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4 milyon 
asker 

Ingilterede aili.h altına 
alınmıı bulunuyor 

l..ondra, 28 ( A.A.) - 1906 sınr 
hna mensup 340.840 ki~nin aske· 
rt. hi:zrnetlerini yapmak üzer~ <lün 
~ardedilmeğe ba~landıkları bildi 
tılmektooir. Bu suretle şimdiye ka· 
d~r Jngilteredc askere ahnanlann 
lllıktan 4 milyon kişiye baliğ oı· 
11\u~tur. 

Amerikadaki 
Avrupa 

musıemlekeleri 
Statülerine halel 

getirilirae 

Amerika derhal 
harekete 
geçecek 

Paııameriken konferan· 
111Un sulhu muhafaza 
koırıiayonu bu huauataki 

teklifi kabul etti 
ti ~a,•ana 28 (.~.A.) - Paname (:n konferansının "Sulhu muha· 
fi . " komisyonu, Amerikadaki 
~rupa müstemleke~crimn ctatü· 
k nde herhangi bir tebeddül vu· 
ı:a':· tehlikesine kar~ı Amerıkanm 
lifi 1.Yete ge;nıe,,ini natık olan tek 

11ıttif:ık!a kabul etmiştır. 

11• ova"°, 28 ( A.A.) - Komıte· 
~-~1 Arjantın müiahha la: ının 
~· and adalannın müstemlekt 
l·a ıl etmediklerine mütedaır be· 
krız.rıatınr kabul etmesi üzerine, mez 
İtillf adalar Havanada husule geler. 

in haricinde bıralalmı~tır. 
ti11~Ubl Amerikanın tam nihaye-
8 } Yak,ınında bulunan ve büyük 
datı~nya imparatorluğu arazisıne 
kı hı · ~lan Falkland adalan hak 
~~al_<ı. metal~batından, Arjantin 
lllf etının hiçbir zaman vazg~e: 
<ltr~ olduğunu hatırlatmak 11zım· 

li~~iycttar mahafil, lngiliı 
oıa~sının umumi itilMa dahil 

1' . . teyid etmektedir. 
k rı~ad, 28 ( A.A.) - Amefr 
.. ~ı Avrupa müstemleblerinin 
h,.1~Y~.. altına alınması teklifi 
~a mütalealar ~rdederı 
lci~dad Gardi)·an gazetesi diyor 

ııa. Antil ada!an, ameliyat ma~aı;ı· 
~a Yatını~ bır hastara benziyor. 
tirıi$~3.. ~unan cerrahlar. vati'.'e 
Ya Roruıuyorlar. Fakat kenciiS: 
ı Pılacaıc ameliye hakkında ınüta 
~L beyan etmek imtiyazından 
-""".."UUln bulunuyor. 

Ce l~iz müst~le~elerine gelin· 
~ V\Ullann vazıyeti büsbütün ha§ 
tl' dar: Hasta hiçbir zaman morfr 
rrı ırı tesiri altında delildir ve kal 
~·a'IYabucaktır. Çünkü bü~ilk Britan· 

• harpte hezimete uiranuya· 
caJctır. Bundan başka Atlas Okya· 
~Usunun bu tarafında lngilterenin 
ti:ada dominyonu vardır. Binne· 
ta Havana Panamcrik:-n konfe 

nsın.a. cevabımız ıudur: 
h ... lngıhz Antilleri, lngiliufü 'c 
i\ r ne olursa olsun İngiliz kalmak 
rzusundadır. 

!Başvekil bu akşam ( 
· Ankaraya döndü 

inini 

KURU§ 

Başvekili 

Haydarpaşa 
istasyonunda \, 

uğurladı 
... . O'anaı 2 ncl u.yfacla) 

Buradolci rtsfor1trdt So1zburga gidip dönen Br1lgar başvekili ve hariciye nazırile bir ananı ve ulur 1tmmnisi olarak, heyeti götüren tayyare 
nin önüe Dobruca köyliisii kzynfrli ne girmiş Bulgar kızlarının su dıik tiikleri görülmektedir. 

+-z-,-. r_a_a_t_V_e_k_i-li- Bulgar 1 -15_0_b-in-k-işi-,-C-eb_e_lü-tta-rı-k 
nazırları Romangadan lskenderiye 

Konyada. Salzburgdan Besarabyaya Dun yeniden 
Romen döndü bombardıman edildi 

Muhlis Erl<men orta 
anadolunun zirai . vaziyetini 

tetkik ediyor 
Ankıır:-. :n ( A .. \. > - Ziraat üzerine tetkikler yaparak halkın 

VckiU Muhlis Er'kmen refakatinde dileklerini dinlemi3tir. Muhlis Erk · 
~rut mUtahustslın bulunduğu men bilhassa kazammn zirai vaıi' 
halde otomobille ort.A Anado!uda yetini dinlemiştir. Muhlis Erkmen 
bir tetkik gemine çıkmı~ttr· Zira. bilhassa kazamızın vaziyetinden 
at V~kilJ bu gezisi eenaamda Kon. çok memnun kalım~ ve milteakiber. 
ya, Afyon, Eeklıehir. Kütahya, Konyaya hareket etaıi3}erdir. 
Ni!d,, Aksaray'a uğnyacak ve bu 
havalide umumi :ııral durum ile bu. Konya, 28 ( A.A.) - Ziraat ve· 
ralarda ~lı~tmlmakta olan Ziraat kili Muhlis Erkmen dün ak~am 
makfnclcriııfn Illetnıe ı vulyetler!ni buraya gelmi~tir. Ziraat vekili ~doğ 
tetkik eyliyeccktir· ruea hükftmet konağına ıiderek 

devair müdiranı ve ziyaretçilerle 
C.ıl}anbtyli 28 ( A.A.) - Ziraat görüşmüş ve vilayetin ziraat duru· 

,·ekıl~ Muhli . ~rkmen dün buraya mu etrafında izahat almıştır. Muh 
a<elmış \'e valı ıle memurlar ve halk ı !is Erkmen müteakiben Konya bağ 
tarafında? karşılanmıştır. Vekil 1 ve bahçelerini ,~JAret nümune fr 
burada zırai '"C hay\7m vaıiyetleri danhklannı tetkik etmiştir. 

