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Halifaksın Türkiye 
hakkındaki beyanatı 

82 harp gcnıisi Bir italyan destroyeri batmldı ı Kanadada 
(lla•ıarafı I trıı tdO 

L~ra, 11 (A.A.) - Röyter: 
İtalyan tayyarelerinin Hud zır:1-
lısrn~ yangın çıkard1klanna dair 
bugün İtalyan re&mt tebliğind.e 
çıkan beyan.at hakkında ln~ili:.: 
bahriye nezareti a~ğıdaki tebli

!olarının üzerine s:ıhlırıuıı;lıır 'c İnşaısı bitiyor 
l:ı) yııre dııfı hnlıll'yal:ırınııı ~ıddctlı •· '· ı ' · • h k b I.ondra, 11 (A.A.J - füınnda do_ 
rnıı .. auc e.crıne rnsmen ır ço lt. • • 16 K d t Ah 
yiık tomb:ıhır atmışlardır. nnnmusı ı:ın :ınıı n cz.s ın-

() - r·ı l h d fi .ı da lnş:ı cdılmcktc ol:ın 82 bnrp RC· 
(lJaşturufı 1 irıcfıtı'1 

1 

bir ı;6z.le bakmakta olduğunu ve ltaı
setlniıı oyuncatı yııpııbllmclt ümidi yıuılarm Mısır ve Sudan toprnklarmı 
He yerııiz oUphcler ve al~rmlar tcvli· ç!ğnemcsi ihtlmallnl fcvk:ı.IAc!c net'ret 
dine hnra.retle çalı§m.&ktadır. Fakat ve infialle derpl' etmekte bulunduğu
byle Umlt \"e zannediyorum ki bu tıın· nu söyl~mel;le bahtiyarım.,. 
gelcrde bulunruı \'O nralarmdn birkaçı Mrsır milleti İtalyanın l..ibya
dil§manlanmızın usullerini esasen tec- da, Arnavutlukta ve Ha~istan
rUbe etml§ olan memleketler inkisara daki icraatım cok iyi hatırlamak-
uğnunıyncaklar VO Uğrundıı harp et· d • J • af 1 
Uğlmf:ı: preııslplerc sadık ka.la.caklar· t~ .ır. Bu .:ılıU!lhetk. ktGtdaıthe~ emeb. lhe
ctır DUnyıuım bu kısmında bulunan rımn ~umu a • ın ıç ır a
dn~t ve mUt.tetlklerlml%e yardnn ve yale kapılmamaktadır. 
himayede bulunmağn muktedir oldu· Bu ahval ve şerait isinde, 
ğumuzu d~Unmck ccsıuctlne malik birçok Mısır mümessilleri Mısır 
bulunuyorum. için nihai bir an olari şu dakika-
llnll!nksm nı.ıaır hakkındaki t.özlcrl da Mısır menfaatlerinin daha 

"- Mnltundur ld ?dıaı:r hUkfiıneti 
:"CCen Ey1tlldo Almanye.yn harp il~ 
etmemiş, !nkat dıploma.tik \'C ticaret 
mUna.sebcUcrtnı ltcsUğt gibi Britanya 
hük~mcU ile fSti,.are ederek itti.fal' 
muahedesi muclb!nce lllzumlu göı1llcı> 
bütün tedbirleri alml§tı. 

ltaıyn mUtte!lldcre harp ııtuı ettiği 
zaman, :ııı:mr hUk1lmet1 ahval ve ıe
ı a.it bıışka olmıı.klıı. beraber j1no buna 
benzer bir tmJI taltlp etmiı,ıtlr. Zira 
Akdeniz bir harp bölgesi hıı.llne gel· 
mektcd!r. Ve İtalyan mtı.stemlekcleri 
de garptc Mısır - lngillz Sudanmda 
:Mısırla. hemhudut bulunmnktndl'I'. 

DU:man propagandıuıı tıırafuıdan 
ortaya. pylala.r czkarılmı~ olduğu için, 
ltıı.ı:;a harbe girdlğt.ndcn bert 1ngll.lz 
hllkO.mctnıln Mwr hU~meUnden hlç
bir zaman 1taıynya harp 1llınmı iste· 
ml§ olmadığmm nçık surette bilin· 
mcsfnl arzu ederim. 

Dununlıı beraber §urll31 qlkAr bu
lunmakta idi ki, M.ıSird& bulunan ve 
:Mısır hnkCmetınln lıJtaği üzerine !ev· 
1..-alft.de takviye edllm.la olan Mı.sır 
kuvvctlerl ltalyaya k~ hareka.b 
.Mıror topr&kltı.rmdan idare etmekt&
dirler. 

lıtiklAll ve hayatı men!arı.Uerl ltaı· 
yc.nın l\!Umın mUt.tefikl ol&:a lngilt&
reye harP 1lAn etmesile tebdlde maruz 
kalan Mısın mUdıı.fıı.& taahhtıUerlmW 
1!& etmek istiyoruz. l.tLIII' mllleUnln. 
heyeti ummıılyeal 1Ubarile, menfaat,. 
Ierlnln b1zlmktlere ç6zW.mez tir au· 
rette merbut bulunduğunu, lt&lyanın 
gtızel .ll6derlne haklı olarak ollphell 

kuvvetli bir hükiımcti istilzam 
eylediğini ve bu suretle Mısırın 
ittifak muahedesine gerek metin 
ve gerek nıhu itibariyle tama.men 
riayete azmetmiş olduğunun isbat 
edileceğini müdafaa etmektedir -
ler. 

Mısır parlament05undaki nu -
tnklar da Mrsrr dkhrumumiye -
sinin müdafaa ve dahili emniyet 
tedbirlerinin daha kuvvetli ıbir i -
dare altında tatllikine funade ol -
duğunu göstermiştir. 

İngiliz hükumeti aynı fikirde 
olduğunu müttefiki olan Mı.ra 
ihsas hakkına malik olduğu ka " 
naatinde bulunmuştur. Zira Mı -
srııın müdafaası muahcdcmiz mu
cibince bize tereddüp etmektedir. 

Mısır kralı mesuliyetini de -
ruhte etıni~ ve müşavirleriyle 
istişareden -.ra hükl1metin teş
kilini Hasaa Sabri Pa§aya tevdi 
eylc:miıtir. 

Yeni hilkfunete, reisi 1936 da 
ittifak muahedesi imz:a edildiği 
zaman 'ba§vekl olan milliyetper
ver V efd partisinin iştiraki müm
kün olsaydı bahtiyar olurduk, fa
kat harp zamanında bir kabine 
teşkili daima kolay bir it değil
dir. Bugünkü hW:\imetle olan mü
nasebetlerimizin tamamen mcm· 
nuniyet verici ve tatmin edici ol
du~ söylemclcle memnunum. 

ği neşretmiştir: 
Alakadar !ıtgiliı deniz kuvvet

leri kumandanının raporu alın
mıttır. Bu raporda, her ne kadar 
gemiler yakınına birl:aç l:omlıa 
dü§:nüşııc de hiç bir tam isabet, 
hiç bir hasar ve hig bir ıayiat ol
madığı bildirilmektedir. 

Roma, 11 (A.h.) - İonicnı:e 
det'\izinde vukua ıtelen bir dcnız 
muharebesi esmı.smda halyanın 
Comte di Cavour ve Gııillio Ce
~ı:re zrrhhlannın takribı-.n 26 ki
lometre mesafeden ateş ~mış ol· 
duklan tasrih cdilmekteclir. İtal
yan ve İngiliz hattI harp gemile
ri arasında vukua gelen muhare
be 15 dakika devam etmiştir. 

İtal;rada bir mahal, 11 (A.A.) 
- İtalyan orduıu umumt karar
gihr tebliğ ediyor: 

Biribirini müteal:Jp yapılan a
raştırmalar, bu ayın dokuzuncu 
O'Ünü Baleares mıntakasmda ya
pılan harekat esnasında ltaly_an 
tayyarelerinin 41 bin ton hac.mın· 
diki ve Hud adındaki bil yük 1n
giliz hattı h•p gemisini hasara 
uğra.tını§ ve içinde yangın ç1kar
mı~ olduklarını meydana çıkar
mı§tır. 

Ark Royal adındaki tayyare 
gemiginin güverteünin tam orta-
11ma da iki bliyük bomba isabet 
etmi1tir. Fotoğraf vesikalan bu
nu teyit etmektedir. 

Bundan ba~ka lonicn denizin
de vu.kua gelmi~ olan deniz mu
harebesi esnasında ingmılerln di
ğer bir hattı harp gemisinin de 
tam ortasına iki büyük bomba i
sabet etmitt1r. 

uşmen ı o arı, c c crıııuen \ . . . . - l ·ı 1 dpı· h' b' r nk 1 mı.sının ınşnatının c;ur:ıt e ı er c ~ı 
ıc ırınc v:ınu;u.:.ı nıuvn ~ · o :ı- ö •rrnilmi tir. 

nadan JhıJ;lUll :SUlıll'llll tt'Nt'lmt'ğC bJ' ~) •k• ( d ( 
mecbur olmuşlardır. ,u se!11ı er ı ı se1n0e z~lr ın al ~-

::'\tulta·.-a 1610 b .__ t 1.. 'ası ınıı.<nrrcr ve mı yon ngı. 
. omua u r "' 1 1. l '· " ha rtoına, 1 ı (A.A.) _ Hanı erldl:oı· ız ırnsın:ı. mo olnc:ıı> yuz rp 

barblycslno mensup olan albay Şcgt, scın~lik pmgrı~ıııdaıı hlr. kısı~mı 
ecnebi gazeteleri m11mc-ssUlerlne beya· tcşkıl ftmektedırlcr. Gemıler ıfşa 
aatta bulunaı'tl.k ?ı!ulta u83uoun 11 edilmemiş olnı:ısı tabii bulunun fıc 
Hazirandan 7 'l'c:nmuza. kadar 2S6 sınıf ıizerinden iıış:ı edilmcl.:tcı.llr. 
tayyare tarafından 44 defa boınbar- ler. 
dıman edilm~ olduğunu ve bu tayya
relerin ceman 1610 ton 1nfilıtk eılicJ 
madde atmı~ olduklıı.nnı r,;öyJcmi,,tır. 

ltalyauların Jfarn. 1.ıniau 
ıt:ılyada bir fllAlıal, J l • (,\.A) -

ltııJya. orduları umumi karargahı, l· 
talyaıı hava kuvvetlerinin 30 Huira
ııa kadar o!nn zayiatına müteallik ilk 
listeyi 11e1rctmlşllr. Bunn n:ızar:uı: 

Dördü sivil erkA.ndaıı olmak U.:ere 
i6 maktul, ıo:: mecruh. 'i5 kıı,::ıp 

Amcrik3 Gaı.etdcrlnln r\e.,riyatı 
Xel--yur;~ ll - BUtün .Amerikan sa

zetelcrl 1t:ılyan ve !rıslltz donanması· 
ııın Akdenlzcfakl çarp~mal:nmdan 
bnhaetmcktcdir. BUtUn gnzcteler İtal
yan donanm11S1nın bu seter dııyat:;rı: ye. 
diğt ve lngfüz donanmaııının taarruz 
kararına vardığından b:ıhsctmelttc· 
diri er. 

Nevyork Tay,ınıs gl!L!tesl ;ıöylc ya· 
uyor: 

Akdenlzde Jıarp bn~laınış \'e lngl· 
llzler lL-t.Unlllklerlnt gö.ııtermt~lerdlr. 
Fakat eJl88 ola.ıı bu harbin ba~ladığr 
drr. Bu bUy(lk btr harp olaca.k ve de· 
\'alnl ll'Vıia. Suriye ve ruhayet Bal· 
kanlarda gUrtllecektlr. Be.lkanlann 
tehllY.ede olduğu son dlplomatf!c mtl· 
natebeUeroen de cnıa,,ıımaktadrr. Du 
harbi 1ngtlure lııtenıektcdlr. ÇUnkil 
İngiltere diğer bütün oephclerııidcn 
ziyade bu cephede :rnuva!fak oıaeağı 
kanaatindedir • 

Nevyork Herald TrlbUn gazetesi d~ 
AkdenWn bir İt&lya.n g~Slll olmaktan 
çok uzak bulunduğunu, lııgtıtcrc.n.ln 
Akdenizcı tamamen bik!m olup lt.al
yayı çevlrecclt \'a.ziyette bulunduğunu 
yazmakta. ve bu Akdeniz harblnfn ı. 
t&Iy:ı. için pek tehllkeU olacağı ncU· 
cesinc varmakto.dtr. 

