
GVNl)N EN GEÇ sur.iNDE 
E N SON HAV ADfSLERfl'LE 
ÇIKAB BALK GAZETESiDiR 

Alman iktısat 
naz1rının beyanatı 

Sablbl Ye Umum Ntı1rtyat 
Müdilrii: 

BASAN RASiM US 
Buıldığı yer 

V & K 1 T M.\TBAASl 
Ankara Caddesi V AKIT Yurdu 

2~ 
TEMMU Z 194 0 
CUMA 

REKOR 
Bir günde 

29 Alman 
tayyaresi 
düşürüldü 

ı..:.!~~dra, 26 (A. A.) - Resmen 
y"'Qlrtldiğine göre diln düşürillmilş 
01an. dilıman tayyarelerinin mikta
~ 29 dur. Bu milttarm bir rekor 
t~ etmekte olduğu zannedilmek 
t~· Geceleyin d~manm lngiıte· 
etıin cenubu şarkisi ile cenubu 
~~bisi ve Gal memleketi Uu:rinde 
·~if faaliyeti göriilmüştür. 
Ci lnriJtcrenin şarkında bir şehrin 
\'arına bombalar atJlmmtıı·. Ha -
~ Ye telefat vukuuna dair hiçbir 
'°er Yoktur. 

ltalyan tebl iği 

. Cebelütlarık 
llalyan tayyareleri 

tarafından 
bombalandı 

,
1
'f1ac1a bir mah:..!, 26 (A· A·) 

i? la.ıyan umumi karargB.hınm 
, ~llnıa.raır tebliği : 
bı~ l'lı.bardonan tayyarelerimizden 
tece eokJUı bir filomuz, uzun bir 
trıt d tı~uaundan eonra, Cebelütta· 
•il ~ U1!8iine varmış ''e bu üs
t.~...,lllO&rdunan etmiştir· Bütün 
lel"dlr:'leriıniz, U!ılerlne dönmii~. 

'biı-Ş~ Afrlkada. Dcrne üzerinde 
~ 8.Va alanı yapılmıştır. Bu a
<le :lefat.a sebebiyet vermemişse 
~ enııniyetsiz bazı ha.sarata 
(';ı~lıntıftur. Avcı tayyarelerimiz 
ta~-~ alatenıinde bir lngiliz 
1f~i dll§ürmüştfir. 
~~ petrol tesisatının 
teıeıı h ınıazu neticesinde vukua 
)'~ aııara.t, dllşmanın da iti.rafı 
' . Pek JDU:himdir. Çıkan yan
~t :ra.Yet dalreai ancak birkaç 
~ra t.ahdid edilmiştir. 

l\"iizlerce Holandalı t- . 
""'"rıt kamplarına 

aönderildi 
j~1:~· 26 ( A.A.) - D.N.B. A. 
ltıtrafa La Hayeden aldığr bır S b nazaran, Holandada me
t~ b.uJunmakta olan kadın. 
~e ır kaç Yiiz Hollanda müs
ııil Sevk ~!-Jru tecrid kampları· 
~edıl~ış]erdir. Bu tedbirin, 
~ J\J mustemlekelerinde bulu.. 
~~ınanıara yapılmış olan fena 
Vt 'dil e!erd~ dolayı alındığı ila-

ınektedır. 

~:- en ~ Clialerlndc.llı.. B1t 
'-rta ftpur \'e trenler vUeutıa 

...... bir -• parr.a Mrtnllk vel'lllek 
ele Pl&Jlara kOf&lllarla dolup ta· 

.::or. En 't.ımha hafta ortalarmcta 
)' 4leaJ& mlpt.cJAlarmm •l aeı, bu 
~ dfter yıllara nazaran fok 
ll &rtnıııttır. Restmcle, &1inet 
ı.=:n• l'ftlkll gözlük cam1aı11t 
.._. "' • Hn ... lseadller-.ı 
l'ıt lzıa llttlnll.ttne brrakaaıık ola11 

Dr. Funk 
l ngiliz. 

ticaretinden 
korsan l ık diye 

bahsetti 

AVRUVADA 
·Serbest rekabet 
rejimi kalkıyor 
Doktor Furn'a göre 
hakim parayı Alman 
parası teşkil edecek 

