
Çember/ayn ·dün 
' ame~igat geçirdi 

b .Lcın~ ~9 ·~~A.) - Ri)yter: Çcmberlayn 
U~\in Cll"dip 'klınık tarafından· bu akşam ne~ 

~edılen bir bültene nazaran bağırsak tıkanması 
ar~z~n~ ameliyatı muvaffakıyetle neticelen. 
~ııtır. Hastanın ameliyattan eonra hali memnu. 
nıyet v~rıcidir. tki Uç haftaya kadar B. Çember. 
laynfn •tbeıına eeçebilece(i tahmin edilmekt edir. 
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Bir İngiliz m uh.ribi 
battı 

l..ondra, 29 (A.A.) - Röyt~r: nlişmaı.:ırn 
yaptıgı bir h<>.rtkr.t netic~inde \\.·r·:11 tı'f'r,;.:i.1 
•nuhri;,inin battığını hahriye nczcırcır tee.silfl·: 
l•abcr verir. Muhrip, düş:naı~ tayya.·cleriyl~ T'lt . 

kua gelen müsademe es:ın~ır.c;ı bir bombaı:ı :1 
isal.ıetıni mütukıp batrr.ıı:;tır . gu nıüsademcy~ 
iş~iraic eden diğer bir ı ·rp:dı:. r.1:1hribimfa iU 
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Mete şilebi 
dün geldi 

..... t 
'ttı 

Jbaıtl le Almanya 1 Oçüncü kaptan geminin 
arasındaki 

Harbin siyasi 
safhası 
Yazan: Asım Us 

. 
macerasım anlatıyor : 

Bir bombardımanda adeta köıekapmaca oyna· 
dık - Barıelonda izmcıTit içmekten ciğerlerimiz 
paslandı - ltalycida dol ardan başka hiç bir mil-

f etin parası geçmiyor. 
Alma!'yanın Biiyiik Britanya 

•clalarına havadan ve kandan 
Y•paca~ı İllili taarn;zu nc:ikti. 
n.u rccıkme muvaffakıyet ümidi 
nın zaafa uframaımdan mıdır? 
~ olcı~ el •~t~ndftn bir nulh müza. 

l ngil/z ta1111areltri lılr Mmrrn Trava ününü bombnlruor 

~•ıne sırıfmek arzuıu mu hu 
~~c:ıkıney~ ·~bet? oluyor? Bu nok. 
d' ar beauz ınkıtaf etmiı değil 
~· Yalnız Alman taarruzu g;_ f 1 
.. k~le beraber &erlin ve Roma 1 
ıu lllnctleri ıiyaıi sahada bo! 

iunnayor. Macaristan, Romanya, 
ulPriıtaa ıibi Tuna hanaıı ile 

Balkanlann ıulhunda alakadar 
".'e.mlelcetlerin baıvekilleri ve he. 
rıcıye nun-Jan biribirini müte... 
kıp Hitlerle Muaolini tarafına.. 
konu~m.lara çajrdıyor. Mihver 
devletlerinin nüfuzunu bütün 
Avrup krtası üzerine hakim kıl. 
ınak için çalışıyor. 

lnıiltereye ıe1l11ce. o da hire. 
ketsiz dtiildir. Büyük Brituya. 
n.ırı T11üdıUuı111- ait tedbirler ya. 
~Pda Almanya ile ltalyanın de. 
nızlorden abhıkaıını tamamla. 
l:lak, sonra Sovyetler Birliğinin 
Y~ bpanyanm bitaraflıfun temin 
•Çan l•it mikyasta ıiyaıi faali. 
Y!l1erde bulunmütadır ve öyle 
IOl'iinüyor ki bu noktadan az 
~ok tnunffakıyetler de elde et. 
lllel&teclir. • 

Alınanya ile 1 tal:yamn taarruz 
;aı1t.l:ırınc1an biıi ispanya idi; 
'PllnYayı kmcli cephelerine ka. 
:-~ için mihver devletle~i 
•ndiııne Cebclüttank'ı \'aadcdı. 

Y?rlar, ondan aonra Afrikada ge. 
~'t '-ir İmparatorluk hayali göıtc. 

!orlarc:h. Londra haberlerine 
::-•. lnıiltere el altandftn çahfL 

ıc:abec1en muubil tedbirleri 
~t. lı nyaya m-ıli ylU"dımda 
Yilti ~nıalc, deniz ablukası~ _taz. 

1 na hafifletmek mukabibnde 
t 'P~Y••un bitarafhka kalmaımı 
eırıia etmiıtir. Her halde Al. 
~Ya ~le ltalyanın vaadettilderi 
za·r·~ llbparatorluiu Fas Te Ca. 

il' U&erindea fedalci.lrık mahi. 
Yet inde bir tertip olac:aima sö. 
re lıJ>anya için bu emel mihver 
~~letleri he....a...a bir maceraya 
a nıalcta.. ziyade lngiltere ile 
:'11•tına1c Yolu ile daha kolay el. 

• edilebilir. 
lnıil•-:_ h . d' ~. 

d.• --.. e emmıyet ver ısı 
· ııer bir nolcta Sovyetler Birliii 
ıle «niinaa-L-d • • rmal • 

-aennı no vuı. 
>-ete ı•tinnektir A L~ dia • ; aoa vrupa na. 
d elen de bu lnllkıada hizmet e. 
ti·~ lkr cereyan huıule getirmit
r: ~ •1,.Me.eıa T a11niı ıazeteai ye. 
dı 

1 
il' ına:caJetinde küçük Baltık 

ev ~lkriıain So..,.etaler Birliği 
~ına iltihakını pek tabii bir r: 1ıae olara~ lraydetmittir: "Nü. 
0~ •n 3 ~!ron insandan ibaret 
ca bu kuçuk memleketlerin ko. 
de:': ~ller Sirlitini Balbk 
dar n en aYlftna11 daha ne ka. 
H.ı.:~• .. edebili'rdi?" demittir. 
8irlitt•i1 -rl~n evvel Sovyetler 
~Ya ~ e naUtere arasında ce. 
rini n e. en anlapna müukerele. 
biri 11 alcim kalması sebeplerinden 
iilc B:ı belki de batJıca11 bu kü. t.,._ h ~lr .. clev~t~ üzerine Moa. 

ft1lılc ilcumetinın himaye koy. 
YetJeri.._1~ ~.di. O :nman Sov. 
ÜZeri d k'!çük Baltık devletleri 
rnuv::.:_ hırnayo. teıis etmesine 
timdi bu t •t;nıyen İngilizlerin 
llli\la1a "-riıeketlft'in tamnmen 
lakki e "

1 tab~ bir hidiırc g:bi tc. 
bne)~"e !mkıh?"lft arnda. 

(IJeııamı '/ rırııtt:; 

-B-a-şv-e-ki-1 1 

An karada 
Ankara, 29 (A.A. ) - Baıve. 

kil Dr. Refik Saydam bu sabah 
eksprese bağlanan hususi va. 
gonla ıehrimize avdet ctmiJtir. 

lttaayonda Büyük Millet 
Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, 

i vekiller, Halk Partisi U mumt 1 
. i Katibi Doktor Fikri Tuzer, Halk 

1 
Partisi yüksek erkanı, pek sok 

.ı>.ı.r ve Dnkt &arası reis.~ 
leri vesair bir~ yüksek zevat 
tarafmdan istikbal edilmiftir. 

'9 ................ 1111111111111 1111111111 

RUZVELT 
· Kongreye yeni bir 

Şilep siiıınri.,i ile ıl(ğ,.r l'liirrfle.batr (Vaıısı 4 Oncilde} 

Alman ajansına göre 11 ...................... ;: ... "'""'""""""" 
-- =:====- 1 Avam 

Bazı tavızler~e ikamarasında 
bulunmak _şartıle ı Bugün haricl 
Macarısta.n l siyaset mesele-

Romanya ıle ı ıeri görüşülecek 

kanun projesi 
teklif etti 

Milli muhafız ve jhtiyat 
zabitlerin silah altına 

alınacak 
\'aıington, 29 (A.A.) - Rö)lcr: 
Rnzvell bugün konjJreye bir ka· 

nıın projesi tekliC elmlşllr. Ru pro
je, millt muhafız \"C ihtirııı zabit. 
!erinin fiilen talim -ve terbiyelerine 
teşebbüs edilebilmek maksadile ha
zırtanmıştır. 

Ayanda okunnn lczkcresinıle Ruı 
YClt bu gibilerin, modern tcchiza. 
tı kullanmnkta mümarese sahibi O· 
Jur olmaz sh·il hayala iade edile
ceklerini bildirmektedir. 

Müthiş 
Hava mu- Japonyada 
harebeleri Casualuk auçile 

oluyor ~1 ingiliz 
D.. 20 guksek şah• 

un • t · t k ·ı 
A şıge ı ev ı 

iman tayyaresi edildi 
düşürüldü 
İngiliz avcıları 

Kızllhaç işaretini 
taşıyan 

iki bombardıman 
tayyaresini denize 

dütürdüler 
Londra. 29 ( A.A.) - Hava neza 

rctinin teblili: · • 
Düşman .bombardıman tayyareJe. 

ri, avcı layyareleri refakatinde bu 
sabah lngillerenin cenubu şarkl sa
hili Üzerinde bir limana hücum et· 
mişlerdir. 

İngiliz hava kuvvetlerine mensup 
kuv\'etli a\·cı tayyareleri filoları, 
düşınanı karşalamışhr. 

Simdlye kadar alınan haberlere 
göre, B\'CJ tayyarelerimiz, 8 bom. 
b.~rdıman ve 7 avcı tayyaresi dü. 
şurnıiıişlerdir. Bu şiddetli ı;arpışmıı
da tayyarelerimizden bir çoğu ha
sar-. uğramışsa da )'alnız bir fanesi 
düşmüştür. 

Bir düşman bombardıman tayya
resi. dfın gece lngillcrcnin cenu • 
bunda bir hücum esnasında düşü. 
rülmüştür. 

I.onılra, 29 ( A.A.) - \'alkada ha-
7.ır bulunan şahitlerin ifadelerine 

Royterin muhabiri pen
cereden atlıyarak intİ· 

har etti 
Şllll,Jbay, 2t (A.A.) - Röyter mu. 

tl&blrinln ııel&hiyettar bir menbada~ 
61'J"endittne göre, Japonyada :lngillz 
tebaamıdan on klıi tevkif edllmiıtir, 
Tevkifin ıebeblerl henUJ: malQm de. 
yildlr. Bu :lnıill&lerln tevkif edlldltf 
b.aberi d&hl Japonyada benUz neııre. 
dllmemlfUr. Tevldtat, memleketin 
muhtelif mmtakalarmda YB,Pılm13tır. 
Tevkif edilenler, anamda, Japonyada 
en yUUek lngniz p.lı.siyetlertliln bir 
kaçı d& vardır. Bu on :lngillzln tev. 
klfl hakkında yabancı memleketlere 
teırraf çekilmesi dahi memnudur. 
l'evkif edilen fahri konsoloslar 

Tok)"o, ı9 (A.A.) - Tevkif e~lcn 
lDglllz tab'aaı araamda, Rlnger bıra. 
derler de vardır. Vaııia Rlnger, it a. 
damıdır ve lsveç, Norveç. Portekiz 
Fahri kon.10losudur. Klhall Rlnger de 
if adamıdır ve Yunanistan Fahri 
konııolowdur. 

Mevkuf bulunan lngillzleriD ııep.i, 
cuuıılukla 11Uçludur. 

Söylendiğine göre. lngilla bUyUk el 
çlal Bir Robert Gregi bu~ Japon 
hariciye nazm ile yaptJtı g!SrU§mede 
mevkunarm yakında tahliye edllme. 
terini talebeylemiıtir. llatauka, Polla 
tarafından bıUcvaplarm .Ur'atıqtlril. 

mesine çalıpcaıuu vaid etmlltir. 
lntlhar edfla peeteci 

anlaşacak ! Londra, 29 (A.A. ) - R öyte. 

Bugünkü vaziyet karşı-
11nda Romanya taıfiye 

lüzumuna kani bulu-

rin diplomatik muharririnin bil. 
dirdiğinc göre, avam kamar~ın. 
da yarın harici siyaset meseleleri 
hakkında mühim bir müzakere 
yapılacaktır. Bu müzakerenin L 
leni bir celsede mi yoksa gizli bir 
celsede mi cereyan edeceği h enüz 
tetkik olunmaktadır. Bu hususta 
bu ana kadar bir karar verilme. 
mittir. 

1 
n.azııran cenubu şarki sahilleri üze· 

Rıız,·eıı son giinll'rde konııreden rınde bu sabah yapılan akınlar es· 
milli muharızlan icabında ı;llıih al· na-;ında Stukas tipindeki Alman 
tına çağırmak mezuniyetini talep tayyareleri sekizlik kaCilelerle dal. 
ettiğini hatırlatmakla fnkat bu ~a. gn halinde hemen amudi pikeler 
!Ahi)elin kafi olmadığı kanaatinde vaı>mak suretile hücum etmişlerdir. 
bulunduğunu ilıh·e ctme!,tedir. 1 ~~r tayyare bir büyük n dört kü. 

Tokyo, 2:J ( A.A.) - Domei a· 
jan~ının '·erdiği bir habere göre, 
Röyterin Tokyo muhabiri Kok$, 
jandarma umumt karaciıhmd:ı "is
ticvap edilmekle iken,, binanın i. 
kinci katındaki bir pencereden ke:ı. 
diı;ini solrnl:ı atrnışt:r. J(oks. aiıh~ı 
yaralnr neliccslnde l>lt" !Cl ~ı; daln. 
kR sonra ~lmüştnr. nuyor 

Bıilm·~. 29 ( \. \.) - Raş' ekil Ji . 
1;urtu ,.e harici) e namı l\lanoilc!'i· 
ko, Ahıı.ın~ a ,.e ltnh n scyohnllerln
rlen bu ı;nbalı :ınal 111 da Biikre.şc 
dönl!lüslerdir. 

f -
00-<?-· - • çuk bomba atmıştır. Düşman bom-

hartlımon tayyarelerinin üzerinde, 
:wcıJ:ır dah:ler çizmekte idi. Bom
baların infiıakiarı, evleri sarsma' 
'~ camları lırnıışlır. Diğer taraftan 
~·uz 'kıulem irlifaıncla su sütunları 

FRANSADA 
Koks. Japonlıır tar:ı!•ndııı t~iıif 

edilen lnft'ilir. tebaası arasınılt l•u· 
lunmaktn idi. Te•kif ohına•ılıann 
miktarı henüz ismi balunnuya.c bir 
'ıthsın dnha yeniden teTlı:ifl ttzeri
ne ı t e cıkmı,ıır. Jigurtu ,.c l\lnnoile,.,ko ckrhal sn. 

ra~a gitmi~lerılir. Öğleden ~onra 
nazırlar he~·etı toplanncoktır. 

