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CUMARTESi 20 TEMMUZ 1940 

Suveyş kanah ecnebt 
gemilere kapatıldı 

~· Vapurcfa bulunan. 1500 asker ile bir 
topbra,a~. 

~ 
CDW JCVt: Ankara ~d. IS';ı"AN"Bf'ı. •Telarnf: VAxrr• PC111ta kutusu: ... T.lefon: 2Hll CYıwı · 243iU t ld&l'f!I 

YJL: 23 • SAYI: 8092· 

Nnyork, 19 - Siiveyt kanalı büti1n ecnebi 
cemilere kapatılmrttır. Ancak İngiliı %imim. 
darlarmm husuıl ıurette müsaade verdikleri p. 
mikr, harp gemilerinin nezareti altında o1tllll1i 
üzere Silveyı kanalından geçebileceklerdir. 

Bitler dÜn Rayştag'daki nutkunda şöyle dedi: 
Mücadele, iki hasımdan biri .. 
nin imhasile neticelenecektir 

Çörçil, Almanyamn imha olunacaomı zannedebillr; Bence mahvolacak, ingilteredir 
Makul bir sulh R ' ~v6JAlıı~n nutku 1 Hitler Vqonda,t:::;. ",::J.,,1:1" mm-lietile 
fırsatı kaçın- UAJ "' · Bu vesikalar, kendilerine hizmete mll8ıııayil •• · 
lacak mı ? Avrupada istila yüzünden normal demok- ~. ürkiı.,enin 
~:-"~°!!!'~ ratik politikalar terkedilmektedir ~ 

~~~ Amerika milleti temsili demokrasiyi müdafaa bitaraf lığını 
._.., ı.bt 1la ..na. pıtı incelikle ve bimuhaba iatiamar. ederek Batum 

~~J-o1.: edecek, istikbali cesaret ve imanla karşılayacaktır ve BakUyu bombardıman için hazırlıklar 
.... _ --·- --,·- ·- yaptıklannı iabat e~ektedir . 
..... tMclirde ........ --. 1 (Yazısı 2 m~ideJ: ==._taama ı.a..11eti ....._ Dünya üerine pjlıen ;yeni lıuvvetlerin tela- B 

1 
• f 

Et-AlimlaıaWdbtaallais. liltaine ltarp yıırtfaflanmı ikazı bir Vasile bi- u gar ıs an 
tila a.ı•Hlı• .. wwlllhk ala. lirim. Bnomn/rii laarp alelôtle bir laarp de::.!1, her 
c:a1 ....... ,.. -- J8PMalı. - - · " " R 
itiz. eu!h tlldifi obmyaeaktır; iL taralta bütün imanları tehdit eden ailah lıuv- omanyayı 
::""~ji.!:::!~~...;; vetiyle empoze edilmiı bir ihtilcildir. 
~, , ...... .,.Al-... _____ ...... 
~:~~-tt!. .. Va1'n•lott, 1t ( A.AJ - lluneıt. I tap ediyorum. Çlakl, bir bıraftua protesto etti 
---• 1111" radyo ile Şikaıo konıreu auhınaa ftten edilmek hakkındaki phal " 

~Bri~;~~~:_oı..._~--1: ...... ::e:u~!:!!~r~uıukıa 111 
be,._ =~~e~:z:=:::~eT:·~~ Dobrucadakı· Bul-

_,_ --..w1111111 ~=== == .._ Sillere )'ekdller'lle kanpk denilen kuneUn tesirleri altıncl8., 

tilall .....- Jü IMr fark Jak. muhtelif blderin tesiri altında hl· ~. (Dnomı t Ddcl..ı ı • 
-· a .. aa ""..: Mtice tqil. gar ara mezahm 
tere impualoft1aianma ölümü..... lngiltere sahilleri üzerinde 1 kili'~~ ~ı=.: := yapıhyormuş 

~ ~~-.: Dün 11 Alman tayyaresi düşürüldü ~~~~!ii.:: b.:::: .. : 
...... JWP idil olnwtm1 la'cih ı 217 "- llUın ıiyaret ederek Dobnı.. 
...... _,, dtmittlr. Alman arın ayiah tayyare c8daki Bulgarlar hakkında alınan 

11aamJa ._.._ Mitlerin in. llıılblrleri protesto etmlıtlr. Ro-
ailtwe,e ......t ile ölümden biri. Londra, ti - Alman hen k1rr· Ji teılaat çalıtamu bir hale '°• mea matamlan aon ıünlerde But_ 
ni '-cila etmek Joluada Wr tek. ..,.uerine mensup bombardıman - blmattnr. Sahil t.ınareJerl Em... ae ileri ıelenlerlnden bazı kJm
lift. Wunmuı Venay ........_ ,.releri botün sftndilınn Roter. it9n tlssilall n Gand'daJd bensin Cle- ....,.. tevkif etmlılerdl. Bundan 
•ini 11kbktan ...._ Awapeda L dam ve Bolendayaki nakil nsıtaıa. 'olarını bombalarnıf}ardır. .Mtka Bulpr körllUeri harp teki. 
4lilAıle Wr nisam karmak iddiui- nnı •e liman teıisahnı bonıbardıe 'Lontlro, 19 - Alman tananlerl Ul1ne tabi tutlmuf ve bu yQıdea 
.. telif olme_. man etmittir. Hnr Umanı da bam. lialGıı yeniden cenubu tark Te ti. mahsullerini de kaldıramamıt1ar. 

TOlali'-- _.__._.. aLıınJan .._ ))alanmıt. limanın bir eok kıum_ kaall ıark sahillerine tıarraılar fhr. 
_. ..... _ -- 1 bl h le .... kulmn,._ ı d ' bo Keza Bulıar sefiri Romen mat. dec. ...... ,. r----ı.... .. a"'-'-te ma.. llln kullan1 mas r a _, -.- 7apmış ar ır. mbardıman Te 1 

-... _.. h •vdını. v. J -L buatının Bullaristın aleyhindeki '-icl ..-.: L..L -=- 11--L !...!-. tar. Sen Omer na m.... .u-. ıneı o m... üzere buailn ı t AJmaa 
, _ _. - sur- .- E 'd ta ı tlddeuı neıriyatanı da protesto ~ iMehlı iJemi ~ nnyen, Vilhelmıtud ,.. nen .. nares dllıilrlUmn,tnr, Bu akp. 

a._:: .; -111 ....... 1-ı-L- --L..&! - ... , unaJI merkezleri •ve bahriıt ma 'tadır Alman hın ktınetlerinln ehnlfllr. ' 
...._.. .,......g_._ ~u ,,.. - __ ._ •---ı Hariciye nazırı Manollesko tah· 
...... ;..;_ ...L.L~ •apıı'-....lr ...... mtllılmmat depolan bombalan..-- .&Jllll tere AllhiJlerf fiı~rinde Jı:aJbel. 

-r- -- J- -.._ rilml ti Easen'de1ıl aaa.o taleri tayyare miktan da 217 ıur. klbt yapacallnı vaıdey1emiştir. 
(De11t11J11 J ncillıA atete ,,. 1 r. 111 111111111111111111111 11 1111111111 111111111 

Polis mektebini ve kursları bitirenlere 
dün merasimle di iomaları verildi 

Poıı Bmnl11t1 milini ırııluk ıöulü11or brhlcb ftlt\ıeı.·ncıe M ff r 
qrl .... " IQe .... 11 

11, ve Polis kurs. aklben emnh·ct milclütil uza e. 
- , ..... _.... o • · b. aıeçil resmı 

~lıne 11 ..,.... .. bab •ta zabıta me. Akalının onlinde ır 
t "·lıır.!.'1'tk 4biıtc)'~ll birde Tak yanılmıştır. , d y 1 ::ılın°'' buı-.da ttl•nk koy. Öltleden !lonra saat on 1 tı a 1 

• 

.,... :;. .~tııuııar 
1 

lsUklM !\lal'fı ıhıdakl poliıı okulunun bah:ı:dt 
1 ... 1'1\l'I- ' 811 Vehbi blr toplanılmış, polis şehltlerl e • 

'°-el lçUl'llif. rııiU~. aJae bir çdonk ~aulaıuştur. IWe. 

~ ...... ~Ilı(~ -
l'•ll Utfi Kırdar, me:unlarlan bir baılana dip oma•ını 11trl11or. 

aklben merasimde haur bulunan cenp vermif, davetliler bürede 
vali Te belediye reisi Uatfl Kırdar bu edilmitlerdir. Polis mektebin· 
memnlardan birinci, ikinci tt 8..

1 
den 111 ubıı. memuru mesun oL 

çllnctı çıkana hediye!erlnl Te dip. maıtar. Polis kunlarım bitirenler 
lomılarını ''ertnif, emniyet mlldil. ise 215 tir. Bunların aruındı altı • 
rll heyecnnh bir hitabede bolun. sı b11aodır. 
ıauş, bulll da nıeıunlardan ~il 

Salrnlan ltalrxm ..tlrııuaicYrl 

Sidney ismindeki 
Avustralya zırhlısı 

Girid'in şimalinde en süratli 

İtalyan kruva-
zörünü batırdı 

Londra, 19 ( A.A.) - Bahriye ncı. 
zareUnden lehlil edilmiştir. Akde. 
Diz başkumandanhlının bildirdi -
llne Köre, Avustralya zırhlılann • 
dan "Sidney" yanında torpido 
muhriplerinden mürekkep kllçOk 
bir filo oldutu halde bu sabah er-

kcın Girit adasının batı şimalinde 
iki ltalyan knıvaıarüne ıesadllf el· 
mlştir. Vuku bulan muharebede L 
talyanın alta pusluk toplarla mo.. 
cebhez olan Bartolomeo Kolleneo 
krunzörü batmıı. iiiJec !talno 

(DtDaJJtı t neMe)J 

Ali Çetinkaganın beganatı 

Münakale Vekili Pendikte kurula· 
cak tersane hakkında izahat verdi 
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uzveltin nutkul'.~~1 
te anı hizmet etmektir. lote arka· ~ <Baı tarafı 1 lncldc) 

1956 ıscnesindc mOntehiplerim 
ararınd:ın ikinci bir cumhurrha
eU devresine sccildislın ., akit, 

oört sene bitince hük!imet mcsull
) ellerini başka ellere tevdi etmek 
hususundaki knrnnm koU idi. Bu. 
gün de e)'llı kanaatte bulunuyorum. 
Cilnkü 8 sene süren riyasetten son· 
rn, blribirinl takip eden dün) u 
buhranları ile uJırnşarnk bu mcso_ 
ınin verdiği tabii yorgunlukları cek_ 
miş olan her ndnın şerefli bir tc. 
knfillüğun ereceği istirahate nor
mal bir şekilde hak Jrnıanmı!J nd. 
dolunabllfr. 

1039 ilkbahannd.:ı bnşlıynn dün
ya hCıdiseleı i, } alnıı .körükörfine 
porliınnlık etmek istiycnler mfis. 
t sn olmak liıerc, herkese bir Av. 
