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ntak ıİsWll"Z. 
Bu noktadan Uwynnın Kartı.

dcnız hnVf:asın a. b ka l! tı e
cek bir ülkt i kalmadıı,ına 
hükmedılebtlir E r bul n..ın 

vaziyet ha sur t tclmı.r dın'U· 
lar.ak snl ı ıhl l dilrrtezı . sa· 
dl.' bizim ıçin d ğı • blilün alem 
içın fernh ve ınşırah hasıl olmuş
tur, dıyebfliriz 

Rumanya, Rtı.; talC'bı karşısın
da a.kıllıc·a hareket etlı. Ruy il< 
t:azyilı.i hail d r~l d r M ar 
ve Bulgar tazyıklerinc k ı f;jı 
koymnk'. ÜU't' sefeı bcrlrğe b 
lndı. Her tarafa kafa tutm k 
mümkün d ğ ldir. Netice 1 • hep
sini birden lmybebnekteu ;c 

bilyillt beladan kuı tulup d g r
lcrlylc uğra.52nak ı. .. rlcrın clıve
nıdlr 

Ayni za:nıanda. 1n ]iz ve 
Fnuısı.z ga.r.anwmnn clıı>mnu :ti 
kalmadığından, 13 nisan H 39-
da. Rttnıauyaya. vcnıın·ş olan 
İngiliz ve liT.ansız r:-~rantisıı :n 
feragat ettiğini Rumanya hü
kfuneti ilan ctmi<ıtir. Bu il· n 
bizim için de fayd sı aşik rclır. 
lcnbındı:ı. memleketimiz h ncu e 
Tilrk kuvveti sevkine scbeb la
bil ek bır endişeden kuıtulmUfi 
olduk. 
Rumnnyanın ilan cttıgı se

f crbcrligın Mncarbtan ve Il 1-
ganstruıdan gelmesi melhuz 
hamlclcr karşı hat. lık oldut,ru 
~übhcs elit:. 

lir. 

yalnız Macarıst..ın 

na l.arşı multave-

TO kiye Ecnebi 
SENELiK 14 O Krı. 2700 KrJ. 1 
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1 AYLHC 400 a 800 » 
1 AVLIK 150 a 

8 TEMMUZ 

()öle lklnö 

4.33 e 1 E n 
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Yata. imsak 
202 0629 Cı:anf 

29 .47 3 ı.i h 

Rumen askeri panik yapmadığı 1 

nıudd t~e sadece M cacl r ve 
Bulgarlar, H.uın ordul!ıxını 

mağlüb cdem<'tler. 
Bundan ~ ka Sıtbistan, Ru

mnnyanın Rusya arzusuna mü-1 
m t etin ,,inı ve esl d 11 Ru
manyaya a· d olmıyan mahalle
ruı Rusynyn tcrkını tavsıye et-I 
mi;J i<;e d , d er Bclkan d vlet
leri yani ı..:uı nstmı. ve Maca -
nstan ta.ı af ı ~d n Ruınanya.ya 

, Sırhı t 
cd 

carlarla Bu!"' 1 ıt • 

bında harbı ı;öze aldırmıştır 

Tun · 'tı laıında ve Koat n · 
lımnn d mud fna trobh len 
almış ve mnyn dokttirmti..,ttlr. 

Rum nya ordusu, geçen Cı

h n Ht.rbınd n o ra soh d 
cc ıhmal cdilrni<ıtı. Fakat kral 
I~arolun krallığa geçmcsıyl 

ordu t -krnr can1anm ba~la 

dt. l!J31 seııcsı ıdc on srnclik bir 
n kC'ri program k o 1 edildi. 
1935 da Avmp:ıd:ı sıyasi Va7.1· 

yet buhran kes dı e bu prog· 
ramın daha sür'atle tatbikıne 

bn.<Jlnndı. 
Rw anya 1-ralının oı duyJı 

hımmNı qok b. y~ı 1 ur. g la· 
nnda dl ~ erh ve ener· bır uduı 

de ı n kamyonlar ve h 
lar v rdır. 

Rum oyan n tan 
çok zayıf olub r.n ak ib 
ıb r ir. Tayy re defi 
iyi i " de a.dcdçe çoJ· ru. 
k t.:ıyyaresı vardır. 

Ruma!}Ya, r; keri ha.zırlıkla

rınd belli başlı şu mühim ha
tayı yapmıştır: Rusyadan gele
cek b r tecavüze kn.raı Besarab
ya içerisinde Dnicster nehri 
g nsinde ta.hkiınat hattı yap -
mıştır. Rusyaya karşı hart> ge.

1 

7.c a.lınarak müdafna edılmek 15.
zu , T lse d numanya.hlar Rus 
o d ., .J. karşı hemen hudt.d 
geri.~inde mtdafaa e:lemezlcr. I 
Hududa bu kadar yalan bir ycr
dP yapılmış b tahkimat hn.ttı, 
bunun gerisi ere Rumen ortlu
surı n toplanıp müdafaa etme
siru icsı.b ett' ir. Veya. bu tah • 
kimntın ca2ib ine kapılarak 

RumC'nl rın vaktinden evvel 
Ru tar tarrı.f mda.n ezilmelerini 
mu<'ib olur. Bunun için asıl mü
da.fa hattını Prut nehri geri..ı 

sın yapmak daha dôğru olur
du. Eğer böyle olsaydı, bugün.t 
ki.r v~aiyet göre de bu tahkımat 1 Rumanya<.la kalmış bulunur - ı 
du.. ~ 

B l 

y da ve- ne d 
Dobr ccd • Bu ga r ek ·eı ı; e 
yoktur. Bu ikı yerde liil::ı.kıs 

muh m Türk ekı:; riycti vn.rdm 
Dohrı biıc 12 ı. ıse de G rbl 
Tro.kyayı Yun ı t n<lan almak 
ic·lb E'dersP bur run bızc inde.dl 
liıLımdu 

Sırf Adalar Dl•nızınde m rcç 
ıddı üzer.ıne 1'u t eh HuJ-1 

wt ~ ..ı.d hıaır 

uşlatnujlır. 

lo an talar m s mil rı 

Lsbit ... diM 
B ledıye lkt.ısad Mutiw •ığü 

Lokantn.cıl.ı.r Ccmıy •tinin ha
zırladı ,ı sınıf lısteleııını tedkik 
cd rt;lc daimf t n ilın m' tevdi 
ctm•. ·tir. En"Ümcn bunl.ın tns 
dıl: ctlıkt •ıı nr~ yeni t:ar:ifele. 
rın t ıtb1I,ıne ba.şlanaraktır. 

-- -o --

Bslıod'yeler tarafmdan 
değil mal sahibleri ta

r ftndan veril c 
Reledi'.ye lstimF , Mü 

ğü ıstimlak ettiği ursa ve emla-
kin taviz bedellerinin belediye 
mı yoksa mal sahıbleri tnrafın -
dan mı ödeneceği meselesinde 
mü.]külfı.ta mnruz kalıyordu. Bü
yük Millet Meclisi tarafından 

Vakıflar kanununun 30 uncu 
maddesinin tefsiri bu müşküla
tı önlemiştir. Tefsirde bel di · 
yetere istimlak borcu harlcinde 
bır taviz borcu düşmiyccoğf öa.ı 
rahatlP üade cılunmakt-ı.dır. 

Bu itibarla belediye istimUlk
lennde taviz bcMlleri mal sahib
len tafından ödenecektir. Bele
diye, Evka.fm tesbıt edecct;"i ta
viz bedellerini istimlak bedel
lincleo keserek evk fa verecek· 
tir. 
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Glimr k v tlatmd 
dUşUklUk 
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aiYOR ı<I: 
ŞirteiH ayriy 
vapurların a 

izcHh m 
Şırketi Hayriye vapurlan

nıh f~la kalabalık oldugun• 
dan şıkayet eden bir okuyu
cumuz bize gönderdiği mek
tu1rt .,.un lan y~yor: 

"Sabahlan Boğazdan lS
tanbula lıarelcct eden ilk, 
ikınci, ve uçüncü vapurlar, 
iş sah blerinin vazifelerine 
gitfne saati olduğu ıçin had· 
dinden pek aşırı derecede ka
labalık olmakta ve izdıham
dan yolcular bun lmal:tadır. 
Bu yüzden bütün Boğaz hal
kı ~ikayctçiclir. Yolcuların 

sıhhat ve hayatlariyle alaka· 
dar olaks:lı ola.n bu vazıyetf n 
derhal ruı.zll.Tl dild ate alınma;. 
mabl ve sef erlcrın ona göre 
ıdare edfün i lio.ımdır .. .. 

Okuy umuz n bu ehcmmi
Y"tli dikğinl nazan dıkkate 

aşsız 

I tili 
CuS ın 

i1? 
--o--

Zah1tanın bu Cİ!ltlyetl 
y km bir zamanda 
çbz cegi umuluyor 
Bir; müddet C'VVel, Göztcpe 

crvannda Merdivenkö:yündeki j 
taş ocakları yanında btr hen -
dcl~, Uı.şlar içe e gomillmtla 
başsız bir cescd buluıunu§, za. 
bıta, bir ta.raftan cosedin kime 
aid olduğunu tesbit, diğer ta
raftim da katil veya kati.Ilcrtn 
kim ve ya kimler olduğunu bul-ı 
mak iç;in faaliyete geçmtŞtt. 

Son zamanlarda Akdeniz va· ı aı-Lccliyoruz. 
zfyetf dot.ı.yı iyi" lıma.tıll!Uza ......... """. ~""""' •• """"'-:::r:ıı3İl!l=-i,,,,_~==o:ır:ı~ 
hıç bır ecnebi vapur gcımemeğe Gumruk ve hisa:rh.-r 

Uzun zamanda.nberi o chra.nla 
yapılan araştırmalar nctiecmn -
de, niha~t, cesedin b ı bulun
muş uı. Kesilmiş olan bıı.s, ge
ne o civarda biI'i ye=re gömülmü? 
o!Qxa:k btilunmuştUr• Bu kcsık 

başın butimması maktulfuı hil· 
viyetinin tesbitine medar ola
rak, hüviyeti tesbıt edildikten 
sonra da., katilin bulunması ko
laylaşacaktır. Çünkü, maktulün 
kim olduğu ani ılınca., müna • 
sebette bulunduğu kimEeler, 
dostları ve dü1']maırl.,n ""'lla
eak, bu ipucu, kııtiJ veya katil -
!erin mevdana çıkmasında fı.mil 
olacaJ$. ı 

ba,.<>lamış, bu s beble gUmruk V eldi inin tct.l :lderi 
varidatı da azalmıştır. Son ayı 

Şu hale- göı e, bu cınaycin iç 
yüzünün kısa bir müd ~ içinde 
aydınla.ırac Jı aıtlaşılın ktadır. zarfında lstan l gümriıkleri· 

nm vandati 2.5 milytın lira. ol
mu tur. Denız gilmrüklennin vaj 
ndatını a.zıili asuu karşı ka
ra yo1uyla yapılan ticari müb:ı.
dclfıt dolayıaıylt) kara.el.akı gi,im 
rük dairelerinırt \'arı ab artın:ll;; 
tadır. Bu itıbn.rlıı Gümrttkler 
B Ud rlügu bura 'aki me
mur kadrolarını deniz tnrttfın -
d !.k ~murhrl takviye ede • ı 
ecktir Umuınj varıdııtın aze.J -1 
~ı s bcblyle memurlar arn • 

tena· t me: ·ıutt:ı.hıs de
ğı ir. 

nl 
1 
1 

Ycnı ııçıhnı§ ol:ln Galutaduki 
büyük yolcu snlonu11da büroları 
olan a1,ıkadD.T' d Va.ir binaya ta· 
şıtı nağu baş!mnJŞlardır. Po::;ta . 
h. n it Emmy Th:.,.incı Şuöe 

d. rı ı.r·ndilcrinc aynLn dnirdı:.:· 

re yt"'rl · mi""l~rdi.r. Diğer d •vu
ırlcrdt- rr y<Rrp y kcndı ycrle
rıru ışgal c~ eki rdır. F ka.t 
son zamanlarda lim nmııza he
mPn hiÇ' yolcu gelm nuş -0ldu -
ğundı:tn strlôndıı hiç bir nıuame-
1 ya.ynlmıuna:ktMır. 

7 .30 Progı anı ve :n me { t saat 
ay:ırı 

, J5 Muılk Ha ıı or cestrn es ·rıerl 
(Pi). 

~ ıı~ . 
Ketty ıııı 

d ,ı ıl n 

an 

mC'ınf (t bd ıt 

311, Ruşen 

r, 5 nı h:ıt 

~olitık~ h6-I 
ıl ht>ycti 

1 
ve a-

2 ,O Memlc .1.t aal ııyarı, IJ ııs 

h::ıb rl ı ı zır.ıat, c ha - talıvılat, 

knmbfyb - nukut borrt: • (F.yat). 
2Z.45 MuzU:· C zt:; nd (Pi). 
ı3.25/23 30 Yurırıki progıtıın ve 

kapanış. 