Belnrat, 29 ( A .. 1.) - D.!\.B. ajan. 

Bu müzakere esnasında Çörçi. 
lin söz alması beklenmektedir. 
Eğer ıöz alırsa, Çörçil, Baıvekil 
sıfatiylc harici ıiyaaet meseleleri 
üzerin.çle ilk nutkunu ıöyliyecck. 

:ıı bildiriyor: 
Romıınyn R:ış\'ekili ile h:ırlriye tir. 

Harp mes"ullerini mu
hakeme etmek üzere 

Yüksek mahkeme 
kuruluyor nazırı dün Yugosla\ y:ııl:ın geçerler. Bu müzakerelerden evvel, eko. 

ken huliin İ'llasyonlarıla resmi ıue· nomik harp nazırı Dalton, ablu. 
kayl daha m .. ' bi hal ok.. \'iti, 29 (A.A.) - Havas blldirlvor: mllrln, r tarafından ıstikhnl ve leş- ue11ır r e s " 

" k · · 1 d' il l.il Sant 18.20 de toplanan nazırlar hr 
yi eılilınişlerdir. ma ıçın a mması üt n en ye. yeti 1039 EylQlde ııulh halinden harb 

nnr,·e'·il. Sıı lıoli•·n'rln "ıızclecilc_ ı' ni tedbirler hakkında mühim be. ·' " ~ " haline geçill§ln doğan mesullyctıer 
re yaplıih hey:ınalla halc!ı nikbin 1 yanatta bulunacaktır. Sanıldığı. meselesini tedldk etml§Ur. 
o!dnjtuııu \'e islikhıılrle rle nikbin na göre, Dalton, gemilerin harp 

k - kl cd"kl · d · Heyet bir yUksek mahkeme ihda Ol .. 1~1ı«ı ı.:ııınıoıla bııl1111d111iuııu bil. açagı na ctm ı ennc aır • 
' .. " 1 ıma mUtealllk projeyi kabul etmııur. dinniştir. n giliz konsoloslukları tarafın. 
R•rlı'ıı, Qg (.•. ' .) - l> .~.R. ajnn. dan verilen vesikalar sisteminin Bu proje metinlerin hukuk kaıaeıcrt. 

' " " " ne tevfikan lıaztrlanmaamı icab ede 
sı bildiriyor: genişletileceğini bildirecektir . Bu ceğlnden 48 saatten evvel ncııredllme.. 

Almnınnıl:ı, ..loj:lu renup mc.,ele- tarzda bir tedbir, ablukanın icra. yecektlr. 
terinin -;rı·lıesl hir nnl:ı.,ınu ile hiz_ sını basitleştireceği gibi, diğer Nazırlar heyeU, Amme l~lerinln bın 
ı:ıt nrılknıı ııı~·ınlckelll'ı'i tıırııfınd:ııı taraftan bitaraf ticareti de kolay. zlmlni temin maksadllc ieab edecek 
1ı 'kılilınr"i ' '<' hu hnttı lı:ırckcllr lastıracak ve bir miktar harp gc. tayinleri yapmak tlzere tı,ııraJ altında 
•H·r clc,·lrtlıı kl'n•li ı11r-.nlhrti111 misinin başka işlerde kullanılma- , bulunan mmtakalar vaWerine ~llhL 

(IJevanıı f nclde) ı suıı miimkün kılacaktır. J yet vermiftir. 

mevamı 2 ncide) (Devamı 2 11o:lde) 

Ziraat Vekilinin 
Konyadaki tetkikleri 

-"01111a. 2:1 (.A.A.) - ~ehı ımlıde ıa ~ıp .. e:aerek o'aı. ın lS:..ıa lfi l&e il· 
hulunmaktıı olan Zira:ıt \'ekili Muh. lakası bu.iurıın Seydişehir Sutla i\ı. 
lis Erkmen ı.Jün yan ıncJıı ,·alimiz ol- iiınU gözden geçinnl~tlr. 
duAıı halde Bel .;ehlr, Sc) dişehir Muhliıı Erkınen lkvşe.hlr Ye MJ
vc h:ı\'alisinde tedklklercle bulun. dişehlr ·nalioule .·;de halk ile .:ı. 
muş ''e ak:,am tekrar Konyııva dön· rai \'azi)et v.: lhııy•,·lar el!'a';adır. 
mü,Hir. · 11i\rüşmelerdıı ~ulunnııı~ •es dilekle· 

Ziraa_ı Vekili bu te:Jkiklcri esna- I :-in i _tcsblt ~yle rnl,l!r . ~-
sın da Konya O\'asının bir kısmının Don!lşı., Doğar.be:ı nııh•19 ..... 
Sl~loma leııisatı menbıı.ı 0J3n Beyşe. i xinc ve kö)·lerl'! ufrayın za,...t ·~· 
hır KÖliinii ..-e barajını ln·n ve •s- t kilı burHiıırdıa da tıılk ile telll6ll r -
kn. te,kilfltı ile tesisatını tefU4 •Yle. j miş v.ı keıtdllerile '6rtltn11ft6r. 
mış ve müteakiben SeydJtehlr ka-
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j Müthiş. hava l :-VA.Kl"f 

Aln1an ajansına 
•• • 

• • 

ızmır mıntakasında Havana 
konferansı 
işini bitirdi 

. muharebeleri 
1 . (llaş 10 ru;ı 1 iııc·1tlcl. Ronıa ve Bizans de.virlerine 

husule getırerek bunları semllerın 

gore 
c EICJ~lııraf ı t inc-ld~) 

miidrık bulunma-;ı irap cdcctği ka
naati meYcuttur . .\!manya ve ltal. 
ya diktalar ihdası l:ıs:ınurunda de
ğillerdir • 

üz~;!~: ~J~~r~~ıf~;iarının aıeş1cri- ait kıymetli eserler bulundu 
nln ~lddell karşısınıla, son bom bar. 
dıman tayyaresi dalgası top men. 
zili haricine kac;maAa mecbur k:ıl

. ıtrnerikadaki Avrupa 
mmt~lekeleri 

Muahedelerle de 
başkasına 

devredilemiyecek 

mıştır. 

lngillz avcıları muharcl>eye tu
luşnıuş u L\r kaç daloik:ı milddet
Je lı:ıv• mllral:;öz gürllltülerlle doL 
muştur. Ilillllıara lngiliı: tayyarele. 
ri de,·rhe ocuşlonna de,·anı etmi~
lerdlr. 

Lorıdra, ~9 ( A.A.J - Röyler: 
lfalll&Q:I, :s,t (A.it..) - \o~ :salı\- Bu sıbalıkl hat":ı muharebesine 

hl)efü bir 1ia1Y11Ub:: öğrenildijine ait iOnradan alınan tarsmıta naza
ııör., PsnaJ116rilr:uı mubve!e pro- ran Almanlar hav:ı km·t"ei' .. ri 30 
Je.al Amerika .bal~indeid A"lrupa dakikada en ıı~n~ı 15 tayyare ıa)i 

İzmir, 29 (A.A.) - İzmir mü. 
z~si müdürü Fo~a. Menemen ·ve' 
Sel~uk havali$inde ve kuş adasın. 
~;ı çıkan bazı eaki eserleri tetkik 
için yaptığı &eyahattcn avdet et .. 
m:~tir. Gerenköy, Ulucak ve Be. 
kvin'de çıkan eserlerin Roma ve 
Fiıans devirlerine ait eaerler ol. 
duğu anlaplmııtır. İ!;lerindeki 
bazt küsük parçalar fzmire ıeti. 
rnıni~tir. Menemenin Suzıbeyli 
&toyünde de bir tarla kazılırken 
merrm.r bir levha üzerine kabart. 

ma olarak hakkedilmi§ bir 
suvari ceııgaverinin heykeli 
lunmuştur. 

ıran . flir ıarartaıı noınan~a ile Ilulga-
bu. ' ristıın, diğer taraftan da Romanya 

Bu eserin, Dani'nın Anadolu 
istilası devirlerine ait olauğu zan. 
nedilmektc<lir. Arastırmalar eı. 

nasında Çamlıkta da aralannda 
bir güne~ saati. •kabartma bir 
kadın ve oturmuş bir er4cek hey. 

keli bulunan mermer eserler bu. 
lunmuıtur. Bunlar da Selçuk mü. 
zesine aevkedilmi~tir. 

ile Macııristıın :ırasında.ki araı.i nıe_ 

selelerine gelince, bizi .:\facaric;fan. 
la Bulsarhtana umıımt harpteki si. 
lıilı kardeşliği ile takviye erlilmi' o
lan eı;J..1 'c sıımiıni bir dostluk ba§
J:ınıaktadır. 

S:ılzbur~un ı ·ı m:ıllımat alan 
ma!ırillerindc Almany:ıııın Macar 
n Bulgar dcYlel adaınl:ıriylc l'&P· 
h~ı miizakerelere dair olarak beyan 
edilcli#i çcvhile, Almanya Maca • 

ır.üstemı.telt:inhl y~lnız. ;.unele etmişlerdir. T 
~a.---ua dclfl JBUflritılıeierJe de Yunkers Si lipinı-'50 pike bom. orpı"llenen Sabık Fransız 
i>qb b(r dnleı. 1orir ·ıe>a de\""rinl h&rdmıan tayyaresi refakatinde !iO 
r".3d.:ıtıe~. Meser~mil avcı tııyyaresi oldu&·n • d k t 1 D h · ı · N 

ristc.nla Bulgarlstanın tadil mnta -
lcbclerine karşı sempatisln i \'e bun 
lan m:ıntıkt buldıı~unu hic hir za. 
man ııizlememiştir. 

Harbten sonraki Romanya mu. 
nherfelcr tarafından şuursuz: bir 
~nretle kurulmu,ıur. Balı rlevletleri 
Hoın:ın3 ayı bir takım manevrelerle 

lla:Ju.'114 21 tA.ıUJ. -- ?:>ıı:ıameri· halde bir llmına baskın hücumu gamı en ur U an a 1 ıye azırı 
kar: ~oo.fenınttltdıki. ArlNtin dele yapmalı teşebbfis etmişJnrdir. Kuv .. 
l\~S!, B. T.oopold Ur:Jo, .Anupa müs ...etli İngiliz Spitfier \'(. llurriloan Fransızlar Muhakeme·altına 
hım!ejceleri l;a*)undal:l r:mkavele .. HCI tayyare filoları derhal ha.va• alınıyor 
rıla cltler •emlılb&I .. r.ıutalelıııtı- !anmışlardır. 1.Jci dalsa halintie UC· 

:mn'i bir rol oynamaj:ı sevkelmiş
Jerdir. Romanya bu rolü yalnız ha· 
şına oynayamazdı. Bu siyasetin 
şimdi tamamen nihayet buldu§u \'e 
biızaı Roınan;ranın bunu tasfiye liL 
ı.tıınunu tamamen müdrik hulundu 
~ ı..a:rıt Ye i~nret erlllmektedir. )fa: 
carlar da e~ki milll Rayelerfni ta· 
mamen tahakuk ettirmdc imk6n 
olmadı~ını Te kendileri t:ırafından 
mulcnbfl tıl\·izde hulunmııd:ın bir 
anlaşmaya Tarmak nıiimkün olmı. 
l":lcağını hesaba katmaktadırlar. 

ne aıev:u tetkll eden miistemle1.:e.- makta olan bombardıman tayyare. ingilterede kalıp çar- Londra, 29 (A.A.) - Rqyter: 
ı_.. ;:ııııil olmadılıaı blldlmittir. Jerinin bir kaç yüz metre ur.erinde pı§maya karar verdiler Fransadan alınan haberlere göre, 
nu naıJ. Jfoc(luras c::nnharJJOCti • Meser,mll grupları muhtelif irtifa. ! Vi~i hükumeti sabık dahiliye na. 
nia kendisine alt oidalu iddiasın.. larda daireler çizmekte idiler. 1n- ' Londra, 29 (A.A.) - Röytcr: zm Mandcl'i şimali Afrikaday. 
<!• balunduju tnstHz Hondurası ile ıIUz u-cı tan-aleri bombardıman Mexrıea ile Frnı:ıya dönmekte ken İngiliz hükumeti ile temasa 
Arjıntloin aidf:;et jıfdJasında bu _ tayyarelerJni o kadar yorm~lardır olan birkaç yüz Franaız bahriye. girmi§ olmak suçuyla muhakeme 
lunduiu lıııms Palkland adalarıdır. ki bunlar hedeflerine nişan alamı- liıi halen Amiral Muıelier'in ku.. ettirmek niyetindedir. 

Mukucle muclhince bütün imza yacak hale gelmişlerdi!'. Bombar _ mandaSJndaki .. Hür Fransız balı. Londra salahiyettar mahfilleri, 
edeo devletledn amsındın rnürek- dıman tayyarelerini himaye etmek riyesi" nde ~alıımaya karar ver. hadise hakkmda aşağıdaki tafsi
kep bir idari komt'3'0n teşkil edi- üzere Alman avcı tayyareleri inin. nıişlerdir. Filhakik:ı Meknesin litı vermektedir: 
ıece~Ur. ce)'e kııdar bombardıman tayyare • torpillenmesi, bunlarr!t nefretini İngiliz istihbarat nazırı Duf 

Mubvele An:cr.ka cumhuliyeUe- ]erinden sekir.i düşürlllnıüştür. Mü- mucip olr:luştur. Bunların hattı Kuper, bazı yükse-:C Fransız dev. 
rinin üçte ikisi t:ıro.fmdan imza e. teakiben ~·edi avcı tayyare~i de dü. hareketinin diğer arka<laılan ve Jet adamlarının şimali Afrikada 

Romenler, bıısünkü Romanya 

dilince merh·ete girecektir. ~rülmüşlür. Frannaıa dönmek isı.t bekleyen bulunduklarını öğrenmesi üzerine 
Konferansın iktısadl teşriki roe_ l.ondra, 29 O .. A.) - Tiöl·Ler: .iliğer Franarı: bahrıyelileri için bu zevatı phsan tanıdığı için 

leşkil edilirken ~facarlara karşı )'a. 
pılan :ışikar hakııııhklımn tehlikeli 
gerginliklere devamlı bir sebep leş 
kil elli~ini Ye Tunada iki ~mle • 
ket için faydalı bir barı, yaziye -
tinin men:udiyeti arzu edildiği tak 
dirde bunlann izalesi icap edece. 
Aini irfraL:ten imtina eylememekte.. 
diri er. 

sai komisyonu tarafından kabul e- Hava nezareti tebliği: misal :e~ki1 etmesi '' ~!< .nuhte. kendileriyle temata geçmek için 
'dilen bfr Şili teklirlne .röre, Lltln Bugün lngili7: avcı tayyareleri meldir. . refakatinde General Lord Gort 
Ameri:k:m memleketleri Amerika Man!I ~:ıhillerinde lıir dü~maıı J.ıoro.. , olduğu hal.de tayyare ile §İmali 
lıarict sermaye tarafından kontrol barcfunan tayyaresi, T:ırm~ hali • Nevyorkta sıcaktan 13 Afrikaya. barelcet etmiştir. Duf 
edilen Ye yo.bancı bir sermaye la· cinde de bir diijer bombardım:ın kı· .. ı· 

0 
.• ldu·· Kupcr fi.mali Afrikaya vasıl olun. 

rafından ele geçirilmek tehlikesine tayyal'e i clüşürmüşlerdir. :s ' ca, mahalli makamlar, bu zevatla 
maruz bulunan ı'imme menfaatleri· Şimdi teyit edildiğine süre Nevyork, 29 (A.A.) - Sıcak temasa geçilmeye çatııılmasını 
ne hadim müesseselerin idaresini Duvr"da bu sabah cere)'an eden ha- dalgası, telefata $Cbebiyet vermek bot görmiyeceklerini kendisine 
deruhte edeceklerdir. va muharebesinde, a\"Cl tan-arelerL te berdevamdır. Yalnız dünkü bildirmiılerdir. Bunun üzerine 

1NGtLtZ MATBUATI NELER 
YAZIYOR? 