Köseivano.f sefir oluyor 
Sofua, 11 (r\..4) - Hulgaristnnın 

Bcrn elçisi Koracor, Roma elçiliği. 
ne ta~·in edilmiştir. Rom:ı'dnki Bul_ 
gnr elı;l~i, merkeze nnklohınınuşlur. 
Snbık H:ışn~kil Küseh·:ınor Ilcrn el
çiliğine ta:ıin edilecektir. 

Avrupa - İngiltere 
harbi 

fllnştaroJı 1 incide) 
arasmda mühim farklar bulun· 
cluğunu da unutmarr..ak lazımdır: 
Napolyon devrindeki Avrupa ln
laıının nüfusu !imdikine nisbetle 
birkaç misli daha az idi. O z;ı."t?an 
bile Avrupa Jntaaı kendi toprnk 
mahsulleri ile kendi nüfusunu 
beslemekte büyüle zorluklar çek
miıti. Bu nüfus birknç miıli ço
iabnca abluka yü:ıül'!de1' çıkacak 
zorluklann miitcM\kl.j bir niıbet 
ile artacağma ıiiplıe edilebilir 
mi? Kaldı ki N4'lpolyon de,Tinde 
AvrupAda sifah altına alınını~ o
lan nüfusun miktan, bir, .nihayet 
iki milyonu geç~mi!flir. Bugün 
ise yalnız Alllll\nyada ıilih albna 
almarak jstihsal sah.asından çeki
len ırüfuıun miktarı yedi, .ekiz 
milyondur. ltal)·arla ve diğer 
me.-nlekellerde ihtiyati mahiyette 
olaı-ak ailih altma alınan asker
lerle bu miktar en aıağı yinni 
milyonu bulur. 

Alman ~~!1!.~~~~!.! 1 · ~iman beyaz 
miz Scn-Omer'dc bir tayyare mey- kıtabı hakkında 

Dil§manın gerek bu bombardı· 
man1ar esnasında. gerek evvelce 
Giridin cenubunda yapılan bom-
bardımanlarda düşmamn uğraml§ 
okluğu haaarlan tcsbit ve taıırih 
etmek içi ara~tmnalar yapd:nak-
tadır. 1 

Malta dcniı: üssü dün sa:bahlc- Buc;<ıpeıte, 11 - Romen kabi-

Romanya 
yin ve öğleden sonra yeniden §id· nesinden .demir muhafız teşlcila
detle b~clıman edilıni§tir. . tına mensup dört nazırın çekil-

Bu ,-aziyete ::öre Almanya ile 
lngiltcre e.rai:nda cereyan eden 
bugünkü harbe kısa bir zamanda 
makul bir ıulh ile son verilemez 
İne istikbaün A vnıpa nıi11etleri 
için hazırladığı acıklı akıbetler 
tasavvur edilebilir. danını -ve Amyen'i bombardıman 

ctml~lerdlr. Beş tayyaremiı dönme. 
tnl§tlr. Bnndon başkıı bir sahil mü
ıfafaa tayyaresi devriye va::iresi 
g3riirken düşürülmüştür. 

'Londra, 11 - Bu sabah, ltalyan
lar, İngiliz Moyalc'sini şiddetle bom 
hnrdıman etmiş ve lıllAbnra İngiliz 
.kıtnlanna hücum eylemiştir. Henüı 
mfitemmlm tafsilAt alınnmamıştw. 
Düşman tayyareleri de bu mıntn
kada lanliyette bulunmuşlardır. 

Turkann mınt:ı:kasındn mühim 
miktarda İngiliz askeri esir alındı_ 
~ı hakkındaki ltnlyan iddiası, ya
lanlanmaktadır. 

Londra, 11 - İtalyan tayyareleri 
bu snbah Malta üzerine bir akın 
yapnıışlnrdır. İngiliz nl"cılan 3 1-
talynn tayyaresi düşünnüşlcr, bir 
tanesini de nRır hasaro uğratmış
lardır. 

Londı-a, 11 - Dahili emniyet 
nezareti dün yapılan Alman ban 
taarruzu neticesinde şark sahil
lerinde iki şehirde yangın çıktı• 
-ğuu, birkaç kişinin öldüğünü ve 
yaralandığını, ceubu §ark liman
larından birisinin atqc verilmiı 
olduğunu ve Gal memleketinde 
ehemmiyetsiz hasar olduğunu bil-
dirmektedir. ~ 

• Tenancdc ve limanda demirli bu· mesinc sebep, bunların ka.bincnin 
{Baş tarafı 7 lucidcJ hm.an gemilerde uangmlar rıkmm tamamen deo;ıirmuhafıılardan te;· 

" T ·~ kil oulnmasını istemeleridir. Fil- ASIM US 
1nsiliı hükCımeti hn teşebbüse olauğ'u görillmii§tür. hakika Berlln hükfııneti de Ro-

derhnl eevnp ,·ermiştir ve llosko- Düfm'UUn üç avcı tayyerisi, Otohu·· s bı.letlerı· manyadcl demir muhafrz:Jann ha-
udnl.'.i İngiliz clcislnin lınlen yap· bombardıman tayyareleri tarafın- kim olmala.n arzwıundadır. •• ··ı • f 
mnkta olduğu mllzakcrclcrln nih:ı.. dan dü~ürill:nüştür. 

8 
A utu enıyormu~ · 

yet Sovyet hükılmctlnin Alm:ınya • İki tayyaremh: hareket il:Sleri- iikrc~, 11 - Millı cepheyi ib- Keresteciler le Eyüp arasında 
nın ncflne olnrnk nerck iktıs:ıdl "C.. ne av•!et e ...... --= .. tir. ka edebilmek için Kral Karol ın- • 1 t ' ,. 1 d n gUnl rde "' t " .. ~ • ...,., .. :ır k1 bir mücadele yapmaktadır. ı~ eycn o oous er e so e 
rekse askeri halkımdan nsiltere a- ltaluuda bir mahal, 11 (A.A.) - müştcdlerc bilet kesilmediği ve 
1 h d h k Mü~ülat çıkaran .demir muha- 1 ey in e are et cdcceili endişesi· Bariden Drrıç~ hareket elmiş olan fız]ann reir.i General Antonesko bazı mii2teri1erin de yer ere at-
ni izale edece~! ümit edilebilir. ,.e ""O askerle so tayfavı hnmll bu. txk!an bilctlerin bilahare topla-

H b. h "" ~ tevkif edilerek bir tecrid l:ampı-ar ın d:ı n bidayelindenbcri lunan Ponnnlni adındaki 1talyan mp ütülend!ği ve yeniden müşte-
tn ·ı· bük" · k ri ı,, ı "' na gönderilmiş ise de bilahare gı ız L umetı 8 ·c P un arını \'tıpurunun 28 haziran sab:ıbı Dra- rilere Yerikliği tctibh edil:ni~ı. bun 
h 1 k b t hılk d •. devlete kanr.ı hir bir harekette bu- b 
nıır ar ·en u e e en :saı;ınmn. ça takriben 12 mil mesarcde ate' a- ·y 3 lan yap. .. nlar hakkında za ıt tu-

;1 oı t lunmıyacag~ ını ve Romen kanun- f 
BO ç ışmış ır. farı.ık batmı" oldu~ haber veriL tul:nuc:tur. Bu hat üurinde te -

~ la.rma hürmet edece("İni bildirme- ;ıı d' 
Topyckflıı lınrptc milstnkbel hü. mektedir. si üzerine birdcnbi~ ıerbeot bı- ti§lere sıkı bir surette devam e &-

tün ihUmnlleri dü~ünmcğe mecbur Italyan orduları ıımuınl lı;arard- lccektiı. 
olan genel kumınylonn So,·yetlcr hı, bu hadise müno,ebetile 214 f. rakılmrştrr. Hariciye Nazırı Ma. ---o--
BlrliAI tarafındnn Almany:ıyn yar. tıılyan asker ve znbitvekili ile 6 Ar- nolesko denüştir ki: Ticaret Vekili 
dım edilmesine nasıl mani olunabl- navut nbitinin telef olmuş olduk- Nevyork, 11 - Romanya Mil-
ıeceı:.ını ıetk'ık ""lın·.. lm ı k 1 bildi kt d' letlcr Cemiyetinden çekilmi~tir. Manfoada. e "' ı,.. o o arı pc :ırını rmt c e ır. -
tabll idi. Doğrudan doğruya ıı~ke· Roma, 11 ( A.A.) - Hevo kum:ın. Rome.n hariciye nazırı Manoles- l:nıir. 11 (llusıul) - Aydına gi_ 
ı1 yardım dışında Sovyet hükı1me_ danlı~ının bugünkfi t:ırihli bir bUl- ko Roman yanın 1 O Tem.muz 1940 dip ~elmiş olan Tic:ırcl Ye kili Nar.. 
tinin Almanyaya yapabilece~i en teni, bir emirname neşretmiştir. Bu dan itibaren Milletler Cemiyetin- mi Toptuo~lu bugiin ithıılAt ve ih_ 
kıym~tli yardım 3ccndisinc Kafkas emirnamede ezcümle ~öyle dcnH • den sekilmiş olduğunu res~n rac:ıt işleri üzerinde tüccarlarla gö-
petrolü vennektf. Buna binaen bazı mektedir: mezkur Cemiyete bildirmi~tir. r!i~lü. Yeki! panıuk istihsalAtının 
ihtimaller dahilinde kuyul:ınnın 8 ve 9 temmuz günlerinde hava Romanya, Milletler Cemiyetin- nrllınlm:ı.sı hakkında tcbligatlıı bu-
pclrol verimini zorlaştırmak müm- ordumuz ft'vkalAde bir faaliyet gös- den çıkmakla, uzun zamanlar lundu. Mümkün olıluğu kadar far._ 
kün olup olmadıftını tetkik etmek termiştir. Du iki gün icinde dfi~ _ kendisini avutan bir siyasi haya- la pamuk yt'tiştirllmesini bCitün ps
gencl l:urmayların vHiresi icabın_ manın Akdenizin münteha üslerin_ le nihayet vermiştir. Hiç bir za- mukların muhakkak s:ıtıl:ıcaftını, 
dan bulunuyordu. Ancnk şurasını den hare'ket etmı, olan iki kuVTetli man, Romanya, Milletler Cemi- 1;öimdiki Taziyette pamuğun altın 
ilave etmeliyim l::i, ne Türkiyenin, deniz filosu kendisine gayet mu:ıy- yetinden, jest ve sözden başka kıymetinde olduRunu söyledi. \'e1dl 
ne de tranın bu mefruz plftnlara ne yen' '\"e blılm lcfo çok tehlikeli he. hakiki hiç bir menfaat elde etme- Romanyoya :satılacak pamuğun A. 

FTQ n SQ da iştirnlc, ne de muvafakııUcri Icin defleri gaye edinerek ftah·aya do~- mittir. Ililakiı, Romanya, MiJlet- dana mıntaka~ından altnacnAını da 
hiç bir zaman hiç bir teşebbüs ya- ru sefer etmekte idi. ter Cemiyeti vasıtasiyle, bazı ilal"c elti. 

A "dil• · • pılmamı~tır. Ese denizindeki, Lihyadakl, Ar· kotrllu büyük mi11ct hakkında, o- Naımi Toptu oğlu saat 16,30 da 
nayasanm ta l ıçın Bu beyanatın, Almrıu propaganda· navutluktald, Sicilya ve Sardnnya. tomati!c bir makanizma ile. Ro- l\Innisaya müteveccihen harekcl ct-
reyİam yapılacak sının ihdasına yeıtcndilU yanlış Ye· ı dal.:i en uzak üssülharckelerinden manyanm hakikt hissiyatma mu-ı ti. Oradan lstanbuJ11 giclecck, pa-

Moıkova, 11 - Fransız Millet ya bedhah intibaları izole edece#i- 1ıclcn 300 tayyare, birlbirini takip halif aleyhtar siyasi harekata sü- uırlesi günü Ankaraüa hulun:ıcnk_ 
Meclisi J.nval taro!ından teklil olu. ni ümit ederim • eden cdı.ıJgalar halinde dü~man fi- rüklen:nlştir. 'J·' tır. 

nan yeni knnunuesnsl projesini ek-p ______ .. ______ 9:!!!1m-----------------------------~--------------· 
seriyctlc kabul etmiştir. Ancak tıım 
ittifak hasıl olmamıştır. Bir kı:ıırn 
rnuhaıır kalmış ve yeni projenin 
halk mümessilleri tarafından tet
kikini ve kabulünll de btemiştir. 

nu nzlyetln bir reyiAma sebebi
yet ,·ermesi ihUmnl dnhl1inde gö. 
rillmektedir. 