Şehrimizde- bulunan lııru r
lm- Vckıli Raif J{aradcniz tcd
kiklerıne dev::ı.m ctmckedu " -
kil Jurr sabah tnH sarlarrn Pa· 
şaoohçcdel:i iı;piı1.o fUbı:ııka•1 •1..ı. 

gıde: ek tcdkıklerde buluıın ş 

ve f• brik nırt faaliyetiyle ya
kından alakadar olmuştur. Raif 
Rlı.l"adE:niz, c.igtcdcn sonra ln
hı ... arlar Bcı müdürlüğüne gel ' . 
rek hususi d"l.1rel nnde me 0'\tl 
olmu tur Vckılın d ha bır lcaç 
gün §ch'rimizde lmlma.sı muhte-
mcl in 1 

-ı:ımı-

·r hırs·z yakc::landı 

m ~de SO"rgusu y ... 1 lmış ve 
t<'vkif edilerek m&vcudcn suç 
mnh l1i ohm Ma:rın.a g· nderil -
me.;me karar vcrılmiştir. 

o biCs ~ .. 
ıs-o y z e o 

zam kaöul 
o·m, lr.' iıye reis UlU:.l.\ ini 

Lutfi AJ•soyun nyıı etir.de tu,>
lanan otbbiı.'> kom :yon:.ı, t 
satnbl rinm taks·ıcre z m talı>

binı tcdkik ed(•rc-1 kabul etmiş
tir. K misyon b husı hey
eti f,.nnıye tlrrnrında.n v ·ı ·n 
raporları da tedkik etmi .. tir 

Bu ra.porlur<la ye lek malz<'me • 
mn Avn.ıpu hurbı <loiayıs ylc 
~ . ie • ., rusbctindc pahalılan -·ı 

ı gı tcsb.t olunmnıct.a idi. Ayni 
bcnz n fı:y<'tlan d ) uz 

de 30 nisbctınde ll~yud etm. -
tir 

Ynpı ve Yollaı 1~ar.unu mu -
cıb n ' Lt. nbult 1 .nar pl· n.:.n • 
da ye ıl aaha ol .. rak teslı t olu
nan yerlerdcKı ar a: E;ahıbl rme 

t mü d veril 

Vü.rd 
..., a 1dc .S•·ker ı h~uımda otu

ran Mehmed mü\•a .. cne~ini kay • 
b del-ek trntnv .... y:1a.ıı düşnru 

ba.1ın an yaralamuış, t.€dnvısı 

yapılmıştır. 

nn yüzde 15 nisbetinde zam bı.
bul tmi tır. Konn .. J ol?un ka
rı: ı blr ı·apor h lmd bck-diyeı 
d~unu encümenine vcrilmi.ı ir. 

'ncilm<:'nde ti:.3di~ edilir cdil
m d rH 1 tatbık.ın b:ı .l Ln -
cakUr. ı 

Vığer t..ı.rftan Şo: ··.r1cr Ce- ı 

mıydi, taksımetrelerdo yeni 
zam ıçııı ta iı at imkanı mevc·ut 
olnı dıgıuı nazarı itibara l rak 
tak ılC'rm yazdı~., fi tlar ilave 
edıiecck kısmıl..ı.rın bir e:c~vc .ıni 
h.lı!:ırlıyacnktır. Bu cc lvcl her 
t :;iye asılacak \ ıau ·teri bu
ıı:ı. uakarak t.lksı.ıin ycızdıgı fi. 
y l y.ıpıiaca k z mmı btl cı..k-

... :ıiıcile:r 
st h"!ne y pı c 

/&,, lmıın memb rırıdan t• 
~eden haberlere göre tııg 

kal"§ı bir taarruz t::ı 1 
pıtdrğı sırada Akden zdekf 
cıo nazarı dikkati celbodecek 
htyet arzetmektedlr. 

yenı tnızırtık hareketleri Ma" 
lerlnde ve Afrlknn n ı; mnl c Pi 

iç mıntJk-alarırıda ıı,yn1 zaf'lı nd 3 

taarruz imkllnının mevcudı)Cl 

"' eylemektedir. 
Akdenlzde ntsbeten a k n g 

atyast ve asl<erl vaziyet, ita y 11 

da kııt'f olarak glrl~eccöı herrk 
layısile lhl51 edilecek 1Jibld r. Ş. 
kadar denızterdııı ve Afr k:ı t 

rıntla yap an bl.ltlin harek t 
mahiyetindedir. Bunlar, bı.ıy 

uıarruzun ve müdafaa ~ yaııet n 
rer muka:ldemeııl mes boalndı 

F:ıkat atkt Al<den :ı hav:r 
harekAtııı inkt~{ tarzı Uze,.ınd 

kın çark memlck'CUerlr'ltn ıtt l!aı 
tlkhırl k:ırarları n da tesir b ı 

ehemmıyetıı bir rol oynamakt 

Evvetemlrde M ısur, lb ya 
lom si mllnaacbetlerlııl kcsm 
harb ıl ıı etmemlştlrr Sı.ıflye 

lunm ktadır. 
Fransız kuvvetleri, ııon 

ycrek s Jhlarmı bı,.a~m •• r. 
btbdcn, $ ?iye ve L!i n:ınm 
v tan n t:ıbı olduğu muta ek 
l:ıPı altınd:ı lıuluıımast ıkt •• a t 

tedlr. Tabiri dl(lcrle, bu topr 
d.:ı Francaııın galiblcr ta a4

• 

kontrol eıttlmeat, Frııııııız h" 
n n imulıtdıı:iı mUtareke ptttsr 

ki.imleri iç ne glrmektedl1'. 

F.akat bötle bir lhtliıtırn v~ 
bulmasının haU haz:ır tartları nlt 

lmk~nı hemen yok gibidir. Z r· 
huausdıı da deniz t:ı.rikf~ n ya11I >
dcn4zn.i serbt.ııt olması IAz:ırtı g !;!! 

ttd r. ClSyle bir ihtimal de, l,,.g 
lerln sn lam ve denıın.m sının l 
bulunması dolayıslle vur. d b 

Bı.ına rağmen 1nglJ1ı: huı<Ct 

l..()ndrad bir deklar:ı.lyon r i et 
tirm .,tir. 

Bu dekl~r:ı:ıyorda 1 niJı ız hul<'-'ıııt 
tinin, Sıırlye ve Lllbnıınm ml.i .ııl 
d•ratr c zlyad ut .alAtuıd~I' oldl.16"" 
blr kere daha teyid cytemeıcte:W 

1 ng er, btı yerle. n Al 
veya ltaly:ınl.:ırd:ııı her h.,ngi b 

Bu curctle Ak'd.ıılı: e 
apliula 1 ~ kilde hr.ıl~•a e 
blr mııh°)ettc got'Onmekted ... 

Şarki Akdıtnlzdc ve Afr K toP 
raklarıııd kntı bir rn c -ı • he,,ıı' 
ba 1 m11 

' ..... 



N SON HABE LER 
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~d~~~~I ~~~~~l~~~~S~~h~~~~h~~~~~~h~}~~ U lngiliz hava nezn,.eti tebliği 1 Kayaya çarpan 
8 a .mn- Alman arın c arn orst zıı· ısı Lonchs, 2 (a.a.ı _ lngill& ba, ... __ bıbllil: şilep 
omunıst h .b d·ıd· Dlm ak,,am lııgilb hala kuvvetlerine memub bombanh- En yeni ve en bil.yük §ile-

horatı tamamen ta rı e ı 1 :n;>r=!;!' ':;:;::=nllr~ üssüne hücum ~ re gıd:r:~ ~:ı~:: 
\lliğer bombardunan tayyareleri, Hambnrg'da petrol ta&- lannda bir kaya.ya çarpması w 

• 

1 iDd•,....) 
IQilı pr bop1 

ıe.t1kaıı 
Atlveıı;line devam edil-

(B•t t.rafı 1 inci •hlf9d•l Alman Sclıanıhont zırhhsı 
ınmat vermiftir. tahrlb edBdi 

Bu malümata göre gerek İn· Londra, 2 {a.a.) - Kiel tıze-
gili&, gerek Amerikan tayyar&- rine yapılan hava hUcumu es
leri orduya o kadar ldllliyetll nasında Alman Scharnhorst 
miktarda. iltihak etmektedir ki, zırhlısının ağır surette bomba.l'
bmılara klfi derecede pilot ve cbmaıı edildiği resmen bildiri! -
tayyareci yetiftlrmok ıom.. talim mektedir. 
ve terbiye kadroewıun gentele - Sclıarnhorat, tamirde bulunu
tilmeshıe lilzwn görlllmi.lv ve yordu. HUcum, bir sürpriz ol
genie bir yeni t;eokillt kurularak muştur. Sabih dok üzerine bir 
bu idarenin başına hava. mare- bomba ve zırhlı boyunca da di
&all Garet getirilmietir. fer bir çok bomba dil§aıilitiir. 

İngiliz hava kuvvetlerlııd men • 
Rumanyada 3000 ko • Diğer taraf dan Kanada fab- eub bir tayyare, Scharnhol'8t ve 
tevkif ....a~1. n~-'- rikalarına ıamarlannn• olan ve 

~'~ ~ - doka attığı on bir bombadan 
gönderrnıştir. ancak gelecek sone hazır olması dördünün tam surette isabet etı-

hükômeünln Almanya- beklenen tayyareler de, çallf - tiğini bildirmiştir. Dığer bir tay-
ya mtlracaat maya verilen son derece gayret yarede zırhlı üzerine U.ç ağır 

ork, (Hususi) - Son &- ti · d b ne cesın e u sene hazır ola • bomba atmış ve gemide yangm-
lıaherlere göre Rumen ht1- caktı 

r. lar çıkarınŞır. ti Almanyaya müracaat e-
Balkan rda hu ufo len ====:=:ıı::c:==:::ıı::::==::::'.::=====-========= 

~:!klar/~ R:; Bükreş haberleri 
Ur Alman hilkfun ti Ro

ın bu teklifine hentb bir oe-

ta olan yeni Avrupa 
u neti ı Ru rlef 

litikcuanın aldıgı ti 
etmiştir. M ur politika 

cvem dahHınde olmak U re, 
_....•u.uıya 13/4 1939 tarihli 

ısuı lngıliz garantisındon 
rfınazar etmı tir. 
Meclis ittifakı Ara il bu ka -

kabul etın lr. 
Rum&nyada 

BUkreş, 2 ( a.) - Baş ekil, 
Rumen kıta.atının Beear b. 

ve Bukovinayı t k kleri 
olan 3 temmuz gtinunU mil-

yaa gtln11 olarak n eUn1j • 

lfoek tşpı tamam.laadı 

[ Baımakaleden devam] 
cak olursa J.'ranaa ıle İngiltere 
onun ıstiklal ve hurriyetiııi mü
da.fna ıçin yardıma koşacakla.r. 
dı. Yalnız bir şarlla: Rwnanya 
bu tocavUzü kendi hayat ve iır 
tiklfili için bir darbe telakki e
derek bunu def ve tardetmek ü
zere harbe kıyam etmiş olacak
tı. Rumanyao.ın aldıne otmiye
oeği bir tccavilz li'ro.ıısa ve In
gilterenın de harbe müdahalele
rini intaç edemezdi. Bu garanti 
Rumanyaya lngiltcre ve Fransa 
lehinde hiç bir vecıbe yüklemi
yordu. 
Şu halde şımdi garruıtiden 

sarfınazar etmek karan ne ma
nayı tazammun edebilır? Bun~ 
dan sarfınazar ebnekle Ruman
ya ne kazanacaktır? !ngıltere 

ve Fransa ne lmybedcccktir? 
İşin Rumanya bakımından ma
hiyeti şudur: 

1 - Rumanya bır tecavüze 
uğrıyaca.k; 

ya hükiimctine bir nota vererek 
Besarabyanın tamamını ve Bu· 
kovlnanın bir kısmını istedi. 
Rumanya bir harbe kıyam et
mektense teklifi kabul etmeyi 
münasıb buldu. Fransa ile İn
giltere de işe uzaktan seyirci 
kaldılar. Binaenaleyh arada bır 
garantinin mcvcud olması Ru
manyamn karar serbestisini, 
hareket eerbestisınl hiç ihlal et
memiş ve Rumanyaya hiç za
rarlı olınamıı demektir. Bükreş 
kablnesı Sovyetler Birliğine 

karşı tam istiklali dairesinde 
istediği gibi hareket etmiştir. 

Rumanya tecavüze silahla 
kar§ı koymayı mtinasib görür
se o ?.aman Fransa ve İngiltere 
Rumanyanın imdadına Jropnak 

mn buriyetınde bulunacaklardı. 
Şimdi Rums.nya hUkılmeti, za.. 
ten kendiliğinden işin içinden 
çıkmış bulunan Franım berta
raf edilecek olursa İngiltere 
hükfıınetiıii de böyle bir meo
buriyetteıı azade bırakıyor. 

~va. 2 (a a.) - Reutel"': 
Tae aJanauun v rdiği haber -
e nazaran Besarabya ve Bu

..,nnnamn İlgaU bu sabah ta -
nlanınıştır. 

2 - Rumanya bu tecavUzll 
kendi bayat ve istiklllıne bir 
darbe telikki edip de memleke
ti müdafaaya kalkmazsa. 1n -
giltere ve Fransa devletleri de 
yardıma. gelmiyeceklerdir. Böyle 
bir vakaya son gUnlerde şahid 
olduk. Sovyetler birliği Ruman-

İngilterenin yardıma gelme
si yalnız İnglltere için bir zah. 
met, bir tehlike veya bir feda
klrlık teşkil edebilirdi. Binaen
aleyh böyle bir mecburiyett.en 
hele böyle sıJcıeık bir zamanda 
azade tutulması İngiltereyi hiç 
bir zarara sokamaz. Karann a
melf neticesi ise herhangi bir 
tecavüz karpsında Rumanyanın 
yalnız ba§lll& harbetmek ve 
hariçten yardım beklememek 
mevkiine dil§IDÜI olmasıdır. Ru 
manya bir harbe girdiği zaman 
diğer bir devletin kendi imda
dına gelme.sinden fayda mı gö
rebilirdi, zarar mı! Kavgaya 
tutuşmµş bir adam bir dostunun 
kendi imdadına kogtuğunu gör
mekten memnun olur. Faka.t 
beynelmilel miınasebetlerde dü
şünceler deği§ebıliyor. Ruman -
ya hükfuneti şimdi kendisini 
kafi derecede kuvvetli görmüş, 
binaenaleyh yalnız başına dö
ğüşmeyi şlipbesız daha k9.rl.ı ve 
şerefli, bu tarzda ihraz edilecek 
muvaffakiyeti daha parlak 
ve faydalı tel&kki etmiş olacak 
tır ki İngiliz yardımına ihtiya
cı olmadığım ıl&n etmekten ge

P'"llllMm -~ huducbındakl 
ı.acu.e1er 1IUd olmuef 

Budapeete, 2 (a.a.) - Viak 
)Talanında bir hadad mu -
lnubatız mtifreze8lnın kmnan _ 

tbıerine bir Rumen devri • 
esi bir kaç el Bilih almıştır. 