Konferans bugün yapılacak bit miz tarafından düşürülenlerden gün Nevyorkda güneı çarpmaıı Duf Kuper, ne Mandef, ne de di. 
umumi celseden sonra kapanacak. maada tayyare dnfi bat:ıryalarımı:.: . . d 3 ki • 1 f 1 

Lonch-a, 29 (A.A.) - Röyter 
ajansı bildiriyor: · 

Balkanlar meselesi, İngiliz ıır. da iki düşman bombnrdıman t~ı.:r • netıcesın e 1 11 te e o muı- ier nazırlar ile temasa geçmeden 

ı - ü ~ 1 d' B tl tur. ertesi günü Lon.draya dönmil§tür. mat.b'Jatının ilk planda tetkik et. 
tiği mevzu olarak kalmakta bcr. 'l\'cvyork, 29 (.ıL4.) - Amme hL l'aJ'eJ duş rmuş er ır. u sure e 

<lem:ıtı işlerinde sermşyeleri ec- b~n düşürülen düşman tayyare
nebi sermayeleri eline düşmek leh- terinin mecmuu yirmiyi bulmu, -
like l gösterenlerin, .Ameri-1.:an mil- tur. 
Jelleri tarafından idare edilmeleri. l~ondra, 29 (A.A.) - ifna ve em~ 
ııe unir Şlli devletinin Pannmeri _ niyet nczaretlerinden tebliil edil -
kan konferansında yııpmı~ olduğu mişUr: 
teklifin, bu işletmelerdeki Franstt Dü~an tayyareleri dün gece İn
' eya İngiliz sennıyelerinin ecn.e. ciliz sahillerini aşmışlardır. Hava 
bi hükumetleri eline geçmesi teb. müdafaa lıataryalarl faalil ete sec. 
likesine karşı bir tedbir teşkJJ et- miştir. Muhtelit lıölgelere atılan 
meklc olması mılhtemeldir. bombalar evlerde bazı hasarala se-

~cvyork Tııyms gazetesini Hava. hep olmuştur. insanca 7.ariat cüıi
nadan o.ldıfıı bir malCımtlllPa nazaran, dir. 
Şili hcyell murahhıısası, Avrupalı • J.0111lra, 23 f.ı',.A.J - Dünkü pa. 
hır ellerinde bulunan Arjantin de- zar günü dıişürülen tayyareler de 
mir~ olları akslyonlannın ani ola~ hcs:ıba J.:alılınca, son dört gilu zar
rak Almanların ellerine geçmesi ha- tında diişürülen diişrnan tayyarcle
lini derpiş eylemiştir. rinin adedi 45 c balil olmaktadır. 

Böyle bir halin vukuunda Ar • Dün dil~ürillen laY)"arelcr yüksekten 
jantiu lıükümcti lekrar vaziyeti uçmak suretile bir sürpriz yapma .. 
tetkik etmek mecburiyetinde .kala .. ila yellenmişlerse de ylltalanmış -
caktır. Zira, hususi e~as elinde lardır. Du teşebbiisü takip eden mu~ 
bulunan aksiyonların Alman hiiku- barebeyc takriben '.\'elmiş tayyare 
metinin eline aeçnıesi takdirinde, iştirak etmı,ur. 
umum menfaatler daha cok ziyade Lomlra, ~9 (A.ı1.J - Ueyli ile. 
lı:ılcldar olmuş bulunurlar. rald (fazelesi yaıı)'or: 

Lond.ra, 29 (A.A.) - Paıı&merikaıı, Alman fabrlkalanna yapılan 111-
konferan.mıın verdıg: tam aı:lqma. aillı bombardımanları Alman ima
dan bahsedt:ı 'nmn razetui JU aa.. litma büyük zararlar vcrmi,Ur. Ba. 
tırıan yuıyor: · 1 zı f.Abri~:ılarda im:ılil fe,·kalide a. 

.Bu auretıa aktıaCUWı &ııiqm& Kon 1 zalmış \ e df,en bom balar işcilerin 
;~R:rlb! tarlhmdc yeni bir mer"ııa.. maııe\"iyatını ho:ı:mil$llır. Bundan 
.ı\~ka baş'ka son üç ay ı:ırfında serde !ah-

W,ınd& hiçbir d~Ylıt ve ı rip edilen ,·eya 1ıek Zİ\':ıde hasara 
hatta ü.ı.eriııde hayratı dalplaııan a.. • 
rallfy1 hutıaql blr mutu.mu. karıı uArayan t:ıyyart!crln adedi hinden 
bt:nay• ı.c:Jeblle..--.,m. aumım.u itime.. fazladır. 

lerden biri Hartlepoolun birkaç 1 
Gcilometre yakınında bir diğeri de 
Manş denizinde Valmer civanda 
inmeye icbar edilerek milretteba 
tı harp esiri olarak ahkonulmuı
tu. Yakalanan tayyarelerden·biri. 
nin yevmiye defterinden bu tay .. 
yarenin kızılhaç ipreti altında 
~neral Tittel ile piyade fırkaaı 
kumandanı ve genel kurmayı ara. 
sında irtibat vazifesi gördüğü 
ve Alman harp istihbarat büronu 
için ha::p filimleri çektiği anla. 
şılmııtır. 

İngiliz hükUmeti bu tayyarele. 
rin kızılhaç vazifesi değil, ketü 
uçuşları ya~ tayyareler tellkki 
ettiğinden, Alman •e İtalyan hü. 
kGmetlerinc bilvasıta. tebligatta 
bulunarak kızılhaç nizamatana 
uygun olmıyarak İngiliz mınta. 
kaları veya İngiliz veya müffte. 
fik deniz nakliye kafileleri ii%e. 
rinden uçacak t&yyarelerin ma. 
ruz kalacakları tehlikelerden mü. 
tevellit meıuliyetlerin kendileri. 
ne ait olacağını bildirmiıti. Dün 
öğleden sonra İngiliz sahillerine 
yaklaşan ve Jnzılhaç işareti uıı.. 
yan iki Alman deniz tayyaresinin 
kuvvetli düşman a.vcı tayyareıi 
hususiyetleri görüldüğünden. İn.. 
giliz avcı tayyareleri tarafından 
denize di1şiirülmüıtür. 

ALMAN TEBLlGt C'.ı olAD İ.Dl'fltere dahi bu urann t. Londra 29 (A.A.) - Hava ne. 
cabeUDd& ıtıpi:e edımu. I .zaretinin i!'tihbarat s~rvisi bildi. Berlin, 29 (A.A.) - Al:nan or. 

Nt'lTOrk. 2t CA.A.) - Nevyork riyor: duları başkumi".danl:ğı tebliğ edi. 
~Jd Tr!bunı sazetu!, Hua.ııa ı. I Almanlaı· haita tatili eımasında yor: 
t:Wuı.m ~)'JlelmJJel lflır llzeriııd• f tatbik ettikleri yeni hava tabiye. İngiltereye kar~ı yapılmakta 
dofrtıdtıu dofnıya te•l:'lt:- icra ede. 1 terinde bo-:nba at•nak isin bir ta. olan deniz harbinde, Alnun de. 
bfieı.ftnl yumakt&drr. P.e.ı.lcumhu.. r.m harici poUW.a atyueUnde temıı tıhlı Mcucrımid 109 tipinde., nizaltı gemileri yeni muvaffakı.. 
t&fmı ~kH edeli 1&11' ııw: ~Urıaı.. muhare~e tayyareleri kullan mı~- yetler kaydetmi§tir: 
IJn mUdAtaa polltlltUt huau.m4a ha.. lı.rdı:-. Öyle ınia~ılıyor ki, /.!. Ayrı bir tebliğ ile mldiri!:ni§ 
T&9'da l'Vflmtf olan kt.rarl&r lıfl.Yfilt ma.,lar sahüierimiıe kar~ı taar. olduğu veçhile. bir denizaltı ge. 
b'? r:atw tıetkll etmektedir. n:zlarda munta~m hombardı. misi ceman 48 bin ton gelen si. 

man tay-1arcleri kul!and:klan za. Jlihlı beş bgtlu: ticuet ıemi&ini 
111.-1ııı11-........ M1'119lll ... llıl I man bcırnn lundilerint. pek pc..:.'ı:ı. batırmıştır. Bu büyük gemiler 

B
• h .. kt I l:ya mai oid~ğunun farkına v~r.. lr.uvvetli harp gemilerinin muha. 
1!" uıuıı ıne epten 

1 
ıruıludır. B~unl4ı. ber.!l-cr bu . frzao;.ı altında bulunan bir kafile. 

Şikayet yeni tabiye iyi netice vere<.~k 3ö. ye r:ıensup bulunmakta idi. Batı. 
· ' . ı rih"l:nUyor. Son birkaç glır: i~L·.:de rık., bu gemil"r meyanınd;ı 18 

le ~1~1~~:~~mnn ... bize şıı ~ı'kA)et· ı Spitiir ve Hurrika.n tipniden aY. Cin t.>nluk mu.::vin kruvazörü bu. 
" l "klll 

1 
. j cılamnıı en az 31 tar:, Meserı;. lunuyor.dJ, Kdi:e dağı::nıştır. 

,, 
1~1 b ,, 1'•ı~n dokuıuneu sıÔ mid dUı_UrmUşlcrdir. - Aynı dcni.;altı ~cmisi ayn<:a altı 

.~ı._ın a ı;,"nın ııemşı:ezade!~ H DOŞURÜLEN K!ZILlIAÇ bin tonluk b~ İngiliz ticaret ge. 
\J1"6Udun la9'Ul.~ames~ln vır 3 - j tŞAREH.-t TAYYAREI.E~ misi de batınıtstır. 
~toııa .~akar9oı bu;unmuı la- L -.J- 29 (AA.) R '" • . D·w b" J. 1 · 1 
ıını . MIWtır manini pezırte.ti ırünü .~Vır., · . - ·~ ~yt..r. ıger ·ır uc'lıza ll yıne .-uv. 
mlr•"'"'al ııtm .... •lıı' ... 1 ı 1. B İngiliz hava nezaretı teblıgı: vetli har? gemılerinin muhafaza. 

- _.. ı:.-~ em.ş ı. u 1 .li t 1 ••• k 
s~>ah \~n) ınekldıe ıHtik, kapıcı nıı .ı ~yyare tn ı:.ır aç za. Sl altında bulunan kafilelere men. 
otlı».M :\·ole C!cdl. Otll!den ı1onra ıtil- manciır be.yaza boyan mı§ ve k:zıl. ıup ceman ı 8. 7 ~O tonluk dü§maı• 
tık. Mıınta •:ıbalılnln geleydin iz •haç ip.retı. t~ııyan. ~lm~ . de~iz ticaret gerr••ı batırmı~tır. 
dedi, ıcMığ:::-izı, hıncıvı lşhıt er· uyyarelerının İngılıı ıanıJlerın. I Bir iiçür.:ü denizall: gc:nisi in. 
Wik dlnlr:lH•ı.'I Jknı;ıı nurine den birkaç kilometre açığ't!ldar f!İlız sJ.htl!crı açıklarında 6 bin 
IllUı•tf 111lldilriretlr•f ce1eı·ek şikA. ı;eçen gemi ~~fil~leri .ıızerinrl:n tor.l..ık siillih bir düıman tkaret 
i*~ tıuJııııdut. :\hıı\•lne tt'ic:On uçtukl:lrrnı gormu.~lerdır. Tebı.ı: ge~lsi batırmaya muvaffak el. 
fliUlı!ı. J.funin C'ıkm .ıil il:e:·c oldu ~!etleriyle mücı:hhez bu tayyare. 
#unu, ı•t.rşetnhe .rıınii gitrr.emi7.İ lerin dü~man hcsalıana kıymetıi 
\U:fİt!•lİ, ~;lnldl biz ne ~ı:pa!JDl, J\i. k~Ü USU,Jarı yaptik.JC!rt Ve umu. 
ıııe r.:Urıı:.ul edcllın? mt tahlisiye işlerinde k~ll;ınıldrk. 

lan bilinmektey<li. 
' I .. . ~• ' Temmm: ba!'!tndım bu tayyare. 

oıı..:~!•u .. 
Y .\pılan keşif ucu~k.rı esn,sın. 

C:.ı, ~":a::ş <lcnizi iizerinLle hava 
muharebeleri cereyan ctmi~tir. 
Bu ç2rp~malar e-3nasınd01 (j c1üş. 
rra.ı ve bir Alman twn'are~i dü~-

mü~tür. devamdır. Bununla beraber ıa. 
28 • 29 gecesi, garbi ve cenu. zeteler, Hitler'in Romen, Bulgar 

hl Almanya üzerine nfgiliz tay. v~ ~lovak ziyaretcilerle yaptığı 
yareleri pek a.z bomba atml§ ve g?ru!meler hakkında henilı: hiç. 
hiç bir hasar getirememiştir. bır ~Y malum olmadığt için bu 

Hamburgda, meskiin bir ma. hususta muayyen bir noktaina. 
halle üzerine bir bomba dütmÜ§.. zar serdinden istinkaf etmekte. 
tür. Hava müdafaa toplarının d.irler. 
derhal faaliyete geçmeleri üzeri. Bu görü~eler hakkında sarih 
ne büyük haurat vukuunun önü. malumat elde cdil~ine intiza. 
ne ge9lebilmi!tir. ren, mevcut intiba Hitlcr'in Bal .. 