ı upa harbinin yalnız bir ihtimal 
dcAll cok kuvvetli bir imkAn hıı
ltnc geldiAini '\"'c bö~lc bir harbin 
bili bi bu memleketin istikbalini 
de nlakndıır edeceğini anlatmıştı. 
Harp geçen eyl~lde başladıQı n
kit ben yeniden sade TC sarih bir 
ımretıe beyanatta bulunmak ve lC. 
ni bir lntilınpta sccUmc\:: mc ele -
~ini Jrntl surete reddetmek fikrin_ 
de bulunuyordum. Yakın dosUanm 
benim Jıu husustaki koranma va.. 
kırtıl:ır. Zannederim ki vatnadnşln. 
nının bir coğu .dn beni ıınlı:t·orlar
rlı. Fn'kat benim tarafımdan yapı. 
l ıcnk bu tnrıdnkl beyanatın mem· 
leket bakımından üUAoe bir hare_ 
ket olmırncagı az '.Onra tamamlle 
meydana cıktı. Birleşik hüki\met • 
Jer rcisicumhunı sıfatilo ve .kon
srenin l ardımiyle bitarafbğımııı 

muhafaza etmek, müdafaa progra -
mımıııı hazırlamak, pok .ııfiratll blr 
tarzda husule gelen oh,·al tebcddfil. 
lerinc lrnrşı xoymnJr, kendi dahnt 
l!ılerimid dünyanın mutehnvvil ~
r:ıftine söre tanzim eylemek ve her_ 
ccsc karşı hi komşuluk ciyasctimi. 
zi idame eylemek benim Jcio Acil 
hir vazife teşkil edl)ordu. KuvYel
li memleketimizin harbin yayılma
sına mani olmak ve demokrasi preo 
siplerlni ayak altına alan diRe• l>a. 
ıı hükfımcUer tarafından tehdit al· 
tında bulundurulan hükfımeUeri her 
ıürlfl kanuni J'Ollırdan gJtmek şar_ 
lilc müdafaa e1·Iemek hususunda.. 
ki tesirlerini de en yük.tek bir de
recede tutmak benim sarih Tazi -
rcicrfmden birini 1eJkll ediyordu. 

Ecnebi memleketler
deki seri vakayi 

Ecnebi memleketlırdekl aeri n. 
:ıyi hem memleketimiz dahilinde 

hem de denizler ışın diyarda se
rı bir harekeli icap ettiriyordu. Ye. 
n ı harp usullerine karşı koyabil -
melerl için milli müdafaa planları
mızın daha genl§leUlmeslne ve son 
te~ldyatn göre telıdil olunmasına 
luıum hasıl olmu tıı. Ecnebi mem. 
lcl.:ellcrin müteaddit tehlike ınınta· 
knlarında Amerikalı vatnndıışlann 
hayntlan ve refahtan emniyet ol _ 
llnn nlınmak jcop ediyordu. Dcyncı_ 
milel inanılmıyocak derecede geniş 
casusluk ve hfyanet vasıtalarının 
inkişafı karşısında BirJ~ik Amcrl-

n mcnılektleri icinde milıt birliğin 
ıdıınıesi en ipt.dat bir ihtiyaç hali. 
JÜ nlmıştı. 

Bana verdiğlııiz oerctten dolayı 
ınU!tcrihfm. Fakat tekrar izıtuıabmıı 
kabul ettlgim zaman hiç bir p&rtl zth
nfyet1.aln ilurlD1dc h1ldm olmadrtmı 
tıllylenıem belli anlayacağınw biliyo
rum. 

lıırulct beni çağırdığı takdirde mem· 
leketlme hizmetten lmtlnaa haklmn 
olup olm&dıguu dU§UndUm. Bu büy11k 
gerginlik, bUytlk buhran anlarmd:ı 
dtınyam.ızm en mUhim hAdlsesi Ame· 
rlltad& bl&Zat kendimiz için tesis etU• 
gim~ bUkQmet ve eosyete 11ckline 
karfl tevçlh edilen .ııilAblı taarruzdur. 
Bu arbk .kJaı.aenin ıUphe etmedJği, 
ldm.senln tcc&lıW elmcdlğl bir vakıa· 
dır. Bu D.lclAdo bir harp değil, he: 
1arafta bUtUn imanları tchdir eden 
ııI1Ah kuvvetlle empoze edilmiş bir 1.b
tilAidlr. Bu ihtlllU fns:ınlan htlniyete 
knvu§turmaya matu! değildir. Billkıs 
b;ı .flıt.fW fnAnlan, elde Cdcccginl tl• 
mit etUgi mcnııfilD ma.h1,1Ct ,.e vu.aa.· 
tini bize 1ııbat ctmf§ olan bir diktatö
rün kendi mentaa.ti fı;ln esaret nltınl\ 
almuı ve kl:Jle haline getfrmesinden 
Jbarettfr. Bu diktatör cUmlc.ı:n1zin ha· 
yatma hlklın bulunmaktadır. 

Ferdin ilk vazifesi 
Za.mannıuzm ka.rf1lM13.k mecburi· 

yetinde bulunduğu tehlikeler muvace· 
h~lndo hiç b!r !ert, aulh znmanı:ıd:ı 
hUr inaanlıırm bti!adc eWklerl rahS1 
ııcrbeııt fatlhap hakkmı haiz olmaya· 
cağı gibi, bu hakkı elde etmeyi de 
Um1t edc:nemelldlr. Ferdin ilk vazife 
si, hUrriyct mlleascs lcrimtzln mUde.
!a.amıda çalıımaktır. llk veclbe:ıi J.-a.· 
blllyeU dahllinde memleketine hizmet 
etmektir. 

Ben )'aftaki insanların blr çoğu gt· 
b , §3haım için birçok projeler } apt:ı•a. 
Fakat bu projeler, b:ına atmdi b:ı§ka 
bir seyyare kadar w:ak görünen b!: 
dUnyada yapılmqtı. D-.ıgOn, her ~)·e 
Mldm bulunan umumt tobl lce l:nrşı
smdn, bUtlln pluıt p~nı:ı.r, blltUn hu· 

sl h!ıyatlar Adeta lağvedllml~ bu· 
unm.ıı.ı.tadrr. B.ı tehllke l:a~-nd3 

b tün cumhurlJ:ete na!t olabilecek 
h rkc~ için ~cgOne ç 1 -.• 1 yctlerJ 
1.falreıstndr çııll.iZ:. ıı \ l.t.~rc t'Umburtye· 

dqlanm, kendi kcndlme itiraf ctU Ani.ara, 1!J (.·LA.) - l\lunbal o_ 
ğlm ve §imdi de hw:unınuzdıı. beya:ı lan AnJ.;ıra mebusluğuna Ankftra 
eylediğim -.cçhlle, hizmete daveti red- belediye nzıısından nvukat Ekrem 
detmekten beni vledo.nımm menetme· :Er~:un, Kı~ehlr mchushığuna, 
Bine sebep bunlardır. ~iğde paı ti \'C helcdh e reisi Dr. 
~Ulet beni ço.8ıracak olurs~, bU· Hüseyin Ülkü, Seyhan mebu luJu.. l 

yl\k bir sadelikle ifade cdcrlm ld,, Al· rı:ı lş J-«3rıkast umum müdürü Sa-
lııhm yardımfylc, bUtUn kuvvetim fle ı · I · ,,. s· · t b 1 ıı 
climden gelen en iyi tar:tda hizmet :ı ıaııın ·~nm ''c • ıır nıe us ııı;ıı. 
etmeye devam edeceğim.,. ı na eski Konya mehu~u rc~sam ~ 

Kendi fd!U"C.!l zamanında yapılan 18• Şe\"ket Dağ, genci b:ışkanlık dlva- < 
lahat ne ne~dUen yenl lçtlmat k!l· nınca parti nam:ıedi olarak göste. l 
nunlo.rı g6wen getirdikten aonra. B. ~ rilmi~lerdir. 1 
l'l.uzvclt. Blrle§ik Amcrikada ve diğer ~ Sa)·ın ikinci münlehiplerc biL 
Amerlkan de,eterinde fçtlmat terak· S dirir Te ilAn ederim. 
kller'.n. diğer kıtalar nzcrinde cereyan ~ C.H.P. Gtııel &,kon \'. Ba111ddl 
etmekte olan hAo.lsııt dolayuıiyle, bü- Dr. Ref 11: Saydam 
yük bir tehlikeye maruz kalmakta ~.-.-,..,..,,..,.vv-vv~-,..,..-vv-vvvv 
bulunduğunu beyan ctmf3Ur. 

Avrupada kurulan yeni 
hükUmet §ekilleri 

Avrupada birçok :mllletler, diktatör 
\'Cya. fsuta. yUzUnden normal demok· 
ratik polltıkalarmı tcrketmeye me~ 
bur kalarak, b:ızı kimseler tnrafmdan 
(yeni) ve (faydalı) deye tavsif edilen 
hUkCmct oeklllcri 1hdaa etmıolerdlr. 
Arkııdaılıınm, bunlar yeni ıoyler de
~dirler. Eski tarihe, PlramiUer u· 
ını:uımn, blıı .ııcne evvel A vrup:ıyı hUk
mU altına aınu, otan Roma prokon
Btllleri, ulrlcrf, toodal •ilteınlerl de· 
\irlerine, Napolyon zamanına rücu 
etmekten ibarettir. Zulllm, tarihte gö
rillmUt olan hUkClmet. usullerinin en 
c:ıklııi, en rağbet gl5rmeml~ olanıdır. 
Zulllm, daha insan! hUkQmct oekllle· 
rinin ycrtne kaim oduğu zaman, eı· 
ba« haricl olma.Uau fazla dabnt ol· 
maktadır. 

Blı: kendi demokru1ınl.z içinde vo 
henüz fethedllmemt:ı olan demokrul· 
ler içinde yap.makta oanlar, insanla· 
rm haya1yot1 Jçln daha hayatı olan 
emıılyctcrin terklnl isteyen, ııllı:de em· 
niyet usulUnU hiç bir zaman kendi 
e.rzum~a kabul etmJyeceğiz. 

B. Ruzvelt, kendi hükOmctinin 
daima açık bir tarzda diktatör. 
Jüğün innrişafına mani olduğunu 
hatırlatarak, tecrübesiz bir hükQ_ 
met kendisini istihlU ettiği tak. 
dirde, bu hükfunetin mezkur po. 
litikayı terkcdcrck demdkraaile
ri isteyenlere kartı bir yatııtınna 
6iyascti kullanmıyacağı ümidini 
i%har etmiştir. 

B. Ruzvelt kendiainin ve B. 
Hulun, mütecavizleri takbih eden 
ve tecavüze mukavemet edenlere 
sempati göıtrmi§ olan dünkü be. 
yanatına ilave ed~Ok bir ıcyi ol. 
madıfıru, ve tecavüz kurbanlan. 
na yapnuJ oduğu yardıma hi~ a. 
cımadığnu ilbc etmiıtir. 

Bu memleketi tehlike kar§ıaın. 
da uyandırmak için yaptığım 
gayretlerden dolayı müteessif de. 
ğilim. Bu gayretlere, beni harpcQ 
olmakla ittiham eden bc1inci kol 
az.aaırun yatıştırma siyasetlerine 
rağmen devam ettim. Dünya üze. 
rine çöken yeni kuvvetlerin teh. 
likesine ka.T§r yurttaoıla.rımı ikaz 
etmenin aadece bir varlfe oldu. 
ğunu hissediyorum. 
Reisicumhur kaldığım 