Macar lıudud muhafız müfre7~ 
IAllin mukabelesi üzerine Rumen 
~yeaı bir kaç el sılih attık
ea IJObra geri çeldlmıştır. Ma. 

r htlkfuneti Rumen hilkfuneti 
lleıdilıde J>l'Ot.estoda biılunarak. 
~ lntaatının Macar hudu-

un hemen yakıruna konul -
~ verebilecefi neticeler 
~ da nazan dikkati oel
-=uoiştir 

...._ propaganda DUlrUllll 

ınllletlae autku 
BükJ-ee, 2 ( a.a..) - Rador &

:tansı bildiriyor 

delim. Sırf Rumen temayüllü bir 
sefer açalım, Hele artık şimdi 
uslu ve dikkatli olalım. Ekseriya 
dıp.rı dUşmanlardan daha teh
likeli olan dahili düşmanlan gö
zetelim. 

.Milletm yüksek mennf ııni ko-
rumak için Sidoroviç, herkesin 
devlet ve ınakamatla clele vere
rek nimm ve disiplin dairesinde 
çalı§masın'ı tavsiye etmiştir. 

BuJpr - Rumen hududoodaki 
hAdlsoler nasal olmuş ! 

Sofya, 2 (a.a.) - "Bulgar a
jansı bildiriyor: 

Dün gece Bulgar - Rumen 
hududunda vukua gelmiş olan 
hadise hakkında hır yabancı 
ajansının verdiği telgraf ile a
lfıkadnr olarak, Bulgar askeri 
makamları ezcümle aşagıdaki ci 
beti tesbit etmişlerdir: 

Fransız ordusunun silahtan 
~rldi göriişüldll 

Wies Baden, 2 (a.a.) - D. N. 
B.: Alman mütareke komisyo
nu, bugün mesaisine devam et
miş ve ezcibnle Fransız ordusu
nun ailihtan tecridi meselesi 
gChil§Wmil§t1lr. 

lt&lyada yarahlar 
New-York, 2 (a.a.) - CoJom. 

bia Brodcasthıg, Syotime radyo 
~irketinin Roma muhabirine n.e.
za.ran Roma hastahanelerinde 
625 yaralı bulunmaktadır. Has
tahane trenleri İtalyanın bUyUk 
gebirlerine gelmektedir. 

Afrikada barb lı&re-kAu 
Nairobi, 2 (a.a.) - Dün ak

eam ne3I'C<llien bir tebliğe na
r.aran Ha.beş hududunda İngiliz 
Moyale'si dün iki defa hUcuma 
maruz kalmışb.r. Fakat her iki
si de durdurulmuştur. Birinci 
hücumdan evvel şiddetli bır bom 
bardıman ve topçu ateşi yapıl
mıştır. İngiliz zayiab azdır. ln
giliz tayyareleri cephede faali
yete geçmişler ve ilci düşman 
topunu bombalaım.şlar ve bir 
motörlü nakliye kolunu bozınui
lardır. 

lfa.lyada sivillerin zayi&1ı 
Roma, 2 (a.a.) - 11 den 30 

hazirana kadar düşman hava 
hUcumlan neticesinde ölen sivil
lerin resmi listesi neşredilmek· 
tedir. 

Bu listeye göre 77 si dü~an 
bombalanndan, 4 U de tayyare 
dafii bataryalarının mermileri
nin parçalarından, 8 l deniz ha
rekatı neticesinde ve ikisı düş
man topçusu tarafından olmak 
üzere ceman 91 kişi ölmUştUr. 
Yaralananlar 392 kişidir. Bun· 
lardan 339 u dUpıan bomba.la -
rile, 23 ü tayyare dafi batarya -
tarının mermilerinin alarm
dan, 29 u düşmanın deniz hare
ketleri neticesinde ve biri düş
man topçusu tarafından yaralan 
mıştır. 

Grazianl İtalyan Afrik88l bet 
kıımandam oldu 

Roma., 2 (a.a.) - Şimali İtal
yan Afrikasının bUttin mü.sellih 
kuvvetlerinin kumandanlığına 
tayin edilen İtalya mareşali Ro
dolf Graziani, ayp.i zamanda mü
teveffa mareşal ttaıo Balbonun 
yerine Libya umumi valiliğine 
tayin edilmlştir. 

Danimarka ve Bollandada 
pı. maddesi buhnuıı 

Londra, 2 (a.a.) - Reuter a
jansı bildiriyor: 

Hollandadan alınan malfunata 
nazaran hallwı gıda vaziyeti o 
kadar daralmıştır ki, yalnız ek
meğin vesikaya binmesi değil, 

kedi ve köpeklerin yiyecekleri 
için bile vesika usulti ihdasına 
1U.zum götülmti§tttr. Kahve stok 
lan azalmakta ve un da pek 
cüz'i miktarda satılmaktadır. 
Mayi mahrukat ve yağ stoklan 
Almanlar tarafından esasen mü
sadere edilmiş bulunuyordu. 
Hayvanatın tağdiyesi için li

zım gelen yemlik maddeler it
hal edilmediği cihetle, Danimar-
kad '•anların bUyilk bir kıs-
nu l ktir. J)animarkada 
işler gıttıkçe kıt.almaktadır. 

1>Un akşam milli propaganda 
118.zrn Teofilt" Sıdorovı radyo -
da, "bir Rumenderı ne ~ -
Yor,, meseleld etrafında bır gö
ribpne yaparak ltumanyayı ali
kadar ec1ea. .,. Mdiallw karşı· 
llDda ••Qelecek ~. kemali 
ltimadla beklemeliyis,, demek • 
tedir. 

Saat 22 ye doğru karakolları 
önilnde gayri tabü bir hal mü
ea.bede eden bir Bulgar kara -
kolu askerleri, bir beyaz hava !i
teği atmışlardır. Bu, hudud ser
visleri nizamnamesince kabul 
edilmi§ bir keyfiyettir. Bunun 
8zerine Rumenler tarafından 

bir kaç el silAh atılmış, fak at bu 
na Bulgar hudut muhafızlan 
mukabele etmemıştir. Gece, sil 
kfın içinde geçtnl§, fakat sabah 
karakolumuz, muharebe niza -
mında dahilden gelen Rumen 
askerlerinrn kendi ka~ollanna 
doğru ilerlemekte olduğunu 

müphede etmiştir. 

ri durmamıştır. Bu tamamen -------====

Nazır söalenne flOYle devam 
etmiştir: 

Baekalanna aid hiç bir gey 
iaternedik. Kim~ nefret et
JQecUk. Rumen ölmemiftir. Kah
ramanlarla doha memleket b . 
8lrgadan llOlll'a daha uimli ve 
daha kuneW olarak Jral•cak • 
w. Mv'de bW ayuwı 11er ..,t 
•tant edeüm. hyduq mtl • 
nakqaJan da bir tarafa bıraka
hm. Her aöylmHea • 8Yveice 
~ obnala Jloqunou -
lan bütan kus o 1°' 'de W'ia e-

Bu, Rumen askerlerinin gece 
karakolların• terketm~ bulun· 
duklarını isba.t eylemektedir. 

Bulgarlar taraf mdaıı kimse 
hududu geçnwniı ve hiç bir si
Jlb ablm•...,.,r. 

kendisinin bileceği bir şeydir. 

İngilizlere gelince, onlar da 
her devlet gibi kendilerini iste
dikleri karan ittihaz etmekte 
serbest görüyorlar. Bir devle
tin Ruınanyaya taarruz -etmesi
ni menfaatlerine mugayir bu -
lurlanıa, o devlete kartı hareke
te geçmelerine Rumanyanın bu 
vaziyetinin hiçbir zaman bir 
mA.n.i ~kil edemiyeceğini söy
lüyorlar: Anlaşılıyor ki Ru -
manyanı?l ittijıaz ettiği karar, 
onların hiç umurunda olma -
m.ışbr. Ruınanya memnun, İn

giltere memnun .. böyle iki tara
fı memnun eden siyasi karar ve 
hareketler nadir görlllür diplo
masi muvaffakiyetleridir!. 

Jlii8eyla Calüd YALÇIN 

Parti Grupunun 
toplantısı 

CB•ı ur8fı 1 inci Mhlfede) 

son haftanın siyasi ahval ve 
hadisatı hakkında Parti Gru -
puna uzun ve etraflı izahat ver
miş ve bir çok batiblerin ayni 
mevzu etrafındaki miltalcalan 
dinlenmie ve s rulan suallere 
Hariciye Vekilı tarnfmdan ce
vab verilerek Harıcıye Vekilinin 
be\ nüttef kan tasvib o • 
lwımu ... ur. 

Bundan sonra ruznameye ge
çilmişse de vaktin gecikmesi do-
layısile içtimaın yalnız bu mev
zua münhasır kalması ve diğer 
maddenin gelecek celseye taliki 
kabul olunarak taplantıya niha
yet verildi. 

batmasına ramak kalması ıı.. 
fiye fabrikasma, Hanım köprüsüne, Dulsberg elvarmda möhbn vadisı elbette her TUrktl haklı 
bir hedefe \'e Meiderich'de bir yüksek fırına hücam ~. 

Bremen'ln oeaubu şarkisinde Deichshan&ell'de tayyare bir teessüre dtl§Dren bir hidloı 
labrlkua. diia akşam, bombardunaa tayyaı"elerlmls tarafmdm eedır. Hele bu fellketin önlM 
bir kere daha höcwna manıs Wtulmll§tur. ll'abrlkaya ve y-.. geçüemiyecek bir kaza Detict .. 

kınmdakl tayyare ID('lydamna basarlar yapdnufar. BiQde vukua gelmemif oldufuma 
Kök ve Vel.- tayyare meydanlan De Tfmll deals tayyare - bilenlenmizln ba teea&ürtt kat 

Jerl Ö88i de müesslr ~hücuma nıa.rıız bıraln'nnf*v. kat arta . J'ilhalrika geminiıa 
Do-•ımya memub tayyareledmb, diba akpm, BoıttieP- akın bir havada ae,redellra 

dam elvarmda mavnalara ve nakliyata hiicmn ~-Bir Jıa.. ttr.erme bındinnJt '"tekneeiııba 
hkçı gemisi berha\'a olmut Ye nakliyatta böyilk berciiınen) delinmesini int:M; etmtv oldulu 

kayanın !Simdiye kadar mec;!d vuku& geUnnişttr. 
Bötöıa hareki.ttan ya1ms dört tayya.l'OOl.b Ü8l6l'iD8 dliam&- kalDll3 bir kaya olmasına inıkta 

yoktur. Binaenaleyh zanui o1tr 
~~- -'·k Asozo Te Jlabeşista.nda Garda.r merlerlne dün muvaflala- ı-Wl abul etmemiz icab eden ı. 
yetil bir hücum icra edilmiştir. Ara:tJ Uzerine dağdmş buluna kiko.t, gemının normal rotasmı 
tayya.~ bomhanhmaa odilmiftttr. Bir J bomba.rdmıan t&tv· d 8tirmiş olmasıdır. Bunu ni-
)"&l"e8l yakılmış ve diğer be tanesi ciddi s•~ hasara uğrabl- pmı ? Niçin gemilerin her 
mıstır. Civarda bulı.man bhıalarla Ju:uı1:,ra.rlara. tam isa.betler w,. z kib ettiğı rotayı de 
ld olnmt ve yangınlar çakmıştır. Bir cadde üuırinde de tam• lilzum görmüş? 
isabet kaydedı1mŞtir. Bunl ı ar tırmak beyhud&-

Hava müdafaa toplannın sıkı a.t.eşine :rağme.it bu hlJcum dır. Artık olan olmuştur. Şimdi 
hüsnü surntle oetioolennılştir. 111~ T.ayla:tınuz yoktur. ) uz bınl e liraya mal olan ve 

Sicilyama şark sahilinde bulunan Augusta'dn. bir ga.ı tas- d ) nın bugunkü vazıyetinda 
v lan m ı i ın de h riku-

fl)ıe fabrikası ile gaz depola.n üzerine bir bombanlnnaıa tAyyare 
tııotnıamız hücamlar )Bpmışnr. Al~daıı yapıb.n bu hücum. mıy t k b t.mi <>--
neüeıesl tasfiye fabrikasında ya.nguı çıkmıştır. 4 dakika sonra 1 n canım P ız b tın k ü-
son derece büJük kara dunıan bulutlan görühnW"ıtür. Bütün zere bulunuyor. E~er kurtarıla-

cak o ursa t bula gctırilmesı tannrelerimlz salimen evdet eıtıni.stir. 
burad lam r edılmesi için yine 

lngiliz resmı tebliği ğı yli b'n lira fedıle. 
Kahire, 2 (La.) - Reuter: Askeri umunü ~h ta

ra.tından: 
Geçen cuma pfakla beraber, 1 enyanııı timal lasnunda 

bir müstahkem hndud köyü olarak Moyale Cİ\'Wlada ltalyaa 
keşif kıtaatı, yerlilf'rden mtiteşekkil bir ltalyan keşif kolunu 
Jngillz askerlNt zannederek UzcrJerlne ~ etmişlerdir. Bir ~ 
yeril ölmüş ~e yaralanmıştlr. Yerloor mukabele ediııoo Faşist

ler de zayiat vemılşlerdlr. Jlatan.m fn.rkma vanlmastw milt&
akib ltaı, aııla.r roparlanmca, mltral.yözlerini ve toplanw ,'adj. 

nin öbür ta.rafında Fort Harrigt~>ndakl İngiliz karakoluna ~ 
\irerek hmçlannı almap Jmlkıflluşlanlır. Bu hücuınlan aka
~ ~- lla8ar ve ır.aylat yoktur. 

