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MEllYEIDI a KURUJ Sovyetler Besarabya
daki konsolaslukların 

ilgasını istedi 
Matlı.ova, 18 (A.A.) - öğrenildiğine ı6d. 
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So.yet makamları, ali.kadar devletler~ 
rabyanm merkezi olan Kipnev ~e Bukovi 
merkesl olan Cernovitı'deld bü\\in korllOl~ 
lamı Dcasını talep etmiftir. 

a>AJUD zvt: Aakan C.d. tBTA.NBT•ı.~graf: VAKJT9 Po9ta lrutuw: ...,_Telefon: 2Hll fYamı · 2":r;o ı ldar•ı 

f ngiltere!Je taarruz başlangıcı1 

A mantar· Manş' da· Brö
tanya açığında U essant 
adasını işgal ettiler 

K11kay~k'la 
örümcek 
Yaun: ASIM US 
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Göbels dün Alman asker- 1 
• /erine dedi ki: 

Mühim bir muharebentz var! 
Bu da ingllterenin işgalidir 

F 
A0

tP110rk, ta - Alınan lruvnUerl 
raamlann Uvesland acbınnı bu

liba ifPl elmJtlerdlr. 
VAKiT: U....ıand adası Fransu:. 
nn Br6taaya sahilleri açılında la 

•• 
il .. .. 

Kant denlalnin bqlaqJç nolta. 
.,eladır. Bu acbnın ltcallle Breal 
IDUllDID YHiyetl talakiat edUmif 
4hlla sibi Jn11Jten19 hir adırn 

daba J'Ü)afılrnıttır. 
GİIMılala .... 

fıı'touork, IB - Garp cephe&inde 
harbetm.if olaa 41maQ. a.ı erltrin • 
dea ut ,aı1lnt11 BerDne timietı 
lll 

Alman a5~eı leri )'apr.r'lf~ınıı bir 
tek mOhim muharebe daha nrdır. 
Bu da fnlilterenin l•"91irllr. Bu mu 
harebede de muzaffer ohlulunuı 
l9*dlrde Atmanyıının hlUOn tanlan 
durmadan ralank ıaferlnfli teslt 
edecek Te bu zafer sayesinde yeni 
ve eskisinden tok daha mükemmel 
bir Avrupa Jmnı labllmif olacaktır. 

1ılsUla'Mlltl 
1..ondra, 18 ( A.A.) - Hna ve 

emniyet neurellerl tebllll: 
~·,.,...~..,.. ... 

......... aa11ba tii'l ... N -·

IM'bbincle, •1m .-.adı Gal --.. 
lekeH lberletiade 1uHrette bahm
lllllflur. au mıntakalarclakl rnüte.. 
ili mntuer. bomMlar aWllUf ~ 
1111 mallaDftde huar ve but aJ'I. 
it olmllflar. Ölllerin mlktan Pl1f 
•dır. 

Tan wautai •rayar: 

Fransızlar 
Bu kıı nasıl 
yaşıyacak? 

...._ • f'erneıl, 11 C&A.) -
Bana bildiriyor: 

•11a,.a m ... 1eıer., 1ıae1J1ı altmdıl. 
""Tan,, pzeteslnln bepn•kalell, ldaıt 
ı.)'&l& mUt.eaıllk kararlar bartclnde 
acele halll lc:abeden dllv m...telerba 
""1*D•U ltral etmekte oldutuDu 
~. 

BuDJar bUhaaa timdi DlU)'a~ 
Ja1QU l'nlllm aallaclrlerl Te llGrJ 
l'lldlr. Şa:vet ima Jılr am&Dda ~ 
dllD talıU ll&Jal .... .,..,,.. '" mail« 

- buhmdDla tint-Jmramaıa mab9 İlam oluna l'ranmJu &lOmtmdekı' ... ~. 
~ :••1.=:rrıiil-liliiılll. ,. ..... ~ .................. .. 
,,. liUama lcla .. mldt itler* alt •tl 
...... - mtlceJ• 'tUmUI ...... 
..,.. ......... 111111 teplıaldan "" 

....,.... aıuw llllmktba de-

llnuebttilıt 18Pllaa l'tllllf aeelt • 
len enel 16)'ı.alt old91u bir aa. 
lbkta Alman propqandı nasın 
cla•tor Gabelı mlltteliklerın abla _ 
asından, Fllbrerin beri drltll al
,......1tden babseclefe. Rlllerln ba 
'5rlf6al tahakkuk 4lttlNa uk ,. 
bhnman'latcıın1Mlaa dol971 tetü
ktlr etnılt ve nellmle tanlan 1161. 
emlflir: 

L~ • B1J1ıe bir aıni*ta ide ..._.. 
;-.. -taatl ............... .._.. 
.. _.... etmelde ldt Mm illa 

..._ S'tlılllll • hıt olunu. Kubacldu teJdrleıo 
....., ıa (.LA.) - :AJmaa ..... dle. tapıaJdarma dllDelılJmelldlJter. 

1 <D..,.,, 1 llcfd,J -. ... ._,, ..,,..,. -.11111r. 

. General Franko Madritte söylediği 
bir nütukta şöyle dedi: 

• 
1 spanyanın vazifesi Cebelüttankı 

mandası altına almaktır 
~ llotlrll, ti ( A_A.) - D.N.B. bU.. 
dlri10r: 

edilmeli llıım ıeldlllal ve kpa. 
ıaaın vaıifesinln CebellHtankı -
daanı alınalı oldojanu ve ~ 
nın Afrikadı ıenltlemlllnln dl 
m1lU bir vuife bulundutunu J>e
JID etmlttlr • 

. 

. 

Sea Ferdlaand bl,.ak salip Dif8,. 
nımn verilmesi mlnısebetil,, ,.. 
neni Franto bir nutuk vererek ,.._ 
pıiacak bCJJGk T11lfenln lsplllJOI 
lmpantorlolunun tahakkuku oldu. 
luna işaret etmittir. 

General Fnnko, banun loln alem 
leket efUrı 1UD111Dl1eılnln tJkvl19 

General Franko dlhlll harbin bet. 
Jllk mtıcadelelerinl hatırlatarak bL 
tin Jıpanyolları ııln bir ltblrlllbuı 
,dHel etmlıtir. 

Ingiliz.-Japon 
anlaşması 

ÇDrçile dun Avam Kamarasında 
muhtelıt sualler sorul~u 

Londnı. ti ( A.A) - C6"1UD 
Avam Kamarasında uıak ,art :-
seleleri hakkındaki luhı~ 
sonra ktndlalH bU1 aaaller 
m11'tur. .._.. ..._ 

ltçl partisinden Noel _.er -. 
mittir ki: ...ao1-
"- 8. Ç6rçllln beyınabnın " 

n telsiri, lnafliı "hllk6metinln Çla 
.W.tint 1Ulhun ıorlı küa1 ellL 
rPmeainl hiç bir •retle ıarmet ı.. 
111Dedili u 7ahut Çln mtUedal te
ri luırfısında bir lnkı11t tellk. =.:eceli bir ıulhil kabul• tet1lk 

USUlllDda blllwnı:Nllı mldlrt.. . 

Ç6rçll, Noel Baker'e fU cevüı 
nrmltlir: 

.._ Ba flklr, bealm itin tama. 
mile lelllpaUktlr.,. 
~n. diler bir maıe clTÜlll 

de t61le demltUr: 
..__ Anla,ma, Aıntrikı BlrllPi 

deTltlerinlD ve S.T)'etler BirUllallt 
batb laareketlat tmwlle ....,.. 
dillale almldaıa ,........ ...._ 
$lir,.. 

ı.-.. dw m ili ............ 
Loabe. ti (A.A.) - Rl~.r 

(D- 1 f2 

Praotla diyor iri: •• , .. ,. 
Ciddi bir harp 
yapacak vazi
yette değild,r 

JfotkoN, ti ( A.AJ - Tu aJIDll 
blldiri)IOr: 

Pnvda lbllell, .. lluıaır !aJ)an
tanın 11,...u .. bqlıtı altındı Dlf
rettlli bir makalede t6Jle demek_ 
ledlr: 

Buılakll harbin flrtlarına dre, 
Plrenenin daha dolnıau lıpaaya ile 
Anapa ve fimall Afrikuındald 
lopnklanD b07tlk bir anldUCQll 
tllmml19U balıdlr. Eneli. Tan • 
Cadu batı AkdenlıtnlD lirlf ve Ol. 
laflan kontrol edU.bWr • ._. 
lolndlr ki, lnalltere Yaktlle Tınca
DID be)'llelınllel ba)ft illa edllme
alacle unr e11emltfl. 
1'ncanın !aJ)uıa tararıadu it.o 

1111 Cebellttanlc itin 1enl bir leli.; 
dlttlr. Balear adalın dl Akel_.... 
ı.a-., mmında aeJr1atra1a lcba ilC 
lehm. pratabWr. Nlhag 
,.,a elt Waun bllttla 
~'" İIPantol haft 
latı . ~ereye ka111 dtDls 1111 o • 
laftrbllanılabJUr. • 

,,,.,,_. 1 ..UtJ 

Milli Şef Bursalılardan mü· 
rekkep bir heyeti J<abul elti 

Cuifihurreisimiz heyete iltifatta bulunduktan sonra 
Bursayı ziyaret edecelini vaad buyurdu 

Buna, i l (A.A.) - Yalovad& 'buhuwı R.elllcumhur ve lıl1ll1 Şeftmla 
lamet lnönUne buraalılann a&r8llmu .aygı ve MTSQ8dnl aa :ve Jrmdlle
rtnden Bunayı da ıeretıendtrmelerlDI rica etmek o.re nllmti ~K04 
raltqm riyuelinde Cumhurtyet Halk PartW. Ba1ecll1e ve Balknf ~ 
rtnden mtırekkep bir heyet Yalovaya ptmlf ve a.lllcumhw:: taratlildmı 
kabul edllmiftlr. 

KllU ıŞeftmis Buna .be)etme llt:ifatta ba1wlmaf1ar' ve Bunablara 
enıtıertntn blldhilmealnl emir ~. R.elalcumlmrmnu 1ld ka~ 
bul eina.aıda m&Uul TU119uDdell, haUmı übat " DBf rzbıMI de Dl&• 
l6mat latamil'er ve mtbwılp bir ....,..,.,. llanlfl w Bunalılan gGrecek
lerlnl Tu4 bu7urm\lllardır. 

HeJet, KWl Şean ..ı&m ,.. 8ffSl!erlnl Banaldara 1dlcllrmlflerdb. 

• •• 
RelalcamJmrmııu busQn1erde ı.tanbulu lentıeacUnceklert '" 

l'IOl')'ad&Jd Deniz K.afldbıde lQa - mllddet ıraıacaklan ıı07femnekt.dlrJ 

Topkapı Sarayında açılan 
yeni daireler 

'On&e: llaarlf Veldll la7melU' el iti-eh rlDI tddk ...,_., 
Alaa: ae.tm kmm ıed17w. (Yuma ncll •Jfa?DJZdal 

Partisinin gösterdiği itimat üzerine 

Ruzvent 
Reisicumhurluğa 

namzetliğini koydu 
• Şİbp, 18 - Demokrat parti. Partinin ~ kqrede 

ainin bucilnktl toplantıauıda Rei- okunup tu9lp edUclkten llOftr& 
aicumbur Ruzvelt tıçüncU defa o- ayan uuı Hil Runeltin yeniden 
larak Reisicumhur namzetlitine ıeçilmesini teklif etmit ve: Yal. 
aeçllıiıiftir. Parti konıreaüıde nız partinin değil, fakat milletin 
Runeltin tekrar aeçilmeaine L Runclte ihtiyacı vardır. Eier 
te,htar olan kilçGk blr zümre g8. bizim için ıuUı 1lmnaa bunu an. 
rillmUf iae de, biiyWc eberiyet c:alıc Rusvelt mümkUn kılabilir." 
yeniden Ruzvelti aeçmiıtir. (IHıHunı 2 tıclde), 

Fransız hariciye nazırının beyanatından 

17 mayıs 940 dan evvelki 
dünya ebediyen gömülmüştlr 

Harici ai7antimisi )'eni rejime P.-. 
6iıaa •İleceiis 

:V-ql, 18 ( A.A.) - Yeni Pran.. l natta Boduin bumuı mallGbiyet 
arz kuanU nuiai ~Jour. darlNılıl altmda .Sik ..,.. K>l-
1181 •Genen'• 7&Ptlla .....,.._ ,,,__. t nc!dtJ. 
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t IKonyada hasat başladılAradabir: aarruz c k ı ı ' Mahsul geçen senelere a ~ Y8S! 8 arın1 
1 giltereye 

başlangıcı 
Japon kabinesi 
teşekkül ediyor 

1'okuo, 1S - Prens Konoyc ~eni 
.Tııpon knbinesini teşkilc dcrnnı ct
tncl•ledir. Prens Konorc ile harbi. 
)e YC bahriye nozırlıırı nrnsında 

ıam nnlaşrna lıusule geldiği i · ka. 
lıint"nin ınu,·nrrak olacağına mulıak. 

hk naı:ırile bnkılm:ı'-tndır. Konoyc 
kahine inde Jınrbiyc nezaretini Si· 
~eld Tojo deruhte ctmişlir. B:ıhri
ye nez:ırctindc eski bahriye n:ııırı 
:visamiral Zerıso Yoşiln kalmıştır. 
linri<.'i;ı.c nezarclfne Yozukc Motsu. 
pb ı;clfrilmişlir. Adı geçen iiç na. 
~ır bugün ic;lim:ı ederek Japon;ı.a. 
~un harJcJ siyasetinde diplomasi ile 
!Ordunun müşterek hallı hareketini 
ıayin etmişlerdir. I\onoyc kabine -
!sinin, Çin - Jnpon da,·asında l"e 
heynelmilel si)asellc mu\·atrak oin
cağınn muhakkak naıatile b:ıkıl _ 
rnnkl:ıdır. 