Am0rika ıı 
Avrupa mültecilerinel 

5 Ô·~·;~;~ üd~İar İ 
ayırdı · I 

Va~ington, 28 (.\.A.) - Reisi· 
cumhur. ziraat nazın Vallas ile 
mali} e nazırı l\fargentavo, muha· 
rebe dolarısi'e }ruvalarım terktt· 
miş olan A\ rupa mültecUerioe ve 
ritmek üzere. Birlesik Amerika da 
bilinde her türlil zirai maddcler 
giyecek ,.e ilaç mübaraa etmeğe 
memur etmi~tir. Bu müba}·aat i· 
çin icabcdcn 50 milyon dolarlık 
mebllğm sarfırtı 'kongre kabul et· 
miş bulunmaktadır. Müb3yaa edi· 
lecek olan. eşya, salibiahmer delAle· 
tile Avrupaya gönderilip te\·zi edi· 
lecektiı'. 

eu sabah 

iki Alman 
bombardıman 

tayyaresi 
dUşUrUldU 

Londra. 28 (A. A.) - Hava 
i§leri nezaretinin bir tebliiinde 
ıöyle denilmektedir: 

Dü§ınanın İngiltere adalan ü
zerinde bu gece yapmıı olduğu 
hava harekatı ufak mikyasta ol· 
muıtur. Hava hücumları sa:lcce 
GaJ memleketinin ve lngilterenin . 
cenubi ıarbiıinin bazı mıntaJca· 
)arma tevcih erilmiştir. Birkaç 
bomba atılmııtrr. Hasarat ehem· 
miyetıizdir. Telefat yoktur. 

Bu sabah erkenden düımanın 
bir bombardıman tayyaresi, ce· 
niıbi garbt ıahiıteri açığında tay· 
yare dafii bataryalar tarafrndaıı 
dütürüJmüıtür. Dütmanrn ikinci 
bir bombardıman tayyaresi de 
lngilterenin cenubi prkiıinde 

nazırları 

Romadan 
döndüler 

Tahliye devam ediyor 
Moakova. 28 (A. A.) - Tas 

ajansı bildiriyor: 
Romen makamatı, bazı haller

de Besarabyalılart vatanlar~ ia
de etmek hususunda teallül ve 
bunlara karp yapılan eziyeti teı· 

Romenler Tranailvanya vik ettiklerinden hariciye komi. 
için "reyii.m,, teklif ıerliği umumt katibi Sabolev, 

• 1 13 temmuzda Romanya sefiri Da-
etmı§ er•• . videsko ile görüıerek Romen ma· 

Roma, 28 (A.A.) - Romanya kamatı tarafından Beıarabyalılar 
baıveokili ile hariciye nazın, dün hakkında gösterilen teallül ve ya
akıam Romanya aefarethaneıin- pılan eziyetleri mü.bet delillerile 
de verilen ziyafetten sonra saat saymııtır. 
23 tc Romayı terketmiılerdir. Bu Sabolev, zikredilen eziyetlerin 
ziyafette Kont Çiyano ile diler t~karrür etmemesi ve Beaarabyalı 
b1rtalnm İtalyan rlcıli hazır bu· lınn normal terait tahtında va
lunmu§tur. tanlarma avdetlerinin temini için 

İtalyan hariciye nazırı, Romen Romanyanın liınngelen tMbirleri 
misafirlerine istasyona kadar re- almuını ısrarla talebetmittir. 
fakat ctmit ve istasyonda sancak ıs temmuz Sovyetler sefiri 
ve bandosu baırnda bulunan bir Lavrentief Romanya hariciye na· 
b01ük asker tarafından seUlmres· nrı Mancileekoya aynı mealde 
mi ifa edilmittir. beyanatta bulunmuıur. Maniles· 
Romanyalı misafirler, Kont ko, Romanyadan Besarabyaya 

Çiyano >le diğer İtalyan ricaline ıitmek arzusunda bulunan Besa
veda ettikten sonra husust tren· rabyalılann maruz kaldıklan 
le hareket etmitlerdir. hallere kartı türlü tedbirlerin a-

(DeftDll tinci •Jfada) (Dmum 1 inci •yfada) 

Şl!gQn~ü _ spq_r !la_re~ejl~~i 
- --~ ~-W-

Askeri Liseler Fenerbahçede 
senelik bayramlarmı kutladılar 
Bugün Fcncrb;ıhçe ıtadyomun

da Kuleli, Maltepe, Bursa liseıe· 
rile Deniz li1esi talebelerinin se
nelik ıpor bayramlannr kutladı· 
lar. 

2000 den fazla ıporcu gencinin 
iştirak ettiği bu güzel bayrama 
bandonun çaldığı İstiklal mar9iy" 
le ba~landr. Bunu askeri liseler 
m'Ufetti§i kurmay albay Adil 
Türerin nutku takip etti .• On 
binden fada halkın ittirak ettiği 
bu törende İstanbul lı:umaridanı 

general t!hak Avni, askeri tıbbi
ye kumandanı general HU.eyin 
Hüsnü ve Parti müfettiıi Fikret 
Sılay da hazır bulunuyordu. 

Mükifat tevziinden sonra ge· 
çitreami yapıldı ve bunu çeıitJi 

beden hareketleri, atletizm, ho· 
ley, endbol müsabakaları takip 
etti. 

Böyle bir spor günü yafatan 
aakeri mektep talebelerile genç
ler' spor öğretmenlerini tebrik 
ederiz. 

Beyat sarayın matbuat şubesi 
mooürü olan Erfüt. Jngi1'zlerin 
bu i3 için ablukayı kaldırmağa 
razı olup olmıracaklan hakkmda 
sorulan suale mumaileyh, tevzi işi· 
nin ~ırf salibiahmere tevdi edildiği· 
ni beyan etmi~tir • 

Fransada mesai 
mukelleflyeti 

konacak 

::~;::;:;~;;.~ -H ... ~ugünkü at yarışları 
Dün öileden aonrı, avcı tay· r

yırelerimiz tarafından cenup sa· 
bili açıklarında bir dü~man avcı11 
ile , bir tayyaresi dütürlilmü,ıür . . 