Alman resmi tebliği 
nllreıtn -ami kanrgilu. 2 (a.a,) - AlınM b8§kumaa -

d:mlığmın tebliği: 
80 haziran ve 1 tamnm gi1nleri. İngiliz Jersey ve Ouenısey 

adalan, bava kuvveüerl fllot:UWan, balu'b'e temas Jata.lan ve orcha 
milfıw.eleri W'&fuıdaıı bir baskın ile işgal edihnl§Ur, Bu harek&t 
ta. bir Alman Juwlf ~ares.I, bir~~ esnasında, BrisW 
f" Bleahehn tipinde Ud İDgilb ta.yya;rcsı clüliirmUşüir. 

Mant1 denJzt berinde keşif ba.reki.b esnasında, 1 tıemmm 
~ SODJ'a Torquay'm ~ bir lngillz sahil muhafaa 
pnbotwıa hücum edilmif ve yakıhnıstır. 

Şimali ~ WlD: llDıanma diğer bir muw.ttalayet.ıl 
hbm~. 

2 tmmım gettılli, muhaNbe tayyarelerimiz, Bl'i8t.ol cift • 
rmda Uman wlaatma htkmn etıaltJerdir. l'angmlar ve lnflWı.. 

lar mUphede edllnıişür. 

3 tmlmm pcesl, lnglHa tayyareleri tarafından ... " 
p.rbi Almany&Ja 7&JHlaa bllomnlar MD88!Dda, Kiel men.. 
bombalU- abJnuttır. Fakat büyük huaı- olmam'ftlr. Bir bo 
.Sivil ölmüştür. 

Baft dafl b&ta.ryalanıms, bet düpnaa tayyal'Mi clütJtir -
mliftür. Diğer Ud döpnan tayyaresi de KleJe yapl1an döflD8ll 
hücumu e8D88IDda bBhriyftıhı ta yare dafl batarya.lan ta.r. 
fmdaa ~. v~ AJmaa ta)'Y'Al'fl8l nyıtJtır. 

ltalyan resmi tebliOi 
ltaı,...ı. bir mahal. 2 (La.ı) - ttalyaa umumi kanrgAht

mn 2% numara1t tebUğf: 
Bbıgaıd hudaduııda .tayya:rterimis hava~ miisaad&

aizUğlne ra.ğmf'.n dü.~amn sırhh otomoblllerbd büyük ve ktiÇllk 
!,'lapta bombalarla bomba.rdunan edeftk bwılardan bir kaçma 
hasara uğra.tnuşlar veya yakmışlardır. Dd fayyaremlz Uslerfne 
döllmemlştir. 

Tayyarelerimiz Akdenizba cenubu prldslnde büytik bir 
düşman karnesini gafil avlıyarak birka9 kere miİefifJir IRl1'fMe 
bombardıman etmJttir. 

Şarki Afrika.da tayyarf'lerimlz liman tesisamu ve ~ 
n'Dlll deporlanna müessir surette bomba.i'dırnan etmlştlr. 

Düşmaa tayyareleri MSMUa'ya bomba.nlunaıı etmeğe f&, 
ııebbüs etmişlerse de avcı tana.reJeıiml7Jıı müdahalesi üzeıtne 
çeldlmeğe moobur olmuşlanlır. Alcı tayyarelerim.is iki dtlşmaa 
ta.yya.nııslni düştinniŞlerdlr. Bahriye tayyare dafi bataryaJan. 
nm a~ neticesinde bir diişman tayy~ alevler lr.bıde cftlt
mtiştür. 

Düşman tayyareleri Augustaya bombardımu etmiflenUr. 
Fakat bahriye tayyare da.fi batarya.lanııın derhal Ye müealir 
bir smette müdafaası taarnızu neticesis blrakmıştır. Bar dtit
man tayyart"J8i diiföıiilmüştür. llasara.t ehmım.iyesbdir. 8ff11 
ahaliden S kişi yaralanmştır. 

Rumen Genelkurmayının tebllfil 
Bükre§, 2 (a.a..) - Geael kurmay ~ ~or: 
1 temmuz günü BesarabyUllll tahliye ameJlyeel derpif &o 

edihnlş program mucltUee devam ederek Seletin'ia limal. 7111-
clei'nln ıtimaü, Apanpta, Bol8ll, PlautlJ. Briceoi, Ediaita, .. 
cea, Beal, <Warul, Ohaclulelli, Bnnwwetl, Laeuel ve Clılf.i Juıt. 
Una vanmştır, . 

Sovyet &eri ~ Mele llerle)ieled JiW"-• 
baza yedenle husule , ........ hldl1eler, Od ....., Mlreri 161-
lertaba .......... vaka lllulaa mhhnt •fJeeüwle mn•••b-tıae 

ucı.1,;ıı::;c.uı'n mes'uhinü an
h yet, neticod bıl

m m k n k ptanı su lu ola
rak tesbi od cektlr. Bu adama 
\enle k b fif m, uğr nılan 
mu ~ rarl ni bet edile -
cek olursa hiç m abesinde ka
lacaktır. Onun i in bu ışden a
a ğımıs denı her §eyden evvel 

kendilerine v zıf eler teVdi ed1-
hı arın, bu vazifelerini 
tam man ·ıo liyakatli ol

m anna dikkat etmek olmalı
dır. Altı ay evvel Tırhan vapu
runu t kncsinin onda dokuzu 
kayalara oturacak şekilde ka. -
raya bindiren, h ritalarda yeri 
i~ret edihni olması yüzde yOz 
muhakkak olan bir kayaya sa
kin bir havada. en kıyınetli §il&
pimizı deldiren cahil, liyakatsiz 
ve sersem ellerden deni7.0iliğimi
zi kurtamıa.k zamanı artık kat'I 
olarak gelmiştir. 

MURAD SERTOÖLU 

Bir Fransız gaze
esinin mühim 

makalesi 
Bordeaux, 2 (a.a.) - Havu 

bildirıyor: 

Jounıal g etesinde harbm 
sevk ve 'idaresinden bah den 
Pıerre Dominique diyor ki· 

Şay t harb istemiyordıysaJc 

ve) a harb edemiyecekdiysek Po
lon yaya garanti vermemeli ve 
1939 eylfılünde 1938 eyllllünde 
ve 1939 martında olduğu gibı 
hareket etmeliydik. Fakat ganuı 
ti oyunu oynawyo'rduysak onu e 

saslı surette ve Almanya bir 
tarafdan Polonyada meşgulken 
oynamak gerekti. ~ mutlaka 
harb olması lüzumlu addedilf • 

yorduysa ve eyltilde harb ede • 
miyecek halde idiysek 1940 ba • 

hannda 200 İ.ngilis ve Fransız 
fırkası ve ona göre levazım ha. 
zır olabilecek: şekilde tedbir a • 
lınmalı ve 1941 den evvel harbe 

hazır olamıyacağımıs avaz avu 
haykınlarak ilb edihnmıeli kll. 

Almanya ablukaya alıDIDJftı, 
fakat stoklan vardı. Gayretli 
bir mesaiden sonra partiyi kabil 
Olduğu silratıe oyn&ml§, 19U 
de yavaş yavq Jıam:1anmakta 

olan hasımlarmm sUratle geç • 
mit ve bu askeri değil, siyasi. 
erkim harbiyenin değil hikU • 
metin bir zaferi ol~ 



A ZIYE 
Romanya 

faaliyefler 
A~man himayesini istedi - Balka 

Suriyentn tslikbal· ve petrol mes 
a 

Jt~aıııa. 1ncild '\18 J'ran

- ieminatmdan ~. 
fil llU7 t ellilıebiliP Ru-
maa, Alrnaay kol'ıun.k 

• 

emruı1en 80Dl'a, 

RumMJadan. olduqa 
ıı lisanla. .bazı ikb.sa
rd b UJU:J:l ve bw ~

k li 
ı alldedi diğj 

Pane ve Lon a şi.ıbheler 
uyandırın tı 

Dig taraftan .Arnavut] ıguıı 
jgali ı Fr.aıısa ~e İngiltere 
Yuaaıııstanın istikbali ve dola
JJBl Akd ı menfaatleri 
için bi b yli 1 la.nını lardı. 

Alın m Ruıwı.nya, f.talya -
aın da Arnavı.'1.luk ve Yun. n hu
dutJanndaki f yetlennden 
110nra Jı?anaa ve Ingiltere 13 nı
aan 1939 da. b r tara.nı olarak, 
&manya ve Y tam her-
:ba.ngi b;.r taarruz şı kon ya-
~üannı b r beyanname ile ı . n 
etm.ı erdl Almanya ve İtcl~ ı ;) a 
lı&l'Şl a.Iınan bu tedi rl ge~n 
~ne, Ruıxıanya ve Yunan1 n 
1ıülümetlen ml!mnunıye:ıt e ka -
bul et.miş rdi. 

Faka , Ft-. m h rbden 
vazge<,'mesı, harbin tamamen A.1-
manya lclııne inki afı, Rus- OJ
a.a1c • ., "1~ ~de de, 
atigv w ııaear ~ 

'rafaaı 1 , ..... )19.,, '1a1namell 

)eni ~ir -._,. k&rf'IPHiı M
rabl. bmnya tN defa, lııen -
....... y~~ 
'MI' ~ 'bulMalt, Jhoaw 
'ile inilis. lıim&.~.ıı ~ 
~ i1ıl:n ettt ~ .... ltUl'etle D&-

- ·lıllian~illeıgba .. 
llum~ ıhsu ati ZMelı 
..._..,_,. ft llBMina a~ 
6ılri llu8 .ııtbl..nniıı ia'atJIMlan 
eırwıl, Jilna.Dp llndlma yalılllJa 
•hn w tw,.a .etırleriyte 
ılır' ı ı a:, Bi1Me§ ldlJrf ıtiıun 
:8lriin.,.. )Me11ua a Mftatlerilte 

atı,_ ~ - hima,.e 
Wc••V blilka titr Pf'1' MğiWi 
• ._.. lngitt.eN ft ırn..... 
- tı 'nablldea ._ g~lnelı ......... ,... . .,.. 
tiılA airıMjtz o ,uıi iawım 

:Almanya.ya, te:llll!edıl9 ede rıajiee 
llWııeJQll*-. 

YAZAN: 

RAiF METO 
diden SQ a. 
devam edeb li 
mamen &yn bar m~edir 

* •• 
Evvelki yazılarımızda. Bal

k nn ık ehemm etine 
ışar t etmiş b saha&., Atman
ya ve haıyanın banşı ne-1~ ıe:
mın etmek mecburıyetınde ol -
c'!nlthuıbı ~ylemlştik 13\ıgi!n -
lcr Serlinden ve bitaraf memba
fard gelen bazı haberl bU 
menu binız cıaha a~nlfilma.k 
ta lar. 

Mesel3 Jlerbn.dek Amerilt:n.n 
gv.ete muh birterme ~ Al
manya, l'tu1!Y3Jlltl Rmn. a h~k 
kınd. kı SJyası i eklenm ynni 
~ bya v 8ukoTin nın Rus
yaya iade edl~ ®gru _,ul
malda flıera r Balk Ward ık

ın, di ~ bnhram ~mek ~1n 
lter ~i yap&calrhY. 

TeJrta.tt edi •oruz. B n Jr, 

Alma.ftya ~ ıt ya ~ 'tıftr lıa 
yat membaıd r Mesela yalma 
Yugoslavya Frı ı aıtitaı• 

ke akdetti - tnribt. k:.da.r uın -
m tıcan:finJn yhde er> l1l ltnl\. 
ya ve bilhassa Almany. ile ya
JAY')t\tU Alın yaytf ibra ~ 
ı-. Yugoshl• emtiasmm Jreyme-
ti en; Milyar dmarı geça~rdu. 

U.llxıti, Y~a-.ya - R1Mya 
~~m•b~l~ 
de aerih emJea m~ 
Jn1meti lTO .ut~ 4Daa.rı "'" 
~. H&l'birı alığl -il 
lm!l'Wle 'f ugoillıi.~ lMMen ille 
tun ticaretin Almanya ~ )l&I. 
ya ile yapmak aecMıri7ctifttiie 
kalacaktır. 

Buı mtm...,ın, Almanya, 
İtalya ve dünyanın diğer kısım
ı.• t• tamamen Jııaülniş bir 
ıwıyette .._ Yugmla~ JıPa; 
la)Wi ~ iBlmr .... 
hüir mi? 

:2aıım•lıw ymu illi,._. 11e _., 

eadf mecburiyetler, realiteler 
ka.rtmn ... iılr. llisatyata ka
p'tm .....,.,. ~ 91dJIP .. 
görmek lAzımdır. 

Ganeilthııi ıteirı .-a'tme ~ 
~ lİllllU'a 1ıe1118i,..s ... fil. 