\':\KlT: Harbiye nazırı Sideki. 
tojo h:ılen elli yedi yaşındadır. ı:s. 

f:.i .Konoye kabinesinde hıırbl:rc ne· 
Jarctini Ha etmişti. 

Yeni hariciye nazırı Malsuoka el-

f. yaşındadır. Tahsilini Amerika • 
a J apmış, hukuk doktoru olmuş 
e 17 sene siyaset hayatı yaşamış. 
ı 1911-1918 de Japonyanın ha. 

:ı ıcıl c ve DaşYckAJct müsteşarlıRtnı 
jfl elmiş J>nris kongresinde Janon· 
'la;ı.ı temsil etmiştir. 

Antakyanın 
kurtuluşu 

~~ Temmuzda fevkala
de merasimle 
kutlanacak 

Antakya, 18 (A.A.) - Antak
yarun ahavatana kavuşmasının 
birinci yıldönümü olan 23 Tem
muzun fevkalide parlak mera. 
aimle kutlanmasr için vali mua. 
vininin reisliğinde teşekkül eden 
komisyon mesaisini bitirmiştir. 

Komisyon aynı •zamanda Lo. 
zan gününe rastayan bu kutsal 
bayramda B. M. Meclisinden bir 
lıcyetin Hatay'ı teşrüini istirham 
eylemiştir. Korgeneral Muzaffer 
Ergüder ile civar viliyetlerdcn 
birer heyeti de davet eylemi§tir. 
Bayram gecesi 300 kişilik bir 
~ardenparti verilecektir. 

Bir iki nokta: -------
Ders için mağlObi
yete lüzum var ını? 

Yeni Fransız kanunuesasls.inin 
~n esaslı noktası şu olacaktır: Hü. 
JcameUn r>arlfımenloya karşı Sll)Ti. 
ınesııl olması. 

Artık Fransız mcbusan meclisi 
tnından &onra hüktlmeli ikide bir 
:devirmek, iktidar mevkiini oyun· 
cak haline getirmek Ze\kinden mnh 
nım kalacaktır. Fransıının büyük 
moğlQbiyetinden ııldı~ı ders bu_ 
klur. 

Fakat Fransa gibi büyük bir 
memleketlu sadece bu dersi nlmak 
.ioJn mağlüp olmasına lüzum \·nr 
mıydı? Zira tnrlb bu dersin türlü 
misalleri ile doludur. Fransızlar ta. 
rihten ibret almı' olsalardı belki 
~üokQ mnAIOblyet başlnnna sel· 
nMzdi! 

Kont Cianonun 
aeyahati 

'ltoct Ci&AO Borlioe sidıyor. o_ 
nd.a Alman do\•Jct reisi Hitler ta. 
n.fıııd•..ıı kabul edilecektir. ltalynn 
narıcı,.. nu.ın f(ece:s rün bir dııhn 
Etrlfrı• ;ıltrni~, HıUcr tarafından 
bDul odllaıiJti. OyJc nnl:ışılıyor ki 
:Koııt Cfaao Mıuaoüni He Bitler n· 
ra.ııında .. ,..,.:. •dan cok nıalıreın 
•bıı~ ~onafmalıt1'1! tnassul etmek 
terlJr. BTT9~ p!lı,nde ; fussolini: 
,Uıı dflfQncelerh:ıf Hlilere ne.klef· 
lnlJ, dlfollJGııde Almaa Plibrerinln 
ntaleıwtnm '"-" ol.vıtt Homayc 

ltmistfr. 

Bu defa tMrar Musaoliailai.a !ele. 
. ırıe.ınJ HHlorc ~Uri10r c1ame:.:. 
Ur. '\"e bu tekltn~r lruYTellt bi-r !hti· 

!\t He Bn,.ok BrUanyıt n4ılanrıa 
arrmdan e~el f ngilterey-e va~ _ 

lııcak a?b tartlarına 11.fllir. 

(11a$1arafı 1 ınctt.le} 
1,umnndanlığınm tebl!ğl: 

Deniz &§ırı yerlerde fruillydte bulu· 
n:ın Alman Jıarp gemileri, d~man ti· 
carct filosuna men.!Up ccmnn 80 btn 
tonUD.to hacminde vapur batırml§lar· 
dır. Alman kıtalar:, Brctagne önUnde 
Ucssant adasına çıknu~lnr<lır. 

Alman muharebe tnyynrclcrl, Al· 
dershot askeri kampına ı:e cenubt v~ 
mcrkczl 1ngiltercdc hava meydanlan· 
na, fabrikalara ve limanlara. hUcum 
elml§tir. Tumbrlgde - Vels tayyare 
meydn.nmda, Astborne !nbrikalarmda 
ve Porlland llmnnmda çok ciddi ya::· 
gmlar mll!ıe.hedc edllml§Ur. Greenock· 
dak1 bUyllk slltıb fo.brikruıma bli-lcaç 
tam isabet vaki olmu§tur. 

Man!J Qzcrine yapılan hava hUcum· 
larmda, blr dUşmnn ticaret gemisi 
yakılmıııtır. Dfğ'cr bir ticaret gemisi 
ile bir kılavuz gemisi o derece hasara 
uğramıştır l:i mUrettcbat bu gemnert 
terke mecbur ıuı..tmııııardır. 

Gece Rhln ve Ruhr mmtakMIDa gl· 
ren dUşmnn tayyıı.relcrl, ha.va da.fi 
bataryalo.n umı.fmdan geri pllsklll· 
tQlmU, veyahut bomb:ılarmı atmak
tan menedilmiştir. LD.nlettayln atılan 
bomb:ıla.r hasar yapmamı;, \•e kimse
yi 'nralıunamı~tır. 

Şerburg'un ı:lmallnde bir Brı.,tot • 
Blenhelm dll§UrtllmUşlUr. Bir Alma:ı 
tayyare31 :MWl§a dU~Uştflr. 

Jngilteredc YiyeC!lk lhtiyah Çok 
Londra, IS (A.A.) - Röyter: 

İaşe Nezareti parHi.mcnto müste. 
şan Butbi, bugün a\·aın kamara
sında beyanatta bulunmuş ve de
miştir ki: 

''- ingiltercdeki buğday ihti
yatları, halkı birçok ay doyurma. 
ya kafidir. Hiç beklenilmiyen bir 
tarzda ticaret donanmasının eid. 
di kayıplar kaydetmesi takdirin. 
de dahi, 1ngiltcrede böyle bir 
müddet için lüzumu ka.dar buğ. 
day mevcuttur. Denizlere hak~i
yetimiz sayesinde iase nezareti 
hemen bütün esaslı ihtiyaç mad
deleerinden o derece jbtiyatlar 
idhar etmiştir ki yakın bir istik. 
balde deniz teehhürlerine karşı 
koymak mecburiyetinde kalsak 
dahi, halk. hiç bir ciddi cndi§e 
ile kaar§ılatmıyacakt1r. 

Eğer hükumet, vesika siste. 
rründen istifade ediyorsa. bu, sırf 
ihtiyatların idamesini temin için. 
dir. Hükumetin itimatla bekledi. 
ği gibi düşmanın İngiltereye ö
nümüzdeki aylar içinde yapmak· 
la tehdit ettiği hücum geri püs. 
kültüğü zaman, ihtiyatların vazi. 
yeti, çay ve ıcker tevziatını ve 
belki de kıı aylan .zarfında yağ. 
Ir maddeler tevziatını fazlala~tr
racak mahiyette olacaktır." 

Hayfa yeniden 
bombalandı 

l hgiliz 
lar~na 

tayyareleri akın• 
devam e diyor 

Londra, 18 - İngiliz hava 
kuvvetlerine mensup tayyareler 
bugtin §imaU Fransa.da Lil tehri
njn garbinde Mervil ve §imali 
Holandada Hirtogonboç hava 
meydanlarına, Gelsenkirıin ve 
Gand'da petrol depolann;ı tur• 
ruz ctmigler, muvaffakıyetli neti. 
celer almrşlardır. 

Bu sabah cenubu şarki sahille. 
ri Uzerine taarruz etmek isteyen 
bir Alman bombardıman tayyare. 
si dUgUrülmüştür. İngiliz tayya.. 
releri kaybolan bir arkadaşlarını 
ararlarken Man! üzerinde bir Al
man bombardıman tayyaresi dü
§Ürmü§lerdir. Havanın muhalefeti 
dolayısiylc büyük faaliyet kayde. 
dilmemiştir. Bugün bir İngiliz 
avcı tayyarcai üssüne dönmemi§
tir. 

Nevyorlc, 18 - Bugün Alman 
tayyaı-eleri lngiltereenin cenup 
ve cenubu şarki sahillerine taar. 
ruz etmiılerdir. Altı bombardı
man tayyaresi Manş denizindeki 
lııgiliz nakliye gemilerini bom· 
bardım.ı.n etmişlerdir. 

Bir Alman tayyaresi düşürül 
mil§tür. Bir kısım Alman tayya. 
releri §chir ve k&sabalan mitral
yöz: ateşine almışlardır. Sivil halk 
tan beş kişi ölmüştür. 

Hasara Uğrayan İngiliz 
Kruvazörü 

Nevyork, 18 - İngiliz amiral
lığı 13.500 tonluk bir İngiliz 
kruvazörünün Akdenizde hava 
taarruzu neticesinde çok hasara 
uğradığını, fakat buna rağmen 

Kırkayak' la 
örümcek 

(IJa,tarn/ı 1 fnclde) 
lngiliz örümceğini cıir haline ge. 
tirebilir. Fakat bu hamlede mu. 
vaffak olamadığı takdirde mutli. 
kn lngiltercnin donanmalan ve 
tayyareleri He kurduğu impara. 
torluk ağı içerisine dü~euktir; 
ondan ıoru-a bu ağm içinden ar. 
tık kurtulmak kolay değildir ... 
Ondan ıonrn onu bekleyen !CYt 
örümcek ağmın içerisine clü§en 
kırkayağ-111 clobetidir • ."" 

ı 

harbe devam ettiğini bildirmek. 
tedir. 
l' orlmık Y eııiden Bombalandı 
Londra, 18 - İngiliz hava 

kuvvetleri bugün yeniden libya. 
da Torbruk limanını bombardr.. 
man etmiılcrdir. Libya hududun
da Kapuuo kalesi civarında bu· 
lunan ltalyan tayyareferi ve 12 
kamyon İngiliz bava taarruzu ııe. 
ticesinde tahrip edilmiştir. 

İtalyanlar Mersamatruh ve 
Seydi Baraniye neticesiz: taarruz. 
lar yapmıılardr:r. 

Cenubi Afrika tayyareleri mer. 
keıi Habe!istanr bombardıman 
ctmi§lerdir. 

Hayfanuı Bombardımanı 

Sofya, 18 - İtalyan hava kuv· 
vetleri bugün Hayfayı yeniden 
bombard1IJ11.n etmişlerdir. 