Mecliste :rokl:ımu yopılırken c~i 
Bnşvckll Dnlııdyc dobiUye nnzırı 
MandeJ, b:ılır.lye nazırı Kampinçi' 
,.c Vişide bulunmayan diSer hükö. 
met ndamlonnın ismi geçliği sıra
lorda mecliste bu isimlere kaı,ı 
muhasım bir Jı:ıva esmiş, bunun 
üzerine söz alnn Hcryo eski arka
daşlarını meclise karşı kuv'°ellc mü 
dı.ıfa:ı etmiştir. Dalndye ve arkadaş_ 
Jnrı halen Kıwıblnnkndo bulanmak_ 
tndırlar. 

Nevuork, 11 - nugiln bir nutuk 
söyleyen mareşnl Petcn söı.Jeri sı
rasında hükQınetl Yersııy sarayına 
nakletmek fikr.lnde olduğunu bc:rnn 
etmiştir. 

Cenevre, 11 ( A.A.> - D~'.B.: 
Vlşl'den alınan haberlere söre. 

si.rast mahfiller, Pcten kabinesinde 
bu h:ıftn sonundn bazı t:ıclilflt ya • 
pılmoo;ını hcklC'Tllcktrrltr. 

Kadm koca.mı& dBndU ve aordu: KüçQk hı"kAye kaplı not d.eft..erlndekl num&ralarm 
- Be, mi? a her birlnln :mAnaama dikkat ederek 
Kocam derhal odadan ~a.n çıktı. n.,ağtdakl :nı.k&mla.n yazdım: 

Biraz aonra tekrar içeri gtrerak: s • F R E 2, 13, ,;, ~9. li, 22, llT, 233, 1, H, 
- Ma.aleset, bu aefer muvaft&k o- J ~. 7, 9. 

lamadrm, dedi. Dört? • Bu r&kamlan bizim bildiğlm.lz lla· 
- Sen zaten böylcain. Yirmi fkJ! na tercüme edecek olıına.ııc:, iDpYt· 

- 'O'ç? .. ~ N ki d HIKME T MONIR klin IJU mA.tıayı ltade ediyordu: 
- 0n aıtı! a e en: ••.Aztı: dosua.nmı Niçin böyle blrbL - Sekiz! .. ____________________________ .,, r!nlz.i tımı.ekte devam ediyorsunuz? 

Birbirleriyle böyle karııl.ıklı ra- sızı beklemekten bıktım, usandım. 
kamlar ııöyledikço gtllU,Uyorlardı d:ı... l&ma.ğa yardmı. eder Umldlyle içerisi· Kadın: - Sen zaten Oyle.mı. Her Eğer 1kl lnaanm mia&!irler önünde 

ne baktım. Maka&dtm zavallı ltadm- ıeyt böyle dU§llntirsUn değil mi? 
Fakat kadın: ''YUz on yedi!,, der_ cııtızı Jcerlai.nde bulunduğu mUşkUl <= Yirmi Jki!) çe~mesl ayıp tae, kavga etmeıl on 

demez; erkeğin yüzü pancar gtbl kı· vasiyetten kurta.nnııı.a ral•.....,aktr. det& daha !azla ayıptır. Onun tçln her 
zardı vo hlddeUe: b "' ..,... Erkek: - lı113at'irln önünde böyle ikinizin blrblrlnlze karıı kullandJfmJZ 

- Dok.ılım dokuz! diye haykırdı. Defter yapraklannm bir tara.tında çektamlycltm. Ayıptır. (ca Üç!) ıırraUarı, do~ pek yerinde bulu· 
Bunun U:ı:crlno kadın k6pUrdU. :F;r- arra ile ı;uma.ralar yazılıydı. Digcrln· Kadın: - Bunun t.ıı.aası bana mı yorum.,, 

kele, odadan dı;ıan !ırladt. Kadm ar- de de numamlann i!ade etUğl mana- dl111U? ( a: Oıı a.lb!) Yazdığını k6ttdr imzat.a.dım. Yazı 
kumdan c1tU. Kadın, onun arka.sın. lo.r ... Derhal, her ikülnln de demin- Erk.ek: - .A.terln; doğruau pek :z:e. masıısmm üzerine koydum ve evime 
dan giderken kırmızı kaplı kQçQk bir denbe.ri karltlıklı aarfetWtlerl numa. ki k&dmmlJmll (= Sek1z!) döndUm. 
not dc!tcrlno de bakıyordu. Sonra bir raları hatırlayarak her bhiaiyle De Kadm: - Buı1a.la.! •( = 'I'llz on 
denblre kocasına doğru haykırdt: anlalın&k lsted.lklerlni llğrenmete ko- yedi:) 

- On dokuz! yuldum. Erkek: - Artık senin tcrblyeslzli. 
Bundan llOllr8. erkeğin. ne cenp Ka.dmm ilk defa olarak ".Be§ mi?.. ğlne daha. fazla tahammuı edemtye

verdlğtnı h&brlamryorum. Fakat ka· dtye a:otılfUildan §U mAn& anJ~lıyor. c:eğfm (= Dokmn dokuz)! 
dmm, odadan dt§an çıkarken, elin· du: Kadın: Edep&= herif! (c: On do· 

. . . . . 
Blrkaç gUn sonra, onlardan bir 

mektup aldım. Mektupta her ikls1nin 
de mU§terek lmzaııJ vardı. Ve yazı na· 
mma, yı:.lnrZ bir tek r&kam ltonn1-
mtıftu. Fakat ~re kil&bt elimde bu· 
lunnıa.dığl fçln (zira o kırmm kaplı deld kırmızı kaplı not defterini de ye_ - Bu gece tiyatro tçin bilet aldm J.-uı:!) 

re atbğmı gl!rdUm. llll? .• * * * not defterini aldığnn yerde bırakmııı-
Xadm& cidden a~tım. Yerden Erk.akln cenbt: - Y.uluet bu ae· 

kırmızı kaplı det'terl aldım. Bu ilıl 1:ı· fer muvatt&k olamadım. Geç lt&lmı-
snn ar:ı...."lnd:ı.k1 kavg'anm sebebini M• pm, ııcvgillm ( Nrt!) 

Dir çeyrek ııaat kadar bekledim. tmı.) Bu tek rakamla be.na. ne de.. 
Fakat 1kt8i de gelmedi. Bunun Uz:erl. mek iırtcdilücri obcdiyyen bir .ıur ola.. 
ne temiz; bir l:Ağıt Aldım. !{Jrmızı r:ık kalacaktır. 

Alman tayyareleri 
Röterdam 

bombardımanında 

30000 kişi 
öldürmüşler 
l.ondra. 11 ( A.A.J - Alnı n l;ı\", 

rsrelerinin 11 moyıııla Rott-rdarud.ı 
)'llptıkları müthiş talırib:.ıt hııkkın • 
da şinıdi mnlümnt :ılınnıı~lır. 

h·i haber nl:ın Londrada'd Hn. 
landa malıafiliııdC' bugiin lıc\:tn < .. 
dildlğinc söre ölülerin ınJkt:ırı :;o 
hini bulmuştur. Beş kilometre m11· 
r:ıhh:ıı hir yerele ~·nlnu: ;-1 hin:ı :>. 

y:ıl:la k:ılmışlır. 

Blilün bunlara rağmen. nazi kon· 
trolü allınd:ı bulunan Jfol'ır.d:ı nırt. 
buatında intişar eden bir A ıın·ıı• 
bcyıınatınd3 ~·n)nn: 300 ld~ınln rı

düğü Ye bir miktar d:ı )nr:ılı hıılun· 
duğtı söylenmektedir. 

Londradaki Ilolond:ı nı:ıhfillcrı • 
nin beyanatına n:ızanın bomhardı· 
mandan 7 hnrt:ı sonra enıaı knl • 
tlınnn ameliyesine hı'ıl:1 dcvtıın Pdil
mcktedir. Enkazın kaldırılmtm için 
her gün 1300 k:ıın~·ou ç:ı lışımıkt:ı • 
dır. i.loınharclımıınd:ın 3 hafta son. 
ra enkaz: altından 300 ölii çık:trıl· 

makta idi. 

Şimali irlanda 
lngiltcreniq yanında 

harbcdecek 
Bclla~ ll (A~'\..) - Şimali trlan· 

da ba~velilli Lord Gr&gnvcın, Bcifıınt· 
da pa.rllımentoda yapmı., oldııgu bir 
beyannt esnasında, aerbcst lrlanda 
devloU ba.5\"ek!U de Ya.lera"nın, şı 
mall lrlanda ile ısıırbcst lrlanda dev
letinin mU.~tcrek 1-llda!aa. tedbirleri 
almaları hııkl•rnda.ld tekli!! ııurcll kıı.· 
t.iyedo l"Cddetmı., bulunduğunu bildir· 
miııtir. 

Lord Gnıı;u"On ııu s!Szierl IIO.vc et• 
mlştfr. 

" - J{eııdi !ikrlmce me&ele halledil· 
mı.utır. Ve hlr daha b-.mu mevzuu b:\b" 
scıtmıyeeeğim. B. de Va.Jera.·run mat· 
buat ''aa:t.ıuıllc aıınm1,7 olan ve ıinıali 
trtandıınm sel'b:::ıt İrlanda. dcvletlııe 
lltnuı.kmı talep eden cevabını istlhdn! 
odcrck Gragavon bu teklifle şıınUı 
lrlandanm lnglllı: imparatorluğunun 

r;eı;irmekte olduğu kru içinde bltnra! 
kalmış olnuuıı, krall lrlandanın ruhu· 
nu da.hl muazzep edecek bir hal oldu 
r,unu lllve etm~Ur. Ştmall lrlandi\ 
BUyUk .Brltanyadan aynlmn:U hlı;blr 
uunan rau olıunu. EUyUk Brltanya 
OOZı mUttc!iklcrcı mağlOp oldu, baz;r 
bitaraf devletler e:ı:ildl. Fakat Şlılla.lı 
lrlande. harp halindedir ve nonuna ko.· 
ılar İnpll.z Jmparatorluğunun ynnındıl 
\calacaktır. 

Londr.ı, 11 (A.A.) - Röytcrln dip· 
wma.Uk muhabirinin b1ldlrdiCinc ;ö· 
re, ııerbe.st lrlandn. do,·lcUnln ,~yctl. 
Alman llltll~sı iml:a.nları dolayızllc, 
!ngil!z parl~cnto tız.a.:ıını nltlkıı.dıır ı:t 
mektcdlr. lngifü: hUkl'lmeti B. de Vn· 
lera. ile bir o.nla;maya. varamıınuş ve 
mUz;a.kcrclcr, ııcrbeat lrlar.~a de\·lcU· 
uln her lUrlU §Cmltte bitarafilğııll 
muho.taza c<!eceği hakl:.ında ycnJ b!r 
lr!arıda hUld\meU teyidi ile nctlceleıl· 
u1işUr. D. de V&leranm hattı hare· 
keti, Serbest İrlanda devlcU Ul:crlndC 
dol~an tehdit ka?1Jı:ıında her tllrlll 
i§blrllğl lmklı.nmı izale etm~tır. E. de 
\'alcra, y&loJZ bU.s.raflık lchlndo ııu· 

lunnuıkla ltalmaını~. !akat ayni z:ı.· 
nınnda §imall ve cc.-ıubl lrlıı.mlcınm 
blrl~esfnl ve §lmıı.11 lrlıı.ndwıın gny• 
rl muharlpllğlntn ycrinl bitarM.Jı*a 
tı::rltetmc.sinl talep ctml~tır. PariCl: 
nıentonun tıkri, böyle bir hirlcşmcnlıı 
\mkfmsız bulunduğu merkezinde-dır. 
Eğer .E. ele Valern lngiltcrenlq } anın· 
da mUcadele etmcğl kabul ederse, lr· 
lıındıuım araı:l bakımmdlUl ikiye oy· 
rılmı~ bulunması m<:Mlesl nlb~yct t.t 
l\\\l ı:uretıne raptolunabilecelttir. 

lnkl§aflara inttzaren, \"tU:lyct elli« 
katle takip edilmektecllr. Zira lrlan· 
daya yapılacak bir hUcum, dU.~anu. 
lngiltcreye k~ harekAt içln yeni uo· 
Itr verebilecektir. Bu keyfiyet ise ln· 
gilterenln mukabil tedbirler almıuııı:ır 
icabetUrmektcdır. LW:unıu tıı.kdlrind' 
mUe83fr surette multavemet iı;ln, Şl· 
malt lrlandada bUtUn tedbirler a\tıl" 
mı3 bulun.ın&ktadır. 