Devriye dolapnakta olan avcr 
Bu hwuata bir proje larımızdan biriıi ü11üne dönme · 

hazırlanıyor nüıtir. 

c.nn u (A.A.) - D.N.8. lllildl Londra. 28 ( A .A.) - Şark mın · 
rfJ'w: taka5ı komiseri, sahil bo}'unc:ı 

Pari • aııuvar pzetelinirı blldirditt 
1 

\•a h noktasından Southetıd nok 
11e &'tire. Franaannı aile Ye genı;llk tasma kadar imtidat ~n ve c:rki1 
nazırı Ybarneaua,,v. mesaJ mUkelle!I kilometre tulQnde bulunan kısım 
Y9U teatıı hakkmda çok &'enit bir da, ı~ık söndüıme nizamının. gün~ 
proje hazırlamakla meıruJdUr. batmadan bir saat evvel başlaYıJ 

Guete diyor IQ· •· kmada b" t 1' 
"Hu mmttu ç:ıcukıarm aylarca kguneşda çı b.k edin'l ır ği~ b"eldvye '~' 

mUtterak bir ıs.yat geçirmeleri Jl"ruı :a r tat ı ece nı ı ırmır 
•d• va Ren neilrtnia öbllr tarafmda tır. 
birı;ok meaeıeleri halledebilir. Mesai Bu sahil boyunca pl1j1ara gir 
mlıkelletıyeu, Ziraat, yol, köprU n mek için askeri makamatrn mii•a· 
tehlrl•rta lman tııertnde t.atbUc eCllle- adesini istihsal etmek icabetmekte· 
cıkttr.. dir. 

' 
Bugünkü at yart§lorttıdon 1ıcymınlı bir an 

(l' ımı-r 2 nrt "" .fttdtl) 

İngiliz tayyareleri 
Rabat üzerine 

beyanname atblar 
Madrit, 28 (A.A.1, -La Linca: 

dan bildiriliyor: Dün ak~ saat 
23.15 te Cebelüttank semasında 
bir tayyare filosu görülmüş ve bu 
tayyareler birtakım bombalar at· 
mıştır. Atılan bombalar, yanguılar 
çıkamıışbr. 

Jtalyada bir' mahal, 28 (A.A.) 
49 numaralı bülten: İtalyan or 

dulan mıumi karargahı tebliğ edi· 
yor: 

lskenderiye deniz üssü bombar 
dmıan edilmi§tir. Şimalt Afrikada 
Bingazi hududunda başkaca lngi· 
lizlerin zırhlı kıtalanna karşı yapr 
lan alanlar muvaffakiyetle netice· 
lenmi§ ve düşmana mühim zayiat 
verdirilmi§tir • 

4 zırhlı otomobil zaptedilmiş ve 
6 tanesi de milhim surette hasara 
uğratWmştir. Birkaç esir alınmış· 
tır. Bunların arasında grup §eli 
olan bir zabit vardır. Hava fılola· 
mmz, dün şarki Akdenizde lngiliz 
filosunun cüzütamlannı bombar 
dmıan etmişlerdir. 

Mavi Nilin imparatorluk arazi· 
sinden çıktığı nokta olan Bumba· 
doda kıtaatımmfan biri düşmanın 
birçok gruplarını mağlOp ve ağır 
zayiata uğratnll§tır. 

Rabat. 28 ( A.A.J. - Havas ajan 
sı bildiriyor: 

Sisten istifade ederek evvelki gün 
İngiliz tayyareleri Rabat üzerinde 
uçarak beyannameler atmışlardır. 
Hava müdafaa toplan faaliyete 
geçmi3 ve hasar olmamıştır. 

isveç'in 
bahri ticaret 

durdu 
~ir milyon ton gemi' 
ecnebi limanlarda 

· yabyor 
Stoklıolm, 28 ( A.A.) - lsveçin 

bahrl ticaretinin vaziyeti, muharip 
bir milletin vaziyetinin aynıdır . 
Filvaki memleketin malik olduğu 
ticaret gemileri haaninin üçte iki 
sini teşkil eden bir milyon ton hac 
minde gemi, ecnebt memleketler 
dedir. Bu gemiler, memlekete dön 
mek imk~an mahrum bulun 
maktadırlar. Yarnn milyon ton 
hacmine baliğ olan diğer lsveç gc 
mileri ise, lsveçi. cihanın diğer ak" 
samından tecrit eden mayn baraj 
lan yüzünden lsveç sularında ab 
luka edilmi~ bir vaziyette bulun 
maktadır. 

Slovak cumhurreiai de 
Salzburga gitti 

Salzburg, 28 (A.A.) - Almar 
hükfunetinin daveti üzerine Slo 
vakla cumhurreisi Tiso, buraytt 
gelmi~ ve Hitler namına hariciyr 
nazın fon Ribentrop ile de\'Jetin 
fırkanın ,.e ordunun mi:ınt'ssilleri 
tarafından kar~ılanmıc::tır. 

Rci~:rumhurd:ın bir .. az CWPl s•ı 
,·ak) a başvekili Or. Tuko eh kı·· 
bir ziyaret için Salıburga gclm: 
bul unuyordı.ı. 

.. 



Made 
Jnr 
drm 
söyli 

Se 
güld{ 

riö'd 
ziyeı 

samt 

u ar ve omen J 

nazırları döndüler 
(lla5tanıfı ı inci r>ayfada > 

Dudapc~tc. 28 ( A.A.) - L'ln· 
tcrnational Niyuz Servisin dc\'let 
adamlarının Salzburgda, Roman
) a ile Macaristan arasındaki ihti" 
lfifı teşkil. etmekte olan arazi mcse· 
. esinin, bir plebisit ile halledılme-;ı 
ni teklif ettiklerine dair vermiş ol· 
duğu haber, Budapeştedc büyük 
oir hayretle karşılanmıştır. 

Tabiatilc Macar salahiyettar 
mahafili, mütalea dermeyan etmek 
ten imtina etmiş ye prensip mcse· 
lelerinin Münihte, ltalyan ve Ma· 
car devlet adamları arasında hal· 
ledilmi~ bulunduğunu yeniden tas· 
rih etmekle ~-ti(a eylemiştir. Me· 
selenin teferruatının tesbit edilece· 
gi tarihe gelince, bunun, Macaris 
tanla mutabık kalıımrak Mihver 
devletleri tarafından ta}in edilece· 
ri i'lhc edilmektedir. Binaenaleyh 
bu mesele hakkında 13imdiden ta· 
rih veya teferruattan bahsetmek 
mevsimsiz olacaktır. 