Nevyor&ı:, 18 - Cebelüttarık 
bugün İtalyan tayyareleri tara• 
f ından bombardıman edilmiştir. 
Birkaç ki§i ölmüş ise de ciddi bir 

hasar husule getirilememiştir. 
İ!kenderiye Bombalandı 

Jtolnt\, 18 - Şarkl Akdenlzde bir 
İtalyan denizaltını d~maıım bit' pet;. 
rol gcmlııini batımuıta. Jakenderi}'9 
limanı buglln yeniden mtıcıııılr bir oe· 
kilde bombalanmıotır. 

Bir İngiliz Muhribi Battı 
Londra, 18 (A..A.) - Amira.llık da• 

iruinln bildlrdtginc glSre, İngiliz tmo· 
gen t.orpldo muhribi kesit b1r siste bir 
mlU!ıı.deme nıUceaiııde lMltmı§tır. Blr 
subay ,.e on er yaral&nDUftn'. Yaralı 
erlerden bir t&ncsf bl!A.hara 8lmU~tUr. 
J7 bahriyeli kayıptır. 

Pravda diyor ki 
( Ba~lara/1 1 incide) 

Gazete müteakiben şöyle diyor: 

Üç yıl d:ıhili h:ırpten hnrııp ol. 
muş, bitkin, fokir düşmiiş, Jn':iılllp. 
Jarla bölünmüş ve 3·abancı de,·Jet· 
lerin lılbii h:ıJine gelmiş olan ls-
p:ınycı ne müstakil bir dış sfyaı.cti 
takip, ne de ciddi harp sevki idare 
edebilecek vaıl:rcttedir. lspanynnın, 
bcyneJmllcl müvaıenenin bugi.inkü 
vaziyetinden i~lifnde ederek bazı 
toprak ele geçirmesi rnüsteb:ıt olma 
mokla beraber, bunu ııncak yabnn. 
cı hitmllcrinin lehine olıırıtk :rap:ı_ 
bileceği aşikardır. 

Ankarada A tlet izm 
bayramı 

Ben, arkadnşnnın bu mÜ§ahe. 
desini sadece dinlediğim gibi nak
lediyorum ve cr.ıa fazlaca b:r ite. 
lime i1Avc etmeye hiç lüzum r:ör. 
müyorum: Zira bu mü~ahede Ye 
temsilde isabet bulunup bulun_ 
madrğını anc:ık hadiseler göıte.. 
r-eoektir. Ankua, ıs (A.A.) - Ankarada 

ASIM US 21 Temmuzda bir aUetmn bayramı 

K .. üky' l k-•• k l yapılacaktır. 
uç a ı oy o u u 1 Anll&Nd&ıı t.ta.nbuldan ıcoca lln-

.1 Iertal b:ı:ısının Kütfütytlı :nel"- ! ' ' • 
Jı:iinde Y"nfd"1 b!r ilk 'hı! vırıı1- da."\ Jamtrdea Wtzınlll atleUer lıt1· 

1 

maıına brıır -reri!nıMir. Olr:uiun Z'llt ~Ur. Filistln çlrit, dl.ak 1&m· 
df\n ••!ttt'ıl .. ım' ":"<-U:1<i m! icrır rıiil· piyonu IAoatter Manm da bayrama 
mı~ıır. f:UrAk edecetf 6ğrenllmi~tJr. 

naza r an çok bereketlidir benzın verılmeme 
Benzin sıırliyaunın tahdidi b•~ 

kındaki proje koordinasyon he>'r 
Unce tetkik cdUmektedlr. J-Je!! 
tin memleket iktısadlyatını ...
önüne aJarak en doğru ve yerltıdf 
karar nrcceji muhakkaktır. B" 
bu miinasebclle iki mü~ahedcml aır 
lalacağım: 

Konya, 18 (A.A.) _.:Konya 
vilayetinin bazı mıntakalannda 
buğday, arpa hasadına ba§lan
mıştır. Mahsul eski normal sene
lere nazaran çok bereketlidir. 
Mahsulatın vaktinde tamamen 
kaldmltna'.'iı için vilayetçe gere. 
ken tedbirler ahnmıs Ziraat V~
kiletince de bi~im v~ harman i}o 
lerinoe kullanılmak üzere gön. 
derilen yüz makine tevzi edilmiş-

tir. Hasat mınta.kasına dahil olan 
Yarma nahiyesinde bugün vali
miz niıamcddin Atakef' mahaul 
vaziyetini, makinelerin faliyctini, 
alman tedbirleri tefti§ eylemi). 
tir. Halkça ve Vilayetçe alı.nan 
tedbirler ve gösterilen gayret 
sayesinde mahsulatunu: vaktinde 
kaldırılacak, ambarlara konula. 
ca.ktır. 

Fransız Hariciye Na
zı rın ı n beyariatı 

( Ba~lnraf r 1 incide) 

madığmı ve Franuda 20 sen~r 
ihtilfilin içinden kaynadığını te. 
barüz ettirmiştir, 

Boluin demiştir ki: 
"- 2 şubat 1934, 1936 ve 1937 

içtimai kargaşalıkları neticelen. 
miyen, fakat huzursw:luğu va. 
himleştiren hepsi ayrı ayn ateıi 
arttıran birer hamlcdirler. 

Milli ihtilal mcyva verecektir. 
Setbestçe yapılmı1t1r. Galipleri. 
mizi taklit etmiyor ve onların ho
~una gitmeyi istihdaf etmiyoruz. 
Seciyelcrimize en iyi an'aneleri· 
mize uygun Fransız sureti halle. 
ri iktibas edeceğiz. 

l O Mayıs 1940 dan evvelki 
dünya kat'f surette gömUlmUı. 
tür. Yakında Fransada sermaye 
ile mesai arasında yeni münase. 
betler otorite. nizam ve itaate is. 
tinat eden hayat mefhumları t~ 
ıis edeceğiz. 

Harici siyasetimiz bu rejimin 
iıleni~inc daha doğrusu bu reji
me göre lnna edilecektir. Sulh 
mı!Ahedesi aktcdilmcdiği için §U 

anda taahhütlere nazaran intizar 
vaziyetinde bulunmaklığunı.za 
rağmen mağlup olduğumuzu ve 
bur te§ebbüslcrin bire memnu 
bulunduğunu unutmıyorum. Fa. 
kat hiç kimse, şerefi, vekan ve 
eoğukkanlılığı bizden nezedemez, 

İngiltere ile münasebetlerimizi 
bunun için kestik. Hakikatte tn. 
giltere Fransa.daki sefaret müs
tahdeminini geri çağırmakla 23 
Haziranda bizden evvel bu mü.. 
nasebcti katetmişti. 

Oran auikastını hatırlatan na
zır, İngilterenin Fransayı kendl· 
sine bağlayan son rabıtıryr kesti. 
ğini iJave ederek bu noktadan k8p 
rarlan.mızda serbestiz. Amerika 
ile an'anevt dostluğumıuu izhar 
etmekte devam cdiyoru• demiş. 
tir. 

iktıaadi, ticari ve nakdi mese. 
lelere temas ederek B. Boduin 
a§ağıdaki beyanatta bulunmut
tur: 

"Muhtelif devletlerin biribirle• 
rine ihtiyaçları vardır. Franeayı 
daha iyi anhyacak ha.le rücu e. 
dince İngiltere He yapacağımız 
mübadele gibi Almanya ve ital. 
ya ile vesa.ir milletlerle de müba. 
dele etmeliyiz. Her türlü i.deolo. 
jiden azade bir it birliği Avrupa 
müvazeneainin rekabet ve karga
falık kaynağı olan sırf ıiyut for
mülün yerine kaim olacaktır. Fa. 
kirleten, nüfusu artan Awupa. 
kendini yaşattıracak ve hattl re. 
fahmı temin edecek bir iıtihaal 
ve tevzi sistemi ve bir >ktıaadt 
bünye tesbit etmelidir.'' 

Ruzvelt namzetliğin i koydu 
( Ba,tnra/ı 1 trıcldt) 

demiıtir. Bu sözleri müteakıben 
Ruzvelt taraftarları bayraklarla 
geçit resmi yapmışlardır. Bu te
zahurat yarım saat sürmü§tür. 

&z:ı azalar diğer namzetler 
teklif etmişlerse de bunlardan an. 
cak Farley'in ismi alkışla karşı. 
la.nmıştır. 

İntihap sonunda alınan resmi 
neticeler şunlardır: 

Ruzvelt 94G rey. Karley 72 rey 
Garer 61 rey, Tidnig 29 rey, Hil 
S ı-ey. 
Demoknıt Partiıinin Programı 
Bugünkü içtim.ada demokrat 

partisinin programı şu şekilde 
tesbit olunmuştur: 

1 - Amerika mümkün olduğu 
müddetçe hart> harici kalarak ta. 
arruza uğramı~ olan hür milletle. 
rin hAyat bulması için her türlü 
yardımı yapacaktır. 

2 - Amerika Monroc prensip
lerinin muhafazası icin lüzumlu 
tedbirleri alacak ve bu doktrinin 
ihlal edilmesine asla mUsaade et
miyecektir. 

3 - Hariçten gelecek bir düş. 
mana karşı memleketin mildafaa. 
ıı için her türlü harici ve dahili 
tedbirler ittihaz olunacaktlr. 

4 - Memleket dahilinde faali. 
yette bulunarak gerek partinin, 
siyasetini bozmaya çalışan ve ge • 
rekse memleketin emniye~ni ih-

İngi l iz - Japon 
anlaşması 

(IJaştarafı 1 incide) 

I.ordlar kamarasındıı hariciye na
zırı J.ord H:ıliftıks, İngiliz - J:ı
pon anlaşması J1akkında Çörçil'iıı 

Avam k:ıın:ırasında )"aptığı bcyano. 
hl müşabih beyanatta lıulıınınıış. 

tur. 

l~ord Halifaks'ın beyanatını müte. 
ekip, lıir çok I..ord, bildirilen siya· 

lfil eden ajanlarla ciddi tekilde 
mücadele edilecektir. 

5 - Mütcarm: memleketlerin 
elde etmi!} olduklan yabancı mem 
lcket limanlarındaki mallara. ok· 
turu va konacaktır. 

Ruzvelt ~otuk Söyledi 
Ne~')'ork, ıs (Sabaha ~ Radyo 

Do) - Re1Jlfcumhur Ruzvelt radyoda 
oöylcdlği nutul< ile reı.tcumhur nam· 
zetılğinl kabul cltlt;'inl beyan eylenıfı 

ve parti arkad&§lannm kcndi81ne 
g6atermla oldukları tcveccUhe tcşek
kUr etml:ıtlr. 

Cwnhuriyct~·i Parti na..nu:ctino 
Müza.11eret 

Ya.~n~on, 13 (A· A.) - Royter 
.Ayan Rzaıımdan Burke'nin de

m<>krat partisinden mümlıeretini 
çektiği ve CUmhuriyetçi namzet 
VfHde•ye mlizahcrct edeceği hak. 
kmdaki beyanatı, dcm<>krat pa.rt..i.8i 
dahillnde bazı ibtlllflar mevcut ol
duğunu göstermektedir· 

RuZ\·clt idaresini blr t;0k defa 
tenk!d etmiş olan B· Bruke, için 
lntihn.bmıı tamamlylo muhalif oldu. 
~u ve bu ııcbebtcn Villde'nllı 
muvnffö.k1ycti için ç:ılt~ettğmr bil
dirmiş Ye bir çok demokrs.tlı:mn 
kendisini ta.kip edeceğinden emin 
olduğunu ilA.ve et~tır. 
Chlea.go, 18 (A· A.) - B. RU%Velt 
dcmokrnt partisinin Reisicumhur 
muavini na.nuetliği için royini zS.. 
raat nazın B- Vallace lehine izhar 
etmiştir· 

Antakya dokumacı
hğı inkişaf ediyor 
.A11takua. 18 ( A.A.) - lktı~at Ve

kaleti Hatnyın çok eski sanatlann. 
dnn olan dokumacılığın inkişaC Te 
himayesi için mühim kararlar al
mış l"e bu aroda Hataydn bir doku. 
mac1lık kursu :ıı;may:ı ,.e ıslah e· 
dllmi~ tezgiıhlnr göndermeye karar 
,·ermiştir. 

selin neticeleri hakkında cr.dişele· tonun, böyle bir mesele üzerinde 
rini izhar etmişlerdir. miıslaldl düşünce izharı hakkını 

Ezcümle liberal Lord Samuel, E. muharaza etmesi üzerinde ısrar ey. 
~er Cin ve J:ı.pon)·a önümüzdeki lemiştir. 

ayl:ırda, bir anlnşm:ıra Tarmnz.lıır- Lord Halifaks, niüzalcereler so· 
s:ı, lngilterenin Japonya ile yaptı. nunda cevııp n rerek, diller allka
lı anlaşmanın buna r:ı~men deva- dar memleketlerin haberdar tutul. 
mı tehlikesini• mncul oldu~ınu malnrı fçln tedbir alınmış olduğu • 
söylemiştir. nu temin etmiş ,.c meselenin zıı. 