Yabancılara karşı Tür1' 
kadınının teyakkuzu 
Adıyaman, 11 (A.A.) - Parti "'e 

halkevleri tararından yurdun her 
tarafında para~üt, p:ırnşiltcliler ~e 
beşinci kol ile miicadele ctrııfındll 
J;öylcre kadar verilmiş olan konrc· 
ranslnrın halk üzerinde lnrnk11~1 

tesirler nctice5i kazamızın Hırb'' 
Jcöyllnile şayanı dikkat bir h!'ıdiSC 
vuku bulmuştur. . 

Dün bu köye ilk defo tıidcn ı;ı· 
rant memurunu göreıı Abuzer po .. 
1'i k h"''• een ansı Ayşe, memurun vaı \; 
tinden şüphelenerek casus oıın:ı 
ibtlmnllni dilşünmilş v~ d~rhnl atı: 
nın yularına yapışarak hQviyetl~ 1 

ishal elmc~e da,·et eylemiş ve ek111 

biçmekte olan köy erkekleri gelince· 
3•e kndar kendisini bırakmıyacnl10' 

1A ,·ıır· söyliyerck etrafla bulunanlilrı : rı 
dımn çağırmıştır. Derhal :rctı~ıı 
kadın · erkek köylülerin ortasın ~ 

, [lk~ 
kalan ziraot memuru, bu rn ş 
vazl .. etten ancak hüvh d ciiı:d2 rı 1: 

~ • ....,, 1 
na ibraz ('lmr~ ~urctilt' l;cnuı 
kurtarnlıilmiş >c i.v' 11:1er tr.rarırı, 
dan iz:nz: cdilmi~lır. 
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Yalan ve iftira 
karşısında 

O N. ~· A?anıı, bir haftadan
QJ beri, kırü ağma bizi de 

~: İı!~ktedir. Bu uğurda 
ch.ı edilmış veaikalar netredip 
=:ıkru:.or. ~.DUn heubına ne ya-
11~ 1 1t~hnfler bile Türkün mert, 
lty u~r. dürüıt ıiyaı;etini leke
Y:rnctnedı. Türksede "Kat yapa
bir det"k~. göz ç.tkarmak7' diye 
iten ata IOZU Tardır,. iyilik eder
ıtir.' DfcnalN ık ~P3-nlar jç.in söyle· 

tel' • • • n. a,ıansı da bunun tanı 
sın .. 

~'llJ'llJ.c goz çıkarayım derken kat 

7.e.ten ... ala 'f · ok it "' n \'C ı taranın ç 
bi ~~ akıbeti bu olur. Çamur gi-
. dtıle.~trnnıtk için ıtvandıklan ! er e çok geçmeden bir altın ıu· 
~İun Parılbsı doğnr. Yann ne 

ncalr? Bıı •J0anıı tahrif etli~ 
\'C 'JuıJ • 5• 

1
• ~ nrı dünya telgrafla" doğ· 
u •Unca ne diyecek? 

d Bcfüi yc:-ni bir yalmı dahil uy· 
I· urae:;ıı, uydurduğuna bir de 
~ U)'l"U;c tabcak... Y abut da!"la 
h~l.'\y biı· yol tutarak, bu mevzua 
?".d:"~ hiç dolnmmıyacak. Han

Cl•ın~ ısterZ<-., han.gizini befrcrur6e 
)l1psm. B:z Ti::-kler: 

k -:- Eli:ı a~:c torb:.l değil, ki dj. 
e&J"!.., 

J?c::rı.ı:. Fal:at bu :raloınlar dola
Yal~ le bizi c.'?.fle\ inden incitenler 
<>t:Ju. b.ız( İ,:ri bildikJ~ri. ırkıım7.ın 
ı;'Prt ve ka..hrt.ma.., ev&ntını yakın
r.ıa 11 ın:.udıklan hr-J<lc, bu y3lan
la1? ina. 11r.ı, uöı-undu!~ ve ıitem 
<:ll.J ı-. 

1 
Ri:r., mü:ıl..•kiJ, sözüne ıadık, 

ıakl;n riayctl:iır b.ir c;C'\·lctin bü-
tUn ~artla:-ını nefsimizde topla
tr1 ı . •~•!ır. Cı) abu.uzda lton u !an· 
lar _el" lıö3 le Üyorlar. Neşredilen 
'::.tmların ~a ifod:lcri b::dur. la1• 
U•h~tt>rle F rnn:ızlar Baküya hü
c:ım cclcrlcrtıc, topraklannu:;;dan, 
hava141rımu:dan yer \•crmiyecei:-ri
tni;:.:e ~üplıe ctın~diklcrini, böy
'" bir ı.arckctc ~iddclle m~kave
nıc~ ctlecı:ğimiT.i, lınHa Rus)"aya 
bir lecn,iiziin başka t~praklar, 
b.'l~ka lııwnlar ü:ılündcn bile ya
ıııl:na3ın.ı. nıı.ı olm'IV>lcaV.mız;ı 
b. F ·J- o· , 
ınat rr.r.SJz sefiri söylüyor. 
Düny. c'a bundnn dürüst, bun

dan ~crcfJi hangi haı-cket \'ardır? 
ltizi ith<!.111 ebnek CÜ'tttindc.n u
Lu>Jnıynnlar, fu )'erle gök arasm
<:a kimi cfaha. iiıtün bir örnek ola
rak t;Östcrchilirl~r? 

Sem hadiıelcrdcn bir, tunu an-
1.yoruz, lci dünya, hakikaten yı
kılaccık, ynkdacak bir mikrop ba
taklığı 1-alinc gelmi§tir. Ruh, 
ahl:ıtı \C ~uur nı:.7.llllhğmdan 
ıt:ıahı unı bir sürünün insanlar ü-
7.er(ndc o:ıltnnat sünnesine ta· 
hnmmiil cdikıncz. 
. K\cı İaterse :rılsm, :!İnsin, Biz, 
tnlanla clolu bir göf:aün :ne alın• 
l'll!lz. bir kale oldul!unu biliriz. 
K0ı; kere i&bat ettiğimizi de ya
f~n. llZl'l < herkes bilir. 

fwrupadn hnrp b.a~larken aöy
lc-Jiğimi..: sö:dcri bucün de hiç 
değiştirm?!dcn te.krarhyotuz. 
] .. K~mtcmin rnalmd:\, topr$nda, 
11'M'ı)'et \"e panuuncla gözümüz 

Yal .. Kim~c.nin <ic bize ait \"arhk
brft 'R'l bnkma&ına dayanamayız.. 
.• Hallıuki A\•rupa, İ§C naıd 

~~n~miı:ti; bugün :ıc lı:ılde-
ır? De~i§mc, her zaman bir te

ltnrnUlün i!adeııi ııwılamaz. &· 
~~n, lıugiin olduğu ·gibi korkunç 
.kr .'~rarsı7.lıf:ır., ruhıuzlııHun ve 
"'"•rt"&İrlijfüı ifadesidir de. 

• 
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Zonguldalc köınür ocakların-1

r- 1 
. • 

da spor teşkillltı kuruluyor KORSAN TAHTELBAHiR 
, 

Zongııldal.', 11 (lluswıi) -- Zon. ırnnıuri~, Turk kömuru ve dıgcr l r.ıer lM'!.ll'.I Ordu spor 'Yıldı% t&lUllll."ı İngiltere adaları istila edilebı·ı,·r n11· ?. 
ı;uldak lıedcn terbi) c~i bölge isti. resmi Ye husıı~i kömiir ocakların do ~~erek gurup ıamp. iyonu o?mUJtut'. 
şare heJcli diln vııli Tc lıOlgc ha~- müteaddit gcnclil• klup ,.e gnıpl:ı. l\f\>nhtaf! ~ &&• , Konan Doyl _ .. 
k:ını JI:ıli! .Akso)·un reisliğinde ıoıı. rı ncılac:ıktır. «.iencı·al <.:Cmil faner Ale.r!ıin, 11 (A.A.) - Sekiz Wlge- -

b J ı · ı ı · 1 it' k · · u ·"· ttJ""' ı .Aııı.ı Madeıu ld onltır "radadır, •· .. ıı c·ı bllah:ır:ı münakaşa edebilirler. 
Uenim işim, düşmanı her ne tan:. 
da olursa olsun aç bırakmaktır. Bir 
saat znrfındn üçü de dibi boyladı. 
Şimdi Yuta, Pikıırdl sahilinden a. 
ı;nğı do~nı iniyor ve yeni aTlar a
rıyordu. 

lanmıştır. Toplantıya şrhrinıh:de ur:ıt a..:ı rııesa i: ııı ı ırerr. · rliin nın ıı rıw;: e ~· çel :tutbol grupu fi· v "'" 

bulunaıı beden ll'r!ılyesi r.eıır.1 di. Ç.m 1;1rı:ra hareket clml~tlı·. nal mü.Baba.kam Uerı-ln l!c Malatya de oraya sltmeliyiın. Sarnıçları bo. 
rcktöni 7'1cnernl Cemil Tııner de j~. (,'aııkm, 11 ( • .\.A.) - Beden 1'erbl· takrrulan ara.c:mda çolt knlabahk blr ~o.ltıp çıktım. Çlinkü yakınlarda 

ye!'t genel d!rekUlrU r.cncral Ceni.IJ seyirci huzurunda yapdn11,7 ve Yenrt.n hiç bir harp gemhi yoktu. Faht 
lirak P.lıniş ve lıcılr.n ter!Jlyl."Sİ mil. Tcıer bölge ıı;ıor rnülccllcfiyetl hll.k· takmıı gurup rıampl:;on!uğunu kazan· sahilde h•i bir i-,aret usulleri olmıı
kellcfiyctinin tatbiki ile gençlik kmda tetı:lkatta bulunmak Uzere bu lIUflır. lıydı ki daha Non Fotlıında T8T-

gnıp ''e klüplerfoin teşkili işleri ü.. enbah §ehı1m!te gelnıl~tlr. Türkiye blrlnclllk milııahakaluma ınadaıt üç muhrip köpük snçanık ar. 
ıerinde iınhnl Tetnılşlcrdir. Kaysorl t:iUmer tAknın g-allp lştlrıUc edecek olan Aydm, Kocaeli, kama düştü. 

Kayseri gunıplan ~ptyonlan ııeJı 
ZonguldRk bölsc•f'kualannd~ Te Kayeıerf, l J (A.A.) - Dlln burada rlml.ze gelml§Ur. MUsalıakalar C~ ÜcQ de mtıhtelif istikametlerden 

Ere~li kömfır işlelmcsl Türldş yapıla.ı:ı rmal maı;larmda Kayseri SU· martut günll ba.,tıyacakbr. üıerimc doRnı geliyordu. üç zaga 

Risale dağıtanlar 
mahkünı oldu 

Hükuıneti tahkir zuçun
dan yedi§er ay 

yatacaklar 
Rcisicun1hur \'C hül;ün•etin mane. 

,.t şahsiyetini lnhklr Ye halkı hüku· 
met aleyhine slliı!ılı jc;yıınıı tcş,'ik 
suçundnn ikinci Ub"lr ceztı mııhke
me.•i tarafından ınuhnkeıneleıi göı. 
riilen 18 ya~ında Nihat Sll~htaroğ
lu Uc a:rnı :rnşlaki arkadaşı Fal. 
~in duruşmaları <ilin hilirllml~, ha'k 
l:ırındaki k:ırıır ıerhlm kılınmıştır. 

~lııhl;l'ıııcnin tc~hlt cttl{':ine fu:-e, 
orta tnlı.,illi lıulunan Nihnt. hül.ü
meHn si~'Dwlini lcnklt mııhlyctiı:ılc 
dimlclcrle uolu h:'%1 rts:ı1clt'l'I lir_ 
kndaşı lstnnbul llsesindr.n koydı lcr 
kfn edilmiş Faik ı:r hf'rıılırr ~cıırin 
umıınıi muhnJlerlm· dnğılınış, :ıs. 
nıış, bııı.ı ~alııslııra da po tıı ile ı;<i.ı· 
dcrınişlir. Mnhl.cmc :-mırıl ı-;i!Alılor. 

oğlıı ile Faijlin, rchicıımlııırun ıııa. 
rıe,·1 şıılısiyetini tııhkir ~ııı:unıı edeµ 
Te hüı-melc 113 kırı mııhiycttc. hi.ı. 

kumcli tahkir surunu ı--:ıbll ve lııılk! 
sili.hh i ranıı it~\ ik ı;uçunu i~r 
r:::ı3·ri '"aril f:!Örmüştür •. 'clirede i:k 
iki uçlan d0Jı·ı3·1, mazmınları ect:ı 
k:ınununun 15R ,.e 1 !l!l unru mPdde. 
lerine süre yedişer a~ h:ıı.ıi~ .-.e1n· 
sın::ı ınnhkiım etmi~tir. _ ... _ 
Tiftik satı§oları muka

vcleai imzalandı 
fü ı·e.lki gün ı;chrimizc gelen Ho

ınanya fabrikal;ırı müııır.:.sillcrile 
~elıriınizdc!d Zlr:ı:ıt Baııkn~ı ıırasııı 
da !1000 ton yap:ığı \'e lli5ll ton ur: 
tik snlışı fü:crindekl mukm·eie rlün 
imzalonnuştır. Jlorucn heyeti bu
sündcn itibaren mallan muayene 
ederek 'apurda teslim nlınağo baş
lıyacaklardır. 