müddetçe ... 
Reisicumhur kaldığım müddet. 

çe lbugünkü &iyasetin dış siyasc. 
timiz olarak kalmasmı temin için 
elimden geleni yapacağım. Bu 
memlekette !barışı idame etmek 
ve memleketi vıı.kubulacak her 
tilrlU hfidiseye kartı ma.ddi ve 
manevi hazırlamak için yaptıkla. 
rım hakkında yurttaşlarım tara. 
fından hüküm verilmesini rica 
ederim. 

Tarihin büyük intilıaplanndan 
birini kargılayonız. Sadece bir 
hiı1cQmetin, m:Uet tarafından dik. 
tatörliiğe karşı bir hükümetin 
seçilmesi mevzuubahis değildir. 
Yalnız hürriyet ile esaretten bi. 
rinin seçilmesi mevzuubnhis de. 
ğildir. Mevzuubahis olan. ikri 
hareketle gerileme arasında bir 
in'tihap da değildir. Blitiln bun. 
lar bir araya toplanmış olarak 
mcvzuu'lıahistir. Bu, bizim icin 
aziz olan her ~eyin nihai tahribi
m karşı rnedeniy~tin, küfre 
kartı dinin, kuvvete karşı adale. 
tin, esarete karşı hürriyetin deva.. 
mıdır. Hodbin ve obur bir millet 
hür olamaz. Amerika milleti bil 
tün bu söylediklerimin paraca ve 
fcrtçe enerji 3Jalummdan feda. 
karlığa değip değmediği hakkın. 
daki kararını vermelidir. Millet 
karannı kuru lafla dinleyerek ve
yahut kuru vaatlar, tefsirler, ve. 
ya iatel.:ler okuyarak verecek de. 
ğildir. Bu karar haltikat üzerine 
verilecektir. Amerika milleti, 
temsili bir dernolcrasi;i müd:ıfo.a 
edecek ı.·e istikbali cesaret ve 
imanla karşılayacaktrr. 

Nikah Töreni 
Tanınmış ediplerimizden Selami 

b.ıet Scdesiıı 11.ızı B:ı) ıı r\a1.anh 
lkd:ım :ırkndn5ımızııı ) ıızı islcrı 
mudliril na:r lurnt l\n):ıh. nın ni
k:ih töreni d.ın He) 0 0 lu beledi:. esi 
salonunda hu,> u ~ 'c güzıdc bir k • 
laba:ıl: huzuru)la ~ııpılmı,ıır. Ye· 
ni '\ll\:l\1°kuthılnr, ı ı ı ıar:ı :ı3. 
rlcllcı d lerıı • 

Makul bir sulh 
fırsatı 

kaçırılacak mı? 
( Baştaratı 1 tııci<IO 

itidal ve müvaune ölçüsünü elle.. 
rindeıı baakmamalıdrrlar.lngilte.. 
reye bir aulh teklifi yapacaklaı-aa 
bunu dünyanm bugünkü §artlan 
içinde Ja~jfiz milleti için kabul 
olunabilecek tarzda hazırlamalı. 
dırlar. Bilhassa tel<li.f olunacak 
ıartJann cihan efkSnumumi:re.. 
sinde de tasvip olunacak .ekildc 
olmrıJma dikkat etmelidirler. 

Zira totalittt devletlerin dün. 
ya milletleri üzerine tahakkümü 
esasına istinat eden bir sulh tek. 
lifi reddedildikten sonra Büyük 
Britllnra adasına yapılacak AJ. 
man taarruzu muvaffak olmaza 
artık bugiin makul ve müvazene.. 
li görünen •ulh teklifleri bil• in. 
giltereyi sulh muatrna yanaıtı. 
mmn7~ Ametikadan alaca.ğı yeni 
kuvvetlerle ha,·adan ve denizden 
ablukatmı bir kat daha ıiddctlen. 
direcek Olan lngiJterenin harpte. 
ki sebatt artar, Alman)-anm Fran. 
sada elde ettiii büyük ufer ken.. 
eli kendine sö:ıüp gider. Daha 
bugünden her taraftan yiibeL 
melde olan umumi ~hk feryatJa. 
n bütün Avnıpayı sarar, onclan 
sonra Napolyon devrinclelcine 
niıhetle nüfuN !İmdi birkaç miı. 
li daha lcnif robı;11 A W'Uııe7! bek.. 
leyen felalcetfcrde.n hiç bir ordu. 
nun zaftti kurtaramaz. 

ASIM US 

italyan kruvazörü 
batırıldı 

(Bo~ tarafı 1 irıcide) 

kru"ıızorfi çekilmiştir. Bu kntn· 
z5r lngilız gemileri tnrnfınclan in. 
kip edilmektedir. Dir lnsiliz torpf. 
'lo ımıhrihi b:ıt:rn krm·nzörlin mü· 
rettcb:ıtınd:ın lıa~·ııtıa kal:ı.n 250 ki. 
şbi kurtarmıştır. 

Londra, 19 ( ı\ .A.) - A kdenizde 
ba.brılan Bartolomeo Kolleneo kruv.1 •• 
zam dünyanın en sUratll l<ruva.zörU 
olmakla marul idi. Knn·azör 1930 da 
dc.ni%c izıdJrl1ml§ ve tecrübelerde •o 
mil yapmı,tı, Mllretteb&tı CiOO, tona· 
jı 5069 ve ıill.bları çok h.-uvvell ldJ. 
Gemide rutı pusluk se!dz topla 3,D pus 
luk 6 t.op, ::1 milimetrelik sekiz tane 
ve 13 milimetrelik de 11ckiz tane hava 

topu vardı. Bundıın ba~ka kruvatörde 
mancmıl:la atılabilen iki tayyare 
mevcuttu. Deırt adet olan bu kruYa· 
&tirler Fransızların Liyon :ııtu!ındıııı 
torpido muhrlplerc mul<abil ol&rak in· 
ı:ı edilmlıı ve ıı<ıri torpido muhripler.! 
yakalıyıı.CAk blr t p tc,ııu etmekte 
buluwnuşlardır. 

U.olran tebliği sQlrflt ~i~or 
ltruyııda bir )lir, lD ( .A.J - ltıı.l· 

yap umuınl karorglhmı:ı 40 numaralı 
tcblit{: 

Ha.,·a tilo!nrımu:dan blrl muhalif 
hava f:ırtııırm:ı nı!!nıcn 3200 ı:nomet
ro uçanı.k Ceb~ıatttırık llutıne var
m13 ve ter:ıane ile diğer a:ııkcrl heder· 
Jerl teairll lılr surette bombardıman 
etmlı;Ur. 

Sicilya l•analmı gcçmeğe teşcbb04 
ettiği sradıı tayyareerlmiz tarafından 
yakalanan bir vapura iki bomba. isa
bet elmt, ve \ apur ağır ha.~ra uğra
)-ar&k mürettebatı t.ardmdan kemi! 
h:ı.llnc bıralcılmı~tır. 

B!lllln tayya:-clerlml:r: U:sle.rlne dö:ı· 
mUDlerdlr. 
Doğu Akden!zi:ıde tir dU~an dP. 

nlzaltısı b:ı.hrılmı~tır. 

Vali Y alovadan 
gelip gitti 

Vali ve Belediye Reisi Doktor 
I..utfi Kırdar öUn sabah Ya!o\'a. 
dan gelm!'.';. belediye fen heye. 
tinde yapılan bir toplantı.ea bu. 
h-nmuJ. ak am iizcri tekrar Ya_ 
levaya dönmüştiir. Emni} et nıti. 
dürü Muzaffer Akc:lın C:a Vah ile 
birlikte Yzlovadan ı;:clmiştir. 

Hitlerjn 
Berlin, 19 - Rayıtag. bugün 

öğleden sonra saat 19 da Opera. 
kroll binasında toplanmııtır. 

İtalyan haridyc nazırı A:ont 
Ciano İtalyan hiikumeti ve 1tal. 
yan ıefiri Dino Altieri de 1talyan 
imparatoru namına toplantıda 
hazır bnlunmu§lardır. 

Bu toplantt es.nasında Führer, 
a~ağıdaki büyük nutku irat et. 
miıtit': 

Sizleri, Alman milletinin müs. 
takbcl hürriyeti için yapılan mu. 
a.zzam mücadele eanaınnda bura. 
ya topladım. Bunun iki eebebi 
vardır. Bir kere, şahidi olduğu. 
mu:: tarihte emsali olmıyan hadi. 
selcri bizzat kendi milletimize 
anlatmak, §eci askerlerimize tc. 
§Ckkür etmek icabe<liyordu. T.ed. 
birin ikinci ıebcbi, dUnya aklıse. 
limine yeni ve bu sefer son bir 
hitapta bulunmaya çalıfmaktır. 

Du Jı:ırbin çıkmnsındnki sebepler 
ile vukua gelen askeri hlldlselerin 
genişliğini \C şümulünü mukayese 
edenler, bu sebeplerin glz.li niyet. 
ler için h:ıhanc.lcr teşkil eylediğini 
sö) lemcse <lnhl, bu nıüeadelcnlıı 
harekAl ,.e fedakarlıklarının ileri 
sürülen selıeplerle nbbr.l kabul et. 
me7. olduğunu müşahede edecektir. 

• 'as:ronnl sosyalist h:ırcketinin, 

\Jnı:ınyn ile yab:ıncı devlcller nnı
ınd:ıki mlinııscbellcrin mnst:ıkbel 

sureti hnlli hnkkındaki programı_ 

nın hedefini, her ne suretle olursa 
olsun, mümkünse sulh yolu ile, Ver. 
say mıınhccfeıılnin tndillnc ,·nrm:ığn 
çalışmak teşkil cdl) ordu. llu tadil, 
mııbiyeli ilibarlle lbımdı. \'ersny 
kararlarının idame i lmkünsız.lrğı, 

yalnız Alman milletinin temin r.di· 
len slJAhsıılanma ile hııklnnndan 
mahrum eyllycrck hnkaretnmlr. ıııı_ 

rette :ışağı me\'ldcle tııtulmnsı key_ 
fiyetine deill, fnknt bilhassa. dün
yanın en büyük medeni milletleri~. 
den birinin binnetice lı:ıl Ye iıılik

balinin bile hile ~ok edilme ine, 
muaxzam arazilerin tnmfmifc mana
sız bir tıırzd:ı bir knç clc\lelin 
hfikmü nllındn toplanmuına, ınnğ. 
lObun tamir kabul etmez hayatı te. 
mellerinin ,.c elzem haynU varlık
larının çalınmnsına da)·anı.rordu. 

Ma11lesef, Cenevre müessesesine 
Vcrsay diktasından mesul odamla. 
nn nrıusuna lc\"fikan, makul tadil
ler selirecck bir müe'isesc olarak 
bıtt>ılmndı. Bilükis, hll!ayeftenberJ. 
r..cncne nıüesseı;esf, aqca,k ·~rsay 
knrarlannın bimuhab:ı tatbikinin 
,.e fcfnmcsinin zaınını olmıı~lırr. 

Alman milletinin a)nı hnklara mo
lilı: olm:ısı için demokrat Alrnanyo. 
nın tadllcl yolla yaptıiıı lıfilün le. 
~elıbüsler, nclfcesiz kıılmı~lır. Şim
di galibin menraati biilün teclb!rlcrl 