1932 de Mançur)•nya J,:iden Mil - ı ınnnındll Lordlar kamara•ında gir.· 
Jetler c .. miyeti tahkikat komis~o. 11 bir ccl~ede mü:ıakerl'! cdilmf'~l 
nunıtr! reisi Lord l.itlnn, pı:ırrnmen- (ıkrini knhul Cl lemfştir. 

Birincisi Rebek S.o)'Undnd1r. 5' 
at be, buçuk... Bir ıenç küçil~" 
bir deniz molörüoe bindi. l\lotöriİ
arkasına da itinde üç gene bulO. 
nan bir s,andal lnkar:ık sahilden • 
cıldı. \'arım saat sonra moıarJt 
sandal döndü •• Bu sefer ııahildcıı 
ıaıino önünde bir aıalı bir ~J;~ 
rı tur yapıldı. Tabii görler hep s~ 
hilde olarak.., Bir ara motörd~ 
genç sandalı baAlayan ipi çözcc~ 
oldu. Yalvarmalar l>a§ladı: 

- Ne oturt Son bir defa dalıl 
bid Arnavutköy npur iaeklesisı' 
kadar götür, setir yollu ricalar kar· 
şısında molör pnlır, patır işleyere~ 
çekilip gitti. 

lklnci müŞahede M'oda koyundıı, 
dır. Buradalci deniz nıolörleri nere 
de)·se biriblrinin ür.erine blneee 
derecede ..• Saat altından sonra ı..ı. 
dınlı erkekli gruplar motörlcriııe 
binip -deniz sponına- cı1'tıl:ır· 
Dunlar gibi günün &3'jam saatıeriıt· 
de Kadıköy, Kalamıı, CaddebosW 
nı, Adalar ve sair yerlerde benı.111• 
le işleyen yfö~lerce motön1n bir ~I· 
ıedcn on ~işeye kadar benzin )·tı1'· 
tıklarını söylersem bala etmen1U 
olurum. 

Benzin .bU&Un milli mudafıı• 
malzemesi olmak bakımından t19 

kadar kıymeUi ise harice çıkac•~ 
Türk parası da o derece Jmıı.ı.nç• 
lıkla muhafaıa edilecek ruiııt bir 
kıymettir. Hariçten yfiksek döl'lS 
ödeyerek ltlıal elliRimfz benzini 
b<lyle fevkal4de z.amanlırda şunuıı 
bunun kol'fi icin heba etliremerit• 
Hele deni% molörlerinde,.. Bun:ıt 
otomobiller gibi me.ııareıeri kısaııaıı 
birer ihtiyaç .,.~ıtan da olmadık• 
tan sonra, motörlere benzin veril
mese pek munrık olur dQfüncesfrı• 
deyim, yahut ta ~k aı benzin uri· 
leblllr. 

Deniz spor yıpmak ialeyın ,.,. 
tandaşlar vars:ı iki kürekle bir san
dal l:endilerini tatmin eder. Moıör 
sahiplerine benı.in parasını kendi .. 
leri kaıı:ansa da sırf calta n göste· 
riş için gün de şife)erce benıl11 
yakmalnrına müsaade edilmemeli• 
dir diyorum. 

l'ekla Ragıp Onen 

Hava Kurumuna yazı" 
lan köylü kadınlar 

'Audın, 18 (A.A.) - Villyetin her 
tarafından hava J.:urumuna l'8rdını .. 
cı üye olıırak kaydedilmek husu • 
sunda bürük bir faaliyet nrdır. 
Aydına baiflı Un:rrlu köyünde ye .. 

ni teşekklil eden kadınlar kolu bir 
kaç gün içinde Titrle hna kurumu· 
na 21 O kadın aıa kaydtlmilf ir. 

Kısa haberler: 
• Tırhan "'8purıı siyaha boyatı .. 

diktan sonra Denisyolluı !da..-i 
diler bOllln beyaz .,apurları da ıl' 
yaba boyamata karar Tenniıtlr. 

• A)'ı" ıo und• .Barselondan h•· 
reket eden. Mete oileblmlıln yarıll 
limanımıza ıetmısl bekJınmektr 
dir. ltalyanlar oilebi Palenao'4'• 
muayene ıtmiılerdir. !ılua,..,. 
miiddeU urun ıQnnll.,. ,U.bfn bit: 
tao ailn ,daha geç hbuası mub~, 
meldir. 
• Devlet Demfr,ollan idıl.!ul ~ 

cut yolcu tarifelerini te\'hid ecl9' 
rek yeni bir tarife huırJamqtJt• 
16 ağustostan itibaren tatblJdıı• 
ha.olanacak olan bu yeni tarife il• 
halk ticaret bileUerlne, uıcuyat 
vergisine yapılan zam niabetbıd• 
bir zam yapılmakta ve yolcul~ 
beraberlerinde, meccanen gefü"ebi, 
lecüleri e')-a mittan da 80 kUO" 
dan 30 kiloya indirilmektedir· 

• Muhtelif mmtak&l&rdaıı plyaaaılll" 
za yeni buğday ve arpa mah8ulQ r8tJ 
dcrllmlfUr. 
•Atin& bUyük el~ml.s Enla Ak&J'ld 

mlkast ve çocuklartle beraber cSIL1' 
Abalı~k=vamt~nelleYuoaniatd' 
4an fehrlmiu ıelm.lfUr. 
• .A.lmanyaımı KUnfh ,.hrlnde m!JlıS.' 

rt taıı.ill yapmakta olan Ttlrk taıebf' 
terinden Ertutruı Arif diln aalı9Jll6 
kbnvan.ıyonelle fehrlmlze gelnılfttı'· 
.A1maııyad&n ceten )'OleuJann uıat· 

tıklarma r~re .Almanyada but~ 
Tnrk taltl>eleriıı!ıı vufyetım çok 1yi· 
dir. 
• Alman büyüle clçlııl Fon Papen • •· 

farethane erk!n ve memupıannd&tl 
16 kiflyle beraber dUn nbah ,AnkS.' 
radan §ehrimlze gelml§tlr. Setir ,-e 
ınalyeU H'aydarpa~adtın motörle au· 
y0kderede1d yazlık eetareUıane tns· 
sma gltınl§lerdlP. 
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.Politika: 

Dostlara ve düş~ 
manlara ders 

be .l•tikl:. h~inin. henüz limit 

"' 

ı Topkapı Sarayında 1 
açılan yeni ·daireler · 

_linney • ltWllehndeydi. Bir 
&la. Carbı Anadoluvn b. 1 ·ı· aeaera1i . ,,... ır ngı ız 

lleral htikiitti il~ geldi. Bu Gc. 
bir bayii ~· eınasmda adı 

lqjli leç:rtıiı ~lan Milnc'dir. 
lerfcı de ~eralı Yer yer köylü .. 

Türk • 
resım ve 
örnekleri 

el işlerinin en nadide 
teşhir olunuyor 

İ!laJi .ıtm onuda ıuyordu. Düıman Top'lrnpı sara)ında uzun zamnn- diller, :kavuk örtüleri, bolıcalar, 
y llan • bulunan aahalarda danberi hazırlnnmaktn olan resim yerlerde hah makamında kttllanı -
~ bu zı~tte generalin aL ve Türk clislcrl dıürelerl dün saat lan nlhaliler, sar seccadeleri, co. 
laJ1k::Yaplar her yerde dikkate 16 da Maarir Vekili Hasan .Ali Yil· euk elbiseler.i ve emsııll gerek de-

H cel, şehrimlı:dc bulunan mebuslar, sen itibarile ve gerek renk ahengi 
• i~ bir tefkili.ta tabi olmıyan, Ma:ırif MiidDrli, TDrk Tnrlh kuru. clhetile ince bir duygu ve yüksek 

~lr bar tqkilihn kendilerine ta- mu aı::ılnn huzurunda açılmıştır. bir zevkin mahsulü olduJ5unda tc. 
llllat Venneı.ine' İmk8n olımyan Bu iki daire Topkapı sarayının En_ reddüt edilemez. 

ha.sahalardaki köylülerin verdik. denın kısmında dört koğuş ~le hn- lşlcmecilik işinin deri üzerine 
!~ ~lar hep bil'ıDirinin ayru zine koğuşundan mürckkeplır. D:ı- sureli tatbiki de hususi birer gO_ 
ıdı;. DıyorJardı ki: ı vetliler yeni daireleri gezdikten zellik sabası )'aratmıştır. Du clns 

- Biz bu toprakları dü§ZDL 1 sonra hazJrlanan bfifödc jznz edil- eserlerimiz de nyn bir kısımda teş-
11• hlralam,.acağız. Onu aüriip mlşler ve bunda~ ısonrn daireler bir olunmuştur. 
sıkaracaia. halka ncılmıştır. Burada işlemeli çadırlardan, bi. 
~eral IC>ftlyor: Elişleri dairesinin üç ~ıılo~und:ı. nanın milsaadesizllği dolayıslle, en 

- Neden fİlndiye kadar çı.. bulunan Tilrk cllşlcmelerı muıeml. uCağt teşhir olunabilmiştir ki b11 
k"rnadınız? zin asır dide depolarında bulunan bile bu nevi e.!erlerimizin kıymetll 

köylüJeı. cevap • la • bin parcadnn fazla işlep:ıc arasın_ bill1llara bile rekabet eder mahi ~ 
"- Eğer ıiZler :~or ~dır. dan secjlmiştir. <.>n altıncı nsırıl.nn yettc oldui;'Unu göstermektedir. 

._..,Ydmız biz onlara bu to rak. başlıyarnk on tloku~uncu asını k~~ Binanın yuklU'ı kısmında da on 
lann tek ta bi t P v dar gelen· bu cserlerın arasında bıl- beşinci asırdan bıışltyarak :ı.amnnı_ 

ıau, r avuç opragı. lı u on :yedinci nsı mızn kadar selqıek fizcro dört yüz 
l\r nn ıöaterirdik ... Amma onlan assa on n lıncı Tc li d" n. 
Yine k w D' v• bu ra ait olan arı emsa ne unyanı kadar yağlı ve suln boya. portre 
Q.cı.,.;:;aıcagız... ıyecegım hiç bir köşesinde tes:ı.dür cdileml. bulunmaktadır. 

C ... bu .. .. .. .. yccek J,:adar nadir parçalardır. Bu salonlarda cs'Jd sultnnlnnn, 
de enetal ~h t~""! 0~"?· Bilhassa zcrduz işlemell hil'atler, sefirlerin, de,·lel adamlıırının ve 

erkek resimleri bulunmaktadır ld 
her biri birer vesika h:raret bakı. 
mındnn da her ,.akit mi\tncnaı olu. 
nacak birer mchazdır. 

Dıı resimler aı1ısındıı muhtelif c. 
J.:ollere mensup Avrupa rcss:ımla· 
nnın eserleı-i b:ılı.nduğu gibi, uıı 
b~incl ve on altıncı asrın 1 ürk 
rcssııml:ırı olan Sinan bey, Haydar, 
Osman gibi Türk nakşaşlanmn c. 
serlerinden başlıyarok J~evnl'nin 
ve on sekizinci asra kadar yelişcn 
diğer artisllerimizln yaptı'kları por. 
treler de balunmnktadır. Minya. 
tfir esasına ruilstenit olarak başlı. 
yan bu portrelerin resme nasıl in· 
tikal ettiği tedricen görfilmt'kledlr. 
Muhakkak ki bu serler, Türk resim 
tarihini \'C se~Tinl tesbit ed-::c-ek _ 
Ur. 

Bu mc:.\':ında memJcketlmiz icfn 
ilk heykel de teşhir edilmektedir. 

Bundan b:ı~kt\ eski )"111.:ılarımıza 
nit :reni bir dairenin tanzimine de 
b:ışlnnmıştır. 

taıırmr!, Turk multecılcnnın kusaklnr tel ,.c ipek işlemeli men_ muhtelif sınıflara mensup kadın vo 
Propaganda kudretlnden korka ~-'~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~--~------~--~~--
~orka bahıetmiı ve seyahatinden 
l.lrnitaiz bir pıikoloJ'i ile dönmüı 
idi. 