Rotanda üzerin.de yapılan u .. kanlardaki manevresinde bir tek 
çll§la.r esnuında Alman avcalan hedefi olduğu merkezindedir. Bu 
iki İngiliz tayyareıi düşürmüı- hedef Almanyanın menfaatidir. 
tür. Hava müdafaa topları da bir Daily telegraf diyor ki: 
diğerini yere indirmi§tir. lki veya ikiden fazla Balkan 
Franunın §İmalinde ve Alman. devleti arasında bir baro Hitleri 

yanın timalin.de, hava müdafaa ııkıntıya dütürecek ve Sovyetler 
topları birer dii§otmn tayyaresi Birliği ile nahoş ihtilatlara ~bcb 
dil!Ürmüıtür. Bu suretle düşma.. olacaktır. 
tun dünkü zayiatı ccman 11 tay. Diğer taraftan seferberlik ~ 
yareyc baliğ olmuştur. İki Alman ·yiaları ve harb şayiaları muvaze. 
tayyaresi avdet etmemiştir. neyi zaruri olarak bozmakta ve 

ı i ALMAN TA yy ARESl Alman yanın Balkanlardan bilhas 
BOMBALANDI sa Romanyadan petrol almasma 

Londra, 29 (A.A.) - Röyter: zarar verll'\cktedir. 
Gazete <levam ediyor: 

Hava Nezareti tebliği: Bombar. Romanyanrn mihver memlc. 
dıman tayyarelerimiz, şimali ve ketlerinin teveccühünü celb için 
garbi Almanyadaki askert hedef. . 
)erin bombardımanına devam et. yaptığı gayret Ingiltere ile iyi 

münase~tlerinde pek tabii ola. 
miştir. Bu hedefler czciimlc, pet. rak bir soğukluk husule getir • 
rol depolan, doklar v~ emtia gar. miştir. Romaı~yadaki sen hadise. 
!arıdır. Bunlardan başka Al. 1 manya.da. Holandada, Belçikada er teessüfle kar~tlanrr.aya layık 

olmakla beraber Romanyanın 
ve Fransanın ,imalinde 1 7 tayya. f . 
re meydanı da bo~alanmıstır. evkalade nazik hır vaziyette ol. 
Tayyerclerimizden üçii iis..~üne du~unu ve mecburiyet altmda ha. 

re,et ettiğini de teslim eylemek 
dönmemiştir. . 

S h'l "d f ıcabeder. 
a ı. ~u a aaaına mensup ta;-. , Bizim orta sarktaki daha mü. 

yarelcnmı.z, Şer~~rg petrol <lepo. him mnfaatlerfmizc gelince, Hit. 
larını yenı~en dun ~ece bombar. ı krin alıskın olmadığı yatıştırma 
dıman etmışler ve bırçok yangın tecri.lbesi'nden bu menfaatlerin 
çıkartmı~lardır. Tayyarelerimiz tehlikeye düşmiyeceğini söyle. 
salimen dönmüşlerdir. mek müml:un görünmektedir. 

Dün, gündüz. b!r bombardı. I Tim'!s gazetesinin diplomatik 
man tayyarcmiz Holandada muharriri yazıyor: 
LeeuxwardcP: tayyare ınc;·danını 1 Mihnı:n yakında Balkanlarda 
bombalaı&ıJt:r. Yerde bulunan 1 

müteaddit dü,man tayyareleri ha. yapaca~ı teşeb'..>Ea alaka ile takip 
~ edilecektir. Mihver manevrala. 

sara u~r;rruştır. Dönüşte bcmbar. :rınır. evvela Yugoslavyayı, sonra 
dıman tayyarerr.iz dört düJman da Tüı kiycyi yani Sovyetlcre ve 
av.:: tayyaresinin hücumuna ıığ. İngiltereyc karşı sempatileri kuv. 
:-amı~ ve bunl:ırdan birir.i inmcyı: vetli olan iki memleketi tecride 
mecbur etmiştir. Tayyarcmiz sa.. matuf bulunması mümkündür. 
limen i:ssüne ciÖiımüştür. ----
Boğaz civarında serseri 1 

maynler 
1 

Karadeniz bof;azı ckarmds :;c-n 
günlerde fazll miktarda r.::seri . 

. . 
ıznur çiftçileri 

On beş günde harman-
larını kaldıracaklar 

maynler görillm:yı: ba~lcınm!j. 1Lrnir. !!9 (.\.A.) - VU3.yct dehi. 
tır. Sularla silrükleno:n ve bu sı!. llndekl ç.ttçller bu sene hnı·manl:ırrnı 
retle Boğaza kac!ar gelen mayn. onbeş r;Une kadar trunamen kaldırmı~ 
lerclcn biri evvelki gün Karade. ot:ıcnl:lnrdrr. Bunun için iktiza eden 

• .J • ··r bUtUn tedbirler almmıııtır. Ziraat \"e 
nı?:.u~ ~ezen b:r n1u reze tarafm. k"' tı 1 E ,. d Sel ı·t" u • 
el D

"h'- • b ı-...e n n t'r.,anıa ıı. • c, ur ora 
an h v~ırrı:.ı .:ıv2rında ulun. dal:I h~Jbut.:ıt to'ıumıarmı 1 Amıııtoıı • 

m\IŞ ve li!Thl.na g_cfüilmişti;. .. j ı.an itibaren temfzlı~>irı ıtaı;:İamıy~ 
O:manhk cle::ıl~n me\•kıcle go. l tın~lıyacaktır. Bu ız"ne o hıwa!lyc cld 

rülcn diğer bir ır.ayn d~ arnnmak. lr:ı blit,ın tohumluk!ar temh:lcnmış \';. 
tadır. llA<;lan:nış o!nrnktır. 

İngiltere -Almanya 
arasındaki harbin 

siyasi safhası 
(na, taralı ı incide) 

ki siyaset deiitikliiinin ehem
miyeti kendiliğinden anlatılır. 

Bir müddet enel bir ajans 
haberi Almanya tanfından Bü.. 
yük Britanya adasına taanuz va
ki olduiu takdirde bitaraf kala. 
cafı haldanda Scnyetler Birliği. 
nin teminat "Yerdiğini bildirmişti. 
Ba Mber teyit edilmemekle be. 
ralter tekzip de olunmadı. Ancak 
AVl'Upa müvueneainclen lngili~ 
imparatorluiunun çekildiii far. 
zolundufu takdirde bütün kıta Ü.. 
zerinde tek başına hakim vaziye. 
te gelecek olan Almanya kartı· 
sında kalmamak için Sovyetler 
Birliiinin İngiltereye bu tarzda 
bir mtaraflık n.acletmiş olması 
kuvvetli bir ihtimal olaı-ak hatıra 
aeın-. 

Nitekim .~kova hükumeti ile 
Finlandiya ara1mda Aland adala. 
n hakkında yapılan SOn anlapna. 
da Ye küçük Balbk devletlerinin 
Sovyetfer Birliğine iltihakmdı:ı 
utikl.ıe ait bir emniyet endiıeai 
vardır. Daha sonra Besarabya 
meselesinin hallinden sonra Ro.. 
manyanm tngiliz garantisini red. 
dederek Bertin - Roma mihveri. 
ne dönmesi üzerine geT"ek Lond. 
ranm ve gerek Moıkovanın iz. 
har ettikleri hauaıiyet tarzı he. 
men hemen aynı istikamette ol. 
rnu,tur. 

Acal:a Almanya taı-afmdan tn. 
giJtere üurine yapılacak taarruz 
hareke~ gecik.melinde yukan. 
da izah ettiğimiz vaziyetlerin bir 
tesiri var ımdır? Meaela BerJin 
hüklımeti Büyük Britanya üzeri. 
ne taarruza 1-tlaraa Sovyetler 
Birliğinden ıimdiye kadar ıel. 
mek~ olan Baku petrollerinin ke. 
silmesini 'bir ihtimal olarak dü,Üın 
mekte midir? Bu suale hiç bir 
kimae müıbet "Rya menfi bir ce. 
'Yap veremezse de harbin bundan 
sonraki aafhalannda petrol mese. 
)esinin Almanya için birinci dere. 
cede ehemmiyetli -bir mevki aldı. 
iı ıüpheaizdir. 

ASIM US 

j aponyada 
(llıışıurıı/ı 1 url'iı/t'I 

fol:yo, 2:J (.LA.) - Tokyodaki 
Röyler ajansı muhabiri Koks'ıın o. 
l!imü hakkında Doınei ajansınca 

neşrtdilen \'C lıiikünıct larahndnn 
mülhem olduğu zannedilen hir iz:ıh 
n:ıınede ıleniliyor ki: 

"\"aka mahnllinde haıır huhın:ın 
jandarmalar. Koks•un cüretkAranc 
hareketine ınani olmak istemişlerse 
de mııv:ıffak olamamışlardır. Bu 
hareket Kok<;'un <'ez:ıctırn kuılula • 
mıyac:ağını :ınlamış buluııınıısıııa 

cılf eti ilmektedir. 
Doınei ajnnsı, Kok~'ıın casusluk 

yapmakla itlının edildiği için lc\'
kif olunciıığunu yamıııktnrlır. 

!Koks'ıın itlı:ım ~elıcbi ilk dd:ı 
olorak zikrolunmaktarlır. ..\cndi~i 

hakkında haşkııea hiç Jıir malüınnı 
mevcut değildir. Maliım ol:ı•ı Şl'\, 

Koks•un te\·)öif edilıni~ bulundu{!n 
,.e İngilir. '.kon~olosuna da kendisı· 
ni gönıtcğe müs:ıade t'crllmcmlş ol
duğudur. Hinaenalel h Koks'un keıı. 
di!inc yapılan isn:ıılnl:ı YcreccAi ı·r~ 
vahı öğrt'nmeğc nrlık ihtimal k:ıl , 
mo.ını~ huluıınıakladır. 

38 ~enedir Höytcr ajansının hh:· 
nıctinrlc lıulunnıakln olan Koks. ) r. 
di şenedir Tokyoda c;alı;ıtıaktA irlı . 

Japonyııyıı Grlmerleıı cHel Koks. 
Çinıle llöytt'rin bir knç sene h:ı-,. 

miimcssillerinden birisi olar:ık ic. 
rayı fo:ıhyet etmi~tir. · 

Cumnrtc~l günü ıevkif cdiltu ııı. 
ğcr lnı:ıi!iz.ler meyanında, fmıiliz 
s:ına~ ii miimı:ssili mütekait bahri· 
le subayı yiizlJaıtı Jamcs bulunnııık
ta iıll. Os:ı1'ıı ve sair şehirlerde ika. 
mel t'lnıekte o·an diğer iş ıd:ınıl:ırı 
te,·kif edilenler meyanında hulun. 
m:ıkl:ıdır. 

Tol<yocfa n~reılllcn tcblif 

Toklo, :?9 (.\~\. - Röyter: 11 
1ngillzln tevkil! hakkın<la harbiye ve 
adliye nez:a.retıerl a.şadakl mu,terek 
tebliği n~retm~lerdir: 

Jnponyıı.da son zamanlarda gittikçe 
artan yabancı cuusluk faaliyeti se. 
bcbile adllye mal.nmntmın talimatı li 
zerine askeri polis tik tedbir olarak 
27 Temmuzda b!itlin memlclteti kap_ 
lamı~ olan lnglllz casus şcbckutnln 
e.ııaa unııurtarmı tevltl! etml~t!r. 

Hollanda sefirimiz 
Ankaraya gitti 

tır kac giiıı c;·, el menıkketiınl. 
Z!' dünmüş ol:ın Hol:ında sdırinıır. 

Y ıkıııı Kntlri ıliııı al!ş:ım \ :ıl.:-r.ı):ı 
siııniııir 



------------~.....;.~~~~-
~ e: 

Jilet ihtikarı 
D ~~LET kuvveti, halkla 

1 
luccar arasında bugün, 

ıer vakitten <!aha çok vazife aL 
llır§ bulunuyor. Muharebelerin 
l'lleyd<\ll.:ı gclirJi~i buhranlar, pi. 
Yas "' .ayı batakhanelere çevirmek 
ıstıdadınt ·· t d. ~· · · h"'kA . gos er ıgı ıçın, u u. 
n~ctın ıı.rnya gi:i~i pek yerinde. 
d,,. lht• . t.ah • 
1 

' ıra:;ın hudutsuz ış asıy. 
~ kaınç!lanan ihtikar canavaı·ı, 
~ır kere gemi azıya almasın. On. 

. il ııonra bu n7~ın mablıikn diz. 
l:ırı la'.tmc.k ı:ü~ olur. Bcytınna.. 
rn:: ııııui:(:ri, ıırdı ;:ıra~ı kesilm~
: en te'fokr. cti!cet mecbuı-iycL 
fei·i !ıı.hn. Jıcj> i~lc hu yÜ~cknc!ir. 

. i"ai:r.t bu iş, ço!c dn?.ı budakh 
bır ın .. · ele ,.e pİ)"a::a p l< oynak 
Ve lj ·n ş i.iı ... "l'ı olduğu için tcd. 
!:ir c.·, un· ır.n chsik ı.ıılıyor. Ma. 

lii, :ıi:n·'i~ e lmdnr hiç bir ga.Le. 
~~de şu ' jilel" lcr~ <l.:ıir b:r tclı; 
t .. <.11.ı;,. ı;özümüze iliş:n'!di. Hnlbır. 
l,j b:.ı:,.i.:ı htnnlıul, hell.i de bü. 
·'lİn ·ıüı!iye pzarlarmcla bir ji. 
·~~ iH !.fırı \·ar, ld bcm:e, öteki 
•ııt: :ar· nrJn dııha ınuı.r.-l1ır. 

.):r.~tlit.i jiletlerin l ecıen hepsi 
ı .... amlr.:ı;, sonra topinnıp kutu. 
• ı .. , -aı :la:n ycrL:t.İrilmiş kör 
u: r.t-.: ~ r~ır. Bir kutımun jelatin 
• ·•lr · :ı.ı ~çı. o:-.. L:nm:. Zarftan 

. Ct)}tni sn:ıdıı:; n z b;r b:-;ak çı. 