herkes tein mukndcles ol.ırak sös. 
tennekledlr, fnknl be.':l'lr umumi 
haklarını geri almak ta rn:ı81!'ıbun 
kendisini muhnfozası s:ıh:ı ındn bu. 
lunmaklıdır. Ilu sulbü kuran mfile. 
kebbir muhasım dürilst bir g:ılip 
olmıclıi!ı icin, elikle edilen sullılin 
nıl'şrıı kıymeti de o <lercce nıdı. 

Bu sebepten dolayıdır kf, Fransız 
ve ln~illtJerin r.orla kabul elllrllm!ş 
Verııay 8\llhUndcn bir nc\1 enternaı· 
yonal hultuk, hatta bir ne,•l en yük 
eck hukuk yapma:c niyeUcrl, her na· 
mwılu Alman için l§IUlmemiı bir te
nıellllkten başka bir tıeY telt.l:kl olu· 
n~dı. Btzıat lngU.z ,.e lı"'nuwıı; 
devlet. adam.Jarmm her ne batmrmta 
olursa. otııwı, tn~lyct hukukunun ve 
hattlı. kUltUrllnUn h!l.mlst olmak iste
mclcrJ ise, Alma.:llar tçln gWUnç b~ 
sıkılmazlıktır. öyle blr sıkılmazlık ki 
ba.,~1anndakt Ad!111Sf ile ]Uzumu ka· 
dar bu ıı3.hadıı aydmlanml§ buluo· 
JU&ktadır. 

Nuyonal sosyıılbt hnrcketi, pro
grammcla, ilahllde milleti latiam!U' •· 
den 1·nnuaı • kapltııJist h:ığlnnndaıı 
ve zayı! bir pluto - <lenıokrat tabaka
dan kurtannajı vo baıictc "Amaııya· 
yı zora kabul cttırilmll} Vers:ıy .ııulhU 
zcncirlerlndca tahlis etmcttı ilAD etti. 
Bu tadiller ha!tkı:ıdıı.ki Alınr.n Lstclt· 
teri, her bilytllt milletin hay;ı.tı ''c ıl). 
ren için ınzumıu, hnyaU ve tııbll Is· 
teklerdi. Tarih, bUtUn bu isteklerin, 
filiyatta Fransız - lnglllz z!mnmdar
larmm arzuları hU:ltına elde edilme· 
at icabeyledl. Bu tadUlerln seneler 
zartmda harpsiz elde edilınlı olmamıı 
11eüzıeU Ray§'m ctmnmd.arlan için 
parla.k blr mu .. "affaldyet olarak tellk· 
1d etmek bizim hep!mizin hakkımız
dır, 

Biz, bu hattı harelcetl. lngWz ve 
Fransız deıuagojllerinln llert aUrdCğO 
clbl barbcdccel< nziyettıı olmadığı
nuzdaD dolayı ihtiyar etmed!lt. Nihıı
yet akhsellmln galip geldiği ve MU\ 
mu31J!kt& bulunan ıneselclerlıı de sulh 
yolu fle ve entcrnaııyon:ıl ı blrli~ Ue 
halledileceği bt.ssi geldiği zaman, 29 
EylQl 1938 de ldUnih l:onfenuwnda 
alman ka.nı.rlar Londra ve Pıui.'lte 
efk!rı umumiye tP.ratmd:ın memnunl
l etle karşılanmr.dı. Du kararlar. hat· 
ta. mUthiş bir aııfın L~3rt!lerl gibi 
takbih edıldl. 

\'e kapit:ılistkr. ırlh ~olu l'c t:ı
dilin muhtemel :ııırclle murnffıık nl. 
ına~ı t:ıkdırindc, krnriı lınin ıırnn. 
l:ırını realize clmrk ırin lıüliın m.ıd· 
rli b3hnııt"leri l ınheılc el-lcriııi 1ııı. 
ı:ıı ı ılikkııtc :ılmııkl.ı tU:cr. il.ıhı 
kcııllı i~lcrıniıı ~ uk elrııc~i i~ın bir 

nutku Rayiştag'daki 
Görizıg'in hak etmiJ olduklan ıiltll" 
y1 &lmJ§ oldulcl&n mı.ve ccıumıou~ ... ·Nutuktan bizi ali.kadar 1 

eden kısımlar Ftlbrer, dış siya.et hakkmdald v-
grammm her veyden e'VVel fU tk!~ 

Hltler Şarile istasyonunda bulu_ yeyi f.aUhııa.t etUtuıJ beyan etm~ 
nnn ve tarihte misli sörülıncrul' l) İtalya Ue n.mim1 blr doau--
ehemmi)·etl hoi:z olan \esikalar_ muhafaza etmek. 
dan bahsetmiş ve demiştir J.:i: 2) İngiltere tıe de buna benzer; 
"- Bu vcsikalıırın hepsi, Ga- nuebet teata etmek. 

1 
ınellıı'in, Dalad)e'nln, Yeygand'ın FUhrer 1k1 devlet ICin de tdr-' 
vesairenin şahsi hQşlyelerini ta- olan bu arzu edllm.lı mllnue::;. 
şımaktadır. Bunlar, inkfır edildi. aut.ve ile t.111 edilmem1t ol ·-w 

• . k"k bUI mUtcvelllt teeaaUrlerlrıl beyaıı ·~ Iğı lıer dn ·ı ·ada teyit oluna r. ttr. Adolt HIUer lt&lya ile aamtml ~ 

l 
llu ,·esikalar, harple TC lıarbin ıc· do.tluk teminden mUteYelltt ~. 
nlşlemesi ile alAkad:ır olanların nı mUmkUD oldutu kadar lzh&I' ·
hart'kcUeri hakkında bizi tenvir ve bu mtınasebeUe bllbanı Mu.aıııı" 
edebilir. Bu \"esiknlar isbat ecli)·or nin dehaamdan bahsederek ltalya !; 

ı ki bu:z kadar soğuk bu politikacı. rafmdan kabul edllmlf vulyaüa I" 
! lar "\"e askerler icln, bütün küçlik manya i~ln tntaç etUAt avua~ 

I~ milleller, netice fcln birer vasıta. ifar'et ~k bu deYletin lıarbe ~ 
•dan başka bir §CY değildi. llu \'e- ahıln yalım kendilerine ait blr tef81' 

1 
sikalar, kendi menfaatleri icln b1la neUoea1 °1cıutunu ll&ft etmtotW-

:ttaıyaya t.e,ekkllr etlikten eoııı' 
Fınlandlyayı nasıl kullanmnğn le. Ftlhrer mUtte.nk devletle ı, btrtıgust' 

1 şebbüs elliklerini, Norn'!C ve İs- alyasl zaııada oldutu kadar ukerl .. 
: \ eç'i nasıl bir harp meydanı yop- badıı. da tamam oldutun& ipNt ff 

I
• mofl:ı korar Terdiklerinl, :Uılkan. zaferin §imdiye kadar bu 1k1 cWI•" 

lan, hu tarartan yil~ fırka yardıın k&rfl yapılmJI olan hakaıılıkJan IA1t' 
almak jçln ateşlemek niyetinde ol. cettne dalr kan&aUnl 1zbar •Jkmfft!t• 
clukl:ırını, Jıendilerlne hizmete FUbrerln mllstakbel vaziyete b-" 

1 
mfilem:ıyil Türklycnin l;itnrnflıih- retmı, oduğu beyanatı hlr1nc1 dereO" 
nı incelikle n bimulıaba istismar de bir ehemmiyeti balzdir. Nutukta• 
ederek Batum ,.c HokOyu lıombıır. anapdıfma gl!re .Aman orduau z.a.ter-

lertnden eonra her saman.kinden dab' 
'dımıın lçin har:ırlıkl:ır yaphklan. fazla 10 Mayatan evvelkl vuıyetteı' 
1 nı, Holanda ,.e nelclkayı nasıl pu- daha ziyade kuvveWdir • 
1 sularına düşürdilklerinl ve nibo_ P'llhrer iaşe meaelealnde de ha1kJll 
! yet bağlııyıcı ıeııcl kurmay anlaş. ve ~lman ordusunun a.ynt vutyett• 

1 
mal;1rı ile Ye daha diğer şe)•lerle bulunduğunu ve bu 1qe mucıe.sınuı 
kendilerine rapte~·lediklerini isbat harbin devam edoceft bUUln mtıddt' 

•etmektedir. fçtn temln edllml' bulundufunu bildir" 1 Du \"Csik:ıJ:ır, diğer tnrnftnn, bu ml§tlr. 
1 harp mesullerlnin yaktıkları ;ı.-an- Bundan IOlllra FUhrer hUim ~t 

1 

gına hllkim olıiıa~a çalışmtık için adam.Jannm Alm&Dya 11e Rwıya ara· 
kullnndıklıırı büıün usuldeki dile. smda yeni blr anlafam&rnaalık Umlfl' 

lcrlnden b~tm!J ve bu umıuertn 
tanliı:mlcrini, kenrli aııkerlcrindcn aadece bir galat oldu:UOu bildirmtı' 
milyonlıırcıt kişinin acı Akıbetin. tJr. 

• den kısmrn mc~ul milil:ırlzrnlerl· ~ • Öl 
1, ni ,.e halkı, nskerl neticeleri yal. '\:eni.den 6 te§rinıevvcl 1939 

Fransa ile İngiltercye yapDUf ot.. 
, nız nle~ıhte ll'celll eden lıaJbukl <luğu talebe avdet eden AdcJf 
1 in ant neticeleri pek zh"'nde elim Hitlcr vukuu beklenen hi.diaele. 

olnn kiitle hnlinde bir tah\i)·e:re 
mecbur etmekteki horbar mesulL ri tamamile evvelden görmüı ol-

• duğunu j<:ırt etmiştir. Bunu bil .. yetsiıliklerfnj de gcistermf'.ktedir. :r 
Hillcr lilksek lı:ırp komitesinin diği halde Hitlcr o zaman da yal .. 

kanırlnnndan bahsederken de ~öy nızca sulh istemişti. Fakat dtilı 
• le demiştir: fabrikaları •ahipleri başka türlU 
~ l\lüıtcfiklcrın l'Üksek h:ıp kon. istediler. Hitler burada istikbal. 

de vul.-uu muhtemel hldisattaS1 ~ seyl bir )andan hnrbi Baltıiıa si- bah d k bu ·lih'- • · 1 
~ ral·ct cllirmck 1 trr:kr.n, diğer ta. ıe ere • sı unma lflY e 
h:ıtt:ın d:ı Balkanları Ye Anadolu- alakadar olanların Kanaday.ı. ge .. 
: :.cu ateşe nrerek lııı :ı:;cklldc Ro· çc<.cklerini. fakat milletin ingil .. 

1 1- rı A 1 terede kalacağını kaydetmiştir. 
tıA"'1, ''c nı;s.ııc\rfa ,pn 111 m:my:ı. Füh· r•r nı"yeti·nı"n harbctmek 
n Jt'tla ine hlnnı olmak ve fsvt:ç .. 

E celiğini. cıcıe etmek gn~·csiııi gü. değil, fakat çok yüksek kültürlü 

il dü)·ordu. yeni bir ıosyal devlet kurmak ol. 
.. - ... - .. - ... ····-·-· .... --.. w-1 duğunu tebarüz ettirmiJtir. Bu 
va.~ıta olarak memnuniyetle kabul 
eden s:ıtılmış politika n maliye a. 
dnmlarının suilrn l için toplandık
lıırı bil" kere d:ıha görfildO. En ter. 
nn~yomıl Yahudi zehir!. düny:ının 
aklıselimini gittikçe rl:ıhıı zfyotle 