, Aradan on dokuz sene geçti. 
Adıyamım}ı Ayte yabancı bir 
t.abriJcçjye benzettiği ziraat me. 
hlunınun yakasına hangi ruhi 
kudretle sarıldı. Onu yolundan 
alakoydu. 

Yine hir dost anlatıyordu: 
Bütün köy yollannda gözcüler 

geleni aeçeai kontrol etmekte. 
dir. Hatta okuyup yaz1)1a bilme.. 
Yenlerin ynnmda birer çocuk bu. 
lunmaktadır. Şüphe edilen JL 
hıılar derhal durdurulmakta ve 
okur yazar çocuklar adamın vesi. 
kasını tetkik etmektedir. 

Bu üç. hadise bir tek noktayı 
izah eder: 

Köylümüzün i&tiklal davasını 
ne lcadal' derinden anlamıs oldu .. 
&wıu ve ne kadar uyanık bulan. 
duğunu •.• 

ıstanb~ı~n ilk-j Fiyat mürakabe komisyonunun 
okul ıhtıyacı d.. k'' t I t 

Okullara 74.488 talebe un U op an iSi 
devam ediyor Manı·jatura /ı·yatlarz halka 

'İstanbul ilk okul lhliyncı etrafın .. 

da maarif müdürlüflO tetkiklere baş. yakında bı•ldı•rz•lecek lamıştır. Du tetkikler neticesinde 
şehr1n muhtelif semlleıindc ncıln • 
cak okul mlktnn tesbit edilmekle • 
dir. Uıı.lcn ilk okullarda 74,488 ta· 
lehe ''ardır. Bu tnlcbenin 6000 i 
ilk olmllardan mezun olmuştur. 

Yeniden okullara k~bul edilecek 
olan talebe miktarı da nüfus idare· 
terinden çıknrılmnktatlır. 

Du surclle ilk okullara yeniden 
kabul edilecek talebe snym belli o. 
lacıik ye okul nıledi de ona söre 
knrarlnşhrılncaktır! 

Fiyat murakabe .komisyonu dün 
toplanmış, mensucat snnayiindc 
kullanılım hamızların \"C caylann 
toptan satışl:ırı için ldir nisbetleri. 
ni tesbit etmiştir. 

:Mensucat sanayiindc kullanılan 
ve evvelce gelmiş olan hnmızlar için 
yüzde 15. bundan sonra gelecekle .. 
re yüzde 20 kar kabul edilmiştir, 
Topt:ın çay satıcılan için dt! yOzdc 
12 kilr teslılt olunmıışıur. 

B• lı::iırlar hugUnden itibaren 
tatbik edilecek ve toptan satışlardıı 

mnlh'el fiyaUanna zammedilecek • 
Ur. DiRer taraflnn toptan manlfa • 
tanı fiyaUnrı llln edilmemiş ol. 
maküı beraber komisyon tarafın. 
dan katı şekilde hazırlanan fiyat 
listeleri tüccarlam tevzi cdilml,tir. 

Piyasadaki fiyatlnrdnn <laha u
cuz fiyatları hamil bulunan bu Jis. 
leler tüccarlar tnıııfından tatbik c· 
dilme~c b:ışlanmıştır. Komisyon 
pernkeııdc ımnnlfntura s:ıtıcılarımn 
kArını teshil ettikten sonra umumt 
bir ilan yapacaktır. 

?nsanın aklına bir sual gelebi. 
lir: Bütün bu tedbirler niçin? 

Köylünün büyük b:r hnssasi. 
Yetle takip ettiği düiman yalnız 
!thirlerin büyük politikalanna 
değil, aynı zamanda kendi baya. 
tına, kendi f anliyetine musallat 
olan, kendini tahrip etmek iste. 
Yen düımandır. 

cu asırda başlayan Avrupa iatiı. 
man kartıaındaki periıanhğı an
cak Cuıfıhuriyet idaresinin orta. 
ya atbğı yeni siyaset tarzlan, ve 
fiili hareketleri ile bir dereceye 
kadar knr§ılanmııtır. 

Dondurma bardağı İstanbul vilayetinde 

Bu düpnnu o hiç oJmazsa yüz 
el)i senedir derisi üstünde ameli. 
Yat l>eparken gördü. Bu düşmanı 
Türk ltöylüıünü kendi refahı he. 
sabma hangi vasıta ile olursa ol. 
sun imha eden onun refahını, sıb. 
halini, hayotmı, saadetini çalnn 
istilacı dü!mandır. 

Düımnnın her türlüsünü bilir, 
hatta ufuklardaki kokusundan o.. 
nu.n no çeıit olduğunu bilir. H~· 
dutlarda kan cmcnini tanıdığı gı. 
bi tarla11 ba§tnda vücudunu ha. 
)'ap, saadetini muzmahil eden ve 
Otıu kendi toprağı üstünde m~ 
cır, kendi çatısı altında menfi hır 
tu.:İde bırnlmn dü~manı ela tanır. 

Tiirk köylüsünün on doku:zwı. 

Köyün kalkınma hareketi ta
mamlanmıı değildir, henüz bu i. 
§İn sonunu almadık. Daha baım. 
dayız. Fakat biliyoruz ki Türk 
hükumetine yapılan her hücum 
netice itibariyle Türk köylüıü. 
nün refahından ve canından bir 
parçayı alıp götünn~k makaadile 
yapılan hareketlerdir. Türk hu.. 
dudundan bizim göklerden ıeçe.. 
cek her yabancmın kastı vatanı 
bayraktan tec:rid etmek, milleti 
zincire vurmaktır. 

Bunu bildiği içindir ki Türk 
köylüsü umulmaz derecede has. 
aasiyet göstermektedir. 

Bu uyanıkl:k dostlanrna.a Üa., 
düpmınlanmıza cln ders olmalı.. 
drr. 

SADRI ERTEM 

yüzünden yaralama yeni okullar 
Aksaraydn dondurmııcı lstefonun 

ynnında c,alışan Recep, geçen siln 
dondurma y:l)•en Hadi ndında bir 
mnşteri tekrnr dortdunnn isteyin -
ce, aynı pardnı:a koymuş, Hndl bu. 
na sinirlenerek dondurma bardailı
nı suratına y:ıpıştırmışhr. 

Şehir mütehassısı yerle
rini tesbite başladı 

Şehrimizin muhtelit semUerlnde 
yeniden yapılacak okullarm yerleri 
Oalıir plAnmda tespit edilen mevkllcl."" 
de olacaktır. Bu mUnascbetle gerek 

mUlhn.kat ltaznlanndrı ve gerekse ıc
hir dahilinde yapılacak okullar Proa· 
tun mUsaadesl almdıktan sonra ınaıı 
edilecektir. Du mtlnnaebctıe ilk ola· 
rak Yalovanm mUhtclit yerlerinde ve 
köylerinde yapılacak okullann mcv

ldlerinl tespit etmek Uzero Prostun 
başkanlığında bir heyet dtln Ynlovaya 

Çır:ı.kla müşler.i bir tıayli kn\•gn
claıı sonra nyrılmı~ardır. Ancak 
hiddetini teskin edemiycn Heccp 
akşam olduJ.:tan sonra cebine bir 
ıtıstalı yerleşlirmfş ve Hadinin <'. 
vino giderek kendisini dışarıya ca. 
ğırmıştır. Hadi davete icabet etmiş 
ve sokakta d:ı knvgoyn h:ışl:ımış • 
lardır. Neticede Recep sustalısını 
çekerek H:ıdiyj ağır surele ~·ar:ıln· 
mıştır. · Cit.mi§Ur. Heyet Yıılovn.da G6kçederc 

Hadi lı:ıstancyc kaldırılmış, Re. I vo Öl·eyzill scmUcrln okul yerlerlnJ 
cep birincl sulh cez:ı mnhkcmcsl karo.rla!}tırmı§lardır. Tetkikler devam 
tarafından tevklt olunmuştur. edeeoltUr • 

Sülegmanige medresesi bir belediyeci
mizin himmetiyle harabiden kurtuldu 

~--=--~-----,------..... ~~~~~ 

'.Belediye reis muavini Lfltfl Akso· 
~'tln fahst ı;a)TeUylc SUleym:uıiyc 
llıcdrcscsı tcmlzll!t ameleleri için çok 
g{jzcı bir barınma yeri hııline gctlrll
l'tll:ur. Scnelerdcnbcri mUhmcl bir ,·a· 
~Yctte duran ve kubbelerindeki kur-
l!nlarm sökU!mesl yUZtlnden gtlnd<-n 

lrllne h:ır:ıblyo dogTU ı;-fdc."1 bu t.arltıt 
trı .. ~r<'-o tt>mlzl ttlrıln11 • pis d ınır
ları d!lı t kere b:ıdruı:ılantnı§, her oda· 

c 

ya tıçer karyola konmuştur. Bu ka'"
yolruarı:ı. yntnlc ve yorı;anlnn beledi
ye hastahanelerinden dnrülAcezcden 
temln edllmlıı. her amele için birer 
dolap ynptınlmı:;tır. 

Od:ılıırdan en biiyllğü yemekhane 
haline geUrllmlş, buraya bir de rad· 
yo lwnmuııtur. Altmışa yakın temiz· 
lllt amelesinin banndınldığl bu mcd .. 

rescdc yatan o.melelcre &k§amlan ya• 
rım saat temizlik dcrsl verllnıekte, 
SOllI"n radyo dinletilmektedir. Bir kı· 

mm ameleler do medrCSenln tanzLm 
edilen bahı;esinde dinlenmektedir. Gi:-
ce muayyen sııattc l'nlan ameleler sa· 
ba.lıleyin aynl saatte uyruıdınlarak 
i§C çıkarılma.ktadırlar. Çok değerli 
bir medreseyi hıırobtdcn kurtarnn ve 

nyni ~manda o.hrrlarda otlar Uzcr!ıı
de vatan 60 ameleye böyle medent bir 
ııckllde ya.~mayı tomln eden değer!l 
belediye şeflerinden Lfıt!i Aksoyu 
tebrik eder, diğer ameleleri de aynı 
medent seviyeye tıkormasqıı dllcrl?.. 

Rcslmlerimlı:dc SUlcymanlye med
resesinin bahçesi ne y~melc salonunu 
&"örayorsunu:ı:. 

3- \'AhU 

YAZAN 
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DÜ'S ÇIKAN KTS~ llllLı\SA "i: 

Sıcak bir va: gümı. ı-idamı oi
dr.n vapur dopdızlıı... Büyıil:a_ 
daya ya11°"1~ırkcn biitün yolcııla_ 
rm dikkatini motörfüıün arkll· 
ııına taktığı lıir kaual~la çeşit 
çcfil Jıünerlcr yapan ocııc ve 
oii.:d bir J..·ı.:a takıl<lı. l/crl:r.~ 
hu kı:dan balıudiyor. /Jıı ta. 
mnnıış ;:cnuiııle.ufrrı nıt.rhırnı 

/ngili.: Adil Reyin l:ı:ıdır. 
Kı:ın lıarekt.llcri ile bilhaı. 

sa alı1kadar olan esmtr bir 
ucııç te vapurdadır. Uıı deli. 
kanlı J.-ı:ın lehlil:tli bı'r vira}. 
ıla cltvrildlğirıi gifrıincc ılerhfll 
<lcni:e atılmak istcmifıe de lıu· 
na imkci.n kalmadan ıporcu 
k': 11mulnıa11an bir mnlıart.tlt. 
l;uyafiını düıclrmiıtir. 