Romen devlet adamlanrun Salı 
burga gitmiş olmaları, Romanya· 
nın arazi meselesini halletmeğe 
meyyal olduğunu isbat etmektedir. 
Diğer taraftan Budapeştede şu ci· 
lıete de i~ct edilmektedir: Mcr 
l:cz dc'f leUerinin düsmanları tarafı 
na iltihak tarihi olan 1916 dan· 
beri, Romanya, gerek sulh konfc· 
ransmda, gerek milletrer meclisin· 
de, gerekse lngUizlerin garanti ı;i.; 
temine dahil olmak surctile daima, 
\lmanyamn dtısmanları tarafında 
bulunmu~tur. Almanya il~ mün.a· 
batmın !ıilen dostane bır şekil 

alınası cvvelft Romanyanın cUıruei 
ıncnafiinden bulunmaktadır. Zıra, 
bundan sonra• ne lngijtereye ve ne 
de Fransaya güvenebilecektir. 

Romen matbuatının Macarista· 
na yapını~ olduğu kampanya Ro· 
man}·anm mihver dcvletlerile olan 
iyi münasebetlerile kabili telif bu· 
lunmamaktadrr. Bugün Romanya 
Sovyetlcrin meşru baklanın teşkil 
eden araziyi kendile.rine ,.ererek 
arazi tamamiyet prensipinden sar 
f mazar e t t i ğ i ve F r a n· 
sanın he::dmetiüıerlne 
hattı hareketini mihver devletleri 
politikasına uydunnağa çalı~ğı 
bir sırada, bu devletler için Bükreş 
meselelerile :ıneagul olmak zamam 
gel.miş telakki edilebilir. l\1aama' 
fih f.urast katidi! ki, artık Ro~: 
ya Vcrsay politikasından ve yı.n~ıı 
senedir takip e\mi!' olduğu poll· 
tikadan ~eçmelidir. 

Bercbtesgaden, 27 (A./ti.)' -
D. N. B. bildiriyor: 

Filhrer öğleden sonra saat 16 
da Fon Ribentropun huzu .. 
ruyla Bulgar Baıvekill Pr. Filof 
ile Hariciye Nazın Popo19u 
kabul etmiştir. Protokol şefi Ba. 
ron Von Edembcrg ve Sofya AL 
man sefiri Baron Von Rkhtho.. 
fen, Oettcrreichischcr oteline gi. 
derek Pr. Filof'la Popof'u almış• 
lar ve ~rghof'a kadar kendileri. 
ne refakat etmişlerdir. Bulgar na.. 
zırlarr Berghofun avlusıında 
Von Ribbentropla Führcrin ya.. 
verlerl tarafından karşılanmı§-

Başvekiliıniz 
Ankaraya döndü 
Diin sabah şehrimize gelmiş o 

lan BaŞ\·ekil doktor Refik Saydam 
bu sabah Boğazda otomobille bir 
gezinti yap:mş, ö"le yemeğini Park 
otelde ycmi~tır. 13a vekil öğleden 
sonra Floryaya giderek Cumhur· 
rej ine mulaki olmuştur. Başvekil 
Ankaraya döneceği cihetle Hci::,ı· 
cumhur lnönü, Başvekille birlikte 
saat 18 de motörc binerek Haydar· 
pasaya gcçmi~tir. BaşvekH Hefik 
Saydam eksprese bağlanan hususi 
vagonla Ankarnya hareket etmiş. 
tir. 

150 bin kişi Romanya· 
dan Besarabyaya dödnü 

(lla tarafı ı lncl yfoda) 

lınmasmı Romanya hükGmetinin 
tetkik edeceği cevabını vermiştir. 

Romanya hariciye nazırı, Sov· 
yetlerin beyan ettiği hadiseler· 
den lxızılarını teyit cevabını 21 
temmuzda Lavrentief'e vermiştir. 

Bildirilen rakamlara nazaran 
150,000 Besarabyalı Romanyadan 
ayrılarak Bcsarabyaya dönmü§
Jerdir. Tahliye devam etmekte• 
.dir. 

Musolini dii.n 
tenis oynadı 

Roma, 28 ( A.A.) - D.N.B. rr 
jansı bildiriyor: 

Beynelmilel matbuat milmesSiJ.· 
Jeri. bugün, öğleden sonra Torlo· 
nia köşkünde Du~nin misafiri ol· 
muıılardır. Duçe iki ltalyan antre· 
nörU Moneglis ve Lavorgnan ve 
amatör Balardinel ile çok heyecan· 
lı bir parti yapınağa ba§lamıştrr. 
Duçe oyuna ba~larken kalabalık' 
seyirci kütlesinin samimt alkışlari· 
le karşılanmıştır. Duçe tenise an· 
cak geçen sene baslamıştır. Parti 
45 dakika devam etmiş ve beşe kar 
şt yedi ile Duçe ve arkadaşı Savorg 
nanın zafcrile neticelenmi~tir. MU· 
it terbiye nazırı Pavlini hakem va· 
zif esini yapmıştır. 

Duçe.nin bir iş günü hakkında 
fikir edinmek istiyen Aınerikan 
gazetecileri bu suretle maksatlarr 
na vasıl olmuşlardır. Şimdi artık 
herkes, Duçenin sıhhatinin yerin· 
de olduğunu ve spor yapmak kabi· 
liyetindc bulunduğunu öğreru:ni~· 
tir. 

Gazetecilere veda ettikten sonra 
Duçe tenis kortunu terketderck 
saat 17,30 da Venedik sarayına gel 
mi~ ve Romen devlet adamlarını 
kabul etmi~tir. 

• Dlln geceyarunndan sonra Anka· 
roda S:ıınanpazaraıda btr yangın ol· 
mu§, Koyunpıwı.rı caddcılnde ikl hır
davatçı, bir bakkal, lkl ayaltkabrcr, 
blr boyacı ,.o blr de tuhafiyeci dUk· 
kAnı ~tır. 