t:ılırlbe lı:ışlnd ı. 

İşte hu unsurlar ilerllr ki Polon. 
rn devleti, Alm:ın lnlcbelerlnc \'e bu 
,erııltin ,·ııcude gctirıliRi neticelere 
koli)en tekabül etıniyeıı bir ballı 
hareket nlm:ıAa teş\'ik cılildi. H:ılhu
ki, nns) ona! sos.rnlisılcrin iklldnr 
mcYkiine gclmcsindcnheri Alman 
de,•leU lıilh:ıssa Polony:ıyn karşı ha. 
kiki bir semnhat 1:östermişlf. l~l(cr 
Çör('il ,.e cll~er harp mcsullcd be_ 
nim A\·nıpa3-:ı knrşı hl seltl~iın mc
suliyct ltlssinln küçük bir kısmını 
dıhi üzcrlcrfne almış ols:ıl:ırdr. nl. 
('ilk oyunlarına başlamaılıırdı. Zirn, 
e~cr Polon::ra, şerefini ne de ınül. 
ki tamamiyctini ihlfil etmhen tck
ıırı~ri reddeti \'e tcthiş ,.c siliıl1a 

mDraca:ıt eyledi i c, hıınıın ~elıelıi. 
ni }nlnız bu :ıdıımlarda ,.c Antıpa. 
h \'e gayri A nup:ılı hütiin dlger 
lı:ırp ,al:'lkod:ırlıırında ar:unalıclır. 

Fülırer, Polonyadaki Almon etnik 
grupunıı mensup olnnlnra y:ı}lıl:ın 
miifcmııdl hilcıımlara rağmen Al • 
manyanın a~ lorca gösterdiği fc,· • 
kolhcşcr s:ılıır ,.e talı:ımnıülU tclı:ı. 
rüz clllrdikten sonrıı özlerine şor· 
le dc,·nm etmiştir: 

nu muhıırcbc. 2 eylCıldc rle hcrt:ı. 
rar cdHcbilinirdi. Mus olinl, clerhnl 
muha~matın kesilmesi Te !>ulh mii. 
zakerelerinc başlanması lı:ıkkındı 
bir tcklirle bulundu. Almanyanın, 
muzıırrer ordularının ilcrlrmektc 
olmasına rnsınen, hen hu tel.;lifi ka
bul eltim. Fakat İngiliz - Fransız 
hnrpcıılnrı, sulhu dcl:il harbi isti. 
yorJardı. 

Bundan sonra Hiller lı ırlıin ml'n. 
şe ve muhtelif safhalarını iznh el· 
miı, Non·ec te~eblıfü;iinden ı:ıfsi _ 
liıllı bir şekilde b:ıhsctml5!ir. 

nıı ih:ıı·n garp muhnrebt" h:ıreı. ~
tının lıikiiye ine gecen Filhrer mu
ha~am"lın bnşınclan itibaren Alman 
erkanı h. rbiycsi tarafından i\lııjlno 
haltının y:ırılrnası meselesinin ileri 
sürülmü~ olduğunu beyan etmiştir 
YC anc::k clü~;ıııonın Belcika \'C Ho. 
landa üzerinden Ruhr mıntnlrnsınıı 
tııarrıız cılec{'ğiQc emin olıınduktnıı 
sonra, 10 ma~ ı~tıı bu iki ınemlcl;e. 
tin lıırcfutl:ırınrJ:ın ıııul-.:ıbil ınarru· 
z:ı ~eçılrni~ olclu~ırnu hildirnıi~tir. 

I\:umıı.ndanlrırrn 'e ı\:skrrlcrln v zl 
y t vc C'e arctlcrl bll! :lk ın\kJ:uto 

metho1unınu, ve ordıı kunıandıuılart· 
nen ve huııusıyle llarr:nı HC'rmıın 

münasebetle Hitler ÇörçUin ıon 
nutkundan bahsederek bu nutuk. 
ta Çörçilin harp istediğini tekrar. 
ladığım biklirmi!tİr. Führer. 
"Çörçilin bu arzusuna Almanlar 
tarafından mukabele edildiği tak. 
diroe isimsiz ,bircok: ıstırab· mil .. 
yonlarca insanı ·aaracaktır." de. 
miş ve bu harekatla dUnyanın en 
büyük bir imparatorJut'l.lnun or -
tadan kalkacağını ve kendiıinin 
katiyen hu imparatorluğu yıkmak 
arzusunda olmıdığmı bitdirmi~ 
tir. 

Hitler harbin sonu için, müea. 
de!e ancak iki hasımdan birinin 
tamamen iniliasiyJc nihayete ere.. 
cektir. 

Çörçil Almanyanm imha otu. 
na.cağım zannedebilir, halbuki 
bence mahv<•lacak İngilteredir. 

Muhakeme ve. akliscfüne yap. 
mış olduğu bu yeni müracaatında 
Führer harbin d~v•mmı icabetti. 
ren sebepler ~iı:mediğini beyan 
etmiş ve Çör~lin bu talebi duy. 
maması ihtimalini de ileri ıUre. 
rek, vaziyet her ne olursa bu ta. 
lehin Almanya tarafın.dan veril .. 
mit olan son bir fırsat olduğunu 
bey&ın ctmiıtir. 

İngiltere nutku nasıl 
karşıladı 

Loııdra, lD - HIUerln buflln1'il 
ırulh taarruzuna kal"§l ba,veldl Çör .. 
çil daha evvelden, Pazar gllnkQ ener• 
:Jfü nutldyle cevap vermifti. lD&1Jter• 
Çörçilln de ııöyledJ#i pbi k.öy kOy. 
fehlr ıchir mOdafaa olunacak \'e !ıtır 

rlyet kurtuluncaya kadar lngUter• 
harbe devam edecektir. 

Amerikaya göre 
Nevyork, 19 - Amerikan mahatllı 

Hltlerin bugUnkU ııuUnınu tamami\t 
dahlll vaziyetin doğurdutu blr 1hUyAC 
,ekllndc lel&lr etmekte ve lngtltere
ntn ulA bir aulha y&ıı&fmıyac&fmı 
beyan etmektedir. 

Kont Ciano Bcrlindc 
Berlin, 19 (A.A.) - D. N. B.: . 

İtalya hariciye nazırı kont Ciano 
Alman hükumetinin daveti ilzeri. 
ne kııa bir %iyaret için bugün öğ. 
leden sonra Bcrline gelnü~tir. 
Nazır garda B. Fon Ribbentrop 
ile diğer bazı ~ahsiyetler tarafın. 
dan karsılanmıstır. Fon Ribben. 
trop otele kadar İtalyan nazınna 
refakat etmiş ve misafir nazır o. 
t<jlde fı'ührer namına Dr. lVleiss. 
ner tarafından selamlanmıstır. 
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~rup duşundukçe: Ali Çetinkayanın beyanatı 1 

Faı~~_!~r!~~ M.. k l V k·ı· P -A •ırxa·ıi~vakal Ulla a e e l l en 
~·~:.~:ı::ıi~ d·kte }{urulac k t · ;;~;r ;~a= ~~== 1 . . a ersa ne 
jektörlc • keıkın zeki.ların pro. 

=~~~ .. =.: hakkında izahat verdi 
' ZekiJar auıtu idri.ldeı- a. 

P•Jlı ve ''t.abmm' " l' · · k d·ı ı · bo enn ıı an J • 

~ be§hıkla~ sallandı durdu.. 
. ı..._Taz dıyenler, hükümleri. 

nın -Pkar efelkd a yanuau kar]ıımda 
. ılar. 

194() Yalnız harp aianmılerinin 
j~iı bir yıl değilmit ımğer. 
d nı_ • ların ha.\'ııaf asını dıt. darına.. 
~?ın eden yine bu yildır. Südü 

~ı-ekkcS', mürekkebi aüt yapM, 
tlilitııai me7.beh?crin hiçliğini or. 
aya atan, yüz ve nıhla.nn mu. 

kelerini düşüren de yine şu 1940 
tlrr. Büyük deiitmeleı-i, derin ıar_ 
:>ıntda.rı bil' tarih haJlangıeı sa.. 
YanLu-, yeni !:•i için nasıl bil" ad, 
~İ ~rlü bir arfat kullana-caklar, 

1 
n:ııyorurn. Yalnc: şunu duy. 

h~rn, ~ bizde ba~ keramet 5a,. 
ilden varnuı ve her yeni, het 

utnulınaz. beklenmez hadiaeler 
ka?-§ısmda baılannı sallıyara.k ve 
etl"aflarına göz knı>arak: 
d' - Nasd? ... Ben d~, ır.iy. 
ırn? ••• 
leraMıiyle bübürleniyorlar. 

tn.lf. 

.Ne demişlc1·di, ne haber ''er. 
'::~lı:ırdi acaba?... Franıız se!eri 

,, ~larken, Afrr.an batkumnndanı 
a~avçiç ... hile hiç b:r hiiküm 

"'nn . tı cnuş, !a!cıhğa kalkı~mamı'-... , . ._.. ı 

.nıt er" e atfC1:lilen sözlerin de 
onun ağzından çıktığına pek L 
~allrruycrum. 15 Tenunuzda 
Londrıı" Y1 iggal edeceğini o a. 
~t h~r adam nasıl aöyleyebilir. 
h 1 .. eın"iae, bugün 20 Temmuzda 
_en~ taarruzun bile baıla.ınadı. 
g~ ne ~Utet\e tef s.ir edebilir? 

k tl.7.ı ıhtiyath kalem!erin, her 
no tan e!c alıp htceledikten son. 
l'ıı, aıra hiikrne ıelince: 

- Bu Juıausb en doğn1 eöıü 
2b·i.lna.n •i:iyliyecektir. Hü!cmü ona 
ır:ııkalım. 

, Deyit.lcrine ıinMenenler var. 
c.rr. Araya giren zaman, kimin 
~kir ol~uğunu bütün belagatiyle 
goslcrdı. Zekalarr.ıa güvenerek 
ulu orta konuıan!al"., hadiselerin 
kendilerini tepetaklak ettiğini 
farketmediler mi, ki şimdi de tu .. 
tup: 

- Biz dememİf miydik? 
T eraneıiylc etrafa kafa aalla. 

yorlar? 
Dünyada 2ekiırızbğm bir mi. 

yarı ela zeki\ idciasıdır. Hele İ§İ 
kehanete dökenlerin, yalnız zeki.. 
lanndan def.il, akıllnnnC:an v-;: ve.. 
kal' telakkilerinden de ~üpheye 
dü!traek, kim, bizi hakaızlıWa 
t\ur.l .ı göriit? 

Hnyatm ,.e hi\disele~in ~l:ışrn. 
<h•ki aworbıtı?: ('.aitlh, ... ...., bır ders 

.... , 940 "t "e ihTetJe doludur. 1 er. 
dit" den h<>!lanan hir şan&tkar 
hıwailifri ile kimsenin aldın~ g~l
tneyene vücut ,·ermekle eglmıp 
duı"\lyor. Akl'" ,·aıife~i, bunu 
:\n~ınl\k v~ ı:evezelikten kaçın.. 
~tır 

• HAKKI SÜHA GEZGiN 
--------~~~--~---

1\ıtustafa Hulki tramvay 
elektrik umum müdürü 

oldu 
.. İııta...,,but tramvay. dektrik, 
tuneı · ··d·· ı ·· ğ·· 1darcleri umum mu ur u-
ti\tlle. asaleten belediye fen heye. 
ki :nu~a.virlerin.den Mustafa Hul. 
ta .~a~ın dilmiş ti:'. 'Yeni n'lü-dür~~ 
01; 

1
l'li da1ıiliye ,·ekalctnicc t~s?t.{ 

· ·j~~n;u~. keyfiyet dih1 ke:ı~ı.1e 
~~~i~ıl'.11i§tir. Bugünden itibaren 