Dıı,·uı kıd:ır iri c:ını:ılı cSmt>r 
dellknnlı bile hcyec:mlnnınış, ye • 
rindcn 1-aJkmıştı. Kızın düştüğü 
nii Röriir görnıu sanki denize nıı. 
lııcnkmış gilıi bir hareke! 1•nptı. 
Bu sırada etrafta yine ~esler yük. 
seldi: 

- \':ıy ~nnınR .. ne şeytan şcyml:; 
hu kız .. hte yine suyun i'ı tüne 
<-ıktı ... Bok bak doRrulu:ror da bra
''O kıza •.• 

nu SÖ7.Ü SÖyli1·en )'Olcu COŞlll, 
beyaz: kasketini çıhrdı. Heyecan. 
la cıl!flncn sall:ımaf!n bn~ladı. Be
ria biitün uyanrlırdı!h hu heyecan
lardan habersiz mn\'l sökyfizlinde 
yeni yük~clen bir yıJ<lıı: gibi iple. 
rini <'ekerek dosnıldu kalktı Te 
motl>r bfüün lııı:IJe vapurdan uzak
lnşlı. Parıltılı denize bakmaktan 
yorulan güzler bu gCiı.el genç kızı 
dalıa fazla takip edemedi, yonı • 
lanlar 1·avaş ya'l'nş oturdu, konuş. 
maların başka mevzulara da§ıldı 
Kitarlar tekrar çalınmal(a, coşku~ 
şarkılar ufukları yeniden cınlat· 
malen bnşlaclı. Çantalı esmer genç 
gözU Bcrlanın l<ayboldulht noktnya 
dikilıni~ Milli dalgın dalgın <lüşii. 
nüyordu. 

Adalar birer birer dolaşıldıktan 
sonra Büyükodaya varıldı. )'olen· 
lar cıktı. Bnullu c..,mer ıenç va • 
purdan en sonra 11·nldı. İskeleyi 
geçti, saatin yanından yürüdü. Ye 
orada a)•akta duran birisine: 

- lnslliz Adil Beylerin villA~ı _ 
na nereden sidilir'l 

Diye sordu. 
- Tur yolunu tutunuz. Otelleri 

gecliktcn sonra arka t:ırarta yu'ka
nyıı. doğru bir yokuş yükselir, o • 
radon tırmanırsınız. niraz hızlı yfı. 
riimek :şartile yirmi dok.ika sonra 
oraya vnrmış hulunacııksınıı 

Gene adam, bu i,7ahatı ,·cre
0

ni ba. 
ıııe seJAmladı ,.e Java, ya"n' yii • 
rlimelte başladı. 

[( 

B~tün nrla hcyaz köşkü bilir. 
Genış bir bahcc ..• Bahcc:rc girin· 
cc iki (aranı comh bir yoldan kü~. 
ı.e ç1kılır. Set sr.t bnhccde ~·<"r y;r 
serler, dcnlıe b:ıbn muhteşem kn-

MUZAFFER ESEN 

mcri~clcr. Köşk iki tarafındaki şık 
lml<"Jcrilr. Ad:ının bütün ultrlnt. 
tepeden b:ıkarken bir hayal şnlo. 
~unn pek benzer. 

Bu köşkü İngiliz Adil Bey öl
mezden birknç sene evvel yaptır -
nııştı. 

1ngiliz Adil Bl"Y ailesi serveUnl 
çok c~ki bir maziye, bir çalışma 
,.e ııl(nışma mnzisine bıı~laynn ııl. 

lelcrclendir. K:ırndcniz :kıyılanndn 
ynşııynn ailenin ilk fcrdleri tütün ,.e 
!ıııdıkı:ın haşl:ıyan ilk servetlerini 
uzun lıir didinme, sonsu:ıı:. blr ça -
lışmıı ile dıımla daml:ı nrllırmış. 
\ar ... Depolar, imalatlınnr.lcr, ibra. 
c:ıt miic scse}eri kurmuşlar, kozıın
dırmışl:ır ve knz:ınmışlnr, nlleleriııi 
memleketin en zengin ailelerinden 
biri"i h:ıline getirmi~lerdi. 

Adada bıı süze) köşkiin yapıldı. 
ğı tarihtcnhcri her yaz Adil Bey 
nilcsi burnyn gelir. Adanın şiirini 
tntlı bir şurup gibi burada içer, 
M:ırmnranın güzel mehlnplarını bu. 
radan bol bol seyrederdi. Adil Be. 
)in ölümünden sonra Jıarı:o;ı Sühry
lil. Hanım buraya büsbütün ba!lan. 
mış, lstanbuldnki kışlık kona~a ~
dctn veda etmişli. 

Sühcyıa, hAU\ gcııcliğini muhah. 
:zn edh"Ordu; kıı:ının yanındn Ade· 
ta obla.;ı fm1'} hissini veren gene 
görünüşlü gfiıel :tıfr ıınncl 

Ann kız söz alıcı silıclllklcrllc 
öalıa ilk ~,ldan itibnren A-1anın 
en tanınmış .simalnrından oldular. 
J\nnesl hiç bir ziyafetten eksik ol. 
maz, km hiçbir müsamereyi kaçır
maz, hele spor eğlenceleri için ha
yılırdı. Annesini modanın canlı 
bir timsali gibi nlkı~lnynn Adamn 
kibar muhill .kızın dn zcrofclindcn 
,.e spordaki mu\'"afCakıyetlerinden 

ltıkdir ne bahsederdi. 

Bcrinnın icersindc aı"J.:adaşlırın ı 
sık sık dolaştırdı#ı kilçük mavl br. 
:1·az yalı ve Süheyla hanımın bin 
l>Irgece mnsollarını hatırlatnn ınuh 
1eşcm ziyafetlerine sahne olan Be· 
) az Jıöşl.:, bütün Adalıların gilnıt:i\' 
konuşma mevzuları arııııınn girmiş. 
ti. 

lşıe eli çantalı esmer delikanlı 
hu güzel köşkün yolunu tulmDff h. 
Cöılcri daima açı'k duran balıçe 
kapısından içeriye girerken Beria. 
ııın camlı )'oldan hızlı hıılı Heri
lcdij!ini sördü. Delikanlı Beriaya. 
yetişmek için hiçbir hareket ~aı>
madan düşünceli ndımlarln klSşlce 
do§nı ) ürüdü. 

Bir dakika sonra da önundc dl· 
~ilen penbc önliiklü hizmetçi l:ıı:ıı: 

- I.iilfen kartımı hanımefendiye 
ı:iiliiriln üz. 

Diyordu. 
Hirmcİçi kız, bir .saniye ic.ln ıe. 

reddül eder gibi oldu. Kararsız lba._ 
kışl:ırındnıı knrşısındald adamın 
kim olduğunu kcşretmek btcdj~ı 
ıınlaşılıyordu. Nihoyet tcreddOdu
nfi nnen hi:r:metd: 

'( D eua nı r 'llf1J' J. 
ot 

Bekçi düdüğü ve deliksiz uyku 
DOSTUM <Va _ Nu), ken. 

diıini uykudan uyandırdı. 
ğ~ı ileri sürerek bekçilerin dü. 
dük aeainden ıikiyet ediyor. Bu 
münasebetle eski bekçi sopasının 

Yirmi yıl evvelki V akıt ·--..... -..._ ______ ... _._ --- ..... ~ 
19 Temnıu1, llr.?O 

(Edison) un bir kesfi 
Nc~york - Muhteri (Tomruı~ Edl· 

son) ııhretıc ı;örllşülebileccğlnl ld1iı, 
cttıg1 bir t.ıetı llcmaı etliğini btld r· 
mlşUr. :Cu Alet o lt:ı.dnr hauaııtır ki. 
ruhlarrn lalıriMtmı lmydedcrck z~
:rtılılarl\ blldlnnckttıdlr. 

tiUm·~lıı 

ıtotu~u 

Öğlıı 
İkindi 
A~n 
\'atar 
lrrıwı 

Cuma 
19 Tem. 

Cumarte. 
20 Tem. 

• 1 • oıhıı 31 Cıtıdhıı I' 
11 L f • .. 

4 44 O 06 4 45 9 OM 

l:! 20 4 42 12 20 4 43 
IG 18 8 4.1 J6 18 8 42 
10 31 12 Cl-0 19 Sl 12 00 
21 '~ l 66 21 J? lM 

2 ~·t 6M 2 85 fi :ıs 

rehavet ''erici tak • takını nisbe.. 
ten daha ehven bulduğunu ıöy. 
lüyor. 
Dediğini anlamaaak: ''Vay, aen 

bekçilerin sopalarını iade etmek 
ve 1b~lki gocuklanru ıırtma, a'-. 
ni aarrldarmı batlarma yeniden 
giydirip sardırmak fikrindeain" 
der ''e düdükten şikayeti bir te.. 
cedc!üt hareketinden §İkayet tek. 
linde tefsir ederek mugalataya 
boğardık. 

Fak.~t çimdi, KENDJSlNI, 
UYKU TUTMAMAK Gf Bt HA. 
ZIN BİR DEVRE GiRMENiN 
BAŞLANGICINDA hissettiği. 
ınİ7. Vnla'ya söyliyeceğim ancak 
§Udur: 

Aziz dostum! Gündi.izün conlı 
metalclcri ıu·aınnda adaleleri İ!
lemiş ve :zihnen vazifesini gör. 
müş genç ve bütün manr.ıiyle 
dinç insanlar, gece yataia abl • 
dıklrm gibi lahzede daldlklan uy
kudan, BAŞLAR! UCUNDA 
DAVUL ÇALINSA u;yanınak 
bilmeden hala uyuyu~ ıidiyorlaJ". 
Sıra bi7.e gelince. •. Biz yaıloıyo. 
ruz nzi~im. Hayat cildinin iplik. 
leri gev~eyip yapraklan j~~z~
mını kaybediyor. Faaıllar lnnbı. 
rine kal'ıfmak tehJikeaincJe •.• Ba. 
haneyi şuna· burut bul.ınakta .fa>·
da "e? Hakil<ati itiraf etmelr. 

HiKMET MONtR 
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Bir amele ağır Taksim= ve Florya f ,.-T-ü-rk-iy_e __ C_u_mmnh-u~y~em:ı:a!;-1111!!1' 
yara;andı gazinoları 

Diın s:ıaı on l11rdc Uı·tako~ ıle 

Muallim Xad c:ıclılesinde deııiz.}ol. 
!arına ait kömür ıleposunıl:ı tıılı
ı,an nillisli 55 .) aşında Mll'~lafa ( ~
küdar isimli \'apurdan ma' una.) o 
kömıir boşaltırken ,·incin dyatası 
tıknu,. 1-:ız:ın icindeki könııirlcr 
:\lu,t:ıfanın iiwrin<- uoşalnıı~ıır. Kö
mlir!er altında kalıın ~fustnfa aı:ır 
ı1urclle yaralanmış. hoğıılm ık uz<'. 
re iken ktırlorılmıştır. Y::ıralı omclc 
hastane) c kaldırılmı~lır. 

Tal..slrn ga;ı:ıno.und:ı:..ı hazırlık_ zı· ruat Bdn kası 
l:ır ilcrlcmcklcdır, Gazinonun 31 U U. 

İt yüzünden kavga 
G:ı1lı"e,ınerlc Altıpnrnrnlı: rll'ri 

fııhrıkasınd:ı nmclc llnçik ile Os • 
man anısında iş )Üzündcn ka,ga 
ı·ılı:rnı~. O m .. n bıçakla Haçiği cı_ 

ınuzunclan ) eralam ıştır. Yaralı le _ 
davi altına nlınmış, O~mlin jRk1l • 

Janmı~tır. 

Dut toplarken yedi 
metreden düştü 

Pa~abahı;edc u~yııı cl<lıycn ratJ. 
deslıırlc oturnn :ımcle Hasan lı;arısı 
18 yaşında Ştlkriye dün balkona 
çıkmış, oradan dut ağacına uıana_ 
rak dut toplamak istemi tir. Şükri. 
:ıc hu aralık muvazenesini ka:ılıı: • 
derek yedi metre :ıüksckliklen aşa_ 
ğı:ı'a düşmüş, ba,ından ve hacakl:ı. 
rından ağır surette yanılanarn!ı: 
Haydarpaşa b:ıstanesine kaldın! • 
mıştır. 

Duvardan atlarken ..• 
~eşikta,ıa Screncebey yokuşun

da Sadıkzade çıkmazıncla oturan 
12 :ı·a~ında Nh•ad dün il.i metre. 
:ı ükscklikteki du\•ardan aUa~en 
sa~ kolu .demir pannaklığa rastla _ 
mış, lığır sureıte yaraJanarak hu. 
taneye kaldırılmı~tır. 

T ermoa ihtikarı davası 

lt•ınmıız glinu açılm:ı51 kall ı.urclte 
takıırriır ctnıl,tir, Di{lcr taranan 
Flor.}:ıdaki :reni gazinonun da bu 
mevsim ıçln kiralanına~ına karar 
\'Crilmiştir. PJ:i!Iarın ihalesi p:ıznr
lcııiye yapılacal>lır. O ıaruana ka. 
dnr hcledive ifetnıekte clcYam ede. 
ccktir. Plıijlarıla cumarlcsi gün. 
lcri 500, pn1ar günleri de iOO lira 
~adar h:ısılnt olmakladır. 