I:u parti üç ayda ıesliın edilecek
tir. Mallar Jinıanımızcla bulunan 
Sulln:ı ,-:ıpunınıı ~ fiUcnecektir. 
Romany:ıya tuzlu lıalık ve ilk parti 
ol:?r:ık ~O hin liralık tirtlk sntıl. 
mıştır. 

T unadan gelen duba 
ve romörkörler 

Tunadan liınanımıuı gelerek Tuı
lıı koyuna ) el'le~lirilcn l 00 kııdar 
duba \'C roınorkörJcrin lçi nde muh. 
telif mlllctıen ecnebi tayrıııar rnem. 
lcketlcrinc dönme'ktedir. llu \'Csai
tin mensup olrlıı~ şirket bunlnnn 
yerlerine Türk ınürcllebatı konul
m:m için alaknd:ırlıır:ı müracnat. 
ta bu!unmuştur. 

Seyrisefer kunu 
Bt:yoylu lıall:cııindcn: 
l\rot6r, direk iyon, sc~ rüsefcr 

rın bir Yunusbalı~ını yutması ki: 

Romanya ile yeni bir ticaret ~:~~:11 ~:~::~:~~~~:;~ 
olduAunu da biliyorum - bilfiil 

anlaş S d 
... top mem:ili dalılline airinccye ka. 

m a 1 na O g r U dar onları bekledim. Sonra dal. 
dım. ArlJk blrlbirimld göremedik. 

K
. Bura'!ı evvelce dediğim ;ibl sığ 
östence vapur ı;c:.:::fori başladi ve kumaal bir sahildir. Tahtelbahi 

Bugün bir ticaret hey' eti geıı·yor ~~1!:~:::,~:z~01:~~kü::n~ü~~ 
fenalık ise, pernncsinl lıum ban-

1\eıru::ınl u hükumeti, f\östcncc jJe rilıue:.i Ye ruukubilinde kl#ıt, :ıcl- lı.:ına ı;okarak orada takılıp lıılmak
lstanbul arasındn yolcu \•apur ııe- lüloz ve bütün orman sana~ilne ait hr, Her ne Jı:adar n<n üsUlnncleri 
ferlerinin tekrar hıışl:ının5ınıı mü. ıaııdde!erin alınması temin edile. ve elektrik lambaları say~inde 
<;aadc etmiştir. İlk olarak Hcccl cıktir. Rece) Knrol vapum lıu ak Erlok'tan dışan çıkmak ve denizin 
Kıırol vnpıını dün Kiistenccdcn şaru tcl\rar 1-\öslcııccro hareket c: dibinden sahile !'Ürümek blılm için 
kalkınışlır. Bu snbııb liınanıınmı ılcl'eklir. mfi,klll deı}ilse de börle bir kaza 
gelecektir. Yııpurda bir de tic:ııel teknemizin hayatına son ,.ekerd'ı, 

nomnnya \":tpurları şimdilik ~al- ~· 
hcye·ti bulunmaktadır. llevcl Anl>a 11 ,_ d i 1 Kanaldan a"rd ... •'"nro.k Dl'lk bo. 
rııyıı ı;ıidecek, Ticaret \·ekiılctilc. nız manımu:a ..:a ıır ş eyec<"kler 7-z.J " ......... - ... 

~e Akdenize çıkmıytıcal:lardır. ırns l'" .ara çıkmat;a munffak oluşumu 
llftik H .r:ıpıığıdıın nınada di~er lence - İstanbul sefer programı da harJtalanmızın mükemmeliyetine 
m:ıclılclcrin ıııübııdelesi üzerinde değiştirilmiştir. Köslencedcn her medyunum. Öğleye doRrn Stn'Un '\'Ü 

müzakereler ~ sıınc:ık lır. nillıassa hafta cunııı günled vapur gelecek T.Üne çıktık. - . • 
memlrkclimizrlen Honıanyaya ıııı. ve aynı sün hareket edecektir. Fakat çok u:ı:ak olmıyan bir de· 
ınıı'c "e dif?L'r h:ızı nıntlrlel~·r gönde- ııh: tayyarc:ıi ıikdülfimGz için ~-n-

l'lnı s:ıat su içinde nkit geçfrdll.:. 

Denl·z sı" gr;.rtalarf f ş,·4.n11PtA- ... • 11.:incı defa su:run yüzüne çıktıJı. 
U N_,,.- l.U ınız:. ~aman etraf tenha ,.e sakindi. 

Tekneler icin verı'len tnaılız sahilleri ufkun tekmil garp 
~ Y 'k d k' b l tarafını tahdit edly0rdu. ClOdvin 

riziko fazla bulundu enr apı a 1 otomo i • den açık «eçtik. Onümüzde siyah 
Akdeniz Jiınıınlnrıınız nrasında ferden §ikayet nottalardan miitcşelddl bir hat gö. 

sefer edecek Ynpurl:ırımız:ın h:ımu. Aksaray ,.e civnrının yegiınc e~- rfinceye J.:ııdar kanaldan doltnıca a-
lelcrini yerli şirketlerin heynelmL lence yerini Yenikapı t~l.:il edl- ş~ı indik. Ba hat Donr - Kttle tor 
lel ruerkezlcrdcn çok ucu:ı:a slgor- yor. Her gece burnyı doldunın bin pidobot llordonu idi. lld mil kal; 
tnl:ını:ısı lemin edildikten sonrtı Ti- !erce ki~inin çok yerinde bir şik~ dnlılık. Lodo~ istlkıımetine veı1i mil 
caret Y~kAleli ile milli reas.süran-. yetl rcnil.::apı isln<11yonunun sahil gittikten sonra tekrnr çıktık. TorpL 
tararındnn yapılan tetkikler neli tar:ırın:ı gecen otomobilkrdlr Bun. doLollard:ı.n hiç biri omurp.lann • 
cesindc şimdiye l:arlıtr lıc,·nelmilcİ !arın ılıır ve o nisbette k.ılab~hk o- dan 

3
0 b<lcm aşağıdan bizim scc

mcrke1lere ı;ok pahaıı 3\ı ;igorta e- lan s:ızinoların bulunduğu ~ısımlara ligimizi tahayylll edemediler. ÇıJ;. 
dilen seıni teknelerinin de yerli kad:ır girmesi <;ok ~irkin oldu~11 gt. lı~ınuı uman Alman bandırasını 
şirketler taraC111dn11 ııcuıa sigorta bi k:ıhlırtlıkları tot toprak ta hııl tıışıyao bü}·Ulı; B'mi )"anm mil me
cdilıucsl k:ırarlaşmıştır. Yükler tçin lan sıhh:ıli için o .kadar nıu:ılrdlr• safedc bulunuyordu. Bu ıemi Nor 
de hı:mbuldan l.skcnderuno gider- Dizim düşüncemiz; otomobilieri~ Cenncn Lolct kumpanyasının Alto. 
kcn yü1dc üç, ~l'lirken de yüT.dc ne durnğı Muslafakcrnal bulva~nın Ye. na vapunı idi. Nnyorktan Bremen'e 
olarak gidi:ı geli~ için alınan yüt- nlknpı ist~eyonundnki müntebuı. ııidiyordu. nnuın teltne)i meydana 
de G riziko tckn<'lcr için fatlıİ g6. dır. Buradan ilerire geçmelerine çıkardım ve sanca~mla selArola. 
rülmiiş: gidiş geliş bir sefer icin mfis:ı:ıde edilmemelidir. dım. Gemideki adamJann İngiltere 
teknelerden 3 üzde 4 alınması ka. A!Ctkad:ır makamlann ehemmi- sulannda beklenmeyen harckAt Te 
bul edilml~tir. Eu karnr şehrimiz- yelle n:ızan dikkatini celbederft. muvaUııluyetlerlmlze harnt n tak-
deki allikado.rlara tebliğ olunmuş- -o--- dJ~le baktıklarını görmek ne kadar 
tur. Di~er taraftan 1Skendcruno :,i. Gazete sayfaları iftıhar Ttricl bir şeydi. Bld bütün 
lep seferlerine b11aünlerde mu··sandP- d kalbl mnbabbetı-: il l" ı ı ._ - in irı"lı"yor "'' • e a ıeış ıyor ar-
edileceği hakkında haber ''ardır. dı. Btt Telveleli u~lhı, fiç renkli 

---o.- ~enılc!.etıc J.:üi:tıt stokunun ııt:ıl- bandıraları ile yava~ yaToş uıakb. 
Florya plajlan yeniden mıısı ve hariçten ithal imUnları. tarak kayboldu. Ben de Fransa s11. 

nın daralması karşısında snote biline doAnıtdum. 
ihale edilecek sahifelerinin tahdidi hakkındRkt 

Florya plajını tutan müteahhit koordln:ısyon heyetinin kar.an neş. U Taın ~tnduJum aibi idi. Üç lngi-
Relediveye müracaat etmiş, kc- redilmfştir. z semısi Buloni'nln dış limanın-
f 1 t 

· ğ' b Bu karar şudur·... da yatıyorlardı. Bunlar Ka,,..er 
a c vercmıyece ıni ildirmiJ, Ki t E ,,. • bunwı üzerine mukavelesi feshe- l'ıliJlt konınmn .kanununun 21 n~ 0 

. st Te Pa~ Fayndr'dan fba. 
dilmiştir. Müteahhidin 9.000 lira inci maddesindeki salAhiyete mü~. reth. Hıç biri 10 bin tondan aşağı 
t 

· · leni den, resmt gazete mu-ste•ııa ol- detildi. Za.nnederlm 1.:endilerin 1 
emınat akçesı belediye,,e varidat .. - Fn ı 

ka d d
. · J mak üzere, günlük vazcteJen'ıı sahi- . nsız imanında çok emin tela!.::. 

Y e ılmıştir. Florya plfi1"lannın ., ld d' ı 
!t. fe ndelleri :ı"ağıdald s.ekilde tabdı't e ıyor ardı, Üç mil hudut ve 
JJ.~ale11i yeniden pazartesi günü ., be'-' ı ·1 olunmuştur: • .,ne mı el brıuııları hududu be • 
pazarlıkla yapılacaktır. nım · Bir sahifenin ebadı 0.58 X 0.42 • ne nzıfem' Hü'k.tımeUmln nok-

1\1'.ani faturacıların metre, y:ıni sathı 0.2430 metre mu_ taı nazarı, lngiltereııin ablukıısı, gı. 
• dilekleri rabbaı "e dalı:ı bfiylik olan razetc. dalann harp kaçağı olmım ve bun. 

ler sünde dört sahifeden fazla inli ları. t~ŞJ)1ln gemilerin tnhrip cdil
şar edemezler. • ınesıdır. Hul.:nk~inaslar bu hususla-

Y eniden konacak 
lambalar 

Mıınş, İngiliz torpidoboUnrile do
lu idi, Dir tatarcık sürüsü 8lbi Tıı_ 
Jayonrk koşuşuyorlardı. Kaı:ara lri
ıisinin altına dfişmedikce bunlann 
beni ne suretle hasara uğrntnco:klan 
na aklım ermez! Benim iç.in şurada 
burada dolaşan tn)']'areler daha teh
likelidir. 

Deniz durgun olduğu ciheU. bu 
tehlikeli dfişmanlann gôılerJndcn 
kaçmak için çok defa yüz kadem 
derinlere inme~c mecbur ol~. 
tum. 