JihWNl•l'- "8111 potitikasmı bllıGi ili& ...-.ru)Ml eri ~ 
akli ve manbğa uygun 1ıWme - b.r. 
meia iıiılllda ,.... nudrr? fttıMan e. aevra mıe 1laıdu dııe9am &

ya yalmz bqma, Maca:ri8tan, dıtllile=eiini rr didarı tMvlBe ... 
Bwll••tm ft R~ ile opa- kin :ıoktor. 2albn ctieri 
eabiHr mı? bir tarafta. in~ k4!Jnll • 

Zaten. dl la itbna, Buda- mak. diğer tara.ftaıı da y~ 
peete, Sofya, Bükreşten değil, satın alıp, satoıu mtt.fıurtye
Mıı hrın, 8etill ve Raaaclan tinOedll"ler. Bu ııaecbtari,.et~rm 
teJeeek seslere kulak Wllael ne kadar çetm siyasi ve ıkbsadl 
dalaa dojru okır ~ Orta meeeleiel' ihdaa eüjji ve edeee
Avnıpumı oWuiu gibi &Uran- ğ:mı aöylemeğe haeet Tal'-.. 

la.mı mukadderatmda t1a R.. dır? i'akat l:3alkamanrı liıtigiin, 
ya, Almanya ve İtalya çok bil· Avrupaaan a.yrı ~k yaşaya.. 
1ttk tJıit J'OI a,nayaedlatdw. Bu bileceklerinı kim' ıddia edebilır? 

•Mh•. "° - devletin lllD- DiPı' w-aftaıı BalkaniQrda 
diye lladaı> amumf ofal-ü mllaf- bir çok menfaatlerin qarp~ 

ııuıIBi«m e.ebE~ntero.,•rc 

A.Jbianya ~ 1Wyamn 
kan. hanı lWt'l.lyacal 
.ı:nnla::: çok m cmeldır l at 
iP eebelllbin A.l.nvı 1tnl
ya, Ru ya ve Ba.lkan ~v~t e!'l 

bi ok ihtil do~ ı-

rah c-ğl güııil gffii acıt !ruır. 
.lıPıı •ı&ıı:etı ~lıtruı kazam 

:mma ed:i giWeıo a.ifde et
~ ltaflQ•lflir' Y&liancıl0J'U2 
:Ballı:aıa J'Jt.ıniııe' tarışmaeuun M 

deadr oltkığu.a ta.nh Dke gfüı 
teımi,,,r ınu ~ 

~ !w.'iyı hHMtın 
kır~ ~k ta'8m dikkat -
tir. Sudye dıeıiek, 1nı.k, Musul 
ve Petrol demektir Surıy ıra.-

en yoilatdan hinnin ha§ -
langıeı. Irak iııiıi ...... -
~J~ Hindistau. gıden 
)!llllUn Berindıedir. 

hııgiltere fubmtia, euriye)'i 
~ Çelömm~ ?e ya;. 
lliı.JıCı ~ilerin bura.ya U1kiın 
-...eın• mim olMlğını eöyle
mekle pabol' menıbblannı ft 

HindiBt.anı mödata ~I' ~ 
lnn ec1 'l ~ ton. petrol 
ıhraç ettiğini." bunu ~ _.. 
iıPtMiyle yaptığım ll&ytıersek mo 
..-.Un ebanm,.a:I mir • eta
ba artar. 
Demi halbini kaytıeden İftgil
~reıun petrol ııantni kazanmal: 
~in eliadin ple ~ 
şlibhe yoktur. ASU petrol ~ 
balan .-,aft .h\etfkQ.(iadır. 

ıt.laıya ,e~ertbi kaybet -
•eile btt muocJ'f~ 
'1ğıaynn higııten, ~Q A#
ya. petrol n:mlı.aııebesinde azamı 
gayre sa.rt ektir. Ve pet
:rol demek h.g.ltlen. "11aanya, 
Japonya.~ '" l!ıel-m 
Çit Jlayat; 111e1Mı Ye. M:r şey 
W!inektir 

Ve aetie«le e..-.ii ~ 
aakikatte • Wr" ,etrf;l .llıe.rW de: 
ğil midir Barıs za•-=da ve 
ya barb es"a&alia ~ vaz 
g~e imkan var ll(ldlJo' 

Jblr ,._ lllH1ln9 ~ğinde al-
9111 ..... u lirN wfte geçal!dilti. Ve 

• '* tN.,... tııııdkıeç: ııa,.tkrmı ka-

acele ebnedi. "Her haJdo, bin babam 
dan yıne bır ee; nca ediyordur .. ,, 
dedi. 

• ·- Jb Odıal* .aan ]111181arı 
.... emdi: "•? m lıelııw ıp;m, 

.,... aile •aııl>M ~ 11-
--... lliftlal ... -- üe19-de 
tee. ~ olamaz .. ,, ier<li. 

BqW' Jianu> ~da ıtmıer aa
kin ve asftde ~ idi. 
~ ne ya::zık ki, çoJı: geçınePetı 

btrtaJam aefi1 eller 'bu BllHnu ios
ınak td'.edi. ..... 

Dlfl'J" ~liYel-. ,. ... 1* ~ ... 
~·- ..._ at) tma ~ bır _.*• ~ MdRub ,,_. ile #)il· 
~ .. 

CMMMıt, Adeti ...., mr.fı ~ 
._ 8'l7fti,, ~ YaDJ* Ulu: 
... ,...idi~: . 

-Jıilılllt kH 'e• 1W ..ırtfl1t? .. 
.,.,. •?'Jlıdt. 

Baaaıı Gt:vheı luuum vasıtasile 
:&xur Handan ya bır hasta i~ para 
isterlerdı, veya bil"' hastaw.n hasta
lıaoeye yerieştirilmesinl Hca edEırler
di. 

Gevher, "şımd anneme gideyim 
de, mektubu eonra okurum .. ,, dedi 
~e mektubu maaanın bzenne hıra -
karak odadan çıitJ. 

'Dönüşte, akşam olmuş orta ka-
rarmıştı. Hizmetcıyi çagırcL Lamba
g~ . Xız il ayı ge
tit1p yakıncıy kadar Ge' 1cr zarfı 
yırtbı J!bmet(ı llıiıtiQyr yakip Ma· 

- IRri!ıe ~yd Ye per~ m
dh~ kel'e pe:ıeeJ"e'Ye ~gitti. 
~ 

M 

ıadi. 

eme 

r 
koridor1arında ... 

kadın işçisi 
nl t yor 
t el ı Ura ahrım 

uyük c ntilmen gibi 
sani rı üst n elliligu 

buyur bayan. P• dedim . ._ 
TALAT 

l.lllU~d.Wl 

btmden b~rn. haf. 
kes d b v. kudn. . Aya,Ga 
kı m. K nm pa.namı mu
cev.herm· ~ vnrsa :h~sını toR
~. T ~ yıkanchm, g.iyın ~ 
dhıı.. ve ASilk çalaı;alt ~pıdan 

dı~ çHup g.itijm 1 
- Sonra n oldu" 
- Hiç ... K.a.dln. beuı ~yet 

~P te bfr <l wsika.y.a Q.ll ~ 
laıwn .. 6U8tııı M~e de kapan-. 
d.ı bitti. 

- Evet hl kere Tabimdıe 
raşt.geldim Kala.balıkta surş.tı

ma ttıu df~ tn'ktıtm1. 
- Sen •• 
~tt~ 

Nih yet Arbib'" pehlvlll'lluıı 

sahneye Qaglrıyordu Sahneye 
en vvela I .obc geldi. Ahalı R<r 
~ k1Şla:ra gar.ketti. 

B ra onra Yu uf, meydana 
~ di J ı k-0 bıy,ıklan avuçları
mı lC'JDC a.lmJ likü§tiü tiywdb. 

'Yu.uf, ellenıu .kalgasına &oy
ıııu 11fl.kiıı duıWor~ .Arbı , 
gür ne anı.ret:ıe OEtt-eylill eüe

nru anla.t.1J 
~cu:ırn dt ıfüğu galdı. lki peh

liv w clcle verd.ikren sonra kar 
p rufur 

!ık hamlcyj ~ldımn ınır at.ıy
le Rober yayıtl. Yusut'a çap 
g:ırmeY. Medi 

Faka bır ham ede ~ruı
nın bo ,a !iftigm gördU. Ytıı!luf 

!ol memnundu. Çönli.4 he ta
Tcl.ftan tutmnlt 'fUdı. Alafr:an
g g\U'e§ loea ğdd1 H8MJPHJl 

i8tedıgı _yerden tutacaktı aı 
sebeble serbestli bn.rekatına sa· 
hibdi 

Yusuf ~prazı çozdukten. son
r· alaturkada mejhur ola.a:ı el
t'.11!: C oyununu çekti. 

Robeı- ele~ yer yemez, 
mm erden harice çıkıp yere 
'()uştU Halk, Roberin yere d -
Jllefli herine Yueufu allu 

Fakat gl~ seyreden pehli
~tüar ~usu:fun elense oyunun -
da bir şey an1am~lerdl. 

Fie:Je, Rob& ne ofdugunu 
~rnnşb. Bir çe'ltiste mmdcr h -
neme dU~üştfi. Bu :nasıl şey
tü 

:EHr llrl lhtpl§IYladan sonra. Yu
nf Hamnm~ hır e!ense daha vur
du Robeın b sefer mihderm 
lianrinc ytizüırtU yere vurd 

H rm mınder .hancı düştli

Jn u~ın Yusuf uzenne gidem -
yordu. ÇtmkU '1lllllder harl tut 
mak yasakt:J 
l\~ ha~ dftştü. Ne 

8m'etle Ve tiangi oyunla m.ınder 
fütricıhe dfiştuğUnU bir turıu 
keşteAf.mıyorou. 

Yusuf, basınını 

bavaüwdlrıan.Jt. hem 
yumınu alıtııı;ıtı 

Robe:ıı pcti ama 
bagJanarak knlııııştJ. 

kere multa oyuJtla 
Jmd armayı eöKe 
yaı tefJe bbii etli 11Uon 
mu'Mffali.. ohmia.dJ. 

Ha.mımıa eanııayı v 
Fak. hası:mm.n ay 
bet olıoadıgı ıçm n y 
dl Ortada k.ısbet k-

tu Hasmının ao kol 
bükere almıfU. Şimdi 
&araJ bastırmaya on 
v V8f;1 yükle.nenWI. d 
çalışacaktı. 

~ duşundügu 

'ı. Hamnmı basb U 
dtırmeğc ~. 

F a: mm haımnn 
tfttğU IJ&Dl&n RobeJ'I 
v~ ıruwetı:ı bir Jlftr 

lıtlrtuıdu. 

Yusuf §3.Şlnrusıt. 
gureşte pom bihyordn 
bnna .karşı çare ve:rec 
yokfu. 

Yusuf has.rom 
magrıb ed~i 
Ya kuvvetJJ bır 

yere vurmak, POl!I 
Jnmıak veya.hud altta 
nadile bağlıyara,k Çf:?Vl 

- f>imyaCia en ~ kadın
hır. Yan etıteltlerm alçyhuide 
lıarelree ed bil cek ıtadınlar se
fahet rueımnde- fazla yıpranmış, 
fazla zedeletımi ofahlandlr. 
!hmfur.d8. ın de u.lda.nabileceıt-
1eri I'udtlm~ filr kanaat ybktur. 
Daıma rild tın ğı d{.4.<illntirler ve 
a.Tdo.ndlkla.nna '.inanlrla:r 

İşte ben de oır gun bu kadın
lardan binsıne rastgcklun Be

- Bez: n vn a.~ llıç! . Rober, lrendismı t'opla:dt Yu. 
- laufU ~ gettrel"eıt ~ Rah\llet y yor de<Mm 

balı a kan tnn. 

Rober ay33a-11a1.Km:ısu~ 
rikalllar pehüvanlarıru 

Ta 

,yQğlunaa bır ı ~li lokantada -A-d-
1
-. -==.Jr==--n_---

otunıyordum. Lokantacı benim ıyeueo Kaç· 
:Bk hamlede bıraz ,faala masraf k , .1 ettiğimi aörünce el altından ga. ma ısfeyen ah 
;yet iiize1, Jıeso.a ~Ustesna. bır 1'Un öğleden '9Vel adl y-0ye 
dllben o~ ~rtb. Yanımda- .ı-=ı biı .:ı .. r- d 1 
ki 

~ geı.ın en &..ıı wı• J u nr-
JnaSaNa oturttu. Ta.bu. keııdı.• ..-.n-~ı.. b . • -may V1:rmuaı. e!'e ı e r-

sınuı fıaberı yQk gıbi gorUnu - den ıre firl p ttıÇ fülrnti ı 
Jı<>r. ~tt geç~er ndarma ve po-

UzatmıyalıUl kaş goz ara n- Hsler t&rafınd v alaıım tı 
da, hafif bir muna6€'b t başladı. Bu. ftrar b~ §(lyle olmuş _ 
Nıhayet derinle.~ Her ~y yerl'i tur: 
yerinde... Masalar bırleşti Ka
dehler toku3turularak ıçılme -
ie başlandı. 

Kurnaz kadın daha ilk ha.mlta>
ae: 

(aprazınır gird . 'e.lu c:t kmtulduğtmu 
Esasen, çaprazı Yttlftlf ver - aJ~adıiar 

miş'ti Çünliu, mUbfftıtni yapa- Höher alkışlara rtlf 

rak hasmım altına aımaır isti - tnukUele etti rdtL 
yordu. 

Ylısuf sakmdi Nitiekim de böyle oıau. Ko
m, ~J'11181l lirer gırmesı Yu • gını biliyordu. 
"Suf, ttentaı bhı yanbaş ve ~enge 
oyunuyl hasmını lhlepJtbıya • • • 
rak eae ve. altinaillıverdi ŞehrıJDtZdekı 

'YllSUfun ~hareketi o dere- t l L-:..,1 •• 
ıe ~ oimuetu ki, Roberi a em: er mu 
hangi mukabil oyunla 8ltma al
dib'1 farkolunmaml§tı. 