.n .. ıyo~ .. umız. Fn' at yuzünüz.ı: 

vunh.nm: mu ~nnldannızda fo .. 
• i b;ı ıs ı·;nn ciolı:,m ~ ~ibi :'.am. 
ur•.'Jnmı:. Çcr.enizdc k;:o:ı <h:tnla.. 

. ~rı b"ı ikiycr. 
JJiı ba~katını trcrlih:: ediyor 

b\- c~i;;cr:ne el cilyo:-~unu.:, hcp~i 
•.oı·, hı:; ~İ ı~ullanıl:-:·ır. 
, . U··ı::ı Y~l·• rlara ~n1mıım?.k ka.. 

ıl <l::;;'l. On la"'c!°l< paketi 35 
:•u:· ı• ;ı :.R~ılan b:.ı b:'iaklaı:ı top. 
·il"1H:!t, tt>plntm k vakte, paraya, 

<\ ltaf"~c c:ıuhtac bir İı;tir. Kac 
ll•l:·niı.: la ·c.nç i !;İn bu r

0

ez.,Jct ya: 
!~:l ~oı·".' .. Sonra i~in en fenası bu 
Jıl::tı:;:-le c r-ı b::::.'cn evvel kim 
tra~ ol!uj' Yt:zü multlı? Yaka. 
nı :-:tla fena bir mikrop \"ar idiy. 
r.r:? •.. cnd:~cti<lir.. lHiltro!) çok 
~·a.:aı'l"'7.. c.n tehli:tdiicrinin ö.

1 

ı .1ü:lc.; en n-<lır, c!iyeccllsioiz. L 
Yİ arra, } ıı uf;uı·~u:ı: lıir lc:ıadüflc, 
llir fre:ı

1

~ilin":ı dün ltullandığlnı 
t"z bu;;~i:ı elinize nlmış ve bıça. 
iiın ne ını:la b:.ı mel'un illetin bir 
nrıki t i kC\lmıssa? ..• 
· Bu i:.~iır.;:lcr olma:;a cla şu ih. 
ti!dra ~öz yurmmk l.nbil midir? 
ı\::?.ba h J i~lcrie uğra::a:ı hiç kim.. 
~.~ rok r.m? Kimi cör·eni, kime 
hu derac ı ha'lset~em, hepsi, lrnn~ 
eli } iizlrrinclclti eserlerini göste. 
ı e:rck ayı-ı ş ·;,ayette buh• uyorlar 
F..J1:-,.ttc l"tnnhdda bu kepazc!iği 
~;ı:n'at cdi:ımi~ intnn yuvaları val"
clı!". Kullanılmrş jiletler oralarda 
zarflar.ıp jelatinlc:1erek piya&aya 
3Üı·ülül'Or. Tab~i pcrakc?"cleciler. 
rle banu., farltındndırlar ve :1ükut 
hı>ltlar:nı l•cnzn mal ctmcl:ten a. 
lıyor!:::.ı-. Hnl~:ın ise vcı·diğ-i para 
hc;1 nynı<lıı-. Çel:Liklcri kun:ntu 
VQ iş'•cncc ele Ü5tÜnc caba. 

l~urtarm hizi bunlnı·dan canım. 

HAKKI SUHA GEZGiN 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Tramvay umum mildürü 
Ankaraya gitti 

Tramvay, elektrik, tünel u. 
~,~ • .., miıdi.irü I\1 ustafa Hul!d dü11 
~::~a:n t.nkar:ıya gitrr.i~tir. Al. 
•na?larla son yapılan anlaşma 
rıc,ı::esinclc getirilecek demir ve 
~ay h ususu11:1a alakadar vekalet. 
~rlc temasta bıılunacaktır.Müdür 

nkarada dört gün kala::al; döne. 
CCktir. 

Usküd~kclc mey-
~ 

1 
• , danı 

U .rnı:.;ar İsl;elc ~ey.elan.mm 
l<ı.ııziıni . . el ,. I' ışı evı:m etmcktecıır. 
•Uradaki muhav··el• merkezinin 

ca;nj ı · · ~ ·· 
\" .

1 
11 zasına alınır.asına karar 

erı rn·ırt:ı. B . b l va h · • . unc;an aş ;a tram. 
tc( I' atları da yeni veziye~e göre 

uı ti edilecektir. ----Nafia Vekili 
l\laf v 

<'i" 1~ ekili Ali Fuad Cebesoy 
•mva1iı·f· nı;fi .. . Jııt ı Kırdan ziyaret et. 

S;::( ..,<>,,le yemeğini birlikte Yolcu 
:ı .. u lolcanta:rnda yemişlerdir. 

t -u-<>=--
ç ticaı·etmüdürünün 

~ tetkikleri 
·ıchrirn· 1 

tıtrıuın rn·~z~.e .. lnılunan iç ticaret 
tiln al· ti.duru Calıit dib sabah. 
lar bi;f~~a kadar manifaturacı. 
cok rna;.~nde mesgul olmuş, bir. 
rek r· ı atura tüccarını dinleye 

1Yat l -tarafınd ınurn :abe komisyonu 
Üzerindcan te~bit edilen fiyatlar 

Anıalutr.at almıştır. ltın fiyatı . \[tın r 
'llic ,e l ~~ııtı cliio;ını:l.tc dc,·:.ım <'1-

' ı uıı :rn--ıııiı~tur. 'J l·ıııu~n k.ıdar düs-

Sanatorgoma 601 Fiyat_ murakabe 
A , . komısyonunda 

yatak ilave ~edildi dünkü toplantı 
Yeni pavyonlar 
için de tetkikler 

açılması 
yapıhyor 

!\[:ıııriC 

mlifctıi~i 

~cbrimhc 

Yckilliği sağlık işleri l tık okullarda tedrisat 
Brıv Ce151 ,\nkaradan d • k 
gclıııiştır. B. Cc·lfıl dıın şekli eğışece . 

s:ıhnlı pıO\ııntor) IJlll n· sıın:ıtor- ilk okulların da orta okullarda 
yum i~it!rilt- ıııetrttıl ıılıııu~hır. S<'h- olduğu gibi öğle.den evvel tedri. 
riıninh· k:ıltlığı nıiit.hkl 1:ırfınd:ı sat yaparak öğleden sonra ser. 
bu ıııııcs:>t's<'lerdıut Jııışkıı ço<·uk ,.e b~st mütalea ile çalışmaları hu. 
öğretmen kitınplori'r ıit• ınl'şgul olA- susunda maarif vekilliği tetkik. 
c:ıkt 1 r. lerde bulunmaktadır. 

Y:ılılclı:ığınr!,ı iığrt·lmrn n• l:ılebe Bu hu!>usta vilayet maarif mü-
için ,·tkiilet ıar~ıfınd:ın trsis ı>dilen dürlcrinin ve alakadar terbiyeci. 
PI"O\ :ınloryıııııa ilıh rtcn lıir dr stı- lerin verdikleri raporlar tetkik e. 
r:ı::lcır~ 11111 ini-; t·dılmişl ir. 

dilmcktcdir. Raporların tetkikin. 1!! ı ~alnklı ı•J.ııı s:ınnıoryoııırla 
~imtlılik y;:ıln:z Hll y:ı\;ıJ..lı bir pav- den sonra ilk okullar için yeni bir 

tedrisat rejimi tatbik edilecektir. yon fa:ıli~ rtte hulıııırn:ıl;lttılır .. 

Diikr JXl'')-.onrın :ıı;ılm:ısı ,.e la- ilk tedrisat teftiş 
mam::ımıı:ı~ı hmusıınclıı >laarif \"C· mtntakalart 
killi~i lıazıı Jıkl. :ı lı:ışlnmışlır. Ya. 
ı.ın Lir u•nınndıı bu kısmın eksikle· İstanbul ilk tedrisat müfettiş.· 

· ı • ı l ı \?O lerinin teftiş edecekleri bölgeler rı c.e ıaın.ım nn:ır:ı; s:ın.ı or) nm • 
pt:ıklı olarak C.ıaPycte ıJc,·ıın1 elle- maarif müdürlüğü tarafından tan. 
c~';I ;1• Dııııdıın h:ı~lrn !(erek proY:ın· zim edilerek tasdik için Ankara. 
ıor~uın Ye ~crekst• !l:ınnloryomun ya gönderilmiştir. Tasdikten ge1. 
Jiser ıe~Iıiı. ıımn <l:ı ı:ım:ımlııııın:ı. dikten sonra ispekterler kayıt ve 
51 irin C'<a~lı ~·rı·~nrnl:ır:ı hıı~J:ın- kabulle birlikte yeni bölgelerinde 
mı~lır. 1 faaliyete başlıyacaklardır. 

Ecn8bi ve ekalliyet okulu öğ
ret menler inin maas vergile~i 

~-------------------Ven ı l<anunun tatbikınde öğretmenler 
büyük nıüşkülata duçar oluyor 

Husu::ıi müesscsckrden yeni 
alınacak kaz<ınç vergisi §ekline 
göre; ecnebi ve ekallivct okulla.. 
riyle Türk bısusi okullarrnda va. 
zife gören, ti.ir'<:çe. kültür dersle. 
ri öğretmenleriyle okulun daimi 
öğretmenleri, kazançlarının altı 

aylık vergilerini pe~inen ödemek 
mecburirctindcdiıler. 

Bu vaziyete göre bir öğretmen 
altı aylık kazanç vergisini bir 
taksitte maliyeye teslim edecek. 
tir. Du suretle eskisine nazaran 
claha <!Z kaz::ırıç vergisi ı.;dcyccek 
olacaktır. 

Diğer tarait'"n öğretmenlerin 
zaten pek ciiz'i olan kazançların. 

C:a vergi azaltma:, şüphesiz mu. 
cibi mcmnuniycıtir. Fakat: ec. 
nebi ve ekalliyet okulu öğretmen. 
)erinin duruml:ın mallımdur. Bu 

okulların çoğur,c!J okul i~larelcri.: 
nin bütçe darlığt dolayısiyle öğ. 
retmenlerin iki, üç ayltk maaş a. 
lacakları kaldığı ve alamadıkları 
vakidir. Böyle dar ve yoksul blr 
bütçe ile hayatlarım 'kazanmaya 
çalışan öğretmenlcrden altr ayltk 
kazan çvergilerini bir.den istemek 
her halde onları müşkül vaziyete 
sokmak ve hatta meslekten aynl. 
rİıalarını intaç edecek bir hale ge. 
tirmek olacaktır! 

Alakadarların bu durumu dik. 
kate alarak öğretmenlerin kazanç 
vergilerinin alınmasını hiç olmaz. 
sa aylık olarak kabul etmeleri çok 
yerinde bir karar telakki edile. 
cektir. 
Öğretmenler alakadar makam. 

lar nezdinde teşebbüslere başla. 
ınışlardır. 

Bir eğlence sonunda 
Arkadaşını yaralayıp öldüren 

rf( at il Hüseyin tevkif edildi 
Pazar günii Fındıklıda bir ci. 

nayet işienmiş, bir eğlene: ~O
nunda Lirisi ar!:ac1a§ı:.ı oldur~ 
müstür. Va,,;ı şöyle ol:nuştur: 

Gümrük~c l:ilyıkçılık yapan 
Muttalip. pazar akşamr, arkaciaş. 
larmôan boş~a gezer takımın.dan 
Hüseyin Deli Osma:ıı al.mış, ~m
dıklcda ktzkardc$inin evıne mısa. 
firliğe götürmüstür. 

iki ahbap burada ~cç ~akte 
kadar cura calarak eglcnmışlcr, 
oyun oynam~şlard:r. J\~bayet sa. 
at gece yarısını çaldı~ı . z~an 
Muttalip artık git~elerı~ı soyle. 
mişı fal•at Hüseyın Vclı C?sman 
biraz ciaha cura çalmasını rıca .et. 
mistir. Bunun üzerine Muttalı_p: 

• -: _ Sen burasını ne zannettın. 
Kızkardeşimin evi umumhane 

Deniz li:;esinde bugün
kü merasim 

Deniz lisesini bitiren gençlere 
bugün saat on beşte Beyeblia?a. 
daki mektep binasmda mcrasım. 
le diplor:ıaıarı verilcc~ktir. Davet. 
lilcr bir buçuk vapurıylc Adaya 
gideceklerdir. • 

--<>---

Tarihi binalar 

Müzeler idaresi Unkapanı ile 
Emir.önü arasındaki tarihi bin~ 
lan tesbit etmiş, belediyeye bil. 
<lirmiş tir. 

Eurasr yıkılırken bu binalar 
muhafaza olunacaktır. Müzeleri. 
daresi muhafaza edilmesi icabc. 
den bütün trihi binaları belediye • 
ye bildirecek. imar hare.k~tleri ya. 
pılırken bunlar nazarı ıtıbara alı. 
nacaktır. 

.değildir! demiş ve bıçağını çeke. 
rek Hüseyinin üzerine hiicum et. 

· mistir. 
fauttalip bıçğiyle Hüseyini ko. 

}undan yaralamrş. fakat Hüseyin 
davranarak bıçağını kapmış ve 
Muttalibin göğsünden, arkasın. 
dan ağır surette yaralamıştır. 

Gürültüye yetişenler Hüseyin 
Deli Osmanı yakalamışlar, Mut. 
talibi de Beyoğlu hastahanesine 
kaldırmışlardır. Ancak JYiuttalip 
hastahanede biraz sonra ölmüş. 
tür. 

Hüseyin Dli Osman dün adli. 
yeye teslim edilerek, dördüncü 
sorgu hakimliğince tevkif olun. 
muştur • 

Yollar dairesi reısı 
şehrimizde 

Nafia Vekaleti yollar dairesi 
reisi Muttalip şehrimize gelmiş. 
tir. Dün lstanbul Nafia Müdüriy. 
le birlikte vilayet yollarını teftiş 
etmişlerdir. 

---0--

.T aksim kışlasının ön 
tarafı da yıkılıyor 

Taksim kışlasının mey.dana ba. 
kan kısmı da dün 1900 liraya iha. 
le edilmiştir. Bir haftaya kadar 
yıkılmaya başlanacaktır. 

Bu sabah belediyede 
toplantı var 

Bu sabah Belediyede Valinin 
riyasetinde bir toplantı yapıla. 
cak, Hava Kurumuna aza yazıl. 
ması meselesi dra{ırıda görüşüle. 
cektiı". 

Fiyat murakabe komisyonu dün 
akşam toplanmış. kuru meyva ve 
zal1ire tüccarlarını çağırarak ken. 
dilerinden son günlerdeki fiyat 
vaziyeti etrafında malümat iste. 
miı;tir. 