Bulon°i'de ne geminin ba\•ayn UÇ

masından sonra Man~tan aşağı ilri 
tayyarenin fnditllnl gördüm n ge· 
Jeccl,;, eemllerln önlerini kestirecek
lerini anladım. Havr açıA:ında pek 
büyük bir gemi bulunuyordu. Fa_ 
hnt ben oraya nrmazdon evvel ba. 
tıyn selTelti. Ya Stefıuı yahut di
#;er biri ~ geçmeden bnnu yaka· 
ladı ıannederim. Fakat bu mclQn 
lnl".)'nreler bugün işimizi ne k:ıdar 
bozdu! Nihayeti gelmi:ren torpido
botlardan maada hiç bir gemi sl5. 
r.ükmürordu. Bununlo beraber gö_ 
dimün önllnden )iyecek yüklü bir 
bir geminin J..ondraya geı;mcme.si 
de beni tese.lll etti. Bu arada btı
Junmaldıllırndan maksat ta bu de
iil mi idi' Bu vazifeyi torpido 
&arfetmekııizin yapmak, elbette da
ha boyırbdır. Bugfi.ne k:ıdar on tor. 
pido ntmış, dokm ıeml bat~ 
bulunuyorum. Şo halde sIWılanmı 
beyhude snrfelmemiştim. O ge.oe 
hent stıhillerine döndüm Te Dan. 
cens'e yakın bir sıl suyun derin
likledndt> yattım. 

Sabah olurken kendimizi yeni 
h:ı.rc.kAta hazırlamış bulannyorduk. 
Cüıtkü karanlıkta Tarmlse Bfrmeje 
ç.ahşsıı gemilerin arasında buıları· 
nın :ınmanı yanlış hesap ederek 
~cikmlş olabtıeceklerini tabrnin 
ediyor; onlan yakalayacaltmı u
ınu:rorum. l~te Man~tan yukan gr. 
len ve Amerika bayrajını tqıyan 
bOyftk bir gemi.. Britanya adalan. 
na kontrabant eşya noldettlklen 
sonrn hangi bandırayı hamil olur. 
sa olsun. llemen deniz yiWine cık. 
tım ve prova5111dan geçmek fiıett 
bir menni endaht ettim. Yolnna de
vam etmek istiyOT gibi idi. İkinci 
bir mermi ile iskele b~ omuı.hılu. 
ııun sudnn yakarı bir nOkwm ı 
vurdum. Bunun üzerine gemi dur_ 
da ve gayet hiddeUenmi§ bir adam, 
knpton köprüsünden ellcn1c, koll:a. 
rile i$aretler ederek bir şeyler sh· 
lemeite baıladı. 

Hemen Yuta')"! geminin l>ord11.51-
na ~evkettlm ve: 

-Geminin :kn.ptanı si,; misfnlı? 
diye sordum. 

- Senigldi.. 
Onun söylediğini buraya eksef. 

tirmek istemem. Dedim ki: 
- Geminizde yiyecek Tar mı1 .. 
- LAnet hcrir! di:re hatıriiL 

Bandırayı görmüyor musun? Bu 
Boston limanına mensup Vcrmoa~ 
ya adlı Amerika gemisidir. 

(Devamı .ar) kursu 15 temmuz 940 paınrll'si siL 
nü s:ıaı 18.30 d:ı c,·iıniı.iıı, Rcyoğ. 
lunda l\arlruon karşısındn fü1rziyn 
sakağında parti binasındaki temsil 
~alonunrla faaliyete ba,ıırac:ıktır. 

Fiyat murakabe komlsromı dun 
toplanmış, manifaturacıların tc~lıit 
edilen kar ni~bellcri h:ıkkındııkl şi. 
kfiyetlerini dinlemiştir. Manifntııra· 
cılar liiır nislıclini az bulmaktadır. 

f- 6-(invü_n __ _ 
_.-.., - _ .. _ - - ,.. ..,,-...,-...,-..,,-., ............. ~"Al"V"VVV-..~A/'o~v-..> 

d S<r .. yahın \'C iftiralar knrsıaın• 
t ~ tıcfı-ctten ba~ka hiç bir hiasi
:.~~ :.:et~. Tmmayoi"\lz, bile. Son 5,.1~ ht 
uıiz~tıı'r:'Z.C kaCa.r hak bellediği- 94 n-Mr lıauAetleci : 

• Şehrin muhtelif yerlerine y~
nıden konacak 1100 limbanın ko
nacağı mahallerin belediye maki
ne fub~si tarafından tubitine ba1'· 
lanmrştır. Bu lambalar bıı 1eı:e 
nrfmda yerlcriM takılacaktır. 

Vesikalar ... 
Akademideki heykel sergisi 

:Ycttt''·c!n, haldmın, halk hakimi- ---------------
hüı m. et Y<'ı· ''erenlerin, insanlığa 

· ~ <'rle-ılerin yanır.dayız. 
____ li_._:\KKI SÜHA GEZGlN 

~~--haberler: 
il •l,t•c ,,. ,_ - - -

itin f ,,.ırcccl\ \e çıJ,ac:ık ves:ı. 
az.in lığı , ti - - -•liiıı o;nb h J ıunucn kupruler 

I.' \el ul 'n'~llnden bir bu~ul.; :ı:ıal 
nçı .nı~tır 

l\ılıl:ıl u; 1 • ıluaı lnr 
1 

\uuıJ.npı :-;ube:si tııh-
' •nl .m Un• L"k dil '-'~tlikı d Jaıı •. , ·ret, 11 

lD~:ı :t A '·t 
ın;ı • •' ''"' ur ı;okağı 18 nu-

rarıJ oturan k' 
tlııı es-, Boh·rıuin vari. 
llık nı:rııurların,lı:n Yu~ıır o~Ju 

l.('lııı C\ İı•e 1 • 
ıtıı:ı:ı n , gı nıı,, .l\ızılar na-
lııı'>lır l lı., (] 0) J.ı:n15 nidnlı iste. 

l ı·· . 
L •illet LI d •\tı:ıı~ r cııblre inirlcnıniş 'l"e 

"l lı:~ı.:·ı· ı:ı !ı " 1 ıılınn, Kızıl:ıy lı:ıyr:ığı. 
r ~tl : :rad:ı Tfirk b:ıyrıı~ıııa da kfi· 
1 rıı11 :~ 1 rıııu'i. bfr elirmli meşhut 

() u) • 1 
il)· ı L ;ırııı; !!!> 1~ c rliirıhincfi er 

• 1 'l' • 
\ le5lnc \ crıl .. ıicllr. 

l l'ş ı r , 
uz "de ' 1" >IC' rllı lrnruş J:ıcak 

'-uncı11r 11 Hıd, :ııı .ıdıncl.ı hirhini 
·~ıı •ll'l~eı b'.ça~ı ilr ~·a"""r.lı~:-ıı Ha

\1111 1•dlıycH ıtr 1 irllmi~. lıir'n 
v~ • 

ır cıJıııı 11 lıA,.ımı ı:ır:ıtm J.ın tcv. 
ınu51ı1r. 

Gfü:el San'atlar Akademisinde 
8 Temmuzdan 20 Temmuza ka
dar <ievam edecek olan bir hey
kel sergisi açrlmı§tır. Resim gibi 
heykelin de mnzisi Ti\rkiyedc çok 
eski olmamakla b:raber ci.dd1 bir 
çalışmanın mahsulü olan bu eser· 
ler bize ilerisi için daha büyük ü
mitler vermekte<lir. 

Açılan r.ctgidcn, Akademide 
plastik san'atlara karşı ge>steri
len esaslı alakanın iyi bir netice-
si olarak kayda değer bir kültür 
ve !an'at hadisesi mahiyetin<lc 
olduğunu söyliyebiliriz. Sergide 
teşhir edilen portre, ba1 ve vü
cut {;zerindeki etüdter meyanır.· 
da Nihal HuliJsinin ta~ etüdil yek 
nazarda göze çarpıyor ,.e eski an
ti: eserleri hatırlatıyor. 

Burhan Durdinann relief vü
cut etiidii. Kfimilin talıuıdan yap
tığı <)turan adam ve çocuk için 
adem eserleri ivi i~le..,miş \'C ma
na itibarivk olgL:n bir ifacle ile 
ı;ii:oelılir. 

Ekrem Altmtayın tf.ıyi:ü re-

licfi nazan dikkati celbetmckle 
~raber bu eserde bazı hare~t 
noksanhkları seziliy()r. 

Türkan Tangörün baş etooü 
\'C bir çocuk portresi fena değili 

Ori1inal ve aynı 7.amanda ma
haltl bir tip olarak yarattığı buğ
day el:yen köylü kadın eseri t()n 
göl~e ve umumiyet itibariyle iyi 
işlenmi~ ve üzerinde ca1ı~tlnuş e
ıer hisEini veriyor. Fakat buğday 
eleyen elin hareketinde ağırlık ve 
hareketsizlik göze çarpıyor. 
~~demide açılan bu heykel 

scrgır.ı kışın açılan resim sergisi 
kadar ungin ve mUtenevvi değil
se de sergide oldukça müstait 
~'l'at. eserleriyle kar~ıtaştığımm 
~ısseılıy~~z. Resim gibi heyke
lın ~e gıttıl:çe faaliyet snhasını 
genışleterek memleketimizde ya
yılmasr.ır temin etmek gurctiyle 
ıJcrde milli Ve tcırihi abidelerimi
zin Tiirk san'at!t~rlan tarafındnn 
yııratı.lmasmı istemek hakkımız 
01aca1nır. 

SUAVi KOÇER 

Motördeki kömürler 
tutuıtu 

.l\.uruceşmede YAhbi Koçun kö
mür deposu önünde demirli duran 
Ilüda,·erdi motöründeki l;ömllrler 
birdenbire ynnm:ıya haşlıımı~, depo
dan hemen itfaiyeye hnher Tern _ 
miştir. Yetişen itfaiye fazla ~u sık. 
mnlc sayesinde ·angını söndürmüo:ı 
tür. •• 

Taksiler münavebe 
ile İ§liyecek 

.\nkar:ıuan verilen nıalt'.tmatıı gü
re, memleket benzin istihllkinde 
tasarruf temin eylemek m:ık&odile 
benzin sarfiyatının tahdidi karnr
laşm1ştır. HnzırJanı:ın projeye gö 
re, takside ç:ılı~n arabalar bire; 
gün mOnaTebe ile çalı~ahilccekler
dir. Hususi otomoblllere haftada 
muayyen mikt:ırd:ı benıin verile. 
cc'kt.lr. Tek numaralı ta1",iler bir, 
çift numıırnlı t:ıksiler ise erte:ıi gfi
nii ç:ılı,acnklardır. 

Altın Fiyah 
.\llın fil'ıtlı yii'kselmel;e ba~latnı~

tır. 2250 lnıra~tan dün 2320 1mru!la 
cıkmı~lır. 

A DAl'1!IN biri tütünsüz kal~ 
mıı. isteyecek l>ir bildiğe 

ele raathramayormaf. Nihayet o-

Yirmi yıl evvelki V akıt ---...... -..;., _____ ...;. ... ~--- i-32--
ı:: Tcımmız ı r.o 

ihracı memnu eıya 
İktıeat komayonu dlln TJca.rct Ve

kl.letinde içtima. ederek ihrnet mem
nu etY&mn btr llat€:shı1 yapm~trr. 
Bundan tıonra. llıtc Uzerlnde herlıan· 
fl bir tadilin matbuata tebl!!H karare. 
almrnıotn·, " 

Cuma 

12 Tem. 
Cumarte. 
13 Tem. 

6Cema . .lbır17 Cemı Ahır 
hnır tS 111z·r fiil 

\'ııkitleır VILllaU f3.aru \. au u l!:Xıı aı 

Ubqta 
dı>laeıı " r.> ı cı • n 8 68 

Öğle 12 JD t 88 1% J9 ,ı 38 
tktnm ıe 19 s 11 lo ııa s 88 
MJMU 19 n ıı oo 11 ıa u oo 
Yatsı 21 ~ 1 59 il 19 1 69 
İınnk % ~ı 8 ':: 2 !S G « . 

hırduiu mecliste .&gara içmekte 
olan bir yabftncıya hitaben: 

- Birader, sızın bey,.ir do
iurdu deiil mi? demİ!· 

Yabana, bcyıirden falan halte-

ri olmadığı için hayret etmiı: 
- Hangi beygir? demiı. 

Beriki hemftl lafa ·ablmı§. 

- Lif olıun diye söyledim ca· 
nnn. Uı:at bakalım !U tabakayı! 

Almanya da durup dururken 
bi\• "Vesika'' davasıdrr tutturdu. 
l\fahteviyatı tekzip edildiğine k
kıhrsa, bu vesikalar sırf bir "-· 
hane olmaktan ileri gidemiyor. 