Zeiten 'Yusufun yaptığı b o
yun an Amel'!kalılar tiıftn yor
clu Robe alta duşer duşm 

ka:< m k lfltedı. 
Fakat hasmının bınienbıre 

vaziyette 
ıtıbrlllta otwıan Türk 

ımn ~Uklarıııdau 500 
tdebe burada tahsıller.ma. 
vun etliıelttedwler Son: 

- :Ben rakı içmeın.. 
~ 

kerı dısım hava:land rdıgın e yı-
~~ ı. 'ne bırde ,bıre bilmedığ"i bır"o-
Aöbı.c:ıll n ıne 

Jarda Akdeniz vuı etiniıi 
keli .. şclfil &lıbasıyle ~ 
posta m~ 1Dillıa1n~ 
.wniştir. Jitu tieltır ail 

Tabij bira &eldi 
Muha.tabı..m durdu. Bir .go~ii 

.kır~· 
- ~ yıı. .. K.aıchn a.ve.ij 

a.v~b, baf!ad!ğıw gösteri • 
yorda.k 
. u..ı.tn,.Iım .• Nrilk aer teY 
llaıll~UF Onun an atupna 
go~ Bir aile .ı.dmı... Bu. gibi 
fl'YHtM ~ göri.y«RWŞ! i'~kat 
.ara .-n: kaf;aımağı da oluy,op-

buna ınanma.ıı.. ca·z ı.nı) d 
yalandı! .. 

G ~her b r l k bir 
'rrl(h. 

- Evet yal~u · . dc"1' 
Falqıt1 G vhet"d 

s \ e: 

Meh Ki yu a geçtıgm görd . 
~ sa 

• t m a K.ilmil n arkasmda .ıan -
rduk • dnrmalar ve adlıye polısJerı ko 
bU m • basfam,ışlar yeni pcısta -

ha e ~ad<;ief:ınde etrafını aarm s 
dliye sıvi komı er. ~alih 

f ı ı yı ginb saklnadığ:ı orad k 
ıT t lin k pış ı erıı inde ya

stır. M hmoo Kamıl Jan 
ya teslım eclilmı 'e t ' -

~oye gönderilınistir. 

me1ttup18gemamakta old 
.da b~ m\ıhta OJ<i 

nvı da geUmtmtJlı,eJttı!<PI' 
B sebebte ~bele en 

etmışlerdir. 

sı lazundı kı Gevher. ailrk 

. in 

tı ... 

~ .. ~.j--,.. 
mama MılMııtyordu ,; ytt"tölakta 

- ~m.ıt besı kapımın .. sert git.. cf(}o 
di. Ve yalnız kaldıktan sonra mek
tutJa. g6I ~· M olai'alf im:za-
1188 ~: &ıza 'Y"'lttL tmmsız- bfr 
lllfllrtttl>. .. Oi.ıu: 

Sonra yavaş ya~ kendine geldi 
ve rn~ktubu bir dalı~ okudu. Acaba 

Faka; Kl '1P rulaman 
değildJ tJUDd · JIQ' rad tY e k 
lecekti, cw.uıla ~ 
vetlı olmam lizımdı. (Sonu var) 



1 ... 

imzalanırken Lon
.., .,eneral de Gaulle, 

ı Fı ansız toprağı 

• 1 • 
v<J l:ı:.arccI ... e-

z 
laz.md r. 

m ı ı 

:ı. at gen I 1 G 
d 'n cıknn bir tebliJınde 
ve hava kuvvctl nnı bir Fran-
ız am ralının iJar,. ine tevdi 

cttiyi ve şimdı ı bazı d ?l\z ve 
h. va kuvvetlerinin bu amirahn 
<:'!nri altında 'Ol gı · lı iliyor
du. 

Demek ki, g'(!rlcral - haftadan 
beri Fransızlara yaptığı davetle 
bazı Fransız kuvvetlerini İngiltc 

" ~tini 
. "'. 
gı 
- Ticaret 

mahs!.!lü-

--ıtıc-

Am~rika ordu~u un 
m h Zl 1ı-1 

uose it, bun an m ada or
thu.un makinel şmesmı tacil içm 
5 nulyar ıstemclc .asav\ urunda-

I ılıyor ki lngil
ı elın " bulundur-

• • 

Bulgarisfanda 
--0-

TUrkl r y p n t 'Z

yik1er artıyor 

"Zora,, esin 
gönderiyorum. Bı 

edibinin 

hıfcdel 

n el 

)=,ıı. 

[ biyat ve tenkici 
:'!l MIE.>rd U 

i tiklaı Marşı şairi 
hmed Akif hakkında 

Yazan Ruhi Naci SAGDIÇ 

1 

-2- "Akifin kestiğı tını k ıle Ol-
Dtlnkiı soz mccnınuza gı~ 

lim: Tc k d; bır mevzuun a,yı 
ve k u nı yıp dökmek 
de.': ld1r, tl rruştık.. 

1ştc Akifın - sozün zıddını 
murad etmek yolu ıle - bize, 
pek edıb e olarak, nlatbğı 

0 • tenk i ; gö7.e kcstırdiğunız 
bır hcd k rşı dolu dızgın hU
cum etmek ve haamımızın ftl.Zl
lctlerını, mt:zıyetıcruıı bır yıldt

nm şuaıl erıtıp mahveylemok 
manflsına gelmez. 

Ayı blı ve kusurlu kimseler ve 
eserler, meydana koyacak bır 
cc\ h rl bu unamıy ğı ıçin, 

tenl:ıd m u bil l z 
İstiklal marşım1zın v önu ib

da eden Akıfın ıı.Jt'.'yhınde bu
lun~ kım c, acabıı Ben eser
de ve mile , rd C.,;Vh ı n:ıdım, 

fakat bulnm dım ! ) em k mı 

maz bırisi!,, 
30 milyonluk va...,.,_.. . ......,:J 

baas.I olan Osmanlı im 

a istiyor? E böyle ı b u 

sinin B · 
jcrantı s ı ~~~--
suzluklnra 
ccde şen~diı. ı 

Bız, bu hA dı:se bibı yakın yıl-
lara aid yüzl rle kanlı tlsal 
göst ı r k Bulgar do tlan 
lmnlı rıİ!li yit Jerin s 
liriz. BmaennleYh Sa
bah,, ı terrkid etmeğc yeltenen 
meşhur ve en aJır başlı Mir gn
zet · · F t!l c e i
yontz. A ,; ım ı a!;mıy:ılım. Söy 
Jenecck nekr var .. nber .. 

---o---

i alılar Hong
te ke · or 

2 (a.a.} - Re Co
ıkaıı ' apuru, 100 A-

meril i ni h 

rnltH !k b rek ea ·ı 
rek 'l\fa~1'laya gitmı tır. Hong -
kongdun g len bir knç ) uz Çin 
mültecisi bır Hollanda \ apu · e ı 
Şanghaya vasıl olmuştur. 

Korkma sönmez O. şııfaklardcı 
yüzen al satıcak 

Sm meden y romtA« ~ 
tutm& mı son ocak' 

Diye diy ilere haykıran 

bır ıre dil uzatanlar, illi mu 
ka.ddcınrtn t.a.nlTUZ etmiş olduk
ları içindir ki, btttün minct.in 
nefret ve lfı.ncline tutulurlar. 
Bu hal, onlara belki hret k&
z gıbı g ır. Fa t meşum 
bir !,öhrdt. 

lstiklül 12aırımız A ıt 

n. pınarına luı.yran 
k diy l 

rouh em 
A:!Uf. 

(Devamı yarm) 

Akçay iskele&i -

Ruhi Naci Sağdıo 



Aradı • 
ım sensın IYURTTA SABAHIJ POLiSTE: 

Kardı kocah lllfılblrl•
rtne glllllftler 

Yazan: NECLA MARAŞ 
s..a llmkli 8IC&lr: bir bazireın ak-, )'Ük qkından uzaltlafb;rdL o ıtın 

..... ufuk ywdeki kan bi.rikintilıe- cebheye ıeleıı postadan Sf:!T7&r haa
dııı9 ho.ılminlf ıibi. ~k koyu bir ma- tahane için bir zarı çılcmıft.ı. Us -
1l8Bdıe kaplı. Ellerinde elektrik ıe- tünde türlü J)Oitahan.e dam.galan 
1*'tadle J'lll'&hlan toplı.yan ~ karışık adresler ve biıto.n bunlaruı 

Sivasta açılan 
dikiş_ sergisi 

Alemdarda 1ıı1a11a reaaıi 90-

kağında. 12 nımwrwfa oturan 
Mehmed kızı ~ile kocası 
1smail oğlu Rahim. qDi evde <>
turan Re.ufla kum Jlazmiyenln 
odesmın kapısmı ...,....ar, Naz 
miye kınlan tahta parçala.rtyle 
sol gözü üstltnden ~ · 
tır. Rahimle Ha7dJııe de, Naz.. 
mi~yle kOC88l Ran!uı:ı kendi -
lenne hakaret ettiklerini iddia 
etmişlex, hepsi. bkdm adliyeye 
veı ılmı§lerdir . 

netedıw::tubı otların Gaertnde çıkar- ar.wndıl &öze çarpan IU iBimler var- Sivas, (Hususf) - Sivasın kQltü
cllltim:ı aftı 1t7ak pıtırlılanndan dı· cYüzbaşı Tarık Şınaal Be:y>. Ner- rel ve kalkınma hareketler ini kuv
'-lta .,_ tn~anda fimdi çıt yok. rln buyuk bir hırsıilık Ozeır.inde imiş 'Yetil organize eden m tlCES elerden 
~ hatahaı:ae çadırlnrllllJl içinde ~bı elleri tıtriyerek zarlı aldı ve birisi de Akşam kız san.at okulu ve 
lııu. *tmn. hutrunalı bir '!aaliyet gO- ayni asabi p rmaklarla )'lrttı. Mek- enstıttisüdür. HenU7. daha nçılalı 
M c;aqqoı, cebbederı kamyonlarla tub Tan: o kı ındandı. &basından çok olıruyan bu mües.ıese artan ça
,.U ..tı1ırıd11IJ'(lll'. haber almadığından CzOntü fçtnde ~ ile bugün mcmleketın büyilk 

a.:ı- &6ın1e için~ beliren ince olduğunu y yordu. Ôl:le ya onun takdir ve alakasını Oz m dc topla -
.,,, O vtıc hastabakıcı etil- o sene i çınde epeyce büyük bir co- maktadır. Bır yılın intizamlı ve dil
tlili lı:al7e1an.ın başından yavaş ya- CUğu ol bıleceğinı aklına ietinne _ rüst çalışmasının esen olan bu lı::e
ftll JmlkD. Sar içinde yalnız bir mi$ı. Satırlarda dolaşan eözlerl bir- re de başta vali A kil tyidoğan. tüm 
"' ~ yaralıyı tekrar \ekrar denbırc ımzaya gelince takıldı kaldı. komutanı, Parti, Halkevı, belodlye 
:ıa.d1L Tmmnııt:ı. Gö nü aiır bir cSüheyl3> genç k.aduun b(lyilk bir reislerinin ve memleketin ileri &e
lıılıola O. clol4urdu. Elleri titriyor, inkisari hnyalle yanındaki koltuğa len &üzide bir toplulutu öırlblde 
klrPld..t ~ Senelarin yij- çöktü. Ağzından döldUen kel.imeler 1örenle açıldı. 
.... cWfll JZtı.rab Werinl avuçla- dışarının gilrültuau arumda lal)'- Bir yıl içerisinde g6rlllcn. okutu-
lile bıpdtı. J:ftt anıdan on ıene boluıı gittiler. lan, ppka, çiçek, dlkl.f. nak:ıa, resim 
eeer-tlff O aman Nenin oo Rk1Z.. - Tank. TarıkJ AradJtım 9eD8ln. derslerinin örnek birer mahsul ol-

Ta*' --~Me idi. Gerlb ~ .---~------........ n1ak üzere idi. Ayn köee)erde tecJbiı' 
lıa lılr ...U. Ml-=e pek yakin ah- ı TiYATROLAR ı edilen kuvvetli aanat eserleri bnttlo 
Mit d+ • ,_, lımkle Ddm hıç bir za- _ tclerde doya doya ayrılmak bilinme-
- ..._ -m.ı nlemaınışlar dalına yen bir zevkin blnblr renk, kolw&u 
....... 11'19 ...U ~!ardı. Bun- RAŞiD RIZA Tlyatroeu halinde toplanan yüzen ve Mna* 
.. bat .... "nm 'bıQı'll Wiri 'Yardı. Halide Pltkln berata.r köieleri derin bir heyecanın içleri 

- ııı. ft ~ pek yakın 1 Temmuz Çarşamba lflnfl akşamı saran birer miljdedsi ba.llDde t.dL 
.._ • aem-t dabna ayrı ıeçtren- Oaküdar, B•il•rbafı. HAi• h~•de Çiı,;ek.. gönül seriıılendlren bu be-
ı. ~ !MID1'8dan çektiler. Nernn VELiNiN ÇOCUCU bar ve güzellik mefhumu t utiln var-
,... lmblmm ilk •tesile Tanla ba! Komedi 1 ~ Jı'1 lle renk renk olan Ye &Ozıeri U,-

zın. sanat sahas:ında ince ZC'4kleri- 1 
n1n orijinalitelerlni parlnk: vasıflarla 
tebarOz ettirerek sanat yuvalarının 
aırnlamaları her gön'!ll üzerinde ay
n bir hayranlık ve ayrı btr canh
hk husule getirerek içlerde Cum
huriyet kndınlığırun ve cumhuriyet 
kızlarmm ~ ellerlnin vücudc 
getirdiği ve bugün ~ büyük bir 

katıe tara!ından a1Aka ne seyir ve OtobUaUn fa....,_. teker-
takib edilen serginin baklld mAnasl I .ııı.ı b• al d 
da ~ budur: Çalışma mahsulü olan e., ır çocuou yar a 1 

en bariz istifadenin ana hatlarını e- Şoför Mehmed Oııfllin idare -
eerler üzarinde ..ı..--ı.tedlr. ,,..........~ lhıdeki 3063 mmwm Çaream -

Bunun için cı. alı:şam kız aanaı 

okulu ve emütaso topluluğu ener
jlk çahşınalan ile ve aynı umıanda 
etinden cüne takviye hamJelerlle 
daha kuvvetli bir m~ baline 
getirmeye ~ baeta dlrek:tOr 
Hailde Demirtııe n bunun etrafın
da calıtms,yı bir 11\evk yapan bütün 
ıenç ve çal.ıekım ötretnıenleri de 
banda takdir bislıerlnin ,çl:nde hu
l'Ule ptirdl!i lul.Yranbltmı fa78nt 
takdir uiraimaJ,arını da ımmak CD 

bayilk bir memleket borcudur. 