C esı~e haşhyacalctı~. . 
• . • ılı~kan ve ~ok t~ır.1ı bır şah. 
~ıyet olan Mustafa Hıılki'nin altı 
"Y .tnUdcletlc de vcl:al~tcn idare 
Ctt •· b .. 'd 1 :..ı u vaziferi yine hüsnu ı a. 
~ e.:ı:~c~ine i~imadıınız vardır. 
k en chsını tebrık eder, muvaffa. 

1Yetler dileriz. 

Univcrsiteni~ not derdi 
hallediliyor 

U:ıivcrsitenin muhtelif fakül. 
tcıcrinde talebeyi not derdinden 
ı:<ırtarmak maltsadivlc Maarif 
Vekaletinin kitap basmak üzere 
faaıtycte gec;til?ini yazmıştı\:;. Ki. 
tap}armı yarmak i.izere profe~ör. 
lcre verilen mtil1let tamamlan. 
~ı~tu. Yazan profesörler Maarif 
il ekitliğine göndcrm~~,:tedider. 
Maarif matbaası bu arada bazda. 
rı.'ll basmaya ba§lamı;tır. 

:MUnakalA.t Vekili Al\ Çetinkay.ı 1 enslı Umir edilme:o.int temin edece- , ruın. Bunların başlıcaları Mu:stıl ·ve 
dün &abah Ankaradan ıehriml.:ı:e gel giz .• , Van lııtikametinde olan hatlıı.rdrr. 
mi§, He.j<lıı.rptı.,a ltta.tJyonunda Vek!· Deniz Ticaret M~ktebinln .hlalu H.ava Sefe-rJeri Tekrnr BaşlıJor 
Jete batli mUeF.seselerln mUdürlerl ta- " - Dün Ortaköy\lekl Deniz Tlca· •• - .Ankara, İstanbul, İznılr, Ad& 
r&!mdall ka~taıımlrştır. . ret mekteb!.nln deniz.clllğimlzin lhtl na hava seferlert bazı hava meydan· 

B~t arada bir muh&rrirlınizi kabul yacı nokt&suıdan ı~la.b edilmc:ıln! v.. larınm tAmiri ve ;ı!salt olarak in)a!n 
ede:ı Vekil ou mübim beyanatta. bu· mektep proa-ramtnm yUk~e;t tabı<!! için durdurulmuştu. Du inşaat ta· 
lunnıuıstur:. dereccslna itcamı :r.arurl gördillt. llu- maınla.umak W:eredlr. Yalunda ha.vıt 

rendikte J\.unılac&k Ten.a.oe nun iı,:ln icabedcn tl',,kilAt ıa.yihıı.amı seferleri tekrar i~l'.?mcğ'e ba§layac.'1lt· 

11 Vapur ı.,ı 
" - 1ngiltereye ııımarl»yacağ-rmıı; 

J ı vapur işinin gen kaldığı n1nluın
dur. F'i}•D.t ü:ertmle lngillz ftrmalarl
le U)ıışamacltlt. Onlar :ıon VA2lyetlı•r 
llzcrtno in.!'ae.t m:'.llı:cmeı:ıinin pahqJı· 

landığmt söyllyerek fazla para ist~
dUcr. Biz kabul etmedil:.. 'fekıar mU
racaat edeceklerini söylemlştcer. 11'.ı· 

l~t umumi ahval daha ziyade k:ın,_ 
tığı.nllan bir daha bu it lizerlnde tt;. 
mas kabil ola.ruadt . ., 

·• __ tst.trahat etmt".lt ,.e tet.kil<lerde hazı:rlayarak Meclise verdik. IAylha· tır . ., 
bulunmak ~N g-c!dlm. Burada. 'bu· nttı m.Uzakeresl bugünlerde yaprla.cak· 
lunmamdan bıtlfede ederek Pcndlkt,. tJr. 
kurulmaıu <ltiııUnUlen Teraano :ı:ertnJ DcniZ Ticaret mektebinin ıstaıu bı· 
bizzat görcceı;inı. Tlaaroll ba.ııiye fı- zlm için birinci dercced.-, lüzumlu ~·e 
lomuzun ve esaslı tAmtratın mcmlt' ehemmi~ etli ttlOkkl dilnıcıktedir. Ti
ket ibUya.cına lt:Hi &cl.?cck !Je~ilde ~- caret filonıu.za veı:11ec~!< yeni ve mo 
rııi:liııl d'.isünerek yeni bir teı-aa.ue vü- d~rn fııa.ltyetın ancak filo elemanlan
cuda. geUrllmestue tuzum gördUk nm te~ml~ esaslarla yetl,tinlme~yıe
Yalnıı: u::numt <lü.nya ahvai dolayr.~ '°'~ lah$jJJcıiDln 1~1 olmıuılyle nıil.:n
le fimdilik derhal in~'.'lal.3. başl:ıml\:< 1tUn olaaUece~l ltauaa.tindeyiz. 
kabil olamamırur. Oarp ve Cenup VIIA;>et\eı1 

Tele!onla Bağla.ruyor 
TP.r~anerıin ırıtictl.t ptdn '"'" pro1ı:ırı " - Anadolu..,un bllb.:l~•a garp \·~ 

Uzerlndf? bır tara!t.ın ha7rrlık yapı· cenup lnsıınl:ırınu:ı. vtıayetler ara.ın 
lırken bir tara!taıı dn erkt.nıharl>lye- telefon h'!tlannm tn~asnıa m'mta.:r.a· 
nin mUtal~asmrn aJmmesı VP. hUi•Q· ınan deYam edilmektedir. İzmir, Ay· 
mctçe k1mr vcrllmeEl huımsları t.ld· dm, ManlM, BaJzkeslr, Denizli, lspar
r!cen t.ıımıı.n.1la.nml\~tn.cl.r. Ter'.'ınDetıln ta, Bodrum, Afyon, Ad·nıs, Mersin 
8 _ ıo milyon lira sartl3•l4!J meydanll ve diğtr bu clva.rda.ki vllilyetıerimiz 

gelec~ginl ~ınln e<ll;;·oru:ı. Dijer ta- tele.fonla. birblrlP.n.ne bagtanacaklı!:-· 
rıtftan t<ıtlnj·e ve Kıısmıpıı~a havuz· <hr. Bu y1l içinde l:mnl&rcL-ın. blrııotu 
aranın ttvF-il ve 1111\aht tçin icııbed~n birbirlerine b~ğl:ı..nmt' olacaktır . ., 
tedbirleri alt11J{. Şlm'.llde~ bıı I~ lıa.,. ı l"enJ Demir:yollı.ı.Tı 
lanmıştır. L~zım grkn tıldllfı.tz Yi!.[>· ·• - HUküm~tçc tn,cıa.rı kabul edfi. 
makta de\·e.nı edecP.ğlz. Ei.lylf'l\ldı:ı U· mlı; Oll!n demlfY"l111rı:ım tnyıı.t'll'Uı 

ca.ret filomuzun d:l.lıa çabuk ve dahli de\·am eOilmektc olduğunu bil•"rly'>-

Almanyada Kalan \'apıırlar 
" - Denixyollarmm Almanyada 

kalan dört Yap-.ınınun ahval dolay11rile 
gelemediğini blllyonıunuz :Muhıırip lk1 
tora! hUkOrneUeri bu vapurların meın 
lekeüıniz.e nakline mUeaadc etmek ıs 
tedilerıse df? b:ı.rp vaziyeti dolaY13lyl~ 
meııullyeti tlz~r'ln:ı!ze ıılarıılt nııkUdeo 
içtinap ettik. Bu vapurla.n henfu! teıı 
llm almamış bulunuyoruz. Vapurl.sr 
.Almanların demelttlr. VerdJğtmiz Uk 
taksit paralan: da blzlm AlmanlardıD 
alacağımızdır. Bu lnısuı1te. a.rnmızda
ki mukavele b.1kldlr.,, 

Adliye bugün gaz \Bir Romen 
tatiline başladı tayyaresi 

Nöbetçi mahkeme ve ha- Kara~enizde uçar-
kimterin listesi ken kayboldu 

Adliyeniıı yaz tatili bugü:ı öğ. kim Avni, Kadtköy sulh ceza ma.h 
leden sonra başlamaktaclır. Tatil kem.esinde Sıdkı Şefkati, Oskü., 
Eylül a;rının be~inci günü ak§a... dar sulh cezasında Veli, Be:y'koı: 
mt:üı kadar devam edecektir. Ad- sulh cezasında Celal, Adalar sulh 
liye Vekaleti tatilde nöbetçi ola... ce:ı:asmda Niyazi, Eyüp sulh ce. 
ra.k ça1ı~an mahkeme ve bakim. zasmda Şevket, Bakırköy sulh ce. 
lerin liıst~ııini dün müddeiumumi. zasmda Ztki. Kartal sulh ceza. 
liğe bildirnıiştir. Liste şöyledir: sında Naci, Sarıyer sulh cezasın. 

CEZALAR da Ferhad nöbetçi kalacaklardır. 
Birinci ağır cua mahkemesi. 

nin müstacel i~leri:ıe de bakmak 
suretiyle ikinci ağır cera, asliye 
birinci ve ikinci cezalarla kendi 
işlerine de bakmak suretiyle as. 
ıfye üçüncü ceza, asliye altıncı, 
yedinci ve keneli i~lcrine lıa!m?ak 
suretiyle asliye yedinci ceııa. meş. 
hut suç işlerini gören asliye dör. 
düncü cezanın isleri ,.e kendi da.. 
vaiarınz görmek' s:.ı::etiyle asliye 
sekizinci ceıa mahkemeleri nö.. 

S. H. MAHKEMELERİ VE 
SORGU HAKiMLtKLERt 

Sul!ı hukuk mahkemeleri ile 
sorgu hakimlilı:lcriı1in işleri müs
tacel mevaddan sayıldığı icin 
bunlar tatil yapmrya.caklardrr. ~ 

Yunan sularından geçen 
gemiler hakkında 

bir yasak 
betçi kalacaklardır. 

HUKUK MAHKEMELERİ Yunani:.;toın. hükumeti alil:a. 
Ken.di işiyl~ beraber kaçakçtlık darlara müracaat ederek Yunan 

asliye b~ind ceza mahkemesinin sularından geçen gemilerin telsiz 
isleri ve nüfus davalarına bak. sekmelerinin yasak edildiğini biL 
~k sur:tiyle asliye on birii1d dirmi§tir. Liman reisliği vaziyeti 
hukuk. ahkamı umuınireyc m\L gemi sahiplerine ve kaptanlarına 
teallik islere baktN!ı: üzere asli. haber vcrrni!ttİr. Barslondan gc. 
ye yedi~ci hukuk. Befoğl~ ~il len Mete şilehir..den ise bir haber 

Romanya hükumeti dün şehd. 
mizdeki alakadarlara bir telsiz 
göndererek, içinde beş ki~ilik 
mürettebatı olan bir Romanya 
deniz tayyaresinin Karadenizdc 
Talyatra mevkiinin üç mil açrk .. 
lannda uçarken kaybolduğunu 
bildirmiştir. Aynca da tayyare. 
nin tek kanatlı olduğu ve kurşu. 
ni renginde bulunduğu da ilave 
edilmi!tir. 
Mıntaka liman reisliği Kara. 

denizdeki bütün limanlarınu.za 
telgraf çcıkmiş ve gemilere de tel. 
siz göndererek tayyarenin aran. 
.masnu bildirmi§tir. Karadenize 
çdtacak vapurların kaptanlanna 
da dikkatli davranmaları tebliğ 
clunmu.~tur. 

Tayyare:::in bir kazaya uğra_ 
dığı veya makinesinin bozularak 
sularla sürüklendiği sanılmakta.. 
dır. Sularla boğaza doğru gelme .. 
si ihtimaline karsı Kavaklardaki 
liman memurlarıM ela ara~ttrma 
yapmaları enu·e<lilmiştir. 

Tayyareyi görenin derhal Ro. 
manya sahil istasyonlanna telsiz • 
le vaziyeti bildirme&i istenmekte. 
dir. ahk.d.mı şahsiye v.e evxa.r .ı~l~rınc alınamamı~tır. 

ba' a,· üzere aslıye sekızıncı hu. ----------------------------

ku~mm';.hkenıcsi. ticar~.t .~~ıe.~in.e Amerı·kaya vapur seferlerı· bakmak üıere asliye .~ı:~d~n~u r· 
ca::et mahkemesi no - 'il .a a... 

caklardtr. tMI ER 
NöBETÇİ HAK ,, 

Ü
_1_ •• d .. 5Jiue hukuk hakim. ;..hu ar .. , . h.e:,...: 

. d Münir ashye ceza ....... ı. 
lcrı.ı e;ı ' · 'k' c· hu mi Mehmet Ali. as!ıy.e ı ın_ ı . : 

Pireden limanımıza kadar uza
tılması için teşebbüsler yaplldı 

]· •~ mahkemesi hakım n.uavını 
,u.. ı . .. ::neli hul<uk mah 
Neclim. aslıye uç... · · Meliha 
keme:;i hakim mua.nnı cı···..ı •. 