• Bu bahkt treı:ilc blr Macar fab
rtkatl5rtı §ehrlmlzc getmlgtlr. Burad:ın 
balık aıac~ı gtbl koruıer\'e tabrikalan 

İngiltere 

Romanyaya . 
proteste verecek 

RomanyRdaki İngiliz 
menfaatleri haleldar 

edildiği için 
MukabeDe 

böGmsslR 
'lte©I arıne 

IQ) şla u 
Lo11dra 28 ( A.A.) - !\Iuhtcli( 

İngiliz kumpanyalarına ait 20 yi 
mütecaviz büyük mavnaların Tu· 
na üzerinde Romen rnakamatı ta· 
rafından müsadere edilmiş olma· 
,ı, lngiliz efkarı umumiycsini ya· 
kından mc,.gul etmektedir. Londra 
salahiyettar mahafili, Romanya ta 
rafından ittihaz edilen bu tedbirle 
rin 1 ngiliz makamatı tarahndan 
Portsaitdc Uç Romen vapurunun 
tevkifinden daha evvel vaki oldu· 
ğunu ve lngilizlerin bu vapurları 
durdurması keyfiyetinin kendileri 
tarafından talep edilen bazı temi· 
natın verilmemiş olmasından inbi· 
as ettiğini jleri sürmektedirler. 

Diğer taraf tan Tuna üzerinde 
petrol nakliyaunda kullanılan lbu 
mavnaların müsatlere cdilmesil.e 
Romen makamatı taraf mdan bir 
lngiliz irketinin malı olan Astro 
Romana p::trol §irketinin zaptcdil· 
mesi arasındaki münasebet de ay· 
nı mahafil tarafından i~ret otun· 
maktadır. Hiç şüphe yôk ki, bu 
tedbirlerin her ikişi de Romanya· 
nın kendi menfaatlerini Alman hi· 
mayesi altına vazettikten sonra, 
Almanya tarafından )-apılacak o· 
lan petrol mUbayaatını kolaylaştır 
rnağ'a matuftur. 

Lonılra 28 (A ••• ) - Rö,Ur: 
İyi bir membadan alman haberlere 

nazaran tog'lllz ,hUkCımeU noınanya 
hUktlmeUnln harok~tmdıın memnun 
değildir ve BUk~ıı katt bir protes
to vermek meseltslnl tetkik etmek
tedir. 

Rom&nya hUkflıiıeU ROmany&aakl 
tnı;ıılz mena!llni haleldar edecek baZl 
tedbirler almıetır. Bu meyanda Tuna 
Uzerlnd~! lngıtlz nııkllyatmı ta.hdit 
etmlJ ve lngfl!z: mUhendlelcrlni F.o
manyadab Uırao •dr.rck tnır!ltennln 
petrol mcna.ttino eldcll ııurette zarar 
ira• et.ıntı ve AAtra Roman& glrketln1n 
fcbr1 me:ıelelcrlne mUdnhale etmtgUr. 

lnı;llU: hUktımeU, Romanya. h1l"
metinln harekdlma kıır§ı mukabele
blln:ılSll olarak GJmmuı J!zımgclcm 
ttdbirler hakkında bUtUn serbestlafnl 
muhafaza etmekle beraber (dmdllllc 
Akdeniz mmtakaıımda bulunan il~ 
ruımcn gemlalnl tcvklf etuıl§Ur. 

Cemil Taner Samıunda 
Sanının, !8 ( A.A.) - • BedtJı 

terbiyesi genel direktörü general 
Cemil Taner dün buraya gelmif 
ve tetkiklerine ba~lamı§tır. 

kurmak hu&usunda. da tetkiklerde bu• 
lı.tD&Uktır. 

• Bu acn• paırıuk rokolt.e~ llGG 
seneden 100 b1ri b4lye fazladır. Geçen 
eeneld rekolte 300 biri balyeydl. 

• 

Bugünl<ü at yarişı 
İstanbul at ynı :şiarının lıçtin • 

cüsü bugiin Vf'.'licfrndi C'a)ırındn 
)"apıldı- Pek fazla r.ığbet gorcn 
bu~ünl:U ysrışlnrn fazla mfütar
da hayvan l~t!rak etmesi, ynr1&
lann hcyecanmı bir knt daha art
tırnuşür. 

Yarışların oldukça sürprizli ne • 
ticcler vermesi bn lıei müştcl'('ğc 
girenlerin alflkruıınr cnnlandır

MJ!lır- Bugünkü yarıglann neti • 
eclerl §unlnrdır: 
B1Rt'\CJ ){OŞU: (satı ko~nısa) 

3 )-nşmda hal~ kan nrnp erkek 
ve dişi taylara mahsus, mesafesi 
1400 metre, siklet 60 kilo· 

1-Tuna 
2 - Ferhan· 
Birinciye ganyan 120 J..-unış· 

tKINCl Ii011 U: ( Oonk b:lym ko· 
fUSU) 

Yerli yarını kan lngitu atları -
nm i.<ıtirak ettiği bu koııu Prens 
Halinı ahırı ile Lütfi KaraoS· 
m:ı.n ·ahırı araSlnda çetin bir 
mücadele 5eklinde cereyan ettik
ten sonra Prens Hallın ahırının 

taferile ııetieclendi· 
1 - Poyraz (Prens Hlim) 
2 - Şehnaz (Prens Halim) 
3 - Nirvana· 
Birinciye sanyan 120. plase 140, 

ikincinin p~i 120, UçUneUnün 
pl.fu!esi l oo kurun· 
CÇt)Noü KOŞU: (~ntilmcn I<o
~usu) 
Ü~ ve daha yukarı ·~taki İn

giliz atlarma tahsis olunan bu 
koşuyu bu senenin en iyi vaziyet 
to bulunan ha.yyenlıuından biri 
olan Mis (Sahibi Nihal atlı) gil
zcl bir birincilikle l:iit.iidi-

1 - Mi:! (Nihal Atlı) 
2 - Şif Kap (Ferruh Aga.n)· 
3 - Gürayak. 
1füıe Orhan, Sif Kapa da. Sa.

it binmlşlerdi· 
Birinciye ganyan 150, plase 

100, ikinciye pliı.'ie 200 kur~ ver
di. 
DÖRDÜ~CO KOŞU: 

Haliskan lngiliz atlarına tahsis 
olunan bu koşu fe\'kalfıdc heyecail' 
1ı geçti ve hakikate güzel bir silrp· 
rizle nihayet huldu. 