NetM NAFiZ 

ba • M~ otıabüatt Sab-
pazannda.n ~ l9Cll teker -
1eği fırlamı§, o 8ll'llda orada.ıı 

geçmekte olau. Yam Jftkolaidiae 
çarparak yan>e-= na eebeb 
olmUi. vaf6r ~ talı -
kikata ba9Janmıotır, 

S•rhot tngası 

JM+lrtw ma seJ.eceti bOsbütiln ae,.t her çarsambl akfemı meti ile yeı;llllk araanila k.oldı.ya 
..-:il llnmele bailamıetı. J'ak:at Oak.ödar~w. k.oklıya. onların çarp8D ~ ================ 

Eyüpte Cezribmn m:ı.halle

&inde ÇömletrgBer caddesinde 
46 o.umarah abuda Jataıı lDra
himle ayni ahadıe. araba sUrtl -
cüst1 Şal.lan Mdq olarak bhi-

)d r o ..,. .. Mı:ıdilren bir hız- 1 1 bat vere vere dinlıedlk... 
la ......... uman ftlklanndan bu Askerlik itleri Onlar permaklaruı neı. ;papaalt 
....._ _. aanlan o kadar ln1 _ a ltudretlnl e6&tıermi79 klfi bar ve 

.. pas ... ld eular da ne olduklarmı Eminönü Yet'll Aa. fubeel•d1tn: eo canlı f&hidlert araamda Y• aı-
•'nz " . Tank ellealnin onunla Yedek piyade tetrnea (17576) ı;:i- maktaydı. Bu eserler gerek sanat ..,,..P P tein 1snr eWti ı.encin bfT ci1 numaralı Abdullah oilu 1!18 do- ve ıerekH estetik balwmndaın b6-
..._ ' ıten kaçmDk için Ana - tumıu Yusuf Saraço~ her nerede tan içleri saran. bir VIU'htın en can
...._ ,_. aldı. Nenin nahif ve ile acele olarak tW>eYe aıQracaaU b birer malısulikltb'. 

birlerile ka.vp. etaıı'zl , birfbir-
8uttıraU-" ı hol laUı Makak lerini kürekle clhep muhtelif 

Hildml&Olndea: 

Davacı Devlet Dcwlr7olları ve Li
-.nlar l&letme Umum Mtıdürlüğü 
-.ekili avukat Hamdı Halim tarnrın-

yerlerindeıı. ~.Der Jki 
ili yaka !ana.raJı taNrQrata ba,a • 
Ja.nmıpır • 

VAK 1 T, N A K 1 O O 1 R 
5 poıılllJ...taıl bir lmmpı ...... (8a- w ...... Pf'd lilıdt6:a 
biti* ....... 8"9 ..,"' clBflb··-·'10 u brae .......... 
111111& 16 Aaldlıa gibi kJB& bfr apnenda .... .,. ...... ... '* 

eolıs~ 

'la.ıııt - meetıur lobntala.nmızda dahi bu. derece :nefJ 
bir eorbayı her saman bWame•nrnz 

INtyGk )iardul( Ye~ ... kAf' etan 90f"ba•k .-.. komprfmelerlnı1· 
dn eea9Nroe JMfwt ve tw1141tıl muhafaııa .utOfM IMfd ot.oakel ... 

ÇAPA MARKA 
VD(JDIJCK, BEZELYA, NOHUD ve Mir lmbubat seıhe ve~ 
balak "•nrtzw ılırwiJd kilerhdsde buhuldmmayı fbmal etm&)lalll. 

Yedek erzak : Tasarruf edilmiş servet 
gibidir. Bilhassa dar ve sıkışık bir za
manda kıymeti daha çok takdir edilir. 
A.Deler ighı oldufu kadar yolcular ve sporcular için de her a-

h' ' z•• "'6clıdGnü blr zaman da- Din olunur. Ev kadınlarmuzın ve kızlarımı -

.. 2 • doıa,tırdıktaıı llOllr& -------------=-=-=========-----
daıı ı.t. Oalatada Rıhtım caddesi Ke
hıli ban 3 tbıdl kat ıa No, da qaat 
firketi aleyhine 940/207 No. ]il dosya 

il• açılaa (11) lira "' kun&t alacak 
davumm ~kta. olan lDUhake. 
ms!nde maddetaıeytı iAlaat firkeö
ırln Baımetglhmm JDe<,ilul oiduiu za- ı 
bıtaca yapllan tahkikattan an13f!lmll-

man '" her 7erde 8ICak bir yemek temini kah~ 
BatbJı.mmdan 00 gramlık bir komprimeyi 9, 100 ıramhJr 

bir komprimeyi 16 kunıutaıı alabWraiDiz. 
J"atihde otuna M bııed Kara .,....,, (l&PAJIA:BKA Tarihi tıeaW: llllJ 

köyde bııµdan katto• geçer- "-----------------r1 ,..wa '* .atclrle ev.lerJdl. 
D A t an kovanı libt ifleyen 

lılr ~ ..-. Yardı. Gene haam
~ ~enm dıemirterlne tu ' 
tılDıdıL 9lıpıı bir saman ellerinin 
-... a..kta, lrttlleriD erumda 
~ Wt llllsü .ııranea 7aralı sa
pM; a .. 

- P O .. Sühe,pl&I. Genç kadın 
..... ' " dl, içinde lnl btr isyan 
...._ 8 P denbert neler dO,Unll
,....._ 0"9 Ja lrmdisi ihtiyar lı:~ 

wma re ' ımm emrettl!i ha.tan 
~~ 80lll'tl eUııden u
.. "' ot ı Tsık da llıd MiMi ICren 
Mr .sa 1-7atmdan kansının 1-
Muu o • 1 "- lmrbllmUJQI. ffra 
• w .. w'beıltti. Birdenbire .n
Jdn4 z 2 s • ~ blJdm tam
~ .... De lıadar pldanmıftL 

QllıdedDl Jmkl• onun tarafına ~ 
*41; 

- .... lıııdn.. dedi. Qençllltmi 
~ .,aama .enelerce bosuna 
~ ludla ._.,,,.,. l8hlb zannet -
....... ~ akan 711flaıı 
.mJe ıı ' o arak koridorda bazla u
lltlıllb- Mt=nden ıtmkı;e blıftf
Jbwı bJr ... ~ ~. 
-s>ar.~" 

• • • 
• ilk ...... , ahnaD. llCele UDell
)atlsı Jlllllilın )'arelllar ıerlde bu
... ene-. ~or yerlerini 
.... t"«> ~ ...... buakıyor -
Jlır6. Jladıa lı:ao r lvm .umde 
....... dım111l1n lııak.ı)'ordu. Bir -
6mbiN - 'O Tllftlıda Tank f)l-M8,...... ... Blıllm oMrdi. -- 0-

- .... farkmda oblKıdan ıeı-
lnlltl. Del llBdOr ı.amdakl ..-plar 
... edaıla ..ana bekıfl•rla Neni

- bl.bs p 0-. llatM>ekK"' 9e
... ; ' lıılr 6bmk vermete ça-

llılaak: 
- Balla üba.,.... 7• ~ 

._,, ..,.. -.du. - C*--.......,.. lwJllll. l'a
bt ...,._ lı:aıdar ...ıl olup da si-
• .__ ............... ~ edi-
,..... ... ,.... J'8YÜUl blr 
1ım ... 1 ..... ıwk lçtıa llıe7e 

-..m.o ...... iidlı'wdu: 
i - TiMi ~ dı,'ordu. 8ld ı.t -
......... ,.m.a blllı!l;)uc&, 
.... .... JÜ1D lılns1De bemeti -

,.-M..-.ıa bWeD ---
... b? ,. .,.. JU1a •ı..ı.ıor 7""' 

.._ - ,. kini 7enldeo kalbJDI ................. 
- 12 1 •• ..... ..... tı.IDa 

'-'· 
....... 1 t it& • bmim t.-

....,,.. ...... L 

- "Dıiatşoa-.oum .,.,-elımdt. A
taa BIJds ... .....,. Dd eo-
caeııııa wr. 8ldn. 1 p p '8; tipi-
.... M ........ "..,, ... ilenin 
- AdDl .... wafJara oe-ir -
... tı;ID bQtDn 1ııu plbluı a,tıl lm-
Ja ...,_da lı1 b8llta cam .ılızQnü 
~ Y....ea ;perilldell ~u. 

Sivas -
futbol 

Ordu 
maçı 

Slvaıı (Hwıwd) -~ bJr 
mtıaamere vermek Ye ..,-al zamaMa 
bir de futbol maçı 7ÇJDak tbere se
len Ordu Gençler Yurdu Da Sivas 
Demirspor klQplerl aruında yapı

lan futbol maçının tafaillbm blldl
riyoıımı. Ordu Genç&r ,urdu prld 
Jtaraden1zln futbol l9mııt7omı olma
• dolQıaBe 7epı>ecek ımçm bCVQk 
bÜ' bQeC:a.D ile t>.klfwnelrte olması 
~un etraımı doJıdllnD bG7ük 
" tatlan kaleNJıkle Ullapliyordu. ı 
Oyuna hakem SabıDdll tdawi al-
tmda aaat 11.20 de beflwıdt, Daha 
Yk hamlede SlYaauı ordu bJ..tni 
ta:qtke bafJMılpr, Çolıı: .-c:mecten 
Dem1rırpordan AHnlD Aldmı ~ 
.ıtıtı bir pu ıı. ..... 1:ııl:rtaıı:i ıoı
laini yaptılar. EDa1fk bir l8kflde 
OyUnlanna denm -- ...,.warı -
aızdaıı ICadrtnbı teMill umn bir 

fit Sinma Udnd ıcılb'1 ü b1det
mlt bul~ Ordu mi ac:ıtımo 
.., açsJdanna ablf c:ılduiu uzun 
bir pul .., acık .ar.ek o.t.d1. Ka
le &ıQnde llOl llPlm bir kafa 'W'Ul'Ulll 

De Ordulular Dk ve son .,ıJerJni 791>

llllf oldular. BhiDd bafta7m 2 - 1 
8tnalılann hrltı De .,... , ' ıU t -
k1nci bıetta7UDda rQrdr dtma 4Qaım 
Sinslılar yine bG7Qk bir merji De 
oywıJarme deftm .wı.. BAzclrm 
muhaWMlnıe nıimm daba eok ıec
mederı AliDiD çek@ bir konıe üe 
Jı4uatamua kafa YUnllU De &Ol oldu. 
J'ark 1 - 1 OJ'llDUD il tnd da~
da Muetata ve LOtthı!n ltıa paslarla 
llMflrd(Uc)ert tep tam aımenında. Ldt
anm eeldil1 bir ,cıta Ordu ltaJecUl 
tntwrwt• Ve 8t9ulaJar cMlftlODcü 
ıoııertnı ba .uertıe 7'ftPDIU oldular. 
Oyunun 110DUDa 3 dıeJdJıı:a lı:a1a ~ 
lular daba fazla ıol çabırma lmkln
lmuu ~ oleıeak: lıci 
aha,yı ,... ..... ,,...,. wuı.. 

Ve meç 8tY8llll 1 - t bM Pl•tıeti De 
Detioelendi. 

Cek ima bir ....... -- .... 

1*ı.r --·- Sinmı --OJ11Dcıulannl bir dalla takdirle ..,orum . 
Net'.t Nafia 

Bir Türk kadını
nın hamiyeti 

ICoam (BUIUlll) - it_. Sal -
manlı ldtj'Qudeu altmltlak 1'atma Er
tork adlı bir TQrk ... aMlrkeD 
ıılWd1>w bdar ı&c beli JıMktiı"lliııfL 
dlti bet lll"8IMll tanare cmıi,yetinıe 
,..WılmaPV oilM 8Qlıe7w ._. 
,.. etmiftir. 

Vefat eden 
bir mebusumuz 

-- moa binaen ıa ıtın mftddetle DAıı n 
Adana, (Busuııl) - Adana deierll teblic.t k:rasma 'ft muheftmeoin de 

ve bQyi1k çocuklarmdan birini daha 1'7/8/940 taribine miisadtl cal"i8Dlba 
b7bett1. ~ıian mebuau BQ hmııil e6oil saat 14 de tallkma mahkemece 
Sa.fa Ozler b1rdellbJre pı.ıı bir kalb karar verilmli olduCUr.dan yevm ve 
harie>ılJndan 80Dr& wfat etmlfti.r. vak.il me;~kOrda lıizzat -voyn bUvektı.