Berlla, 26 (A· A·) - D· N. B. 
bildiriyor: 

Reich Marcşah Göringdcn, harp
ten sonra Alman \"e Avrupa eko
nom.islnın kalkmması projesini ha· 
zırlamak emrini almI§ olan Alman 
ekonomi nazın B . .Funk, Alman \"C 

ya.hancı basın mUmesaHlcri huzu
runda dUn söylcdiğj nutukta 
"Rayşmark,, m Avru~ada hakim 
kı~-ınct olacağını bildirmi~ ve de · 
miştir ki: 

' 'Yeni Avrupa nizamında umumi 
ekonomi nizamını nasıl tasan·ur 
ct.ı:nek liızımgcldJğini düşünürken, 
nasyonal sosyalizm ekonomi siya. 
setinin, usullerinde, değişmez bir 
doğ'matizm He hareket etmediği e
sa.smdan kalkmalrdır. Şimdiye ka
Jar her meselede daima en i)i o· 
lan usul kullanılmıştır. İstikbalde 
de. sun'i şeyler yaratdmak faten -
memektedir. Yeni .Avrupa ekono -
mik niz1Unr, tabii vakıalar Uzerine 
kurulacaktır. 

Harbin dünya ekonomisi üzerin. 
de çok mahsus tesirleri olacağı 
muhakkaktır • .Al.manya. İtalya ile 
en sıkı bir surette Ls birliği ::rapa -
caktır. Avrupayı yeniden bina i-

l 
çin iki memleketin ekonomik kuv
veUeri birleştirilecektir. Zaferden 
sonra, Almanya.ya harpten evvel 
ve harp içinde büyük ekonomik 
muvaffakıyeUcri garanti etmiş o-
lan usuller kabul edilecektir. Ser
best rekabet rejimini bir kere da. 
ha mcydıuın koymak hususunda 
hiçbir ııiyct yoktur. 

PARA~IN Kll~mTt 
MJ:SEI.ESl 

Pnranm kıymeti meselesi, Av
rupa milletleri ekonomileri nrasın
da makul bir iş bölümU çerçevesi 
içinde tabii hal suretini ·bulacak· 
tJr. Mesele, bu suretle doğru bir 

( Dl'!lllmı 2 inci ııayfada) 

I( lıaı \e meııgaletıılıı ln!lllll1lll7 
...... oruııneı.ıe~ır. ~ -

• 

' 

Bugün salzbıırgta Uall<anlarm mukaddf'r.ıtr me\·zuııbahıı olu~·or. ~apılan 
l{Öril!frneler lktrsndi olduğu kadar alya~ mahl~·ettf'dlr . .\,akrdaki harita 
d:ı. rnrıaır.nah bir haldt: bulunan Tranalh·anya 'l'ft Uobnıc•J\ ı:-lbl mahal 
lerle Balkanların m,·,·cut 11tatilk,, dahlllndr.ld hudutları gorülmektedlr. 

Afrikada 
müthiş hava 
muh~rebeleri 

İngilizler Derneye 
Hücum ettiler 

6 İngiliz 
tayyaresi 
18· italyan 

tayyaresiyle 
çarpıştt 

Kalıire, 26 ( A.A.) - lngiliz u
mumi karargahının tebliği: 

Dün İngiliz Blenheym bombar
dıman tayyareleri Libyada Der_ 
neye muvaffakıyetle tetewüc eden 
bir hücum yapmışlardır. Deme. 
de tayyare meydanında elliden 
fazla a\·cı ve bombardıman tayya
releri bulunuyordu. Bombalann 
hepsi bu tayyarelerin arasına dü~ 
mü~ ve çok mühim hasar yapmış · 
tır. 

Bombardıman tayyarelerimizi 
muhafa1.a eden Gladiator avcı tay. 
yarelerimiz, dönüşte yedi düşman 
avcı tayyaresine rastlamışlar ve 
be-:ini denize düşünnüjll'rdir. 

Bu hareketten bütün tayyarele
rimiz salimen dönmüşlerdir. 