1 - Dandi (S:ılih Temel)' 
2 - Abin Puro (Prens Halim. 
3 - Taspmar. 
Birinciye gayyan 570, plase 300 

ikinci)·e plase 135 kurus verdi. 
• 3 üncü \'e dördüncü \·anş ara· 
smdaki çifte bahiste Mis, Dandi 
çiftin! bula.nfa.r hir lirnyn mukr.hil 
1600 kuruş aldılar. 
BEŞIXOJ nor,u: (Jlandilınp > 

Dört ve daha yukarı yaşta halis· 
kan Arnp atlarına tahsis olunan 
bu yanştı Yükselden "ziyade ikinci 
gelen Yaman güzel bir siirpriz yap 
nuş oldu. 

1 - Yüksel (Asım Çırpan) · 
2 - Yanmn (l. Ater). 
3 - Un!ü (A. Gcbis) 
Birinciye gan11n 270. p15se 150 

kurııc:. ikinciye plase • 710 kuru, 
\'erdi. 

lkili bahi bu ranş üstünde idi. 
Yük~cl • Yaman ikisini bulanlar 

1 liraya mukabil 25 lira 21dılar. 
Uçlü bahiste ~ fis • Dandi • Yük 

1 
lel üzerine oynayarilar 1 liraya 
mukabil 35 Jir;ı aldılar. 

Cebine yerleştirdi. Bütün bu iş
leri yaparlı:en ağzından bir keli
me bile sıkmadr. Ancak bu mü
him işi bitirdikten sonra dili çö
züldü· 

- Bir haEtaiçerlsinde Kara 
Mehmettcn bir haber alırsınız 
Sultanım. 

-11-
AŞK BtR ATEŞTiR: KOLLE

NtR FAKAT SÖNMEZ 
Dilfuru.ı\Ul Kuleli k~kc gidi. 

§inin üzerinden tam on yedi gün 
geçmişti .• Bu on yedi yirmi dört 
saat kurnaz ve dessas Hayguhi ka 
dına İstanbulu altüst etmek ,ve ar 
tık donanmadan tekaüde çıkarak 
Yelkenpazarında bir dükkan açıp 
gemilere yelken yapmakla uğ' 
raşmağa başlam.ı~ olan Kara 
?ılfehmedi bulıria:t için kafi geldi. 

Yaşı elliye yaklaşttllı olan Ka
ra Mehmet DiUuruz:u unutmı11 
değildi. Vakıa yıllar, bu kalbin 
yarast üzerine bir kabuk bağıf
mı§tı. Fakat her akşam Tahtaka' 
ledeki o&sına çekilip ,sert yata
ğına uzandığı vakit eski levent 
bu yara yerinin sızladığrnı hisse
derdi. Dilfuruz bUtiln güzellik 
ve bütün -c.dasilc bu kederi bekar. 
odasının soğukluğunu doldura\l 
bir hayal halinde bir hayli dola• 
şır. Ondan sonra ı:ara Mehmet· 
in uykusunu süsleyen ve tatlılaş .. 
tının bir rüya olurdu. 

Kara Mehmet Dilf uruzu bul· 
mak için az nu uğraşını tı. Fakat 
bu uğrajmalar neticesiz kalmış. 
zavallı adam dilber cariyesinin 
ne olduğunu bir türlü öğrcneme
mi~ti. Her ümit ker.ildikten sonra 
hassas le•ent Dil!uruzun öldilğünc 
kendisini inandırnuş, ve ölü san
dığı sevgilisi için vefasından bir 
tilrbe yaparak, ölünceye kadar 
bu tiirbenin tUrbedarlığını yap· 
mağa karar vermişti. 

Fakat umulmayan bir hadiae, 
bu küllenen \aşkı yeniden yaktı, 
Kara Mehmcdin sükıln ve rahn
tınr ta temelinden sarstı. 

Y elkeneilerçaf}lSt 1stanbulcla 
kadınların hemen hiç uğramadığı 
bir semttir. Burayı dolduran ae4-
ip ve garip kıyafetli bir takım 
yabancılardır da.ha ziyade: Ceza· 
yirliler, Maltızlar, Ceneviz gc· 
micileri, Lazlar ..• 

Fa.Kat bir ~r§enbe günil dillt
kanın peykesi ~rinde onrran 
Kara Mehmet, bir kadınm etraf• 
taki dükkanlara bakma bakma 
birisini arar gibi yürümekte ol· 
duğunu gördü ve şa5rrdı. 

Kıyafetinden bunun ihtiyar bir: 
kadın olduğu anla§ılıyordu. lhti· 
yar kadınlar gibi mavi bir fera· 
ccye bürünmü~. ba§ına beyaz: bir 

mahramc sar:nıştı. Eli feracesi
nin altından mahramasını tutu· 
yor ve yüzünü bu beyaz bezle 
sıkı sıkıya kapayordu. Bu kapa· 
yış o kadar tabiiydi ki ka-clının 
bir tek gözünden başkasını gör· 
mek mümkün degildi. 

Kadın sok mert bir tavırla 
Kara l\tchmedin dükk~nına yak· 
laştı ve delikanlıya. bezle kapalı 
duran ağzının isinden ancak i;i· 
tilebilir bir sesle: 

- Evlat, .dedi. Dilf uruz seninle 
görüımek ister ... 

Bu elimle Kara Mehmedi bir 
fırtına gibi sarstı, salladı, kcn· 
dinden ge~iş bir halde: 

- Dilfuruz nerede ? 
Suali ağzından fırladı. 
Kadın aynr boğuk sesle cevap 

verdi: 
- Etraftan bize bakanlar, bizi 

gözleyenler olabilir. Burada ko· 
nuşamayız. Bu akşam mağripte 
yatsı arasın.da ~ük Ayasofya 
eamiinin kar§ıSında. kapm yeşil 
boyalı eve gel.. Kapıyı açık bu· 
lacaksın, korkma, kılına bir hata 
gelmez. 

Kocakarı bu sözlerine cevap 
bile beklemeden tavnndan ve ya· 
§rndan hiç umulmayan bir çevik
likle bir anda Y elkcnciler~arştôı" 
nın kalabalığı içerisine karışarak 
gözden kayboldu. 