Faka t tüccarlar bu maddelerin 
zahire borsasında muamele gör. 
düğünü ve her gün orada fiyatla
rın tesbit edildi~ini söylemişler 
ve komisyonun istenilen malüma • 
tı borsadan almasını bildirmi~ler. 
dir. 

Komisyon bu teklifi muvafık 
bulmuştur. Komisyon bundan 
sonra zücaciye fiyatları etrafında 
tetkikler yapmıştır. -----
_Şüpheli bir ölüın 
Kalb durmasından mı? 

yoksa ... 

Kuledibinde oturan Salamon 
dün kallı hastalığından ölmüş, 
falca t oğlu. babasının kalb hasta. 
lığından değil, bir gün evvel bir 
tramvayın birdenbire hareketi 
neticesinde babasının yere düşe. 
rek bu zedelenmeden öldüğünü 
iddia etmiştir. 

Bunun ·üzerine ceset a.dliye 
doktoru tarafından morga kaldı. 
rrlmıştır. 

Katil hangisi 
iki kardeş te ayni suçla 

muhakeme ediliyor 

Kuruçeşmede miras meselesi 
yüzünden babası Hacı Şevket ile 
kardeşi Radiyi öldüren Zeki ge. 
çenlerde mahkemeye bazı mek. 
tuplar ibraz etmiş ve mahkeme. 
de bunlara istinaden Zekinin ağa. 
beyisi Sı.ddık'ı maznun olarak 
mahkemeye çağırmıştı. 

Zekinin dün devam edilen du. 
ruşm.asmda Sıddık da gelmiş, ve 
kardeşi Zeki ile bera:bcr maznun 
mevkiinde oturmuştur. Sıddık 

demiştir ki: 
"- Benim, babamı ve kardeşi .. 

mi öldürmediğim gayet açık ola. 
rak bellidir. Katil, Zekidir. Tcv. 
kifhaneye kendisine yolladığımı, 
ve içinde asıl katilin ben olduğu. 
mu, kendisinin boş yere yattığını 
yazdığımı iddia ettiği mektuplar 
benim değildir. Zeki bunları eski 
bir mektubumu bir cam altına 
koymak suretiyle yazımı taklit 
ederek yazmıştır." 

Mahkeme. şahitlerin celbine 
karar vermiştir. 

- -. ·ww••w-~ 

Arap Hayrinin 18 sene 
hapsi istendi 

Birkaç ay evvel "Arap Hayri" 
lakabiyle maruf bir polis Taksim. 
de dostu Nebahatin evinde karşr. 
laştığı Halil adında bir otobüseü. 
yü tabancayla öldürmüş, dördün. 
cü sorgu hakimliğine verilmişti. 

Sorgu hakimliği Hayri hak. 
kındaki tahkikatını bitirmiş ve 
suçlunun ceza kanununun 448 
inci maddesine göre, yani 18 se. 
ne hapsini isteyerek ikinci ağır 
ceza mahkemesine göndermiştir. 

-o-----

Bono sahtekarları 

Dördüncü sorgu hakimliği bir 
müddettenbeH tahkikatını yap. 
tığı üçüncü bono sahtekarlığı ha. 
disesini de neticelendirmiştir. Bu 
bono sahtekarlığının suçluları 
Tevfik, Mehmet ile bazı arkadaş. 
landır. Aynca İzmirde bulunan 
bir maznun hakkında da tevkif 
karan çıkarılmıştır. Maznunlar i. 
kinci ağır ceza mahkemesine ve. 
rilmişlerdir. 

~ 

Koyun derisi fiyatları 
yükseldi 

Koyun derilerinin 30 kuruşa 
kadar düşen fiyatı Alman anlaş. 
ması üzerine 40 • 42 kuruşa çık. 
mıştır. Fakat kuzu ve oğlak deri. 
leri piyasası eski durgun vaziye. 
tini muhafaza etmektedir. Geçen 
senenin bir milyon adetlik kuzu 
ve bir milyon 200 bin adetlik oğ. 
lak derileri olduğu gibi stok ha. 
linde durmaktadır. Geçensene 200 
• 210 kuruş olan oğlak ve kuzu 
derileri şimdi 120 • 130 kuruş. 
tur. 

Alman anlaşması, 12 'kuruşa 
lcadar düşmüş olan bağırsak fiyat 
!arının tanesini de 17 • 18 kuruşa 
çıkarmıştır. Şimdiye kadar ihra. 
catı duran bağırııaklarımm:Jan 
Almanyaya mühim partiler gön. 
derileceği anlaşxlmıştır. 
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- Bunlar l;"ıf anne ... Senin r.ıha_ 

lın Lu i~c karı~ıııa~:ı lıı'ıı c;:ılihin 
surıııına liil,iırcrek teklifini redrk. 
ılrrd iuı. 

- lliı; le akıllıca lıir i) )apıııı~ 
o:ınRzdııı .. Sana Jıak 'ernıiY1ır de· 
ğilinı.. r:.,et lıili)onım. n;ı senin 
ilk a)kın. 

-- Yalnız ilk a)kıııı ılcğiJ. :ı~nı 
7.aıuanu:ı lıiricik :ı~kım ... 

- Öyle olsun. Fak:ıl hiribiriııiz. 
le e\"ICrııııiş değilsiniz ya.. lııs:ııı 
lıirisint: nişanlandı diye ölünceye 
kadııı· yaJııız yaşıyacnk dcfıil yu ..• 

- Anne bunlııı·:ı ne Jlizıırn Ynr 
sanki! 

- Lüzum var kızıııı: Gnlip srni 
o :ıcJ:ımın elinden zorla almış değil
dir ki Galipten nefret' ctıneik lınk
kııı olsun! 

- Dilmenı anne ... Belki .sen lıir 
kocanın ölümünü hir nişanlının ö_ 
lümünden daha acı htılmazsın. Dir 
koca iı;in ölünceye kad:ır gözyası 
dökülebilir. Fakat J,ir nisanlı içi.n 
bir iki clamla y:ış kafidir 'eliyorsun. 
Halbuki hakikat böyle değil. tııs:ın 
ölen bir kocn:ra <la.ir h:ıtıra!ıırln 
hıı5başa kaldı~ı vakit hu hatırnlar 
arasında acısını azaltacak sebepler 
bulalıiHr. Fakat bir nişanlının gö_ 
nüllcre bırıı.ktı~ı izler sonsuz J,ir 
ufuk gibi uzar gider. Orad:ı hayal
ler birdenbire hııkiknlleşir ,.e ızlı. 
rabm ta kendisi olur. Anlı)or mu
sun :ınne? 

- Anlıyorum. Fakat inanmıyo
rum. EAer Turgut laşasaydı ve e\· _ 
lcnseydinir. özlediğin o h:ıyatı:ın 
ilk şikfırrt eden yine sen olacak 
lın.ıl Yıınucu~ıını lıakik:ıl deıliMimi; 
~ey bir tnhnıinden başka bir şey 
değildir. 

- Hic:ı ederim anne ~us .. H:ı~nl
lıı yeg;\nc tesellim olan halıs<ılarımı 
üa yıkma ... Buna h:ıkkııı :r·ok .. Hi7. 
Turgutl:ı çok mrsut olnr:ıklık. ı\y_ 

nt gözde-ki ı;ifl y:ı~ cl:ınıl:ısı k:ıılar 

biribirimiz idn yaratı1mı~tık. 
Bu konuşma dnha uıayıp gi,le

cckfi. Fak:ıl içeriye giren hizmet
çinin: 

- Hanımefendi. :\fisafirler gr.1_ 
<li. kendilerini salona al<lık. 

Sühcyl:l korka l<orka. kızının }'Ü. 

züııe b:lkarak heyet'anla: 
- Gcli~·oruz dedi. 
Kız zihninden lıa~l:ıdıih lıir ciiın· 

le~ i yeniyormuş ı;ıibi el ile ınüp. 
hem bir işaret y:lp:ırak ifasını s:ıl
lndı: 

-'Ha~ at böyledir İ)ll' ! .. 
... ~. 

Galip, alu;kın olınaclıih smokin 
jçcri.sinde hürmetkar lıir reverans 
yaptı. Sonrn ciddi, fakat mcınoun 
bir lisanla leşckkiir el ı i. Bab:ısı :re
ni elbisesi iı;erisinık kıpkırmızı

0

, 
ler döküyor, hir güzel o)·une:ık 
kadar ııazik anne kı~a hayr:ııı, fa. 
kal çok memnun lıir giizle bakıyor. 
Bu siizcl 111. bir kaç giin sonra ~c. 
lin i olacak. Tahsin Efendi huıı:ı htı· 
Hi inanamıyor. Jlıı sık. lııı kibar 
küçük hanım acahıı 'siınıli fıalilıin 
omuzlarında gezdirdiği çocukluk 
günlerini hatırlıyor 11111~ ılu? Talı. 
sin Erendi Beriayı az mı zıplatıp 
lıopl:ıtmı~ıı. Beria o ,·ııkil ~· ıl~ın 
kahkahalarla güler, "D:ıh:ı ıon ton 
babıı" diye lı:ıykırırıl ı. llı li~ ar ll

dnnı lıütün bu lıalır:ılan yolıi:ı da 
clüşiinmli~ Ye zihııinıle "giı"ıince bi.i
tün hııııları .ıcliııiıne :ıııl<ılırım,. 

hurarını verıı1i5l i. Bu ~özlerin 01111 

ne kadar ı.:üLıllircceğini lıcs:ıp et. 
ıııi~li. lfallıııki ~imdi imtihan oda. 
:-.ındu :ıpışıp kalan lcnlıel biı· lale· 
lıe J.:ibi n=!zın ı :ıçıp bir kelime bile 
"u) le) Nııiyorıl ıı. Talı.;in Efendi, 
kendisini bu kad:ır şaşırtan :.c.hdıi 

hi r lfırlıi JrnH:ı) :ıın:ımıştı. "Kendisi. 
ııı -.ustııı-rııı briki hu mulıleşern ":ı

Jnndu, belki Siilıeyl:i Hanımın du_ 
dnklarııal,ı çiçeklenen tatlı güfüın. 

~cnıclcrcli, lıı-Jki tlc Jlerianın ciddi 
ve l,ı.:dcrli lıakışlarıytlı. 

T:ılısiıı Efendi bu kibar ~alonıla 
hir kollıığ:ı ı.:ömüliip rah:ıl r:ıh:ıt 

oıurnıaklnn ürküyormuş gibi şöyle 
bir i;;kcmlcııin kcnarın.ı ilişiver. 

ıni5ti. Kafasınd::ı garip bir düşün
ce tlüi.Wmlenip k:ılmıştı. Dir:ıı son. 
ra sofra~ :ı gidecekler. yu sofrada 
ııeza'krte u~·nııyıın hir hareket ya~ 
pıverirse. ya sol eli ile çat:ılı kul .. 
lanııın:ız~ıı, kibar gelininin yanında 
ne kıı:dıır uıanac:ıl.:lı. 

T:ılışin Efendi bunl:ırı düşündük_ 
(."C J,17anyordu. Simdi yeni ütiilcn_ 
miş pantolonunun içerisinden ~·ı

kan kabn kunduralı kocaman ayak. 
l:ırını çok gülünç buluyordu. 

E~er Süheyla Hanım olmasaydL 
söyleyecek hiç bir şey bulamıyR

coklardı. flereket Yer!lin .ıki Beri:ının 
~ınııesi genç bir kız lıatifliğile mii~ 
lcm:ıdiyeu konuşuyor, eınldaşarak 

hi r daldan ötekine :ıUayan serçel
0

er 
gilıi bir mevzudan ötekine f(eı;erek 
lıiC" durup dinlenmcrlen söyleni. 
yordu: 

- Bu ~ene havalar fenn ~idi. 
) or. 1Jallıuki ser'in camlarını da1ı:ı 
tamir cllimıedik. Konak uwn nıiid
dct lıakımsız kalmış... Yapıl:ıc:ıl, 
öyle işler '"ar ki. 

Jhtiyar ~ikii:rC't eder gibi Sühey. 
laya h:ıktıkt:ııı sonra: 

- Si7., <!etli, lıir k:ıı; scııeılir ki 
y:ılım: Iııır:ıJ:ırı !değil lıer şayi ih. 
'Jllal etıni~tiniı. Yüzünüzü görenlrr 
cennetlik oluyorclu. 

G:ılip lıab:ısmn sert sert haklı. 
;\damc.::ığız :nııkıınnrak sözünü yıı
rıda bır::ıktı. .Muhakkak yine hir 
pot kırmışlı. Kırdığı potu t:ıınir r_ 
rlcbilir miyiın diye ök1;ünndie bıış. 
J:ıdı. Öksürdükçe kızar<lı. :ııu:ım:ı 
fih Süheyla Hanım im sözlere kız. 
mış görünmerli. Yine daldan dal:ı 

sekerek. mana<ız konuşmasına ete. 
':ım <'iti: 

- Aman efcn!dim1 şehrin gürül
tiisünden gazetelerin şikôyet et_ 
mektc ne knd::ır haklı olclukl:ırını 
buraya inılikteıı sonra unladıııı. 

?\e b:.ış :ıi,trılıcı ı;ıürüllü hilseniz! 
Tramvay çanları, otomobil korna. 
hırı, s:ıtıcıların vakitli v:.ı'kitsi1. 

h:ı~rışm:ıları, lıunl:ı.r yclmiyorınu~ 
gilıi hi r de v:ıpur düdükleri. .. 

1hı iyar sessİ7. sessiz ~ülerek: 
- Buradan höyJe şiliiyet ccl iyor· 

saııuz. dedi :nı !depoda olsanız ıw 
ıliHrcksiniz. Fak:ıt biz ıırlık :ılı~. 

lık tıı ı.:iirüllüniiıı f:ırkındıı hile ol
ııı:ı) ır, ö~le değil mi oğlum. 

C.alip. ııklının çok uzaklarıln ol_ 
duğıııııı dalgın bakışhırından anl:ı~ 

ılı~ı ııi<ıınlısınm yüzüne Jı:ıkın:ığ ı 
rcsnrcl e<lemiyerek: 

- EH!. ıledi. 

Tahsin Erendi, lıerkesi J;oıııı~-
1urınak arwsunıla idi. Fakat bu sıı· 
retle hir türlü sohlıeli k:ı) ıın1nrıı:ı. 

dığını ııüriince uoi(rııdrın ıloi'lnt):t 
Beı·ia> :ı ıliindü: (Devamı var J 

~~sueruvv~ 
°'/\o"-AJV"VV""-""°'/V'VV'-"'""rV'"""-~ 

Benzin tasarrufuna başlanırken 
B ENZlN tasarrufuna başla. 

nırken, şehrimizde bir şey 
gözümüzden kaçıyor: Taksilerin 
dur~k tutma itiyatları! 