Dün sabahki tebliğde kayboldu
< Deurru ı lnd sayfada) 

Amerikadaki 
müstemlekeler 

meselesi 
Arjantin reye 

müracaata İstedi 

Talebin 
büyük bir 

muhalefetle 
karşılaşacağı 

söyleniyor 
Ne\-york, 26 (A. A·) - Nev

york Taymls gazetesinin Havana
daki muhabirine göre Panameri -
ken konferaıısmdaki Arjantin he
yeti, Birleşik Amerikanm yeni 
dlinyadaki Avrupa milstemlekele· 
ri için bir "mü§terek vesayet,, ih. 
dası teklifi üzerine birtakım ihti
razi kayıtlar ileri sürmüştür . .Ar -
jantin heyeti, mukabil • birtakım 
teklifler serdederek 21 Amerikan 
cumhuriyetinin sadece hukukt e • 
Sa!! üzerinden yürümeleri ve hat
ti bunu yapmadan evvel alaka · 
dar halkın reylerine müracaat et. 
meleri hususunda ısrar etmiştir. 

Kordel lJuU, Arjantin teklifi 
hakkında mütalea beyanından im
tina etmiştir. Faliat bu teklüin bü
yük bir muhalefete maruz kalaca· 
ğı muhakkaktır. Çünkü R. Hull'ün 
korktuğu gibi her an zuhuru ihti
mali mc,•cut olan müstacel mahi ' 
yetteki ahvalde vesayet usulil hü. 
kümsUz kalacaktır. 

Deniz subaylarımız 
Bu yıl .Heybclinda deniz harb o 

kulunu. bitiren gençler .. yarm saat 
l 5-30 da merasimle diplomalarını 
alıp kılıç kuııanacaklardrr. Bu me
rruıimde donanma komutanımız 
.ŞUkril Okan ve blrç.->k güzide da· 
vetliler bulunacaktır. 

' Davetliler saat 13-30 da Köpril,. 
den kalkan vapurla Heybeliye gi. 
deceklerdir. 

Milletler Cemiyeti 
katibi istifa ediyor 

• Cenen c, 26 (A. A.) - Millet· 
ler Cemiyeti katibi A ven ol ağusto• 
nihayetinde istifa edecektir. 

Bugün 
Salzburgla 

Balkanların 
istikbali 

konuşuldu 

Sovyet Rusyanın 
ne düşündüğü 

belli değil 

KURUi 

Yugoslav 
başvekilinin 
de Almanga
ya gitmesi 
muhtemel 

' 
Sofya, 26 (A· A·) - Bulgaristan 

Başvekili Filof ile hariciye nazırı 
Popof, refakatlerinde AJmanya.nm 
Sofya elçisi olduğu halde bu sa
bah tayyareyle Salzburga hareket 
etmişlerdir. 

Bulgar devlet adamlarmm pa -
zar akısamı avdet edecekleri tah
min edilmektedir. Gaybubetleri es. 
nasında dahiliye nazın başvçkilet 
ve hariciye nezaretinin işlerini ve
kaleten deruhte edecektir· 

••• 
Salzba rg, 28 (A· A·) - D· N. 

B· bildiriyor: 
Romanya Başyekili B. Gigurtu 

ve hariciye namı B· Manoilesku 
(Dmarm ! inci sayfada) 

1 MEKNES 
ivapuru nasıl 
torpillendi?s 

Vapura yolda 1 

tehlike olmadığına 
dair teminat 

verilmiş 
• Loudra, 26 ( A.A.) - Alman· 

lar tarafından torpillenen "M~
nes" gemisinden kurtulan 950 
kişi dün cenup sahilinde bir Ji. 
mana çıkarılmıştır. Bunlardan 
ağır rarah olan 15 kişi derhal 
ha~tahanere yatmlmıştır. Di
ğe:!eri otobüslerle istirahat mer 
kezlerir.e gönderilmiştir. 

Torpillerımenin hikayesini ya. 
pan bir zabit ŞWlları söylemek
tedir: 

Ba5tan nihayetine kadar ay
dınlatılmış olan gemiyi, Alman 
hücumbot!arı CV\'ela mitralyöz 
ateşine tutular. Bir torpil ge· 
miYe isabet ederek bir infilak hu. 
sule getirdi. Derhal birkaç kişi 
öldü. 
Gemı .beş orı daldka zarfında 

battı. Yüzlerce ki~i denize at
lamağa mecbur kaldı, fakat bi
lahara Jngi! iz gemileri tarafın· 
dan kurtanld1. 