Kapanan ecnebi 
okulları talebesi 

l\ı.pnnan ynbar.cı ol.;ul talebeler!. 
nin tliljcr okullarn ne ~ckildc kabul 
l'dileccl;i hakkında baıı kayıtlar le _ 
bil crli:mişlir. 

l\nıı::ınan ~ah:ıncı okulların asıl 
sınıfl u ır.a rle\'anı ecleıı t:ılcheler 
re mt 'e hususi Türk okııllarındn 
de'l're \"e sene bakımıntlnn mukabil 
sınıflarJ imtihansız olnrrık alına
caktır! z\llı sınıflı olan ecnebi o
kullarının altıncı sınırında bulu _ 
nan lalehclcr resmi \'e hususi Türk 
ol\ulJannın beşinci sınıfına lı::ıbul 
edileceklerdir. 

Belediyenin Haziran 
tahsilatı 

Hu:ir:ın ayı znrııncl:ı helediye 
lahsilMı 8.iSl!.l::?::ı lirayı lıulmuşlur. 
Bir sene en·cliııc n::ıı:ıraıı 1a8 lira 
fa7Jalık T'ardır. 

Tra mva y umum müdürü 
istifa etti 

Elektrik, Tramvay, Tünel irlare_ 
leri umum müdür vekili Tayfur 
sıhht sebeplerden <!olayı istifa el -
mi~tir. Tayfur miiclOr mu:ıvinliRi 
uhdesinde blmak Üleı e umum mü· 
dürlüJc vck4letine tayin olıınnıuşlu. 

Termos ihlikCırı yapmak mçun. Sulıaııalıınet B ir.inci ıutb hukuk 
dan 2 sene F.skişehire ıürgfin 'VC IUJdmUtfnckn: 
beş yüz lirıı para cezasına mahk~ 940/l:S~ 
edilen Sullanhamamınd4l ıtriyatçı Rab'.a Kcrame vel,ıli Eeraat Zekt 
Jak Kastronun, maHJuimlyet bnı- tarafmdan Çakmol•çılard:ı Bllyük ye. 
rı temyiz mahkemesi tarafından e. nl handa M:urat Uğurlıyan ve btan
~astan bozulmuf{u. bul Jntıhakenıat müdllrlUğU aleytılnt 

Asliye yedinci ceza m:ıblı:enıesi cçılan ve llehm~t Şükrtı kızı Rabla 
ılun muhakemeye yeniden ba~ıamı-... Kerame Karacanın btwıbulda Çelebi 

• • oğ'Iu mahallesinde Alaca hamam .em· 
ıcnı:riz ilamı okunmuştur, tJnde ıı.:r.:ak a.nban ııokağmd& (:lıluur 

Ancak Ja.k Kaslro bir ameliyat Çarıısı) eakl 24 yeni, 24 kapı ve 38« 
eçirdiğinden malıkl'meyc gelebil • ad& ve 6 parael No.lı kdrglr dükklmn 

ucsi için duruşma b:t~:ı bir süne 793/1728 lıl.Heal Uzertne me\·zu hac-
nrakılmıştır. zin fekk1ne mütedair bulunan davada 

Müddeiumumili~e ıntıddelaleyh Murat Uğur!ıyanm ad-
e reatnde bulwıaınama111 yllztınden dıı;ya 

erilen arzuııaıt 115 rtın mllddetle lltmen teb-

belecliye memurları Uğ edilmlJ ?e ye\.-ınU muhakeme ol&n 
16/7/ 94<1 Salı &ilnUnc mfisacllf cel8C-

Dakırköy belediye tahsil şubcsin. de mumaileyh mahkemede hazır bu
c yapılan teftişler bilmiş sabık lunmamıo \"e bir nkll de gönderme· 
mh:ıscbeci Saim ile, muhasebe klL miıJ olmaıcıa hakkında •tapu kaydı 
'lıi Şükrü, mutemet Baha miiddcl- celbedllmekt'! oldultıından ,.e icabet 
ıımunıili~e Ycrllmlşlerdfr. llunlar etmediğinden gıyabında işin netlcele· 
zimmctlerıne 1210 11ra gecirmckle neceğlnden bnhılle l:S gUn mllddeUe 
ınnznıındurlar. Dundnn haşl.:a Bera. Dlnen nıuamclcll gıyap karannm 
zıt tahsil şubesi tahsildnrlarından tebliğine karar verllm!ş olmakla mu 
Osman d:ı 549 lira. ihtilas etti~in· ha.kemeıılnin mııall~k bulunduğu 
d k 9/8/9t0 tarihlıı" müımdlt Cuma gQnU 

en aydı terkin olunarak adliye. bluat gelmeniz \'eya bir \'ek.il gön-
~ e T'Crilmiştir. dermcnlz ve il6n tarihinden itibaren 

Altın Fiyatı beş gün içinde !Uraz: etmediğiniz tal<· 
_ .. . dirde gryabmızdıı muhakemenin gts-

Altın dun 2240 Jrnru, uzerındcn ruıcceği beyan ve tebliğ makamına 
muamele görmüştür. İngiliz lirası r kaim olmak fi.zere llAn olunur. 
d 52.1 kuruşa bdar düşmiiştür. (3Z926) 

Devlet Demiryollart ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlara 

latckll çıkmamıuıındıuı dolayı 1halesl yaptlamıyan Aıpuııu ve Çulu.&· 
köyde birer .su hutnesl vo kuleai Ue pompacı blnuı tnouı ı~ı kapalı zar1 
usullle ve 216~ lira muhammen bedelle yeniden eksiltmeye kunmu;tur. 

Ml!nakasa l Ağustos 19!0 Peroembe günü saat ı ı de ::llrkeclde 9. ı,1et· 

me binaamda A. E. Komtııyonu taraf'mde.n yapııacaktır. lsteklllertn 1620.20 
Ilı-& temlna.t ve kıı.ııwıl vcsal ı:le ehliyet \"eslkasını thtı·.-a edecek kııpalı zarf· 
ıa.rmı aynr gUn aaat 10 na kadar komisyona \'ermeleri ıa.znndır. 

•ş:ırtn:ıroelcr 108 kunt§ mukııblllnue Slı·kecı Vezncslndctl temin eclillr. 
IGO:il!J 

• • • 
E.::urum - Sarıkamır, Mudanya • Bur:ıa, SamBUn • Çar§amba hatla:ı 

hariç beynelmilel mllııa:pbetıerde aahlan nıtiş~crek bllt>ller \'C Avrupıı. hat· 
tmda l§Uyen Semplon sürat trenleri hane;: olm:ık Uzere bütUn şebekeye mab 
sus D.D/101, halk ticaret biletleri lc;tn D.D/10:?, ıımele için D.D/103, tebeke, 
ve lzmlr - Denir.il D.D/104, Sirkeci • Edirne · Kırklareli D.D/103 Sainsun
sıvaıı D.D/106. Mersin • ?!amure • lıkcnderun l>.D/107 No.lı nunt.aka tarl· 
fclert ibdaa e:iilml§tlr. 
kQr tarihten ltlb'.\rcn D.D/i, 511, G5, 67, 71, 7', S~. SS, 9i, 105, 110, 111, 12.;, 
l26, 134, 96, 116, llCi, 130, 87, 73, No.lı tarlfrler JA vcdılnıl:Ur. Yeni tat!· 
felere gore §lmdl,>e kadar gidi~ ııeynhatlcrlnde tenzilat yllpılmamı~. nunta.· 
kalarda mUhlm miktarda tcnzııa.t ynpılmı, ve uzun mesa..eh.:l"de gidi' \'t ytııı 
kilometreden ıtlbaren de gtdi' - dön~ tenzilM ve halk Ucaret bileti Ucretlc· 
rinde tadila.t ~ np·Jm:otJr. Ta:-lfc ' rtlarına göı c !:-in kJJometreden !azla me 
Ba.fe için blltt alnn yolc•ılnrınıı ilk te\'ıı.klmr ede~eklerl btasyonu az met I:· 
lu7Qnunda l:'l<'t alır'·"n mtlte'\kll~n tcvzkkur cdccekl•rı lstaNyonları <Sa 
ton'Kkuf' ctt'J·ıc:-1 ı tasyon•fa.n h:ırl'ket ederkeo tayin etmek \'C tevakkuf 
edecekleri t<ıta'J ·onlar<!ıı bUe:lerlnl biri mu\·L,slntz mlllc3.h;beu diğeri ı1e h'· 
reket cde::ek' •rl gün olmak U:-crc iki defa \-iZ' ettirmek ~lll't nrıle te\'akkut 
hakla '\ crllml tir. Bu ı,:artıara rl :, et etm·d~n l"\'"81<kuf cdccelc yolcuıarm 
tevakkuf et~klert tsta.tıyondan Stibn::-cn ;ldlş 'eyn dönU~ l!tasyonuna kad:ır 
ye:nJden bll,.t 11lmalan icahcder. 

Grup l"C o.ile biletleri k,ata:-ı:ı harek~tL-ıd•n en be;, da klkıt ewrl teda rı 'l 
edilmrlldlr. 

Ana-toıu Toros l'C Scmp!o~ ı .rnt t:-·:llerlne blnır.".i"n c\·veı bu lre'llcı • 
ml!h ııı munzam Ucretl biletini almıyan yolcuların b!let \"e hali\ ticaret b:· 
ıetlcl'I muteber tutulmıygca.ktrr. 

Tam Ucretıı halk ticaret bileti h'lmUlerin!n meccanen nakledilecek 81) 

ı ıloya kadar bıtgajlıın ıırıuım<lıı kısmen ,·eya tamamen nUmunrUk tlca?"'t 
e"ya!U da bulunııb1llr. Demll')•ol :rolcu rehtwrlertnd .. e"kl tarttelere göre ko· 
nulmu, olan üCTct ve ~artlar yenJ, tarifelerin merlyete glrdtğlndcn tUb:ırrn 
hllkUmsU~cJUr. 

J'aı:la tatsiltı.t için l.atu,>onlara. mUra.caat edilcb:llr. (3S~S) (~208) 

Kuruluş tarihi : 188M 
Sermayesi: loo ,000,000 7'ü rk lirası 

Şube ve Ajanı adedi: 265 
7.irai ve t

0

rari her nevi banl<a mr· -nele feri 

• 
r'ara bırıktırenlere 28,800 Lıra 

ikramiye Veriyor 
l.traııt Ha.nka.-.ıucla kucııhara.11 c-e ,_ tmuırrur tıe .. uz•lı&. 
ruııJn crı rı~ 50 llrnsı hulunanlara 4'erıcıJe 4 dcrn çekilecek 

kur'a ile aşağıdıtkl plAna ~öre lkraıııiy<' dRf: ı tılaraktar. 
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DTRKA1': tles11plarıodakl parala r r.ıı '4eOf' tçlnıh• rıu 
llradao aşağı dUşırıfyPnlere lkrBnııye ..;ıkıı~ı takdırıle ~,. ıo 

tazlaslyle verilecektir. Kurıılor sPnPJt' ~ ı1efıı : t Eyın ı 
l BlrlD<'lkAnuo, J Mart \'C ı. Hnzlrıırı ıarılılı->r111 ı ... 1:ekil0 ı·ı>l<tlr 

& 

SO~SA 
- Ankara 18-7-940-
--Ç EKLER-

ı scerun 
100 l>Qlar 
lOO f re. 
100 l .ln'lf 
100 lavlçrf' F ra 
lOO Florln 
tOO U.a.>1şmark 
100 Bclp 
100 OralımJ 

100 Lel .. 
lOO ('<'k Kroaa 
lOO P~la 

100 ZJoU 
100 Pea~il 
100 Ley 
l OO Dlnıır 

lOO Yen 
too b veo &z. 
100 Ruble 

15.21 
HO.-

ııt.OSIJ>t 

0.991 
J .69 

13.90 

28.3%j 
0.6Z.i 
s.sn 

3~.402 

31.00~ 

6ttm 2~.41) 
Esham ve T ahvilit -

rrıuı • Ermrum 3 10.70 

Sahibi: ASIJJ US 
n:ı~ılılı~ı yer : VAKiT ilotbnası 

Umum nc~rlyatı idare cdeo: 
Htfik Alımrt Seııtnoil 

b*H&*AM!iWWW 

19.7.940 Cuma 
7.30: Program, 7.30: Müzik. .00 

Ajans, S.10: Ev ~ıdmı - Yemek Us
tesl, S.20/8.30 MU?.Jk: 12.30: Pro~m 
\'e memlel{ct 8ıınt ayarı, l:l.35: MU 
zlk, 12.50: Ajans. 13.05: Mltı:tk, 13.20/ 
14.00: Müzik, 18.00: Program 18.05 
MUzlk. 18.30: MUzıl<, 18.50: MUılk 
19.15 MU:r.fk. Okuyan: !l:ecml Rlz3 
Ahıskan, ı 1.4~: Memleket saat ayan. 
ve Ajans hnbcrierl, ::o.ou: Müzik, O
kuyan: Semahat Ozdenscıı, Okuyan· 
Sadi Hoşses, :.:0.30: Konuşma, 20.~ 
MUzlk: Fasıl beyctı. 21.l:'>: Konuıma 
Clktrsat ~aııUı, ~J.30 .honu~oıa (rad· 
ro ga1.c~ul), 21.•fı! Müzil:: Rndyo aa 
ton orkestrası, 22.30: Me:nlt k<'t saat 
ayarı, Ajans haberleri. 22.4:i: Müzik 
<:ıı.zb:ınd ırı.ı 23.2~/2~.30: Yannki 
ıırogram ve l<hpıınış. 