Kara Mehmet adet! kendin· 
den geçmişti, yıllardan sonra 
sevgilisinin ölümüne inanarak 
hasta kalbine muvakkat te olsa 
sükun verebilmiı eski gemici 
§İmdi hic ummadığı bir haberle 
karşıla§ıyordu. . 

Ne olduğu belirsiz, babayanı 

feraceli bir ihtiyar kadm dükka" 
na geliyor ve kendisine Dilfuruz:
dan selam getiriyordu. Yıllarca 

kendisini anmayan, evini bırz:kıp 
ka;an, Dilfuruz: nasıl otuyor da 
kendisini l1atırlayabiliyor ve ~· 
lam gönderiyordu. 

Bir dakika içerisinde :5iaril 
Mchmedin kalbinde ısönmüs ateli 
yeniden yandı ve Dilfuruz; nıUt
hiş bir macera geçirmiş bir kadrtı 
halinde tekrar hayalinde yaşattı· 
Dilfuruz evinden arzusilc kaçına' 
mıştı. Muhakkak onu oradan zor" 
la kaçırmı§lardı öyle olmasa n.~ 
diye sekiz, on yıl sonra kendı. 
sini anacak ve arayacaktı. Şiınd1 

Kara Mehmet, başmdan geçerı 
bin bir f ela.kete rağmen kendisi" 
ni unutmayan ve eline ilk !ırsat gc 
çer geçmez kendisine haber yol
layan Dilfuruzu yerü baştan çıl· 
gın gi.bi sevmeğc baglaınqtı. 

(Devamı var) 

lardır. FUhrer, Bulgar devlet Lp __ .,. ... ,.._.._._ ... -.. .. --Iİlıil!•---·--------............. taı_llllİl_,,_mm __ llZlll _____ a.• 
damlarını Berghof bUyiik holün. 
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öe seı:imlamıştır. 
Führerin Pr. Filof ve Po

pof'un arasındaki görüşmeye 
Hikaye EK 

Yazan: 
p. BEA~1"'0l" BARRY 

Çcı:ircn: 
CEVAT 'l'E\'FtK ENSON 

Von Ribbentropdan maada Bul.im___ 1 
garistanın Berlin 6 efiri Draga.- Jinda'mn yazdığı mektubu • RQİIİZGllJ811 • Kadının bıraktığı mtktupta tü -
nof ve Almanyanın Sofya sefiri Joan, on binde bir ihtimalle oku· tün kutusunun Jıcmen hemen ya. 
Baron Richthcf en iştirak cbniı.ı mamıı olabilirdi. Kadın, mektu- Kapmın önüne celdiği za.maa vurm.aktan 5ekinmcyccck ve vak- nmdaydı. 
lercir. bu şöminenin üzerine bırakm.ııtı. elleri heyecandan o kadar çok tiyle kaçma.le iste.diğini hatırlata· Evet.. Mektubu görmüt ola-
MOLAKA T tKt SAAT SORDU Bu bir veda mektubu idi. Ji.nda, titreyordu ki ,anahtarı kilide bin caktı. caktı. Öyleyae niçin kızıp köpü-

Bcrchtesgadcn, 27 (A.A.), - yazısında, sevdiği a.clnınla, a1qam güçllikle sokabildi ve kar§Wn'a Birdenbire çalı~ma od.1smın receği yerde gütmüştü? ... Yoksa. 
D.N.B. Ajansı bildiriyor: üzeri İngiltereden ayrılacağını sıkan hizmetçi ktn sükunetle kapısı açıldı. Şimdi neredeyse Karısma bir oyun mu oynamak 

Führerin Bulgar başvekili Pr. yazıyordu. Fakat, adam son da· aordu: içeriye girecekti. Jinda'nın kal' istiyordu?.. Belki de mektubu 
Filof ve hariciye nazırı Popof kil::ada fikrinden cayarak kadını - Mösyö geldi mi?.. bi heyecanla çarpıyordu. Ayak görmemiş gibi davranarak olup 
la yaptığı mülakat saat 18 de bit- Viktorya istasyonunun saati aı· _Evet, Madam. Geleli epeyce ıeslerinin yakla.§tığını işitti. Ko- biteni •unutacaktı. Fakat böyle 
miştir. İki saat süren mülakatın, tında beyhude yere bekletmi§ti. oldu . . Zannedersem çalııma oda• easr iseriye girdi; güliimsüyordu, hareket etme!inc de ihtimal veri· 
umumi harpteki silah arkad~lığı Jinda, sevdiği adamın gelmedi- amda olacak. Bu ne demekti? .. Herhalde mek· lcmezdi. ÇUnkU, ince karalcterli 
ve iki millet arasında o .zaman· ğini örünce telefona koştu. Tele· Jinda, yatak odasına gitti. Bir tubu okumu~ olmalıydı.. Fakat ve gayet hasscıs bir adamdı. Bu 
danbcri hiç bir dcğqikliğc uğra· fonda aşıkının sesini işitince ıse· koltuğa oturarak dü ünmeğe ha§' okumuş olsaydı .• GUiümsemcsine vaziyet ka.J!ısında muhakkak su· 
mıyan ananevi dostluğun samimi vindi. Lakin, bu sevinç çok sür- ladı. Madeınki, kocası çalı§tna o- imHn var mıydı?.. rette hissiyatını açığa vuracaktı. 
tezahüratı içinde vuh"Ubulduğu medi: Adam, yapacakları §eyin (lasındaydı .. .Mektubu olnımuı ve Joan, gayet tabii bir tarzda Birdenbire ayağa kalktr. Niçin 
öğrenilmiştir. Mülakatı müteakip delilikten ba ka bir ıey olmadı· karıS1nın kendisini bırakıp ~tı· konu tu: böyle manası.r: suallarle kendisini 
Bulgar devlet adamları Führerin ğmı söylemişti. ğını anlamış olacaktı. Halbuki, - Şekerim.. Burada mrsın?.ı üzüyordu, Çalışma odasına gide· 
davetlisi olarak onunla birlikte Kadın, bu sözler üzerine bey- birkaç dakika sonra onun .dayak Seni ~aya bekledim; fakat, Mari, rek vaziyeti pekftlfi öğrenebilirdi. 
çay içmişlerdir. nindcn vurulmuşa döndü. Vcltıa yiyen köpek gibt yaltaklandığınr akşam yemeğinden evvel dönmi- Çalışma odasının kapısına yak-