, _,1 ,.,melcrı neı L•l'1 .. , 
huku~ n1'ı" "" · · . ·ı· ·. . ceza hakim ınuavmı ashye ı .ı.ıcı h-ki 
S d t asliye yedinci ceza a . ~ 

aa c. '. Edibe hakİJn muavım 
muavını _, · · 

a mah,·emderı nez. 
muazzez cez " . . ' 
d

. d mahkeme hakımlerıııe } ar. 
ın e larak nöbıetci kalacaklar. 

drmcı o 

dır.SULU MAHKEMEl .. ERİ 
S ·t•anahmet ikinci sulh ceza 
:b~~mesi;ıden birinci s~lh ce. 

rna '1,·emesi Mkimi Rcşıt, .me~. 
za nıa.ı j . bakan Ucüncü sulh 
hut suç ~~~mesinden iıakim Mü. 
ceza nıa~h ulh cezasından ikinci ·p Fatı s · 
nı ,' h •·uk hakimi Rkrem. Bey. 
suln tı.-. • '· 'nde - 11 ceza maılı->erncsı 
o«lU Stl 1 • d d ' '1) 

Galta sulh ce~:ı i~lerı e -~ı . 
( _ ····nci sulh ceza bakıll".ı 
Beyo"l'ı ıı.ı k . ., iı· me"hut ~ur.lara ba an 
E ın ~ '· ;ı r; 1 rn - ı iir.iindi sulh ceza ma ı. 
Beyog. u l hakinı Kamil. Be~ik.. 
kemel'i:lnl .• e za mahkcmesinrle ha. 
taş su ı cc · 

Yunanlılar, alakauar hüklımet. J 
ler nez.elinde vaki teşebbüsler ne. 
ticesinde Ameri!<a ile Pire arasın. 
da muı1tazam seferler yapmak 
müsaade,;i almışlardır. Bu sefer. 
lerin ht:mbula ve İzmire kadar 
uzatılması hususunda Ticaret Ve. 
kaleti Yunan hükümetine müra. 
caat etmiştri. Bu suretle Amcri. 
ka vapurlarmın Akdenize işleme. 
melcri yüzünden Amerika ile kc. 
ıdlen ticari temaslarımız yeniden 
ba~lıyacak, bilhas~a ihtiyacımız 
olan birçok maddeleri Amerika. 
dan getirtmek tekrar kabil ol~. 
cakt1r. 

Diğer taraftan Akdenizdc harp 
başlaması üzerine Portsaid'd~ 
kalmı?:! olan ithalat C§yalarrmızın 
İskenderun tarikiyfo getirtilmesi 
işi tetld!i olunmaktadır. Eşyalar 
küçük motörlerle Portsaiddcn İs. 
kcnderuna kolayca ve sahile ya. 
kın bir surette sefer edilerek 
naklolunacaktu-. 

Lozan günü 
24 Temmuzda Üniversi

tede merasim var 

24 Temmuz J...ozan barışının 
imza edildiği giinlin yıldönümü. 
dür. Bu münasebetle üniversite. 
de büyük bir merasim yapılacak. 
tır. Merasimin programı hazır. 
lanıru§tır. Açış nutkunu rektör 
Cemil Bilsel verecek, bilahare 
bir profesör, bir doçent .ve iki ta. 
lehe 24 Temmuz Lozan barısı 
mevzuu etrafında söz söyliyccek. 
tir. 

Altın Fiyatı 

Altın fiyatlannd.a hafif bir dü. 
~üklük vardır. Dün 2220 kunt§ 
üzerinden muamele yapılmı~tır. 
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YAZAN: 
-3 

- Eğer bir iş i('in müracaat e. 
diyorsanız, bu· takdirde hanımefen 
dinin Yekili ile görli~melisiniz. 

Dedi, 
- Hay1r .. şahsen hanunefendhi 

görmek istiyorum. . 
Bu ses sakindi, fakat bu e~mer 

ziyaretçinin sakin sesinde emre· 
den bir mana da vard1. Bu mana 
hiımeiçi kızı lkrıa eder gibi oldu. 

- Ba')iistüne efendim .. fa!.:at ha. 
nımefendi sabahleyin misafir h. 
bul etmezler. Gelece~inlzden h:ı
berlerl var mı acaba'/. 

- Rica ederim, siz bir defa ı.en 
dilerine haber veriniı. de. • 

Bu serer hiY.mctç;i bayır di}eme
tli ve merdinne doğru dl>nerken: 

- Lütfen si.7. burada bekleyiniz 
de, dedi. Hanımefendinin bura<la 
olup olmadığına bir bnka:rım. 

Bn sözleri ı:öylerken eliyle rlc 
delikanlının oturması i('İt'l bir kol. 
hık gösteriyordu. 

Gene a<lam oturmadı. Gözlerile 
merı.Uvende kaybolan hbmetçiyi 
takip elli, Sonra da Peronun pnr
maklı#ın3 dayanarak manzaravn 
baktı. · 

Buradan lıarikuhide uir m:ın?.a
ra görünüyordu. Ye~iJ. beyaz, ma. 
vi ı~ıklarile pırıldayan Ada. İleri
de Aırndoltı kıyılarının buğulu 
man:ı:arası ufuk ü:ı:erinde süzülmüş 
duruyor. l\fayi deniz, bembeyn:ı: :ve!. 
l.:enlcr, iske~edeki 'T:ıpurlar, motör
lcr ... Genç adAm bilyük l>lr irade 
s.arfcdcrek gözlerini hu muhtesem ta 
biat tablo:-;undan ayırdı "' 'kö,ke 
doğru baktı. Sanlii ant bir ıztırap 
l:ı boğuluyonnuş gibi kini çekti: 
Gitr ı:iyal1 ka~lan çatıldı ve kemer 
Ü burnu üstüne düştfı. 

Bu sırada mertliıenin yukorıı;ın
dan: 

- Ay, siz mi geldiniz Galip! di
yen bir ses r;ınla.rlı. Hangi rfizgar 
atlı sizi buralara .. Doğıı.ısu sizin İs· 
tanbulda olduğunuzu hiç sanmı. 
y-0rdum. 

İnce bir kadın şekli merdh en lıa_ 
samaklarında çizilmişti. 

Delikanlı se:ıin geldiği tarafa 
baktı. Hürmet ifade eden bir ace
le ile kasketini çıkardı n mcrdi'\"'e
ne doğnı bir kaç adım ilerledi. 

Sfiheyl!l merdh'enlcrden inmekle 
devam ediyordu. Berianın annesi 
t>lAi kı:rafetHe mi~afirini 1-arşılı. 
:rordu. Tıpkı bir genç kız zeYldle 
ı;riyinmi~ti. Fakal bu :ıçık mayo Sü. 
beylAdan lı:ışlı:a herhangi bir ka
dında Ya.şınui keçkinliğini apaçık 
meydana vuran gülünç bir kıyafet 
olurdu. Fakat u:ı:un yı!far SüheyJ!i. 
nın '"ücudunda bir iı bırakmadn11 
nkıp sermi~lcrdi. Mayosunun a~kı. 

AfUZAFFER ESEN 

l:ırı çıplak sırtının güıclliğini ı;:er. 

r.eveliyor. Kısacık şortu bfitün tc
nasübiinü meydana çıkarıyordu. 

Güneşin cildini bozmasından kor· 
l::ın bütün güzel kadml:ı.r gibi o 
ela Tücudunu yağlı bir kremle par_ 
lntmışll. Beyazlanma#a başla.mı~ 
kınrcık saçları ba~ınd:ı gümQş bir 
1aç gibi duruyor. 

Delikanlı kendisine uzaWan ha. 
har kokulu eli öperken: 

- Sizi çok rabat~ız elmlyoruro 
ya, dedi, 

- · Hayır. vakıa denize girecek
tim ama ziyanı yok ... Yine sizinle 
görüşebilirim. Sizi lıcr vakit gör. 
mek nasip olmuyor ki ... 

Ilu cümleleri söylerken SübcyU. 
mn durlaklannda şuh bir tebe:\..'lilrıı 
dolaşıyordu. Şimdi bir dakika için 
f.:ılipten Frözlerini ayıran Süheyla 
hizmetcı~·i çağırarak elindeki deniz 
çantasını Terdi, sonra delikanlının 
l'linden tutarak onunla cılıon lm:Jar 
11ibi konuşmağa ba,ıadı: 

- Demek sizi görmiyeli beş sene 
oldu ha ... Ne kadar da lıüyümilşsün 
maş:ınllab, koskocaman bir erkek 
olmuşsun, nem de hayatta muvaf_ 
f:ık olmuş, mesJek sahibi bir cr'Kek .. 
Baban her kar§ılnştığımız nkil ha
na muh~kak sizden bahseder .. 
Bak snnıı bir miijde verme#i unut
tum. Berianın nı,anlandısından 
haberin var mı'! 

Süheyllnın ince göz kapakları .ı • 
rıılandı. Ne~e parıltıları laşıın bu 
ye~il göıler enela delik.anlıya bak~ 
tı, sonra yandaki koıtuııa takıldı 

lıaldı. 
- Siti terasla kabul ettiğimi ma

zur sörün ricn ederim. Hl\·a o kıı
dar i:ri ve buranın manzanm ôyle 
siiıel ki ... 

SllheylA ince, kıvrak bir J.:ahkah:ı 
ile gilldü 1'e elindeki mavi mcnililı 
ile oynayarak hasır kolluğun yır. 
muşo.k minderleri içine gömftldii. 

G:ı.Jip oturmadı; delikanlı keskin 
göderin(n hüim ve alır bakışile 

Süheylayı süzllyorda. Galibin f'tli 
Ye kalın dudaktan kımıldadı: 

- Affedersiniz am:ı sizinle içeri. 
·de konuşsak daha idi olur. 

Süheyla lilk:ı.yt bir bakışla göıı:lt. 
rinf kaldırdı, ağzından istemiyerek, 
dudaklarının ucundan çıkan bir: 

- Pekala 
Döküldü ve sonra uzun i:lzun1 dik 

elik rlclikanlıya bnl.:tı: 
- Muhakkak sizi buraya babanıı 

gönderdi ... Hem de beni kızdımıRk 
için muhakkak. 

Delikanlı lıiç iııtifini lıozmamı~lı: 

(Deotrmı var) 

Kahve, çay tahdidi şayiasma dair 
O ON~U gazeteler, re.mi ma.. etmeyi henüz 4üıünecek bir z.a. 

kamlara dayanan bil' tek. rurete düımüı değiliz. Herke-.a 
:ıip neırettilcr ki törleydi: dilediği gibi kahveıini içer, çayı. 

"Kahvelerde kahve ve çay istL nı höpürdetir. Esasen bu lahdi. 
ınalinin tahdit e4ileceği hakkm. din ne suretle olauğmı da tayin 
da.ki haber doğru değildir. Ne edemİyl)l'Um yıt. ... 
Tiearet ·Vekaleti Koordinasyon Ancak tayin - ve bütün gön. 
H~etine böyle bir teklifte bulu. lümle temenni - ettiğim bir şey 
nulmu~, ne de Koorclinasvcm He. varsa, hıılkımı7..tn kahvelerde boı 
yeti böyle bir tedbir al~yı cfü. yere geçirdiği :zamam ta:hdittir! 
§ünmüştür." HiKMET .~ONIR 

Pekali, pek güzel... Elbette ki t [ 
~ .. ~ çay ;,{ibL\k~i tahdit ~' l ~ ~j(!] 
Y ırmr yıt evvelkı V akıt 1 _ t -~J :A .... _ !!!!!-~ 
-- ızwa,,,_, 2-2 .. - -

Darülfünuna zabitan 
girebilecek 

Z&b\tanm DarUlfilnun ve !"llkı1el{ 
mektepler ıı;ubelerine ı,aydolu~mnll\· 
rmda bir n1ahzur olmadığı görtildll· 
ğilndcn Darülfünuna ve yüksek me1'· 
tep ~beterine deve.mlatma. ruüsa.:\dl' 
edil ınl.ştir. 