Bı:zde, - diğer Avrupa şehir. 
lerinin tersine olarak -, m 1sela 

~ ·-> 
~ 
<( 
ı-

Salı Çarşamb J 
30 Tem. 31 Tem. 

'H C'ema ahı• :t:i ı enıa tıhır 

h l . .ı 'ti lııt.11 ı-.7 

\ıtklı1t .. ı \'u,.:ıtı t:z;uıı \ .ı-. •• ıı l'.~.ıııl 

Utlneşlıı 
ılrıtıı,u 4 .H 9 26 -t :;:; 9 28 

Öl{lr ı ı 20 ,, 5'.? 12 20 4 :i3 
1ldndi 16 16 8 .J8 10 16 ıı J9 
Al>~ımı nı 28 ıı oo 19 :n 12 oo 
Yat6ı 2 1 19 1 00 21 17 1 ·19 
lm"8.k 2 :s ı 1 23 2 m 7 2.i 

Beyazıt durağından kalkan bir 
taksi, Taksime müşteri götürdük. 
ten sonra eski yerine boş dönmek 
itiyadmdadır. Yolda biriı;i çağı. 
rrrsa ne fila! Aksi takdirde o dö. 
nü~i.in mucip olduğu masraf, ho. 
:1Una gitmiş olacaktır. 

ı'Vluayyen duraklar, muayyen 
taksilerin i~gali altında gibidil'; 
Adeta bir gedik usulü •.. 

Bunun önüne geçmeli, Taksi. 
lerin cevelfuıma bugükü lhtiyaç. 
(ara uygun bir istikamet vermeli. 

Hem böylece müşteri lehlnc 
menfaatlel" de temin edilmiş ola
bilir. Misafir bulunduğu durak. 
lan dönüş seferi yapmaya hazu
bulunan talcsi, evvelki yerine bir 
müşteri çıktığı zaman eksiğine 
de gider. Zira diğer tarzda tama. 
men bedava gidecekti ... 

Belediyenin bu usulü te§Vİ~ ~e. 
tamim etmesinde biz fayda goru. 
yoruz. 

H1KME1' MONlR 



.. - VAKiT 30 TEMMUZ 1940 

Mete şiİ-e b_i_A_k _ _ı 
denizden döndü 

TAKSiM : SIRA SERViLER- 86 
\"AB \NCI Dtı.Llm 0CRET1MlNE 

önemli surette ı:alışınnk üzere tesis edneıı 

Y ENi K OLEJ 
111,, u•ta '" ""' ""'""""' ' '" " fM«k talebe l<a)'rt vo kabul °"'"' 1 

Fransız'ıır larafınıhın kıralanaıı 
"M'}te" ~ilebi atlattığı bir cok "var
ta" lardnn sonra nıha) e! dur. :ık
~am geldi. 

Gemi <!emir 11tnrken biz de nıer _ 
dh enleri tırmanı~orduk. Cı;iincu 
kaptan Rahmi l\elıçı: 

- Bızarlııla guknıeı~ıııız. Urnnıı 

sidccek iniz, clrıliler. 

T,1bıl biz tle Orana miilt'\'Cl'cihrn 
yola ~·ıktık. Bu sır:ılordıı l ıııl)ıı h:ıı·
lıe ı:ıirnıi~ti .• Biı tom ~ ol'ıı \eyre
dtl orduk. Tel izle şu h:ıbrrı ald ı :.: 

Milli Piyangonun 
Tam biletvetam ikramiye 

esasına istinat eden 
7 Ağustos 1940 çekilişi 

bu •m """'""''"''' l<'<l•I~"""·' "'"'" ""'" "· Leyli lru;~ ,~ın" ~ 

l 
liel• talebe.'(' mııhsustur. tt.ruıut almak için her ı;ıin ?llel>tep ld:ırC!ln1' 
ınür.ıcant edilmeı.I Tel. -t 11.iO 

• •cv w.-•M2& +AH ._ _ ____ _:.::~------.-----------------
- Ha:- rolo, dedi, bizden öğren_ 

mck istediğiniz m:ıliım:ıt sizin işi. 
nize yaramaz ki. Biz ne bir deni
iılem sc~ :ıhıılinclen. ne de korsan
lıktan geliyoruz. Sadece ufak bir 
Akdeniz scrahati. 

- Evet öyle ama bugün dikenli 
nıaynlcrin doldurduğu Akdeniz. nir 
"ölüm l:ır!nsı,. Bl ılmaz mı? .. Eh 
bö)le bir tııı·Jadıın geı;erel.. gelnırk 
pek le kolay bir ~ey otmno;a gerek. 

RnhnJi Kelıci Tiirk rleniıci~ine 
bas bir crla ile: 

- ı>crhal '~oluııuzu dcgi~lirin. 
Tahtelbahir trlılikc l ,·ar ... 

Bunun uzerine clumenı hp:ınya 
~ularına kırdık •·c f<,pnıı~ nııın llo
ıo.as limamna 'asıl olduk. •Barselon 
konsolosluğumuz lıizi B:ırscloırn ı;a
ğırdı, ıki J;llll Ho asla k:ıldıklıın 
~onr:ı B:ırsclona gittik. B:ırselontl:ı 
kaldığımız 10 gun zarfında çcktiğı_ 
mizi l.ıir hiı bilirız bır de ı\ll:ıh ... 
Aman ~:ırabbi o ne 1-ıtlıklı. Bir pa
ket ~i~ara 7;, irnrıış .. Fokat hunu da 
pp·:ıllah değil i:ı, hani lij 1-ıınış 
hile \'ersek hul:ıını~orı.Jıık. Ekmek 
clesenız otes pahıısııı:ı. ~t·kerin ise 

- Böyle "kuru sıkı,, tehlikelere yüziınh güreıni~ o:-rlıık. Sô~ Jcıııc i 
ko!ay, kolay PllPl!ı:. bı.ro~a.~·akl:ır. al ıplır arı:a ıznrnrit içmekten çığer. 
dan olmaılığımız ıçııı bır olum pn- l 1 ., - n:ı~landı. 

1 'k 1 • • b" crı nız. .. 
n:ılırı o :ın '' ·c enızı ır ku~ Jı:ı. 
fifli~i ile geçerek geldik. ~lanıııafilı ~ilıajcl llarselonılan f,lıınhııln 
m:ıdcm ki hlilorsunıız o halele ~ıze hareket elnıck emrini ıllrlık lıcmi

:o;eyahallimizi anlatayım: deki dmcıılOl u rla lıoşnllmışı ık. 

4 şubat 940 lo lstanbulu terkeclc- Bar:.clpnflıın hareket ertB..ıcn 4 r.ün 
rek Porlabuka doğru hareket ettik. sonr:ı i\lc inay:ı ı:;clrlik. lıo:) onlar 
Fransızlar hesabına Port:ılıukla - scıniyi konll'ol edeceklerdi. t~ün -
Bon nrnsında maden ıoşıyac:ıktık. düz fıç süngülü nefer lıir çn' ıış, ı;c
İlk zamanlar bu vazifemizi kolay_ celı~ri ele 6 süngiilii, lıir çıı,·ıı~ gc. 
lıkln yopıyorcha'k. Fakat zaın:ın iler- mide nöbet bekliyorl~rdı. 1 in rc
lcdikçe - dalı ado~rıı ıı harp kı- na~ı ltnhadıı kahlılhmız mildt!et 
zışlıkça - bizim işler dl': zorlıışı - znrrında 

0

hiç bir şry alamıyorıhık. 
:;ordu. 2 haziranıln Pol'lnlıukla bıı_ Yani "paranın pnra cınıcıli~i .. ycr
lunu)orduk. Akşam olmak üıere ele iclik. :\e lngifü, ne Türk, ne 
idi. Hepimiz geminin Siİ\'erlesinc Fraıı~ız pnrası kalıul ctıniyorlarılı. 
çıknıı~ gıırubu se3 rcıli3 ordıık. Bir- nir Joknntaya gitnı işlim. frii1clrc 
rlcnbire r .. ınıırnr dlidükleri IHme)·e karnımı ılo~ ım:lıım. Cıkardım lıir 
ba~laclılnr. Bir. gemide mi kalalım'? lııı::ıliz lirası 'erdim. (İar~on sırıı
Karn~a mı çıkalım di3e ılıışüııilr- ıı: 

ken \lın:ın tan•nreleri ükün etti. - Get>m~ı .• dedi .. Tiirk para~ı 
Bombnrdımaıı hüliin şiddet ile luış_ Yerdim almadı, Frnn1ız para ı 't':r _ 
ladı. Hepimiz karn3 ıı çı1ı:tık. Bom- elim almadı, ille: "Dolar" di) ordu. 
hal:ır sağımıza, olumuz:ı dfişü)or- nen sinirlendim: 
du. niz de bomhnl:ırl:ı adeta kö,e - r.enıi)e gel de snnıı sarııır,t:m 
kopmaca oynu;)orclıık. Hava kara. bir kova (dolar) .-ere ·im. dt':ılim. 
nnea l:tH•nrcler gittiler. Tekrar ııe
miye döndiik .... Çok şiikür hiç bi
ı im izin burnu bile lrnnnmarlı. Porı_ 
:ıhukıa bıılunduAumuz müıldct zar. 
hndn günde beş, nllı kere lay ·arc
ler lıırnfınd:ın rah:ıısıı edilrfik. 
Porlahukla .bir mazot deposunun 

Sm·ariıniı Rnmi Sl'fero~lunuıı ı:e

minin e!tki or.entn~ınıla bir taııırlı· 
ğı olma~a idi lınliıni1 haınplı. nı:
rekct ırcrs'ln o oc~ntıı lılze kı cdı nç 
lı ıfa yiyçrr.8iınizi tru:ıril.: cılehil
dik. ltnynn \\onırrılıı nihn\rl lıitıı. 

inhl:\kına şahit olduk ki bu pek Ayın 22 i'iinrle t;:ınnkk:ıle\t': rl111!-
miithi~ oldu... ru h:ıreket etlik. Yol cin lnııiliıll'r in 

Gök ) üzün de demir pıırı;alıırı, , idııre~indl'kl bir Frırn~ız in), :ırcsi
kömii~ ıo:ı:lıırı ııçıı,orl:ırclı. flepolıır 'ne ra~tgeldik üstümii:ı:de lıiı iki ile. 
lam a.lı E:l~n 1anclı \"C Porıııt~uk .. u. ı ra dündıi. 11:ı}rnğınıızı sördi.ıl-ten 
rukl:rı 6 ı;un 3 angın kızıllığı ıle or- I sonra gitti. 
t ııl ıl ıı. 1 

li h:ızıranda Portahuklan ı;imcn
to l ıikleyerek Bi:ı:erıa, a hareket el. 
lik. l\l:ırsilyııl n geldiğimiz. :ı:aınan 
bi:ı:c: 

htc huııün 24 ki:sılik mııretıch:ı_ 
ltmızta s:ığ salim memlekete kn-
' usmuş lıııhınu~ orıız. " 

Kadri l\C1ya/ıa/ 

Ankaradaki yüzme birincilikleri 

lstanbul birinci, Ankara 
ikinci geldi 

Aııkara, 28 (A.A.) - "Gecik. 
mi~tir". 

Dün Karadeniz havuzun.da 
ba"hyan "Türkiye yü:ı:me birin. 
ciliklcri" müs2bakalarına kalaba. 
lık bir seyirci kütlesi önünde bu. 
gün de dc"·am olunmu§ttır. 

Büyük bir intizam içinde ve 
çok hcyet"anlı cereyan eden mu. , 
tabakalar sonunda yapılan tasnif. 
de, İstanbul mıntakası ekibi 151 ı 
puan ile başta gelmekte ve bur.u 
Ankara ekibi 54 pua:ıla takip et. ' 
mektedir. Diğer ınıntaka ekiple. 
rinin de aldığı dereceler şunlar_ 
dır: 

Kocaeli ekibi 54 puanla ücün_ 
1 

cü, Seyhan 38 puanla dördünci:. 
Samsun 30 puanla beşinci, Bı:rsa 
18 puanla altıncı, fzm:r 14 puan_ 
la yedinci, A ntalya sekizinci ve 
Kayseri dokuzuncu olmuşl~rdır. j 

Bugüni:ü yarışların teknık :-c. ı 
ticeleri de şunlardır: 

1 100 m etre ım·t üstü : l - ı1ah. ı 
mut (İstanbul) 1.24,1: 2 - Bed. 1 
rettin (Kocaeli) l.29.4; 3 - ı 
Mehmet (tzmir). 

200 m etre ıcr~ıt: l - Vedcıt j 
(İsta) 2.51,9; 2 - T~dik (Sey. I 
han) 2.54.9; 3 - Neıad 2.59.9. 

1 
1500 metre sel"btst: 1 - fwa

him (ist.) 24.34,7: 2 - C:vat , 
(Kocaeli) 27.31; 3 - is:r.ail 1 
(Samsun) 27.35,3. j 

Atlamalarda: 1 - Fahri (l~t.) I 
14.30 puanla; 2 - Bürhan (A:1. 

kara). 1 
4 x 200 bayrak yarışınd~: 1 -

İstanbul ekibi l 1.20,8: 2 - Sam_ 
sun e<:Cibi 12.00,7: 3 - Se}han 1 
ekibi 12.23. ı 

ilunlardan sonra yapılan suto. 
pu müsabakasında da Ankara, iz. 
miri 4. 0; İstanbul Kocaclini ı 1. 0 
mağlüp etmişlerdir. 

Müsabal:alar:n hitamında. de. 
rece a lanlara su sporları federas. 
yonu reisi tarafından hediy:ler 
verilmiştir. 

BORS A 
Ankara 29·7 -9.tO -

--ÇEKLER--
1 :Sı.<'r lla 

ıoo Uo<ar 
100 Frı•, 

1110 Urı- t 

.J.'!I 
137._ 

10-0 ı.- ıc rf' l 'rı . suıı 
ıou t- ıcırın 

•()ıı ltıı.• ı,ıımrk 

11111 K,.IJCd 

100 Ornlıınl 
ı ou Ll'\ ıt 

ı oıı C,'1•lı ti.ı·o"u 
1011 ı• ... ; .. t. 
ı oıı l.loı:s 

100 ' '"tıı: • 
Jfl(J ı .... ~ 
ıou ı ıııııu 

100 \ l'll 
ıno ı ~n-t Kr. 
ıoo ı:uııı,. 