! 7.annedildiğine gör~. "Mckrıes" I ! \"apura. yolda tehlikeye maruz 

1
. kalmıracağına dair teminat \ 'e_ 

rilmi~ bulunmaktaydı . 
: ............. . 

' 

·~ 
Bugün Romen l-• Balgaİ- iİs!ir!arlıe 
konuşan Alman hariciye nazm 

Rlbentrop 

Kahiredeki 
Fransızlar 

ingiltereyle beraber 
harbe devam 
kararı verdiler 

Milli komite general 
Gol' e bir beyanname 

gönderdi 
Kahire, !?6 (A. A·) - Kahire 

Fraiısrz milli komitesi ta.rafından, 
İngiltere ile birlikte harbe devam 
etmeğe karar verildiğine dair bir 
beyanname ne§redilıniştir· Mezkur 
komite, general de Gaulle'a müt
tefiklerin 7.8.ferine iman et
tiğini bildiren bir telgrafruıme gön 
dernıifjtir. 

Beyanname §UJl}an ihtiva etmeılt
tedir: 

"Bize iltihak edecek olanlar, 
memnuniyetle ka.rşı1anacaJr:t. Fa.. 
kat uzakta kalıp da Fraruıaya ka.r
§I muhabbetlerini başka bir BUl'el" 
le izhar edecek olanlara da daima 
hürmet edeceğiz. 

AlmanJar 1''ransanm yaramı i§
gal etmektedirler. Vaziyet sa.rıötir. 

Emrivakü kabul edemeyiz, Tali· 
siz vatanımrzı kurtaracak olan Bü
yük Britanyanm zaferini her Fran. 
sız §iddetle arzu eder. 

Bu amımuzu, İngiliz silAhlarmm 
muvaffaloyetine olan imanı:nmla 
üade etmek istiyoruz. 

BUyfik Britanyanın davası, 
Fransa.om davasıdır. Fransız kal
dığımızı unutmamaJctayız. 
Manasız siya.~i roiinazaalardan u· 

zak olarak, bütün Fransızların 
miişt~'rek bulunduğu vatana ka
vuşnsk arzuS'J ile, sakin kalalnn. 

V~ni Japon 
siyaseti 

ı···ar·aı····spe·•aıa··················· ·······i 
. SOD glnlerl l 

1 okyo, 26 ( A.A.J - Japon ga
zeteleri, Jaµonyanm yeni harid 
o::iyasetinin esas Yechelcri hakkın
da malumat vermekte ve harlr,iye 
nezaretinin yüksek memurları ara· 
smda değişiklikler yapılacağını 
tahmin eylernektedirler. 

Çok güzel bir deniz, macera, casusluk ve &fk romanı 

Nakleden : 1.etlıi :Rauleş 

L .... "'"'"'Y..~!~.~ .... H.~.~.~.B:.~.~:.:.:.__J 

. 
Hindistan ticaret 

komiserleri göndermeğe 
baıladı 

Londra, 28 (A. A·) - Hindistan 
hUkfımetinin Avustralya '-e şimali 
Afrikaya ticari konıi!erlc-r t~jin 
ederek, Afrika ve §arkla ticareti
ni tevsi edeceği haber verilmekte· 
dir • 

• 



:~iR'N!iKTAYA'öiKKATi'I' 24 saatten fazla ders r IWllll[ 
! cemıyetı mı ; 1 U 
l yoksa... l Yeni inha edilecekler 11 ~' 1'111da bazı kayıtlar koııdu 
İ BugUnku gazeteleri okuyanlar : 

l 
İst.:wbulda yeni bir cemiyet ku- i 
ruldDL"tlDD öğrendller• Bu cemiye- ! 
tin lsml "İstanbUlu sevenler cemi- i 
yeti" dir· i 

Doğrusu hayırlı bir t-Oşebbüs- i 
i Cemiyetin lmılııden de anla.5ıla· ! 
i cağı veçhlle, hakiki btanbullu· ! 
i lar, eevgUeriolıı 1'ÜJUZ 7ilrekle-I ! rinde b.Jmaama na olmıyarak 

