. 
8.20/8.30 :M.ilzik: J ean sablonun 

p1Ulan. 
12.30 Proçam ve memleket saat 

ll)l'D.rJ. 

12.3fl MU7lk. 
Çalan.lor: Fahrt Kopuz, ee.det Çal 

la, Hasan Gür. 
Olru)ıan: Mefharet Sa~k. 
12.50 Ajans haberleri. 
lS.05 Milzik: Sas eserleri. 
Çalanlar: Cevdet Çağlar, Fabrl 

Kopu7., Hasan Gür. 
13.20/14.00 Müzik: Senfonik prog

ram (Pl.}. 
18.00 Program ve memlebıt saat 

ayarı. 

18.~ MQzlk! Macar ve Rumen hallt 
havaları (Pl.) 

18 30 Müllk· Anadolu bnlk havalan 
J 8.45 Mür.ik: Cazband (Pl.) 

1.15 Müzik. 

E 
-

••• 
Heyeti rneemu~stfttn ştkt•Qt .... Hat:taf"tn zararetr.,~ 
&ote B. AN c H 1 bl9fkletile geçtlOJnla velıdt doStla. 

,Ptrlızın slzi hayran hayran betd:ıktannın sebeb~ 

,~ ı A N K ı blsU<le'tını temavU.z ed~'l; 
yalntz zarafeti deOU bit'! <Şş. 'haftftlOI ye'f 

,.;, . .. 

.UQlamkOtdır. 
~ 

• 1 
Bi&IK~ETLERJ 

8ATJŞ VE~Rlı BOURl.A BiRADERLER"" f•t•st.eul-Anl&•••·••ınfr_ 
O Q E 6 N M A ~ A Z A S 1 _;, lstaklll <;.ad"91 48/t 
.;IAK GACNBERG HALEJ?LER • l:IUGO ve LEON'. 
r G R ON B e R G - Sultan HamH1 Ham~ Gllçldt 2" bt 48/M 
'll'EKNOflON MAf3AZAS'!t - Qalata • He&areft Caıddelil k M 
OTT~Ş OTOMOBiL TICARETJ T . A. Ş. - tstJl&JM CecfrW' a31 

Çalanlar: Vecihe, Cevdet K02an, 
R~en Kam. 

O uyan: 
J0.45 ;Memleket saat nyarı, ajans 

haberleri. 
2UIO .Müzik: i'naıl heyeti. 
20.SO Konuşma. 
20..4~ Müzik: Ok'll)'an .. B.adtle 

Erten, Azbıe Tözeın • 
21.111~. 
:n.30 Konuşma ~ gazeteaı). 
2.l.~ MUzila Jtaibo Seloiı oUCs-' 

trası (V!oloniat Keclb Aıkın idaı10-
sinde). 

2130 Memleket saat ayan, ajans 
haberleri, ziraat, esham - l.ahvilAt, 
k.ımıhl;ro - nukut bOl'88&! (F.b'at). 1 

12A!ı MUzik: Ca:ı:ba&ld ÇPl:..). 
23.25/23.SO Yaruıkl program ve 

kapruuı. 

6/'1./94.6 OUMA.B'lnit 
'.30 Program. ve ıncmJ.eketı sa8t 

IQ'(ll"j, 

'1.35 Müzik: J. S. Bach'dan eserler 
(Pl.). 

8.00 Ajans haberleri, 

8.1.0 Ev kadını - Yemek listesi, 
8.20/8.80 ?>.Ozik: Piyano ile caz 

pwıçalnrı (Pl.) 

18.30 Program ve memleket saat 
a7al'l. 

13.35 Müzik Muhtelif sarkılar (PL) 
13.30 Ajans haberleri • 

14.05 Müzik; Muhtelif şarkılar (Pl) 
lA.!O Müai~: Ri;vaseticllmhur ban-

dosu (Şet: thsan Küt>Cff). 
15.oo/1.5.30 Münk: Dans mMği 

(Pl.). 
18.00 Program ve :memleket saat 

8,781"1. 

18.85 Mfu:ik: Operetlerden seçil -
mia J;)Qll'Ç&lar (Pi..). 

l&.J~ Müzlk: Radyo caa orkestrası 
(tbrahim özgü.r ıdaresinde). 

lD.15 MUzlk.: Çalanlar: Rlll(!n Kam 
Şerli t~li, Re.tık Fersan. 

Olrnyarı: Sadi Hoşees. 
11Ul5 Memleket saat &J'Vl, atan& 

A!~K 
nqıs hlr · 
yemek 

~~rnzik. okuyanlar: Melek Bir l<omprime hayat karşılıg"' ıdır 
Tokgöz, Necmi Rıza Ah.ı.skan. 