,\ ltııı 

n.tıın.; 

1.6>1 

13.!l:l 

11.G!" 
l.Sli.; 
2.!!K 

31.f.JO iO 

- Esham ve Tahvilat -
:\lu'•'llrlo nlm:ı.mı ~tır. 

Sn-n-Enıınım :? Ht.!li 
:sıya~t:rr.unım 3 19.!Ji 

İli rami~ e aıtNll Jlmıml~e :\lil,ıJ;ırı U.rıı.ml~ e tuturı 
J.l ra Lira 

1 40. 000 40.000 
1 10.000 10.000 
2 4.000 8.000 
3 2.000 6.000 

40 1. 000 40.000 
200 100 20.000 

2.000 8 16.000 
20.000 3 60.000 
20.000 2 40.000 

42.247 240.000 
Bu çekilişte 200.000 numara vardır. Tam 

biletler 2 liraya; 'yarım biletler 1 liraya ~a
tılmaktadır. 400.000 liralık satış hasılatı
nın % 60 ı (240.000 lira) ikramiye olarak 
dağıtılacaktır. 200.000 biletin 42.247 si ik
ramiye kazanacağından ikramiye isabet 
nisbeti ]o 21, 1 dir. Yani 1 O.O bilette 21, 1 bi
let mutlaka ikramiye kazanacaktır. 

2 liralık tam biletle.· 40.000 lira, 1 liralık 
biletle · de 20.000 lira kazanabilirsiniz. On 
biletten mürekkep tam ve yarım karneler
le verdiğiniz paranın dörtte birini mutlaka 
geri alabileceğiniz gibi talihinizi de on bi
letle tecrübe etmek imkanını elde edccck
sınız .. 

~ . • ; • . . ~ : . . - ... : ~· .. " 'ty~ 
' • ~-~ -~ .f .f" ,, "lı ,•. • .. . .. _,,. .. 4 •1""·''•" .. 

l(ısa haberler: 
• l tal)anlar ıarnfından ~ıcılya ti

~naııhırınılan birine göliirulcn De_ 
mır sılcl.ıı, ibraz edilen e' r:ıklıı 
l'iirk. ,·apuru olılu~u 1-sb.lt cdılılı
ğınden p:ızar gunü serbest hırakıl
mı.,ıır. Şilep bir kaç ı;üııe kndar li· 
ıı:ıııııııızıı ı;clereklir. 

• Dün Ronı:ıııyıı, Çek) ıı ''e \'uF11> • 
'n"~ay:ı 22 bin llrıılık ilır:ıcnl )O _ 

pılrnı5, ko;') ıın derisi, zeytin~ ağı1 
rındık İçİ \'C pirnn ynı;ı günderil-
11lİ5Iİr. 

• Xe.sinı kızı füızıı nılınLla altmış 

beş ) :ışııııln bir kndın pazar siinü 
T:ık~iınücn geçerken hir otomobilin 
-;aılcınesine nıarıız kıılıııı~, k:ılılırıl
'''ğı Be~ oğltı hnstanesinrlc ölmüş
tür. 
Hozanın cesedi morgu kaldırıl _ 

ınışlır. 

Y eni N e">r ivat 

Hj tler bana dedi ki 
Eski l>:ıııziı; hukumetlnın n:ıs· 

}On:ıl o;o~yalist şcfı Hermnn R:ı,·_ 

)llİnıt lıir ımiclckl en-el fiillere 
ıil h:ı:ırnlnrını ,,e iinıinü:ı koııu~lu . 

ğu mc~clrlcri hir kitap ı:ılinde nc~
rc-tıni~ıi. llcı·ınnn n:ı .. 5ııing IJitle
riıı i!k 1:ıııı:ıııl:ırdn biiyij'' hir t'~

' nr mahremi olılııı:tıı "e ~nnra ıln 

on:ı ınn!ınlcrctlcıı ılolnyı \lınnnya

ılnn tnrrlet1ildi!li için ir a edece_ 
iii hir Nk gizli «e\'lcri lnılunduf,uıı
rl:ın bu kitap derh:ıl :ıliıkıı ill• kıır

• ıl:ındı. H:ıklkateıı nav nlnıt "Hil. 
ter lı:ın:ı dedi ki., ismini '·erıliiti 

1
1 

tııı kit:ıpta sh:ı~t bir ha' atın hii. 
'ün clz!i t:ırıı!'nrını ıınl:ıtmı": "t' 

' nii tııkhrl hırrı lı:ıkkınrln Hillrrin 
ıkiTlcrıni cıı-la\R alım~tı. 
hıe hu kitap \ti . ":ıc-i Kıırocıın 

.ııra(ındıın "l' ('01< t:ıllı bir irn<lr. ile 

l 
lisanıınızn çe"rilıniş ,.c SC'nıih T.ıil

'i ki'aph:ıne~i 'or:ırııırlnn nt':~rol11n
·ııu~ııır. T:ıv~İ\'e edPriz. 
ı~~~~~~~~-~--~-

1 /. ... 

1 KAYIPLAR 

1 1658 :\o. Jıı ıılı'k:ııııı z.ni l'lliın. 
Yeni"ini ıılarağımdan t·~l.biııin 
hül..mü yoktur. ı\rnnı Bct'İlyan 

(3:!99j) 

• •• 
ı.clcııbtwi orlRokıılıındnn ıılıııış 

olduğum 1.11.1!138 ı.ıl'ih \C 4 mı
ııınralı orınmeklep diplomnnıı zayi 
rtıinı. Yenisini :ılacrığımdan cski~i
ııiıı hiikıııii ) oktur. 

Sultaıı:ıhmcl, lcmdnr C:ıd. 
:\o. 36 IJolid llıı:.ıkt'r 

t32997) 

Salı 30-7 -940 
i.30 i'rogrAm, \'e nıcınlclı:cl !'>a

nt n)nrı. i.3;> ~Hizık. 8.00 Ajans. 
8.10 8.20. Ev kııdıııı. 8.30 )lüıık. 

, 12.311 l'ronrom. s:ı:ıl n3:ırı. 12.3.;i 
i\liizik. 12.CıO Ajans. 13.0:ı '.Müzik. 
Pli\kl:ırla muhtclir ş:ırkılnr ıırogr:ı
mınını!cvnrıı ı. 14.00 i\Hiı:ik. 18.00 
Progr:ıııı ve ıııenılckel sn:ıl a~:ırı. 
111.fı:; ~liizik. ıs.:rn Çocuk s.ı.ıti. 
l!>.01) Miiı:ik. ocuk lor ı~·in (Pi.) 
19.15 ~liil.ik. Fasıl lır)cli. l!l.15 
)lemll'kcl "n:ıl ayarı, "t' :ıjıııı~ lı:•
beı·leıi. :rn.oo )1li1.ik. ı:iıtic;iııin 
~anlı. 211.30 .Müıik. Aııkarıı r:ııh osu 
klimc ses ve snı heyrll. f dnrc ~ıicıı 
~le ut <:emil. '.!l.1:i Sl'rhe)\ı sn:ıı. 
21.30 J\onuşıııa lrndyo guzctcsi). 
2 l.4ü .\liizik. Hodyo salon orkcstnı. 
22.30 ~lcmlcket s:ı:ıl :ıyarı, aj:\n'i 
h:ıl.ıerleri. '.!2.45 Müzik. 23.00 illıı
zik. 23.30 Yarınki ıırogr,1111 'ı: l..J
panış. 

E. Sadi T ~k T iya trosu 
1311 gere { llcylıcliclc) hkcle ~:111.ı· 

nosund:ı !\.\ ' 'X,\ X,\ \'oılvil :ı ı•ct tll• ----Ra.şit Rıza Tiya trosu 
:10 Temmuz ~alı g(inii nkşnıııı il, -

kırkor :ııilıt~·adi 1ı~1ı~·esiııılc cıx
L.\ H ı m.\llŞ .\ll;"R,\IHX.\ koıııc!lı 
:ı perde. 

Kaıiıkoy Sıı//ı llirinci llıı/.'ıık ilci· 
kinı/ifjindtıı : 

U I0-260 
ırorhi3 e yeri ek sııb:ı) ukıılıı in· 

bıır hir lıöluk :l Xo. 803 de iken Es 
ki~C'hirde 21 nci :ılny lCdck ~ulı ı) ı 
olnrak la) ın edilıliBI hildirihlıği 
ha!ıle ıılıı,ııııl:ı huluııııııı~ :ııı \'C ika
rnctı.:ılhı nıc~·lıul l\al;ın \'ıı~ur l\nru. 
\'llnıaza : 

Galıılada D:ın iş hey lı:ın ı ndn 10 
.:\n. da Yıısıır .\ liş:ın l:ırıırıııdıın 
:ılcdıitıi7.e ikıııııc ı·dill'n istıhlrnk 
ıla,·:ı,ınıl:ın ılol:ı ·ı ıı:ırııııııza ı;iiıı
ılcri:cıı t.lıl\'clnaıııclcriıı lclılii! edi
lr.nwıne"i hıısrlıile oıı • beş ıı:ün 
ıüüılılclle hakkınızdrı llıincn ll.'hli- 1 

ğ:ıl icra~ııı:ı k:ır:ır \•crllnıi~ \'{' nıu
h:ıkcıııcnize h:ıkılrnak i~·in toyin 
kılııınn l t·S-9 10 çn"!tmh.ı A"Unıı 
"'aaı 10,l:i ta}İn kılınmış oldıı~un
ılnıı o giin ''e o sn:ıtıe m:ıhkcıııc<lc 

bizznt wy:ı lnr:ırınızd:ın ıııııs:ııl· 
d..ık Yckiılelıınnıc ile lıir \'ekil r.ı•n
<lcrmek ~urrtilc hazır hıı'ttııııı:ıılıi:ı 

:ıız t:ıkclirclc hakkınızda !!İltlJ> k:ı
rarı itıihnz oluırnc:ıjjı \'C lııı h:ıp
ı:ıki ıl:ı ,·a arwh:ılile il:'ııı ~ıırrtiııin 

rlirıınhancyc talik kılınılığı tl'lılil! 
mııkamına ilitn oluıııır. 

mlmllllll:llll .. mııl!:ırllllEdPIZll!~''P~*IZllA~§l~tiM!llll .. llllA&l~BY .. SllCllll l*EFFH -

Türkiye 

Zira a 
Cumhuriyeti 

an kası 
Kuruluş l a r ihi: 1888 

Sermayesi: 1 0 0,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajanı adedi: 265 

. Zirai ve ticA ri her nevi banka munmeleleri 

ı;ara bır1ktırenlere 28,800 Ltra 
ikramiye Veriyor 

t.lraıı l Baııka~ıııılo k11111h:ırıtlı \e . /. ın~ıtrru l rıe .. •l[ılı• . 
rııııla cıı ıtı i>O liı·uı;ı hııh ı ıı:ııılarn ..;crnc-ıle .J tlct':ı 1,·t•ldl<'c'l'k 

kur'a ilC' JL';'lli;rılıtl.:l plı1ıııa ~orc• 11.:rnmiy<' ılıı[:ıt ı l:wnkı ır . 
Atlet ı.0110 l.lr.ıhk ı 000 l.lrtt 

• • 5UU t.llOU • 
• • ?bil • ı.oou • 

.ıo .. Hltl .. 4,HflO • 
1110 • :;o • ~.oııo • 
ı:w .ıo • 4 .ımo • 
ırw " ıo • -<.200 .. 

Dfl\KAT: Ht-~ıtfılnrınrt ıkl ııııralar nıı ~ene lçlrırtl.' fı' 
ıırad<ııı ıışnğı d\lc;ııılyenl<'Te lkrnıııtre o:ı!<tı~ı takıllrde ~ 2111 
raılıı::l)IP \'erllPt'l'kllr. Kııralur flPOe1e 4 t1Pfa: 1 Eylf'll 
1 Bııııırıkrırıuıı. ı Mnrt \'e ı H:ı?.lran ı ııllıl•·rııı•lf' CPklJr>, kılı 

Devlet DemiryoHan ve 
i şletme Unıum idaresi 

Limanları 
ilan lan 

Anknrada ın :ı. cdllmrkl~ olan D vtc-l n·:ııl::,-oll:ırı h""':ı" ı ır.ı •il 

te.svlyc.sl ile ctrnf lhnln dııvnn \•o luıp:cı o lası ın,.ı:ıtı kap-ılı ınrt u •ıı.:c \ 

\ııhldlflvat llz"'rind~T! c:<s'll-n"Y" konmu tırr. 

ı _ Bu ışlerın muhammen ke ır bc:lclı :~oro liradır. 

2 _ 1 tek~ıl r bu ı.c alt,,.artn"mr ve 63 r "''rıı.'u l'C'\'lt't Oı>mıno'' •r•n 
ı.nknrıı. ,.e g;rk<'C'I vc.-·ıclcrlndcn (110) !;uru, b"drl m•ık:ı.' ı.-ı ._ ... "il 1 

s _ Jo~k:ıutnıc 15 8 ~tO larthln<' mUıı:ıdıf per?emh" ~nu • 'l.t 11; 1" 

Ankarnda D. D. Ytıl <l~rc~lndr topl'ln.'lC.'lk Merk"Z. l komi~ 11 l"ICU ' P 

tacalctır. 

4 _ Eksiltmeye gtrcbllın"k içın ist klil"t .n tcl;U! mcktupl:ı•• 'I" hd li 

te a~nğıda )azılı tem nnt \'C \'esalkl aynı gUn saat lfı e ı.acı~r h;ı.j1 ı. ıııı 
zar! içinde kom!. yon rd::llğlnc lel'ıll etınl~ olınaları !Azım ı:r. 

ıı. _ 2rno No. ltı tmnun ahkt\ınına ııyı;-ıııı (2100) linı.tık ın h~' J,a' 

lcminııt. 

b - Eu kanunun Laytn etli~! \'rslkalnr, 

c - Bir ılcfada en az bu ı;lbl i !erden 15000 liralık bir 1~1 y:ıp1 • n 

dair \'eslkn. (4071) f660ii) 

Belediye sular idaresinden : 
ldaremlzln Cibali mıntnknsı mUfcttı,lığl daha mcrl•czt ..-c nbonrlr'1-ı' 1 

zin gh.1.p gelmeleri daha suhuletli olan Fatihte llncarknrdcşler cadd~sın ' 

53 No. ıu binaya nakledllml:Ur. <6660) 

VAK I 1"' matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 

edip 
yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği işleri alır. -S31ııhi: ı\S/11 US 

llıı~ıld ıelı )er: VAK.l'l Jlcı/ban$ı 

Umum neşriyatı fdnre ellen : 

füf fk Ahmet SeoenQll 

k 
b 