Tıpkı tütünsüz kalmıt adıunrn, 
"laf olsun" cliye mevhum bir bey
s-irin dcimasmı bahane etmen 
gibi ... 

Acaba bunun ardındaki gizli 
ır:aktat nedir? Bu hazırlıktan j,. 
tifade ederek !bizden sigara iı~ 
yccek bir tiryakmin zUhur edebi· 
1 v• • d .. - .. bil-lidir 
ccegını u§uıtUyona, "':"" • 

ki, bu~acla tütün hesaplı elrilmıt· 
tir. Ve bu medi:ıc herkes tedana. 
li gelir. 

HiKMET MONIR 
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5 - \anmak masdarından nehri. 
hazır. 

°" Şırketi Hayriyeden~ ,-;:-~-ki-~e-~ rwm& ~--u---~---h-u~~=t~· 
Zira~~l Bankası 

1 

1 

Soldan .~09rı: 

1 - Dir ne' i nt.3·nir. 
2 - Sarhoş o1mı3 an - hareket et. 

ruiyco. 

3 - A3:ıl-la ı;lden - sonunda bir 
"Jl'' olsa pd; • :ılfı:bcn:n '50n h:ırfi. 

4 - Bir nevi çi~·ck ıı~ıcı • arının 
yaptığı. 

Atletizm hakemlerini 
davet 

lstanbul allcli:ııı njanrığındarı: 
Aşağıda isimleri l a:ı:ıh lın:.:eınle

rin U temmuz pnzar günü saat H 
te Fenerbahce stndınd:ı ücüncu en. 
lernasyonal İstanbul atletlr.ın birin
ciliklerini id:ıre etmelı: üzere hazır 
bulunmalan rica olunur. 

6 - B:ıld)'C k:ılan - llişmelı: ruas-
darınd:ın cmrilı:ızır. 

7 - Akciğer • ııptal. 

8 - Cefa • ı:ıkıllı. 
9 - llatırl:ıınak - uir nota. 
10 - Endahl ctü - bilmek ma~ıia-

rınd:ın miıınrii müfret üı;i.ıocli ~:ıhıs 
l'ttkarııluıı aşııuı: 

1 - K:ıronın ceml • ha) ret nldaııı. 
ı - Yürümeye )arır:m uıuv -

ıı !. cı,ğcr. 
3 - Yalan _ ur~unsuıluk. 

4 - Çi\·ek ıığacı. 
5 - Tarar. 
(j - lnandırm:ıl;. 

7 - Sonunda bir (T) olsa urak -
1 ~anın doğumunclıın hc!aJll:ınan 
tarih. 

8 - Baba - dcnlı hu) ('anı. 
O - n:ııı olm:ık _ ı~ı,:ınılıılde on 

bl\:; ı kaz:ınd•ran l.:ii~ıt. 

1 n - Act'lc • ~emi cüutı. 

12. 7.940 Cuma 
1.30: Program Ye memleket aa&t 

ayan. 7.31'j: lı1Uzik: 8.00: Ajana h&· 
bulerl, 8.10: Ev icadını, 8.20/8.30: 
Mllzik, 12.30: Pro;:nrn 12,S5: MUzik. 
Okuyan: Semabat Qr.dcneea, 12.50: 

Salıpazarmda aııhUde tlrket.ln mdı olan ~ııp bUıA H mUıstenıltlt• 

enkaL hall.ndc 11&tılacalctu. btıre:llerin ld.ııre mcrkeı.lyle tamlrat 

mUdllrlüftlne ınUr3<:antları ..... 
Devlet DemiryoUan ve Lima~İan 1 

işletıne Umum idaresi ilanlar1 
ıtubamoıe::ı bc<!ell 8:'i6f0 ura olan SQO ton motorin 2317/19-tO Salı glliıl' 

saat l:i de kapalı zarf uauıu. ile Ankarada idare binaamd& astm alınBC&ktu 
Bu ı~e gl:-mek iatlyenlerlıı tG73 tlra.lık muva!dtat tcmloat Ue kanunun 

tasın ettlbf vcslkaıan 'e teklitierl:ıl ·nı giln sn.at H de !tadar l'"omlsyor 
Reisliğine ,·ermeleri ıwmdtr. 

Şartnameler 175 kuru~& Ankara ve Hayda.rpst.a ,·czn&erlnde uuımak 
tadır. (~7:16) 

1 

Ooktorlarımızırı. ve halkımı;-") 
nazarı dıkkatıne : 

Labora.lu&rm dcğ~mc:ıl Ur.erine birkaç zamandır plyaaada mc,·cudu kal. 
mıyıın n en ~e. 'e llut bir ~eltllde imal edlllp tçlml pyet kolay ,.e 

luzeUl olan: · 

(PORGOLlN) Gazozlu müshil limonataları 
Her eczanede mllşterllerlaılzin emirlerine tmadedl?'. 

Toptan u.bı depom 

CAN LABORATUARI Adil Giray, Semih Türkdoğan, 
Fürüzan Tekil, Tevfik Bökey, Mu. 
fahham Elruen, Sadık, Ragıp, D;ı. 

yonlsis, Sa!Ahntıin Başaran, Cemil, 
Ali, Besim, Şahinba~, Muf:ıhham, 

OJay, Tahir Heldmo~lu. Bakır, 

Sldndfris, UzunolJu, Sadık, Bilek, 
Andonyan, Fethi, R. Semcrciyan. 

t., Bankası arkaaı.nda :So. 1 btanbol 
ftlofoDı 21919 - Tel&Taf ASlPROCAN 

Ajans, ı~.05: MUzik: Saz eıerıuı. 
13.2Q/14.00: Mllitik, 18.00: Proçam 1 18.03: Mllz!k: 18.30 mil7jk; Raik ha.· ______________ _____ al ___ _ 

,·aıar~. ıs.r;o: Mtızll<, 19.15: KUzlk, 
Okuyan: KUzey,.e.n Se::ıar, Okuyan: 

Bir motör devriliyordu 
Rizeli Muhittin kaptanın Tersane 

isimli motörii dlln ot yüklü oldu~u 
halde Akmbburnundan seçerken 
sulann cereyanına kapılarak ,.rıa 
yatmış, ve otlann Osttinde oturan 
kaptanla tayla Faik den.ize dtış.. 
milf)erdfr. Etraftan yetişilmiş, ikI
si de J.-u.rtanlnuttır. 

BORSA 
- Ankara l 1·7·940 
_......,ÇEKLER--' 

1 8&erUD 
ıoo Dolar 
100 l're. 
lOl UN& 
100 ~ VR. 
100 ~ 
100~ 
lOOllıllca 
100 Dnlıml 
100 ..Lna 
100 Çek Krema 
100 .... 
109 na. 
100 l'msi 
100...,. 
100 DIDllır 
100 Y• 
100 lneo llr. 
ıot Rable 

AJtm 

HO.--

29.U75 

0.9975 
ı:a:s 

lS,90 

%~.i2:W 

0.625 
3.S376 

!"S.OS75 
Sl.OOl5 

- Esham ve T alıvilit -
J N8 " ~ lknınl1ell 19.-
SrTU - D'ZWWD :S Jt,M 
Sn-. - Enunım 1 1.IM 
SıvM - Zrmrum 4 ı 9.6'7 
8mla - Enıunun 5 11U5 
Sİ'IM - Enanun 8 19.10 
)ferkelı BlınJaı,m peıtla 91.&0 

Sa.dl HOJBH, 19.111: Meoıleket oat 
ayan, ve Ajma, 20.00: MUzlk: Fasıl 
heyeti, 20,30: Konu~ma, 20.50: Oku. 
71U1: Necmi Rlza A.Juakan, :ıı.ıa: Ko
ıuıpna (tktıat aaati), 21.30: Konu~ 
ma (Radyo gazetesi}, 21.4~: Kil.sik: 
Radyo salon orkeetraııı, 22.30: Memle
ket aat ayan, Ajana, 22.f~: Kllsfk, 
23~/23.30: Yarmki program ve ~ 
pulf. 

Rafit Rı:a Tiyatrosu 
H Teuw Cuma sünll ü,amı 
8aacllJe Şen7ol Aile ~ 

•"KAR.\IAKABIŞIK., 
Vod,11 (3) Perde 

Ertufrul Sadi Tek 
Tiyattoıu 

1111 GllCE 
Be,-uada 1akele Guiıl.o8wl4& 

MÇLABINDAN UT.\.""i 

Otomobil ticareti 
Türk Anaaim Şirketi'nm 
Fevk.alide heyeti umuml,e 

toplantın 31/7 /940 Ç&rpm'ba 
gUnll A&t ll de Galata Hezaren 
caddeli eı . 63 nunll\rada vuku· 
bulacatmdan ualeten nya '"'" 
k&leteıı 14akal on hJHeye malik 
bulwwı blaledarlarm tçUma ıtı• 
nllnden en u bir batta evvel bl8-
llelerinl firket veznesine tevdi 
ederek mukabilinde duhuliye va
raltul almaları !Uzumu U1D 
OlUDU1'. 

MCZA&llAT BUZN.UIESI: 

1) Fevkallde fhUyatlarm tev· 
sil hakkında beyeU idare tek
llt&tı. 

t . ...... ~·",;).... ... ~~ ,... '""' 

,,OSMANl:I BANKASI 
4" .. .._..,. ,.,_' TORK ANONiM ŞiRKETi 

\. - ...:'rEsı.s~ TARlHI 1863 .. 
l SritMft • T~ Cimbwri,tti ilr mün,,ldı m111u11Pl~amw 
""\ l!z'n1'1111au.lı .ıD/61 /PJJ ıan"lıli luıtrr.ıl,. tırılıl "1ilmipır 

• "'lff I 14/6/lfJJ tniA/i ~2a5 Nunur.alı R~Wtl Oanr. J . , " ... ·---=~-=-======--, ..... ,... s tıo.000.000 inama Llrase 

Uat'7at ·~·: 1.zso.000 ıncnaz LlraSt 

f lrkiyeain batllca ~ehirterin4e' 

PARIS. MARSILVA ve NIS'de 
LONORA w Pt\ANÇESTfR'd4t 

M!SIR. t<IBRIS. YUNANiSTAN. IRAN. IRAK. flllSTlrt 
"' .,. MAVERAVI ERDON"de 

Mwkn " Şabelerl 
YtJGOSLAWA RUMANVA. Vt"NANISTAl'f. SURIVE. LOB:'fAN 

Pifyıfleri ve bitin -0\iııyada Acenhı we Muhalairltrl •nı? 

Her nevi Ganka l\\uameleleri ••Pir 

l1•sabl ur.' ve ~cvcfuaı lıesaı>tm kti1.aC:• 'i 
Tıurl lcredil" ft vt!szıl.lı kttdıler ki:~c!J 

fllf..,. n Ecııcbı mtmlelıa1t:r Ozenııe k~ide senrdaı ıskoıııoaa. 
Borsa l'lllirlcn. 
Ülıaın w aahvi!At, alnl\ ve emııa iizenııe nana., 
Sneüa. tahsllitı '~ sa~~. 

• İı...._ 
to ,.mı.ttıı ~~ı fard.mm hm lıiratılt"" 

... _ • KasaLır ~ıırisi vardır. . 
'1'1iitianıa .... · mtlsatf tarflırife ( lnun1'ınf; "98 • 

... .,_...ız) t1Umaf 1ıa-.ran acıht. 

SıemU \·e mahallfJ9l C.&ddııı ""J& •kail No.sı 
Etrfkapı, Hacı nyaa. 

ctNst 
Hoca All camll 
Od& 

Muhammen 
aybfı 

Ura Kr 
l ~ 

Yeıııpo.ta!Wl• kar~da Vaid• ha· 48 30 00 

.nmda 
Yenlposta)wl• kufumda Valde ha- 49 

nmda 
Çakmakçılarda SünbllUUhan Uat katta 3' 
Taht&k&lede Ba.lkapanı banJ a·:luıund3 
BalJkpal:ar Yumurtacılar 
x.rcaıı Harbiye 
Çartıda ı~ orta 
Çarpcl& Ce\'ablr Bedeatanmda 
suıtınehmat Cankurtaran 
l'aWa. NifUOl Koca dede 

~pı, KürkçUbqı iakele 11-25 

Oda 

Od& 
Cami oduı 
Dllk.k!n 
Dtıkk!n 

DUkkln 
Dolap 
Halen &hır 
Tekke bahçeeinden 
mtıfrez kısım 

Arla 

30 

9 
ı 

l 

l 

00 

00 
00 
MJ 
00 
00 
60 
~o 

eo 
00 

renıpo.tahane lcarplmda Valde banı· 
nm. bodnım katmda kalorifer yanında Depo 60 00 

lıılUddetl tcar: T.Um\ tarlblnden Hl - ııencsi Hay~ ııonuna kadar. 

bkender Pqa ôkallzle?' 3 Ana IJ 00 
Jdtlddett tcar: TesUml tarib.lnden 943 - sene.si Mayıs ao.nunıı kadıı.r. 

Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek Uure açık artlmrıatsn uz.atıl· 
1n11t.ır. tııeı.teri 18 Temmuz 9t0 Salı gUDU aut on be1teGlr. latcklUer Çen· 
tıerllta,ta btaııbul Valuflar bllfmUd11rl0f11Jlde Vakıf akarlar kale:nloe gel-
meleri. (&049) . . .. 
1111DU '"_,, ...... <'9dde ftJ'& ııok911 No.'!ll 

MullamJDılm 

a1tıtı 
Lira iti'. 
JO 00 r411UJdSy. Omrani'9 Boatan 36 Ah,ap ev 

l'me.r, Tevkil Ca!er Kiremit 3.1 Ev 
~ 00 

l'atlh, l4anisa>l Tezı&hçıtar 39 Ev 8 00 

Kebmet Pqa 
Koca Y. Pap, All l'aklh Dua 6/14 Bedevi tekkesi 
Sa.mat.ya. ~or Çıkmaı: Sun;ura 19 Ev · 

8 
3 

00 
00 

tıyu bey 
I'edllnıle, Hacı Piri Bacı Piri Kescldl 

arııaamda 
50S'ancı 

lıl&rmara 

Şeyh Mehmet Geyllnı Yağcıl&r 

71 
176 

7 
1 

Baraka 

Dükl<A..ıı 
Di.\kkA.rı 

DUkkAn 

. 
2 

l::i 
2 
l 

DUkk~.ıı O.tünde od&Jl uı 
11' htasesl 6 

5--1 lıleıruta argam ' 

şapçı bam odabt.ıılık 
ve ltab\·eclllği tıe 

00 

00 
00 
50 

9 NoJı oda. l:? 00 

Yukarda yazılı m&h&ller 9U - ısenut Kayıa aoauna kadar kiraya vnU· 
mek üzere açık arttmnay& çık&nllDJltır. thaleleıi 18 Temmuz 940 Sah glliıU 
aut on be~te yapılacaktır. lsteklllır Çenberllta~ta letanbul Vak.ı.!la.r Bq 
mtldUrlUğUnde Vakıf Al<arlar k&lımbıe gelmeleri. ( ~9:! ı 

Erzurum Defterdarhğından : 
l - Haaankale ~ yeniden yapılmakta ola.D HUktUnet konatınm 

(l.2469) llra (~) kuruı ke,U bedeli ikmali infi'&tı kapalı zarf usullle 
10/1/940 gllnUDden lUbaren (20) ~ mllddeUe eltsiltmeye c;ık&rılmııtır. 

2 - Eksiltme 29/7/940 Pua.rte.ı gUDU saat OD dortte (U) VUAyd bU· 
k~met kona:ı lç!nde Detterdarlık odutnda toplanan komiıyon taratmclan 
yapılacaktır. 

3 - Mava.kkat teminat (9S4) Ura (48> kuru;tur. 
' - bteklllerln eksiltmeye ıtrebUmelert lc;in ihale gUnündeıı (8> g-ün 

evvel VilAyet nuk&mma isUda ile mUracaat edip komlayon mah3Uaundan 
ehliyet vesikaları almalan lılzımdır. 

5 - bteklUer bu l§e ait biltımum Ceıınl erra.!:ı De.tordartıkta veya Nalla 
mildUrlUtu.nde okuyabilirler. ' 

6 - IateklilerlD yukarda yazılı ~ ve ıaatte koml.ıyona mUre.caalla.rı 
ilAıı olunur. (ı=OOS) · 

ZAYi 
Vefa ort&okulunun 19~1/1~2 yılılı 

da bUlnct 111Dıftan alm.J~ oldufum tas· 
dikname)i za:ı1 ettim. Yenisini alacıı· 
tımda.n e&1dstnln hUkmU yoktur. 

RumelUtlear Rü~ytıı Tullı;vnan 
(:>:876) 

Düzeltme 
Dünkll nlla'ı•mıE'Sa tU<an T. CUm· 

bu:"iyc~t :Merku Bankası hattalık va
ziyet Uln~a. Aktif kuımı Altm v~ 
döT.ı: Uzerlne avaııalar mu.tar. 
(t:t%3.~IJ) olmMr l~tm nlirl~eı:ı yan
~ (9"11.fM) 1ô,._. dmu.a, 

-~ 

Yeni N cşriyat 

Siyaıi ilimler 
Mecmuası 

Bu faydalı meslek mccıuua:sının 

onuncu yıl :rüz on birinci s:ı:,ısı 

.kırmetli etüdlerle intl:ar ctıniştir: 
ta-rslye ederl7~ -···- -UIM 

S-ahıhı: r1"i/.\I t:.'ı 

l-~öt"1tı11Aı )Pr: 1'Alı'/7 ~:ııll•11r •ı 

Cnlllfli-.!l\tftffalı lrlaıe eılrn: 

11.nt Al&mcl Seutngll 

ı 

Kuruauş Jarihi: 1888 
Sermayesi: loo,0001000 Türk Lirası 

Şube ve Ajanı adedi: 265 
Zi-r1ti Vf' t'«<' ri hPr nı:-v1 h~~kl\ ~" · {'lelele-1"1 

r'ara bırıktırenlere 28.800 Lıra 

ikramiye Veriyor 
ı'..lnuu Haııku:o;rnıl11 knıııh:tr.ıt.lı \'e t ta"2lrruf tıesaıtla. 
•·ıntta en ,.~ 50 llrt1sı hıılıııurnlaro "enl"f!e .ı defa ~ckllec·ek 

kur'ıt llP l\.şa~ııhıkl ıılılııa gürfl llo-amJl e ılağıtılal·oktrr 
a ~il~• ı,outı t.ıraıık ı.OUQ t..lr• 

• • 6flO • z.uocı • 
' 1 uo • l.000 • 

t0 • 111n • uıoo • 
' Of • 1'>0 • J\.ntlO • 
l'!O • ın • t.MM • 

ı ıw tn S.tttO • 

• U1K KAT: lleı:ıııplnrınt!akt paralar l'>\r stuf' tçlnde 
llradun ıJŞa~ı dllşrrılyPnlPr~ flt·anılye .:rkfı~ı takdirde 1lı 2f1 

(9z\a!'liyle verllPı•t-kftT l{ıın:.lur !.'Pne:1t" 4 dPfa . 1 l<:ylfıl 
'H 1 rtıırrnl':n11rı 1 ıv :ı rt \f' l H·11•r .. • 1 . ır'h• .. rin1f' ı:e\<llP ı .. ~tıı 

~:z::rnlGIJL.'WW™11EW9lJUZilUıSWZ atı:n:u: .. .m•W*rt 

Türkiye Cumhur,y3t f[erkaz 
Bankasından : 

tskımdcırunda buıu.ııa~ Ş Jbcmtzln kapatılm:ısı kare.rla.~tırılmı,tır. Bu ıu• 
bemlı: ıs Temmuz 1!140 ta.rthloden s:ınra muamelı\tmı tatil eyllyeı:ckllr. p,ı,1 

ıube !le mUnasebcUcrl olanlann Sl Temmuz tarihine knc&r lskcııdcrun<IA 

bulunacak olan ~atl!.h!yctll memurlarımıza. \'C cnd"ln sonra da lt!crsln ~be· 
mize mUracadları llizumu llAn olunur. (6COZ) 

Askt!rı f abnkaıar Satmaıma Komısyonu ılanrarı 

t 

Ereğll ve Zongulc.Jıı.ktmı BakırköyUnc 9300 ton Lavam:ırln kö:nllrönU'O 
ıışıtt!r.lmll{lı :!t Temmuz OiO Çar~mba gilna 11a<ıt on be-lte Salrpı.ı.zarmd• 

Asker! Fııbl'lkalar yollamaı.ındııkl S!!.tınnlımı Komisyonunda kapalı zartı• 
ihale cdHec~ktlr .nchcr loouna oal;llye beJcll 195 kuru~ tahr.ıln edılınl:tır. 

1 ıılekll!i!r:"l i'k teminatı olan 1330,13 llrc>Jık tı.mlta temtıııı.t ın~~:~u'Ju veyııa 

llals!Uldığı maltlıu7.•J llo ::•93 ~~.,lı lmnunumıt> 2 ve 3, maduell!rl."ldekl vrıııt• 
kl ha,; .r.arflanzıı aynı glln se.ııt 14 dı: kad:ı.r lmmlsymıa vermelc-rf şartna.nı" t 

ber gUn l'o:mlsyco:tn gör'Jlct.lilr. (rı70!:) 

ıstanbul Belediyesi 
ilanıarı 

. St'nellll ı u. 
klr..ı.sı tooıinnt 

-
::>G0,00 2::.w Kcrc3teel!ı:rcle Mcr!t"Z IHLllode ::Heyva \'C Sc-bze Hlll ar&• 

lıf!ın•Ja :a No. DUkkı\ıı. 
18\1,00 13,W t\P.reı:lc.cllc?'de Merkez U~lnde lieyva \'e Scb:ı:o Hali ıırııa 

lığ'ıoıJ:ı 60 No. Dükkan. 
:no.oo 15,i3 Kcrestectıerde Merkez HAiinde 2.lcyu ve Setızıı Hılli a~· 

l:~ınd-ı 22 No. DllkltAD. 4 

240,00 18,00 J>.creeteellerde l~trkez Bô.llnde llesııa \"9 Selr..e HdJI &r" 

hğınd1 13 No. DUkk~n. 
180,00 l:l,50 I<erestccflerdil .Merkez Hlllnde Meyva n Sebze HAii aı"G. 

lı$;'lnda :::O No. OUkkfW.. 
2i0,00 20,W l\:cre:ıtecllerdc Merkez H~Jinde Mey\3, ve Sebze Ulll ar•· 

ıı:ında. 10 No. DUkkA.n 
.t00,00 22,50 Kcre:tccllcrde Merkez HAllndc Me3"\·a ve Sc'tı:o HllJ ars· 

Jı~mda 5 No. Dllkk!ı.n. 
180,00 l:l,tiO l'"crcııtecllc:-dc Merkr.:: l:illDdc :ııe~'\·ıı \"C Sebze Hlll a:S 

lrğ'ın•Ja :?G N<>. DUkltı\n. -..00,00, :?Z,uO f{crr..stccUcrde 'Merltez Ua.Ilndc Mcyva ve Sebze 11111 &ta' 

lığınd.l. 35 l':o. DUkkt.n. 

~ 4.0,00 18,00 l\:ereeterllerdo Merkez Jilllndc Mcj"'& \'C Sebze H!lt ar•' 
lığında. '13 No. DUklillD. 

2 ıo,co 1S,'i5 ı'"er~tecllcrdc Yerkez HA.linclc Meyva 'V'C Sebze Hlll ar&' 

n 
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lığında 20 No. DüklWI. 
ll),00 IIJ,iS l{crestecllerde Merkez lllllnde lıteyva ve Sfıbze Hlli a.rW' 

lığında 53 No. Dükkln. .. 'iO,CO :?0,2:; Kerestecllerdı Merkez H!llnde licyva ve Seb.ı:e H&ll ar•' .. 
~ 

lt~nde. 11 No. Dükkln. 
i0,00 :.'0,~5 Kcreslecllct'dc Merlıez HAiinde Mey\'& ve Sebze lUll ara• 

lr~mca 40 No. DUklt~. .. .. 10,00 18,00 Kereıstecilcrde M~rktz HAJ!ııde Meyn ve Sebze lBll ar•' 
Jııatda 47 No. DUkkA.n. 

k' 
Yıllıl< kira muh11.111meolerl ile ilk teminat miktarları yukarda yasılı ~

ular ıı:rn ayn kiraya v~rllmck nz-re açık arttırmaya konulmUftur· şart· 
meler ::"ab1t ve Mu:ıtn,,l!ı.t MUdUrlllSU kaleminde görülecektir. tısal• 
11 "'40 PM:art,.at g'JnU s:ıet U .,e Dalnıt Encümende yap:lAc&ktır. Ta!IP' 
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'lt'liı. ilk tıtn.Unat meltb\l~ ,-eyıı meı.t·;?la.rıyıc lbale ~u r:ıuaneıt ..,.tı-
Ai121t Encömend9 bulwuaalan. (t8'0 
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