20.so Konu,,ma (Günün m~elelerl) ı En sıkı3ık zam.anda size en btiyük yardımcıdır. Kalori, gıda, 
!2.30 Memleket saat ayarı, ajans lezzet ve nefaset bakınundan tatmin edici mahiyeti ve 

ba~~l; :d.raııt, eeham - 1ahvi1M, yüksek evsafı ha.izdir. 
kamtiıyo • nukut boraa8ı (Fiyat). . bezel b ğda · balık t,,.,_, ............. ı · · 

22.l50 Jılilzlk: Radyo snıon ol"kes- Mercımek, ya, u y vesaır · çor ~ .......... e eı-ımı-
trası programuun devaDM (Yalnız u- zi her yerde bulabilirsiniz. 

zu;:a.:~~c:=~i~ebi dillerde - ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
Yalımı tosa dnlgn postaslle). M. NURİ ÇAPA Kunıhış tarihiı 1915 

23.10 :MCızik: Cazbruıd (Pi.) • 
23.26/23.30 Yarınki program ve 

kapanış. 

Sahlbt: Ahmed Cemateddın SARACOO.LU 
Neşriyat Mli.:Uirü: Macld ÇETiN tııısıldıgı yer (Veni Sabah Matbaası) 

Kok Fiatları 
Eti Bank EreOll kömUr lfletmetM.I ~ 

nseaeslnden: 
.2/12889 No. hı Heyeti Vetftıe kar&rfle tasdik edileniS No • 

lu Koordinasyon Heyeti k.arar.ı muclbince Kok kömtlrU işle 
dnlıı tanzimi müessesemize tevdi ed.U.uıJş oldıığmıdan, Ank.l 
ra, İsta.nbul, İzmir ve diğer eehtrJer tı;in tesbit edilen satış fia 

lan fle umum satış jel'a.iti aşağıda bildh1mJ§ttr: 

1 - FİYATLAR: (Karabük, Gazhane, Sôm1klSk iç1n:) 
ayni fiyat. 'Tonu 

a) Af'IKAAA ı T. L. 

Aı!garl bir vagon, lın.mu1e senedi Uzerhıdeki D. D. 
Yollan tartısı mucibince olmak ilzere müessese
mizin veya m.i1esseaemiz..fS0!1litinde çalışacak olup 
Beledi~ 3österilecek tan depola.nn..sabş fiyatı 23.30 
.Mileasesmıiz.in mc:rkezt depolarile yukarıda tav-
zih ed!l~ eekfidcld tal1 depola.rda mftşterUdn ve
saitlne teslim fiyatı (.Gazbaıı& de~~Jrezi 
depomuz ma.hiyettndediı\t) ~ 

b~ '9TANSU.L.l 

Mttessescmtzln ve yine mftesseseımz şerattınde ça.. 
lıHtooalt olup keza. Beledtyece gijsterllecek taI1 depo 
sabiblerlntn depoh:trmda ve gazbanelerde ıntllfterl· 
niıı. vesatttn.e teslim 21.-

o) lz.MiR e 

.Alsancakta Belediye ga.dıanestnde mUştertnin ve
sa.ttme tesl1m (İmıir Kok sa.tıa ii)lerl hm1r Bcle-
d1yestne verilmiştir.) 24:.-

d? Dtltsr ıebtrlor: 

Bu §ehlrlere banka Wafmdan ta.tııslar 
(fob) ya.pıl&bl~ t'tya.tlar §ÖYlcdlr: 

Soınikok 

Fob Zonguldak 16.10 
Fob Kara.bük 

N O Ti 

Karabtik 
21.60 
18.50 

.Htr~ieı de ko..'\: !lmat--i5t-lye.A. satıcılar, eğer o eehir 
Belediyesi Etibanka bir bayi göstermişse kendi namla~ 
na serbest sipar:iş ve:rebilirler. Ankara., İstanbul, İzmir hari
cinde.ki askeri makamlar veya sanayi müesseseleri ilıtiy cı 
ii;in kok kömüıil almak istiyenler Ankaraya Etibanka mü
racaat ederler. Bu şehirlerdeki teshin koku sabş fJyn.t:ı Yü
k.andaki fob fiyat.ı nakliye ve ton başına muayyen bir khın 
il~vesile mahalli Belediyelerce tesbit edilecektir. 

Yukarıda mevzuu bahis Askeri makamlarm ve kıtaa
tln bJebleri mütealıh.idlere muka.v.elel~i muhtmri.yatına gö
re teslim edilir. 

lst.anbul, 1zmir ve Ankarada Etibank me~ depc»a.. 
rile, gazhaneler ve Etibank şeraitinde çalı,..c.-acak, yani onun
la ayrıi fiyattan satış yapacak olup Bel~ctiyece gösterile
cek tali depOlar haricinde kalacak semt depoları keza Be
lediyelerce gösterılir. Ve bunların sa.tış fiyatl.an mahalli 
Beleo.iyelerce tayin olunur. 