Ilu haber Adana içine dal1lır da - le mahkemede hazır bulunulmadılı 
tıJmu batüıı ıehirde bQ,J'öJr btr tc- takdlr de CJyaben muhakemeye d~ 
em.Qr upımn•P- vam ve k .. rar vedleceği Ulnen teb-
ım.n Safa Oıder hemen bütün ilk olunur. 

hayatım memleket JlleriDe biıııa'et - ==================== 
DÜI. bilı..a be7Gk bir ~
verdi. Daha pnç yqında hürriyet 

K•lhkılır K-.. Tapu aiofl Mu ha· 

f ızJ ıltn•ciaDı 

ten vatman E" ı ştutn idare -
ııindeki 111 ımmtiimıll Kurbdul -
Beyuıd tl'8.ıaVQI çarparak bJ,. 

emdan ~ llıebmedtn 
t.edavisi yapllmş, vatman ya -
kalanarak tahkikata ı.oıannuv
tır. 

Kuvann altmda kaldı 
Kurtuluşda Seytmin yapbr -

makta olduğu netamam lnpatın 
duvarı yıkılımt, ameleden Koço 
Maskopulos duVU'lll altında .ka
larak hel"DIP mgMıeHf 79rierin
den yaralenmUJ, teda.vi altına 

ahamıftır. 

AOao devrtldl bina çöktU 

Naha Vekaletinden 
Zeaculılak - ltodu 4hmltr yolaıum lnfae*' kapalı urf UllUlUe m;m. 

~a Mılulmuetur. 

1 - .lılQnelrua, 11/'r/HO tarthioe tesadüf ederı pervembe günü ... t 
on altıda VekAletimiz ~lar l.Dfaet dett.iadeld müna.ka&a komlq•• 
aaloounda 71tpllıacaktlr, 

2 - Bu inpatın muhammen bedeli bir milyon seltiz yüz bin liradır. 
1 - Muvakkat teminatı. c87 .7150> liradır. 
4 - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, bayındırlık lfleri ıene1 

l8rtnameıd. vahidi kıyasi fiyat cetveli ve diğer evrak ve plAnlardan mA
rekkeb bir takım münakasa evrakı elli Ura bedel mukabılinde demir yoı.. 
lar inşaat dairesinden tedarik olunabilir . 

a - Bu mUnaluısaya örmek istlyenler referans ve d.iter veeiltalarmı 
bb' t.adapa btqpıyarak m8nakaııa tarihlnden en az sekiz gün evvel Ve
k.Alete vermek suret.ile bu ış içın ehliyet vestlcası lstiyecekler ve bu vesi
kayı teklif ı.artıarına koyacaklardır. Münakasa tarihinden en az seld2 ıtıa 
eıvvel yapı.lmamıs olan muracaaUar naz.arı dikkate alırunıyacaktır. 

mıiMdeı.tne kantmJ1 ve sonradan 
memleket ı-ıçliiJntn ,-eUı*Mlmoeay
ı. me,ilUl obnqtur. DeoilebDlr k1, 
Ttırlıfi7ede Dk modem mekWıi l. 
a.ıa OzJıer tem .mıtştir. 

cTanm adını tapmı, o1aD ba mck 
tıebde Adananın bugtbı ıplDe* illerin
de ~ bir çok feDÇleri ~etStmil -
Ur. 

Erenköyünde Bostancı mahallesi
nin SuuTbası sobğmda ki1n eski 36 
numaralı bir kıta tarla detati:ri mil
devwrede a ltAmmuevvel 1B24 tari
hile Abdurrahman HIDdl ....ı Ru
ldY• adma ka1'ıCb oiılula llÖliİhDÜS 
De da mıeD:6ı' 8 ~ 1U4 
tarihti ~ ..... .., ... tapı *11-

6 - Münakasaya ~t rak ede("ek olanlar 2400 numarah arttırma, ek
Kurluluşda. Defirmen soka - sıltme ve ihale kanunu ile eksılbne p.rtnamest mucıbince ibrazına mecbur 

ğında Anastaa Y~üdn ku- oldukları evrak ve vesaiki mezkür kanun ve şartnamenın tarifatı daire
Uibesile yanındaki iJı:1 odalı ah- ahı.de bazırlıyacaklan teklif zartlannı 11/7/940 tarihinde saat on beşe ka
gab erin üzerine Wr ağaç devri- dar numaralı makbuz mukabilinde mQnak.aH komisyonu başkanlıjına ver-

,,.;u_..._.__ mlı olmaları lhı.mdır. c3080> c5247> 

8afa Ozlew, Adanan• Dıcadel9Bin-
6t de mOhlm blr rol 017JU1DU1ı o za
man Por.anbda Adana nJOSii llbl 
alr ve mühim bir vuileyi üserine 
almlfbr. Daha llOlll"a Adaoanm mü
mealll olarak Btrlnd ~ Millet 
M@dtıdnde bylmnnaı ..,. bir möddet 
de .Murlf Vekmllt 7llJllDlfi1 r . 

Son b!tnıabda ,..mden mebus se -
cDtrken Adana Halkm reisi bulun -
makta idi. Ac!Jma muhitinde berıu.in 
...nıs Te btlrmet .Wll bu deierlı 
CUktıroıva çıocuf1mun menılalmb ve 
lıDf "datı memhılret ıctn büild bir 
~. 'Merlllliııa " rflDÜ idi. 

Yııteuf Ayha• .... 
11 yaşındaki kıza 
işık olan 50 lik adam 

)[ozan (Huauat lıl.uhabhlmirldeıı)

leri tbtimde yapılan arqtırmabrda 
luıJıdJ bM•nemamJfttr, Vergi pıbe
sbıdeki kayıtlarda bulba deftıerlnde 
8tJki1e adma ltaydh ol.duta ve aon 
arazi tahririnde tahrir harici k.aldl!ı 
bildirilm1fti,r. Bultiyenhı 1332 sene -
abade vefatile k.ocuı AbdQrrahim 

ile oCuDan Ali ve Kerim ve k.w 
1lılibrl uaınlanna lrıtüı:al ._ aenetııb 
taMl:rn.data tebaan tMcil olunmak 
tiz.ere 6 a;u.to. 1940 tarihine tesadut 
eden lalı linö mahallinde tapu me
manı tarafmdaıı tahkikat 79pılaca

tmdan IÖZÜ geçen t1ır1a Ue blr sana 
allkası olanlar ve tasarruf iddia e
delıler bulundutu takdirde elinde 
me9cud ve8aik ile birlfltte mezkılr 

a\inde mMaJUnde buhmacak tapu 
memm"Ulla veyahud Sultanahmf'dde 
Tapu daires1ndeki Kadıköy tapu sicil, 
mu.bafuhlına UM0/88 bdız numara
süe müracaat etmeleri &n ohmur. 

lel-ek ~ WM.1V1 nOflıaça za.yiat 
wmamıatır. , 

Baş1na aakaı dOşfU 

BtlyWradada dondurmacı Ba-. 
kinin oğlu Nurı bıahQe duvarına 
çrkarken duvanıı lattindeki sak 
aı başına dii§erek ağır yaralan
mış, Şişli Çocuk haatahanesine 
ka.ldınla.rak tedavi altına alın -
Dllfbr • 

Duyuya dD9tO 
Fatibde Hasan Baltfe mahal

lesinde 24: numaracla oturan Lftt ı 
fi oğlu Musta.fa. ~ evlerinin 
önündeki arsa.da kuyunun ya -
nında oynarken kayaya düpıtl§, 
derhal yetişilerek muhakkak bir 
• uu.ulüen kurtanlmlfbr · 

ltncanm bir kö7ünde GO tik bir er- --~l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m••llMl!P.P;•I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
bit OD bir 7qmda bir k .. il* illa- > 
rak namusuna ldrieüim lstanbul Deftardarhğından 
HMMerıh> mtrer._. tafıalltmı ve-

Ji7onmı. 
Koranın KCJ1'UD9Yi k~ IO 

,...ıarmda Mebmed othl lbndUm Sa
im Be7in KAn köyQnden 9ultao adin
.. bir kadınla on 71Jdlr evlidir ... 

Sultaıwı akrabMa olu ,,. bu kıp 
aeetımek Gırıer'9 78DlU .-ıı KAiı 
lı:6yHl ım.e,tn kansı ve 1 ı Y811D
dak1 lwıı tbrahimİD huiunun bir ta
ra.tında oturarak kıp seçirmeie bat
~lar. tbrahlm, Havvaya Aflk olu
yor. Yanıyor, tutuşuyor. Bu vaziyeti 
~ karım masken Sultan, bit 
b&r ltaduun 711pamıyacatı bir isi ya
parak Sa""71 .kocuı adma iital ~ 

.... ti Mahellffl 

Sö116ce M.ahmudap 

Beı:roi1u Kamerba • 
tun 

&okptı No. Nev'i 

Küçük- '1 Ev 15/20 bia-
Obaımeıı .... 
Uluaol- 17 mü. Tarla 
luk. 
Feü.yeo 10 A~ 

..... Muvakıc.t ...... temln11t 
Unı Kr. Lira Kr. 

ı• " 11 

1111 • 1IO -. il 10 

Yukarıda 1a.zı1.ı üç pyrilnenkuliln '81ıfı 15 ~ NO pazartesi 
ıtmü aaat 14 de lıl.ll.tt 'EmlAk Müdürliliünde toplanacak ~onda ayn 

~ ~ arttırma ile yapılacaktır. Satıt bedeli nakden.,.. pepn olup 2 lncl 
tertib mübadil tas!i7e vesikasile de tediye olunabilir. Talfbıertn muvak
kat ~atla müaayede f(inu muayyen aaatte konıis)tona aııGracaatlan. 

(5-410) 

diyor. Uç 9.7 evvel tbrabim ile Hav- =================================== 
~~E'..ı.:t=I İstanbul Belediyesi İlinları Jı 

t 
~ ww.w....., r.......,•, 

- ...,... ~ balDdı- Anc\ıllln 
................... ~ıenç 

Oltu bu vul7eU bqb ywtne ,.._ 
ünniştir. Takdirle Urplman buai
JeGi TQrk bd!Dlllııl 41!ehd== rab
.. clDed&. 

~ ile lhtlyar delikanlının anlea - 1.-------------------------.1-1 
masında da dehşetli rol 07DUJor. Ne- Halıcıoğlu Topçu okulu ~inden Sütlüceye ilden 7olun parke ._ _________ _ 

tice Qç &.7danberi HaVYa ile lbrabim kaldırım olarak 1.npsı açık eksiltmeye konulmUftur. Ketlf bedeli '7873 lira 
karı koca bayatı yqıyorlar. 14 kurue ve ilk teminatı. 590 lira 48 kUrUftur. Keşif ve pırtname Zabıt Ye 

1840 iKRAMiYELERi 

klb J. = °" -- Mk'tm l .................... . 
r - 8mtD ..... - ... cHm, 

~~.::::~~ 
r _ ..... llntl bMtlıbaııe,t ter

• , * llttL JhrrlD Udnc:I defa 
" .. -s '8iadtlflılrtwi de bil
- lılr ..... .,., 1enpt lll*r
..... z 7 ,,.,. ...... Qnl lbmk-
.. ___ sPOler wı 3'1De bG -

Kozanda konferanslar 
ltOZllD (BUllUlll lılüabUtmıbden)

Ka:ranm: CGınınırb'et Raik PKtisiDce 
ptırafilt ve kötü propqanda IMYmlu 
bntenmların lk1ndlll de kasa parti 
.... Zeld Akçalı tantmdaD Bueak 
pati ~ merkedade ..,. ocıaklarm 
.. 7i&)erc:a 7UJ1.dq1ara ffrilmlftlr. 
~ luıatenmelllrı cidıdJ bir 
.MU De 1aJdb ~. 

1Colderw1arm verihuzhe ela.mı 
edflmektedlr • 

Sıcaklar dolayıalle "7üoe dönmek MuanıelAt Müdürlü,tü kaleminde ıörfilebilir. 
lıltiyen Hüseyin km Ra.,.. da be- thale 18/7/840 perfen1be ıünil aaat lf de Daimi ll!ncGmeııde yapı
raber götürmele kalk•~. İbrahim lacaktır. Taliblerin illı: teminat makbuz veya mektupları, lbaJe tarihinden 
(Benim kannKhr ben pnandau Q'l- lekiz gün evvel Fen illeri Mildürlüillne müracaatla elecüW. fmınl ehll- ı 
NIDBlll diyor> bu 76zdeıı kapalı ka- ret ve IMO yılına ait 'l'\caret Odası vesikalarile ihale l(ln6 mu.nen aaatte 
lan kaçırma me9elem ~e akM- Delml J:ncümende bulun.malan. (5646) 

diyor. İhtiyar deHkenb zablta Ye ad-=================================::-:= ~ eorıu:ra ~er. Babası JDOrla ·-- -

kızmm kaçuıldltmı Wdla. ım c1a ba- Üniversite Rektörlüg"' ünden: 
bumı taecUk edlycıw. lbraldm tıe"Jdf 

T. iş. BANKASI 
1940 KUçUk 

Cari Hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

l adet 2000 lialık = 2000.-
3 > 1000 > = HOO.- > 
6 , 500 > = 3000.- > 

12 > 350 > = 3000.- > 
40 > 100 > = 4oo.t.- • 
75 > 50 > == 3'1k- > 

:uo > l5 > = 5250.- > 

Ketldeler: 1 fubat, 1 M•y11, 1 

AOuetea, 1 lklRCltevln tarlhle
rtnde yepıleoaktır. 

ediliyor. Fakat, melQl nazarları ıtAn Türk lnkılAbı tarlhi.nin birinci ikmal imtilumla'ı t temmuz per- '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
iıltDcametine mtil9eccılb lfjderi D9D- fl!lllbe günQ saat 9 da Univenite konterana alonunda J8Phacaktır. lkmaW ı Sahibi: Ahnt..ı C.11taledcU• 8ARACOOLU 
ildir. 1 Et lr arzu ~c! .,l r r in hazır bulunmalan. c5t03 N e=ırıya t MüdUrG: Machıl ÇETiN Bwldıfı yeır (Yewl 8Halıı M..uaawa 