Führerin köıkünU terketmedcn hayat hakkında tam bir ders aı· görecekti. y~eğinizi öyledi. taşırken Joan içeriye girdi. EHn-
cvvel Bulgar başvekili Pr. Filof mııt bulunuyordu. Diğer taraftan Ne yapmalıydı? .. Tabü Joan'a Joan, gapkasını giyerek dı~rı- de bir zarf vardı. :Bu Jinda'nın 
maiyetindekileri Fübrer'e takdim eve nasıl döneceğini düşiinmeğe yalan söyliyecekti. Son dakikalar ya çıkmak: lizereydi. mektubuydu. Fakat niçin '2rfı 
etmiştir. Bu merasimden soıı.ra başlamıştı. da ,adamın bütiln ısrarlarına rağ· - Ha,vkins'c kadar gidip ge· asmamı~tı?.. Kalbi heyecanla 
Hitler Bulgar misafirlerinden Düşündü. Taşındı. Her §Cye men ani bir dü ünce ile kara.rınr leccğim, dedi. Malum ya .. Haw- sarpıyordu. Adam buylik bir ısü· 
müsaade almıştır. Bulgar nanr- rağmen eve dönmeğe karar vere- deği tirdiğini ileri sürecekti. Jo- kins gezmeği çok sevdiği için kunetle: 
lan Alman hariciye nazın Ri- rek taksiye bindi. Yolda, bir mu· an, onun sözlerine inanacak mıy· evde bulunmaz. Evdeyse biraz - Şekerim .. dedi. Şu zarfı aç· 
bentrop tarafmdnn arabalarına dzenin yaratabileceö-i ihtimalleri dı? .. lyi kalbli bir adam olması· otururum. ta oku. Gözlilklerimi dairede u· 
kadar götürülınüclcrdir. diişünmeğe koyuldu. na rağmen katıcının yalanını ça- Jinda'yı tebessümle seHimlıya- nuttum. Körgibiyim. Hawkins'in 
SALZBURGTAN HAREKET Günlerden cumartesiydi. Joan, bucak meydana çıkaracaktı. rak uzakla tı. gözlüğü de gözlerime uyma.dl. 

S lzburg, 27 (A.A.) - D. N. ekseriya lbu günde klüptc çayını Hnlcn kcndi3ini bütün kalbilc Jinda, kocru>ının halinden bir Jinda, zarfı derhal açtı ve i-
B. !bildiriyor: içer ve priç oynardı. Dokuza seven kocasını ihmal ettiğine te· gey anlıyamamı!:tı. Mektubu gör- çinden çıkan kağıdı fÖminedcki 

Bulgar nanrlan bu akşam Bul. doğru•evc dönerdi. B.azan doğru· c silf etti. Belki de kendisini af· memesine imkin yoktu. Dalgın alevlerin arasına atarak mml
garistana dönmüıılerdir. Alman · d n doğruya daireden çıkıp eve federd.i. Çünkü. gayet merhamet- değildi ve gözünden hiç bir şey dandı: 
hariciye nazın Salzburg garına F k ki h ı. karmazdr. Sonra.. Çalışma oda· 
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Sodan sağa: 
1 - B!r orta Avrupa d~vleU, ı "; 

Kıla değil, .ııopa, 3 - Cohll, nabll 
verme, ~ - Bir renk, yazın çı~~ı~ 
IS - Daf, mesken, G - Doğru ~,._, 

yıı.zma f§i, cenlglik, lpret edatı, 't ~ 
Bir fslm, çlftçi yapar. s - :aasc 
zam. 9 - Yemek, mllyıırder blr ndatı'· 
10 - Yumu;,aklık, bir rakam. 

Yuka.rdan A§alt: I 
ı - Bir memleket, 2 - ı.rc:uıtc\: 

aylık, 3 - İngilizce (iyi) her acyi ., . 
ıtr. ot - Oz tllrkço kabul, es - :frf'll 
111zca "örtU,, bir nota, 6 - Bir no~'. 
bo§, G - Aııaletle yapılan, 8 - U4 
se, bir hayvan, 9 - Blr hayvan, 10 '; 
Yakın t11.rihte me§hur bir l!lmn. 1'l 
nota, 
8~ numnralı bulmn.cııuıızm Mll1• 
Soldan aa.~: JC• 
1 - lia.runUrr8§lt, 2 - Ata!• 

A, R, 3 - Tabamrnwıu, 4ı - Ab,!"~ 
!, K, IS - Yatçılık, 45 - Ce, AJıab! ' 
Zıd, .At, Naz, 8 - Ollv, MuU, O -
Ki§, Galata, 10 - Ak, ;Bekt\I'~ 

. Mü~del 1 
NOVOT iDE 

kadar misafirlerine refakat ctmi§ geldiği de olurdu. li bir adamdı. a at, es mu Zıa- x - Ehemmiyetli bir §ey değil .. 
ve oradan kendilerini selamlamt!. Acaba bugün kli.ıbe mi git· betlerinden kat'iyen eser kalmı· sından yat4 k odasına pipo içerek Cicim. Hayvanları Himaye Cemi- !ll"f'hor 11.ı;ık lıim ,·:.ırılJ t 

· t"' y k d w .1 d w k k"" ük" h t ıirnıişti. Ti.irii.rı kutusu daima ~~ tır. Bulgar devlet adamlarını ha. m.ış ı. .. o sa ogru.uan ogruya yaca tı: onı.n en \\Sj a asınr yetinin fevkallide kongre da· öCa,1'~ w. Al~~.\:1 
~lh~ud~en ~~ 19,30 da ~e mi gelmişti~. gfufu~Brm~ka~;h~a~b~·n~i~y~h~·ı~i~ln~e~~~~am~in~e•n•ian~ml~ls~tu.··~~~•d•u•r•u•r~d·.~·~·~v~e~t~n;a:m~e~d~-~~~~~~~~~ nüzın vı; ş~nG l Satzburgu terketmiştir. immzı-=:c;';l-ıac.--=::r.ıaım ___________ • ..nnmmmo~Di!:Eoı v.ıllölT'.•._,. ... 