• 
2 - MÜRACAAT YERLERi: Triefon No. 

ANKARA ! }~tibank Umum Müdür~ Tıcarct 
§Ubeai 3006 

ISTANBUL ~REGLI KÖM0RLERI iŞLETMESi KOK SERViSi 

.(Tophane İskele caddesi No. 28 44767 
ZONGULDAK: Ereğli köınlliieri i~letmeı:ıi kok servisi 145 
D!CER ŞEHİRLER: J<kiba.nk Umum Müdilrıttğli Ti-
caret ~besi ~ :An.kara 8006 
8 - TALI DEPOLAR: Tali depo adresleri Bdediyeler 
tarafından Han edilecektir. 
' - TEDlYAT: Kok bedelleri taaıameıı perşin olarak tedi· 
ye edilecektir. 
ö - TESLlMAT: 

Resın1 devair ve müessesabn derhal bnğlantıla.rıru yap
maları ve ihtiyaçlarını azamı 31/ 10/ 1940 tarihine kadar 
tescllttm etmeleri mecburidir. Aksi takdirde müessese ta. 
lehlerin vakti zamanile is'af edilmemesinden mcsul bulun
mıyacaktır. 

Ankarn ve İstanbulda kalörifer tesisatı bulunan husu· 
si bina sahibl<•ri ihtiyaçlarını mahalli Helcdiyeleı vasıtasile 

en ge 15/7 / 940 t&rihine kadar milcsscst--ınize bildirecektir. 

6 - KOK CiNSLERi: 

Ankara, İstanbul, İzmir için her l'm8 kok kömiiı ü ,çiı1 

t.ek sa.tı~ fiyau k:ı bul edilmış olduğundan bunla.rıu sureli 
tevzil hakkmda t:'ı.m~im edilmiş talimatname mucibince icv
ziat yapılacaktır. Hususi tevzi §artları aşağ.ıdn gösteril
mŞ.h': 

.Kalörileri olan resmi devan- ve milesHesat, apartn>:ın 

vesa.ir binalar Karabük ve bir kL<am gazhane koku kul· 
lana.cak, mütebaki gazhane kokları gazhane in bulun
duğu semtin ihtiyacına tahsis edilmi..şt ir. 
Sömikok, taleb edildiği ve stok vazi~1e.ti mili .ud olduğu 
takdirde sobada yakılmak üzeıe mübayaa decekl r~ 
verilecektir. 

7-S TOK: 

Ankara, İstanbul ve !zmirde ta.lehleri k:ı.rşılıya.cs.k 
miktarda stoklar tesis edil.mio oldu~ınd:ın ılıtiyaçlarııı 

sıra.sile knl'Şılanma..s1 için ıtlAkadarla.nn yukandaki ad
reslere miiracaatla.n. 

Ankara f:l. T. T. Le\1azım 
Müdürlüğiinden 

- Taııhhüdiın 11dcmi tfa~mdan dolayı cl00.000> yüz bin ndro talik 
halkası açık ek.<;iıtıneve çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bdeli 30-00> uç bin, mu\•akkot teınınnt «225 .. iki yQz 
yinni beş lira olup eksıltmesı 24 temınm 940 çorşamba günü san! <11> de 
A.nlrnradn ı1vkaI :ıpurtın .. nının ü.;ür.t'ii kapıı:ınd<ın gırilcn birinci katındaki 
P. T T . ~slın alma komı yoııundn ;vapılacııktu. 

3 - İE"Wk.lılcr mU\ akk<1t U.:ınınut makbuz ve bnnka teminat mcktulılle 
kanuni "esıknlıınnı h~milcu mezkür glm ve nette o komısyona mtlrııcaat 

edeookle.r<lir. 
4 - Ş<arlnaıneler. Ankurr.da P. 'I'. T levazım. tstanbulıla Valde hanında 

ikinci kattrı P. T. T. ıe, zım aynı) at "l be mtidürlüklerlndt'.n l>OOelsiz ala-
rak venlır. 4:271 h 4472ü 

VA TUZU inkıbaz, Hazımsızlık, Mide Bulantı va Bozukluğunda, 
Barsak Temb ·~;ğin de, Mide Ekşilik va Yanmaları~da 

Mi devidir emnivetle kullam}abilir . .MİDE ve BARSAKL.a :ı tcmizlcl', alıştırmaz ve yorm:ız .MAZON isım ve HOROZ markasına ı»kk&t_ 