ZAYi 
Kartc.J Maıtepcslndc [\:a:ı:aske.r Fe)' 

zullıılı Efendi NUmııne Mektebin
den 1341 sencslnde aımıı olduğum ~l\
ba.detnaıncyl zııyt ettim. Yenl!lnl a!a· 
cağımdan csklslnln hllkmU yoktur. 

ı :!6 r.; o.lı llilseJ1n oğlu 
.\hmt!t :\fuanımer (32921) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
AK TIF 

Kııııa: 

Altın: !ia!I Kllo&'r•m 
Banknot • 
Ufaklık • 

Uahildekl ! Jubabirlrr: 
l ürk Ura11 . 

Harl\,'.tt'kl !\luhablrkr: 

71 721883 
• . ' 

Altm: :;an Klloı;ram ı; füll ~·ı 
Aıtm:ı tab\"UI kabil aerbest oo· 
vlzler • . . 
Dt:ı;-cr cıuvtzler n borçlu Kllr1ng 
bal~lycl~ı1 • 

Uu;ı:lııl" Tah\·lll~rl : 
l>cnıhte edılen evrakı nakdiye 
kar~ılığı • 

l<e.nunun 6 • ıı madd .. Jerine t'!\'rt

kan Raz.lne tarafırıı.!an \'4kl le. 
diyRt • 

oSı' necfat <'UZt:ıı n ı : 
Ticari Senedat • .. 

Y.!lb:ıırn \ "f' tah\1lllt cUı:ılanı : 

Oeru~te edilen evrakı nıakdl· 
l'enln karşılığı esnam \'8 

tah\11At 1Ubar1 kıymetll' 

Serbeııt Esham ve Tall\'lldt : 
Avun81ar : 

Ua::lncye l:t1!8 \'(ideli B\'lu:S • 

Altın ve C:ö\1:Z Uzl'rlne 

rah\•llfıt llzcrlne • 

Hlıeodarıar • 
Muhtelit • 

• 
• 

l 00.881.81i2.2 ı 
l 0.369.581i,

l.811.198,!H 

4.0i:.!.i ~ i.1 1 

!UJ:!.Hi8,lıı 

:111.; 13,48 

:!ll.!122. 1:l:l,1 !I 

15s.ns.;;GJ, 

1!l :ı ı o.rnri.-

2i.ı!J.2 I !J. i:tO -

4i.9iU l ti,93 
R.27 U20,:l2 • 

8.3Ü4.00<ı,-

9. l:?:>,5a 
i .80R.i22.-

, ., ktuı 

1 1"emmuı ıo3ıı ta:1h!ndcn ıtıbarcn : 

Lira 

l l3.0fı2.G47,15 

4.072.7H,11 

30.373.526, 77 

13!U38.3G7,-

:?59.:! 1 !}, i30,-

5G.248.!l37,45 

16.121.8 ı7 .:.:. 
'4 .500.0U0,-
2~.90U I0,31i 

fi ır..!l ':! 2 IU,3!'1 

ıstanbu~ aeled i y esi 
ııanıarı 

Tahm in Tik 

bedPll teminat 

UH,70 SOS,60 Beledty~. Daire, Şube, Mevki ve mtlesse~lcrin!n yıllık 111' 
tlyacı tçln alm:ı.Cl\k 66500 kilo kesilmiş ve 25000 kilo l<e"' 
ı!ilmeml~ ml"§e odunu ve 179550 kilo ker;Umi§ ve 25000 }dJO 

ke!lilmeml~ gUrgen odunu. 
293!5,00 Z20,l3 Belediye dıı.lre, şube, mevki ve mUeaseıelerlnln lbUyacı i~ 

alınacak li8700 kilo mangal kömtirU. 
'l'abmln bedell.,rile ilk teminat mlktarlan yıı"kardıı yazılı odun ve köıxıllt 

satın Alınmak Uzerf! ayn ayrı açık ekıiltmı-ye konulmu~tur. Şartnameler '!_,. 
bıt \'e .Muamelat MUdllrlUğU kaı.~mlnde görülecc:ctır. lhale 26/i/040 cunı• 

I{" gUnU aaat H de Daim! Encümende yıı.pılacaktır. Taliplerin ilk tcm!nst JD& 

bm veya mektuplan ~ 940 l,hna alt Ticaret Odası \'csiknlarlle Uıale gııııll 
muayyen aaatte Da.imi Encümende bulunmalan. (5600) 

• • • 
Belediye kanununun 15 lı:ıe"l madtiesinln 8 inci fıkrası hUkUnılerlnc dal1!.l 

ve ;ıehlr hudutları dahilinde çalıı:an mllrebblye, ııtltnlııe, blı,nctc:I, aşçı, ~· 
maşırcı. şoför, kayıcı, eandalcr, arabacı, kapıcı ve emsali iççiler ellerindeki 
mevcut e.ski cUz.danları 31/7 /940 ak§amına kad:ır mutlak surette tebdil et· 
tirmelert \'e hlla.tmda hareket edeceklerin derhal l§lC11 menedllcecklerl Ubll 
olunur. ( e222) 

• • • 
P'loryada yeni inşa edJlen gıul.ııo, teallm tarihınden lUbareıı Tc§rlnle\~el 

940 nihayetine kadar pıu:arlıitla kiraya verilecektir. Kira mııhammeni 4c:O 
lira ve teminatı 72 liradır. lhale 22/i/94.0 tarihine mllaa.tll! Pazartesi g11"11 

aaat a de Dalrnl .Encümen oduında yapılacaktır. Şartname zabıt ve mu•' 
meldt .Müdürlüjtll kalemlnde görUJeb11lr. Taliplerin teminat ınalıbuz \"C>'11 

mektuplarlle lbale günü muayyen saatte Dalml EncUmende bulunmatart. 
(6220) 

• • • 
Florya P~j\an kira şartnamesinde ft§a.gıdn yaz.ılı tadilAt yapılarak :e,,. 

llm tarihinden itibaren Tcorinlevvel ~O nihayetine kııdar klralanma.st ıııJ 
!?2/7/940 tarihine mtıııadlt I'aıarteııl J;llniı ııaRt H de pazarlıkla ihale oruna' 
caktır. İhale İstanbul belediycııl binaıındıı. Daimi EncUmen Ouaınnd& yaıır 
lacaktır. 

Floryada yeni lnşa edilen gazino kabineleri müııtcana olmak Uzere aır• 
curun §flmUIU haricine çıkarılmıştır. 

Muhammen kira bedeli teıılim tm1lılnden itibaren Tc,rlnicwel 940 nlh•' 
yctlne kadar 0500 llnıya lndlrılmt§tlr. 

Pl~J tarlf'esinde teD:ı:ilA.t yapılmıştır . 
ihale betıellnln yansı muka\'elenamenin al<d1nde, iltlnci yarm muka'-c" 

tarihinden bir ay ıonra l!!tlf'a cclllecektlr • 
Şartname Zabıt ve .MuamelAt rnüdUrlilğtl kaltmlndc görOlcccktlr. Taııo 

lerin 1425 llralık teminat makbuz veya mektuplarile 940 yılı Ticaret Oda."1 

\•esikalannı blmllen ihale gllnU muayyen ıaalle Daimi EncUmendc bııiuı" 

malan. 162191 

J. GN. K. Ankara Jandarma 
Komisyonundan : 

Salınalma 

Eir metresine otuz dokuz kuru,, ftynt tahmin edilen Yetmln bin metıit 
yataklı!< bez J. GN. K. Ankara ,Jandann& Satma.ima Komlayonunca 30 Teıxı• 
muz 9•0 Salı ı;llnll .saat l~ de kapalı 7Ar! ekslltmcslle ı;.lınıı.cattır. Şartncıne 
(13i) yUz otuz.: yedi kuru, mukablllnde t:ıtanbulda Jıuıdanna Muayene ve 
Ankarad:ı J. Santınalma Komisyonundan verilir. Nllmune komtııyondı bet' 
gUn görülür. 1.ııteklllcMn mu\'akkst ttminat olan füf bin kırk yedi ll:ıL elli 
kunı17lult \'ezne makbur::.ı veya bar.ka mel{tubunu m uhtevi knnunuru göre 
yazılmı' kapalı zart mektuuplarınr makbuz karş-ılığuıda lbe.lc gUnU saaı 
H e kadar Sntınalma l;oml~yonumuı:a \.'ermeleri. ıG014) (ôEi721 

• . -™4 
Resmi daire ve müesseselerin nazarı dikkatine· 

c.-tı~ıt buhranı dolııyısile gazeteler haclmlerlnl tahdit etmek kar~ .. 
amd.t kaldılHanndıuı UAn fiyatlarına on kuruı zam yapmak mecburiyet 
hJ.aıl olmu~tur. 

l'cyflyetl altıkadar daire ve milCS!<'$clcrln nazan dlkklltler'n• 
arı11deriz. 

........ c:ll ................................... .. 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

Al~'·cut aumııne muclbuıce 80 oln aı:ıct .ıwek klğıcıı mllteaı:ı1ı11tJ 
nam \'e hesabına pazarlıkla aat m almacaktır. 

JJ - Pazarlık 22. VIl.940 pazarte.si gllııll saat 16.30 da Kabala~ta ı.e
vazım ve mUbayaat ~ubcılndekl alım komisyonunda yapılacaktır. 

m - Nümune 80Zil geçen §Ubcde görUlebillr. 
ı V - tsteklllerln ta.)in olunan ı;1.in ve saatte tekil! edecekleri tlat Q%t'

rlndcn •tizde 7.~ gUvenme paralar!lı bll'llkte mezkar koınlB.}·on2' gelmeleri 
llı\n olunur. {6170) 

Bankası 13 / 7 / 1940 vaziyeti 
PAS1Fı 

Sermaye 
lhtlya& akçf'lll: 

Adi \·e tevkaldde • 
Husuat. 

• • • 
• 

Tl'da,iildl'kl Banknott:ır: 
Deruhte edilen evra•tı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 lncl maddelerine 
te\:!lkan Hazine taraf'mdan vakl. 
ted.lyat • 
Deruhte 1'dilen e'Vl'alo nakdiye 
bakiyesi . 
Karşılığı tamıımcn a ltm olarak 
llA,·eten t eda,·Ule vuedllen • 
Reeakont muka bili lllveten teda. 
\"IU'ed •• 

l\IE\'D UAT ı 
rork Uruı 
A.>tıo: Sa!t Kllognım 

Dövlı TaahhUdah : 
Altına tahvtll kabil d!Svtzicr . 
Dl~er dövizler \·e alacaklı Kll· 
r ing bakiyeler! • 

'd:uhtcli! • • • 1 

6. l88.G6G,15 
6.000.000,-

J 58. i 4 8.Mi:t,-

19.310.191i, 

139.4 38.367,

ı 7.000.000,-

200.500.000,-

38.85R.!ro8,4G 
i8.12.U67,90 

3.359,77 

30.1 18.Rt 8,05 

T ekfin 

lakonto bııddl % 4 AJtm liztrine ':O 8 

Lira 
15.000.000,-

12.188.666,15 

356.938.367 .-

116.982.566,J!i 

30.122.207 ,82 

115. i 10 • .103,0G 

il lfi.ıu2.21 o.ıı~ 