I
• onan güzelHl!nl bir do t.oplan~ 

yaparak aralarmda kona§lll&k ,.e 
cemiyet nl7.Nl'l•amelerile vesllm J 

i haJlno geUnnek lsteml3ler· f 
i rvhk Flknıtln dediği gibi 
: "bepe.l lizmı; hu yurda hepai 
İ munt!,, 
i Fakat, haldkaU aöylemek 11-
: mngellrse cemlyetla tetebbUdn
! deld gaye ve hayır, c1aJıa ,ımaı. 
f den flruellııl kaybetmlJ; ft1" De 
1 yok ara11mcla mtlavl bir ıwe 
: gclmlsUr. i 
j Neden mi! Buyrunaz oevabmı: i 
: ÇünkU, heme.. ilk t.oplutmnda 

1
. 

i ccmlyettn ' .. r. i kararlardan iT 
ı fo biri: 

ı bir~ ~:ı:oıca salonunda l 
i 

Affedersiniz ama baylar; mz 
fstanbolu gtlzeDetf;lrmele cleğD, 
mldele:rlnJzl imara ga,-:ret edf. 
:ronanaz ıallbaf.. · 
111nı ı ı ı 11111111111111111111111111111ıu111 uu' 

Şekerin vesika ile 
satılacağı yalan 
Ağustostan itibaren şekerin sa

tışa vesika ne çıknrılacağm.a dafr 
yapılan pyialamı ~ olduğu 
öğrenllırrl§tir· Şeker clrketinbı er 
l.indo uzun bir mUddet ihtiyaca ki
fayet edecek kndar bol neker eto· 
ku mevcuttur. 

Hususi okullarln, yabancı ve azlık okuiı 
tayin edilecek öğretmenler hakkında Maarif \ ' t 
kllliği, yeniden bazı esaslar :teshit et:m13Ur. Bu 
esaslara göre; her öğretmenin ream! ve husu.si 
okullardaki haftalık ders saati 2~ U qıruyacak
tır. Bazı okullar buna aykm hareket ettikleri ve 
hafta.da bir öf;'Tetmcne 28 ile 3i arasında ders sa· 
ati verildiği yapılan tetkiklerden onla6ılnu§tır. Bu 

cbcptcn yeni inha. edilecek öğret.menler ha.kk.nıda 
bnzı kayıtlar tesbit edilmektedir· Bu kayıtJara gö
re, hususi Türk orta okul ve liselerine inha ed.L 
lecck öğretmenlerin menşeleri, . inha. edildikleri 
dereler için müsait olacak ve yarduncı öğretmen 
ınlıa cdilntiyccektir. Bir öğretmene azam.t 24 as.at
tcn fazla ders verilmiyec:ek, fazla ola.nlarm uhde· 
lerindeld saatler alınacaktır. 

Başkaıra çekine çekine sordu: 
- Bu aradılınız insan nende 

bulunur; ne iş yapar? 
- Kul tııyfuındandır. Mm bir 

gemicidir. 
- Öyleyse donanma sefe.rde ot. 

mndı~ına 1ılSre lstanbulda olsa ır 
rektir. 

- Ben de öyle umonm. 
lkinclkalfa söze brıştı: 
- Azepknpı kullan gözü pek 

kimselerdir. KendJW:rinet glivenile
bllir. Bolunmaları ise çok güç ol· 
masa gerektir. F.kserlya Galata ca. 

- Sulatnımız ausamı, olacaklar
~ır, dedi, kendilerine şerbet hA· 
ıırlathm. 

••• 
Ay, B~azın gulan ()zerine mt. 

nevlşler çlzi)·or. nüıgAr uııık urıJk" 
Jann serinliğini ve kokusunu tollı 

bir nefes gibi suların ü~inden 

köpfirterek kıyılara dökilyor. Kule
li bahçenin iri fanustan birer birer 
)ıındı. Fanuslardaki zeytinynğ ı 

J.:andillerinin ölgün ışığı birer nlc~ 
böceği ıibl pırıldamakta .. 

Dllfunı.z hill · bab~eld m:ıhrl· 

yedcdir. Fabt bu defa yanında 
dört cariyesi yerine ~işman bir 
Ermeni kadını var. Bu, sar:ı:rın 

Gunluk bulmaca 