:? -> 
~ 
<( 
f-

2umarte • Pazar 
20 Tem. 21 Tem. 

'4 •en•~ ~hıı ı \ 1 ı• ı.;ı :ıhır 
htZlf 7.,.. 11.ıı ''• 

\alulh:r \a......ıtı t-,ı.arıı \tıo..ııı t.ıam 

Oıını.~in 

toğqn " .(5 9 08 " 46 9 ıo 

20. 7 .940 Cumartesi 
i.so: Program ve memleket saat 

a.yarı, 7.3S: .Müıo:ik: 8.00: Ajans, 8.10 
Ev kadını, 8.20/8.30: :i\lilzlk, 13.30: 
Program, 13.3~: Mü;ı;lk: Muhtell! p.r
J;ılar (Pl.) 13.50 Ajans, 14.05: Müzik 
Pl.lk.larla muhtelif şarkılar program:
rnn devamı, 14.20: Müzik:' Rlya.~ti· 
(.umhur bandosu, 15.00/15.llO: M:Uzik, 
lS.00: Proı;ram ve memleket saat a.· 
,,arı, 18.05: Müzlk: Senfonik parta· 
İar {Pi.) lS.30: MUzlk, 19.15: Müzik: 
)!'asıl heyeti, 19.45: Memleket saat a· 
varı, 20.00 Müzik, O!myan: Azize 'l.'ö· 
~em, Okuyan: Sa!iye Tokay, 20.30: 
Konu§ma, ·(GUnUn meseleleri), 20.50: 
!!Uzlk, Okuyan: Mwıtata Çağlar. 
21.15: Müzik: Saksafon Solo - ŞUk· 
rU Sıırıpmıır tara!mdlll), 21.30: Ko· 
nu~ma (Radyo gazetesi), 21.{~: Mil· 
ı»ili: Radyo salon orkestrası, 2~.30 · 
Mcımleket 11aat ayan, Ajans, 22:60: 

Öğlcı 
İkindi 
.\.k.-,am 
Ynblı 

tmıııak 

12 ~O .f. 4S 12 ~O 1 ·H Müzik: Radyo ııaıon orl~estruı pro· 
l6 18 8 '2 111 18 g 42 gnu:nınm devamı. 22.50: xoou,,m& 
19 S7 12 00 19 ~6 ~ oo (Ecnebi dillerde - Yalnız kıs& dalgll 
21 S~ l SS 21 SJ t fi.\ ıle), 23.10: Mıizik: Caııband (l'I 1 

!: 35 6 ll8 2 ~6 7 00 23.2~/23.30: YaTınld progranl, · \" ı• 

---------------· 1 karıanış. 
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At l Mahi...·emclcrde: / 
- ı cOH'!::tA 

ı Gah., Etganı tekrar - Ankara 19-7-940 

ikinci haf ta koşulaı ı 9arın 
Velief endide yapılacak. 

İstanbul at yarışlarının !kınci 
hafta l:oşul3rı yarın Velicfeı;dı ~o. 
şa mahallinde :, ıpılocaktı:·. ıeı:en 

harta olcluk~::ı 'ı!:·µri.Ji ~c\·en '.o. 
~ular, yarın ıl:ı tul.rnin cdilmiyen 
neticeler ı·crcbil ır. P.ilhas"a ikili 
laylann ı..o~usu ,; iııiiıı cıı giiıcl l'l! 

heyecanlı rar ı• ıdıı. c .de Hın :..o 
şuların proıır:•r.11n:ı: 

BlRl~Cl KOSl": 
Dört ,.e duha )Ukııı ı )a~:aki hn. 

lis kan nrap nt "e kısraklara mah. 
sustur. İkramiye i: 25j llı-ıı. ~}irin
ciye 180, ikinciye ;)j, ii ·ünrüyc 
20 lira. 

Sıklet: 4 yaşııulakiler j(j l.:ilo, beş 
u daha yukarı Ja~tal.:iler ;;s kilo 
taşıyacaktır. 19-iO senesi zarrında 

bzandığı ikramiyeler yekunu :rnn 
lirayı dolduranlnra ii•:er kilo, :ıOU 
lirayı dolduranlara bc~cr l.ilo. 7UO 
lirayı dolduranlara yccl işer kilo, 
1000 lira ve daha faz.l:ısını k:mın. 

mış olanlara onar kilo ilave ediJör. 
Mesafesi: 2•00 metre. 
1 - Karakaı .(11. Mutlu) 61 l:ilo. 
2 - Vııral (F. ôzaltınlı) 60 kilo. 
3 - Orntk (HaMk Güçlü) 57,J ,, 
Geçen hafla Vural HOO metrede 

lıcr ne lı:adar kazandı ise de, yann 
Karaku~ Ornek arasında :?-lOO 
metre mesafeyi birinci olarak bitir· 
raesI oldukça l(içtür. Bu ko~ıınun 
fa\"orUerl: Örnek ve Karakuştur. 
H~1NC1 KOSU: (Handikap) 
Üç yaşındaki yerli )'arını kan Jıı. 

glliı erkek ve di~l taylara mahsus. 
ııır. lkramiyesl: 3.ı5 lira. Birinciye 
270 lira, ikinciye &5 Ura, Qçilncüye 
20 liradır. Mesafesi: UOO metre. 

1 - Mehlika (F. Karaoaman) U k. 
!l - Tmııir (F. J\araoıman) 58 k. 
3 - '!'.'ulman (ll. Kanı) 67 kilo. 
ı1 - Alhnlop (S. KırgüV 53 kilo. 
5 - özen (Y. Urtlallcı) 47 1.-ilo. 
Handlkaplarda ııkleUn mühim rol 

} .ll n.e.rc J~ .ıl , \c .\1 rt 1 .ı1 i>a~~· 
geçcr~k :..o~u~ u ı ·isin en birinin 
bitinri ~lıırf>k bHirmc~i en l;ıı""et. 
ti ih!ı.11.0 ·Jı.lıı.lı. ;e :.ı . faıc11·.·er: 

'.\lh. :\tart 1. 
nuımc:-:ı .o l\O\l': 
ll;i ı a5 1nıJ .. ı·e ku'ıı ''.nanma- f 

"'' )'erli 1ı ıJi, ı.onıı lı1gılıı erkek \"O 1 
·l i,ı ı.ıyJara mnh..;u-sıur. ll;ranıi~csi: 
~uu lırıı. mt'~afc•rı: rnoo metre. 

ı - lloi Ol. llitlt ı :;a kilo. 
~- l"marı ff'iJ..:rel ı\llıl .)li /;i/o. 

.ı - Subu'aıı fS. rrr:ırl) ~6 kilo. 
~ - re!llj 11·. l\ıt•ıırıdı!;l .J~.i .. 
.i - t\IJ{tr O:alıri .\llt) .i-t,.j f;ilo. 
t;iinün C'll heyecıınlı ko~ıı~u ol· 

. nıuı ilıtiııı:ıli cı!on lıu y:ırı~:ı iştirak 
etlen t:ıyhrın hcpsln :jrn tıir sür. 
n riz lırkl ·ııel•IJir. F:ıkııt C'n ziyarle 
nazarı c!l 1.!,:ıfi rekcıı 1,nk:ı r:ı koşu. 
l;ırıııı l..:>z;ııwn H:ımıı ll:ılıııı (Prens 
lfalim) in :ıri\0-;ınrl.ın ıluiına ikinci 
<tl'len Sı.h•ıı:ı~ "ılır .. \nkıır:ııla iyi \'a. 
zi~·cae ko ·:mıırırn Umacı burada 
~u!mtny':ı te:ıJ"keli olahilir. F::ı'l"ori
ler: Sıılıula.". ı·ımırı. 

u::~ ı~cı ı.;nst· : '~olı'5 koşuım) 
Diirl \'C d:ıh:ı ruknrı y:ış:aki halis 

kan .\r:ıp al \C kı~r:ıl;f:ıra mahsus
tur. fkrom ire<ıi t:i~ lir:ıılır. Birinci 
ye ı 10 lirıı, ikinci~e :rn lirıı. üı;ün. 
diye ı:ı lira. 

Sıl.lr.I: 4 ~a.,ınılııkılrı ;;s kilo, beş 
ve dal•:ı ~ıı: :ırı ~::ışt·ı:..i!u 60 kilo 
la~ıy:ıcnklrıı ı:ır. ~ic~ııfi': :?000 metre. 

1 - <:nu ı .'i. l'n/kır) f;(J kilo. 
2 - Yamr:ıı (/ fıwrı ,mı l 61) kilo. 
.~ - rural rf. ii:nlfıntı> 56 kilo. 
ot - Unlil (.tlırııd ı:rll.~J 56 kilo. 
,) - rüksel fFnlıri Atlı) 56 kilo. 
Bu ko,uda ela kuV\·etlcr ıı~nğı yu. 

karı ınüsnldir. Fakat en fazla na.. 
raıı dikkati ı;ckcn ııtfar Yiiksel ve 
Ünlüdür. Farnrilcr: ı ·n lii. Yüksel. 

Üçlü bahi5: 3- 4-5 inci ko~ular 
arasında. 

Çitte bahis: 3-4 üncü koşularda. 
İkili bahh: 5 inci koşudadır. 

K.B. 

ueraat ettı 
?erapalas otelinde yaı~ı.ıdaki 3 

kadın la birlikte oturarak oteli 
4500 kfaur lira d .. ~!andırdığı id. 
diasıl~ Asliye Seiri:ı:inci Ceza mah 
kemes~i~~ v~nlen Yemenli Galip 
Ei gani oer:ıat kuanmış, fakat 
t'nw:?.: mah::eme$i bu kararı boz. 
duğ~ncl~n muh?.k'!meyt geçenler~ l 
de y~nid~n başlaııılmı;tı. : 

Asliye Se'<iziı1ci Ceıa mahke. 
mesı dıb o~ı ciumşmayı bitirmiş. 
Galip Ef;;ari ha~:kı~da yine be. 
raat kara~ı vcrmic:tir. Mahkeme 
hadhe;·i P~nıpala's oteli sahibile 
Gaiıp E~::;ani arasmcla. alelade 
bir alacak d;wa!iı maiıiyetind: 
görmiıı:, •·tel $a ~ıib;:-:i:ı hukuk 
ma:ı:.;cmesııı~ müracaatını:Aa ser. 
best buluııciuğı.;nu bildirmiştir . 

• Tra0c:on.dan hınızlık suc;ile 
aranan Ali Haydar atlında birisi 
dün burada hırsızlık oşyaları sa. 
tarken ra::aların ~· Birinci Sulh 
ceza ma:ıkemc~inde ııuçunu itiraf 
ettikten sc•ııra tıı:vklf olunarak 
Trab.ıona gö;~dcrilmistir. 

,,. Asmahm'.:sdctc Nikitiç apar. 
tımanm.:a ra'1~İyonı::r olarak Otll. 

ran "'Viyana kahvcs;., müdiirü 
Giritli c~zmi dü:ı oôa8ında ölü 
olara !< hıı1unmı•rtur. 

Cc;-min:11 ccscrl ini r.ıııayene e. 
den A~livc dokt<>ru Enver Karan 
bazr ~ii!ll;eli k~dcr gördüğünden 
morga kaldırtmış. tahkikata baı
lacmrşor. _ .... _.-..... __ _ 

Hayvan ölülerinden 
istifade edilecek 

Sai.d isminde bir zat belediyeye 
müracaat c:tmif, hayvan ölülerin. 
den ve mezbahadaki kanlardan 

--ÇEKLER--
I l!tlel°lıD 

100 ()u&ıif 

100 Frc. 
100 l.trt'll 
ıoo lınlc;rP Fra 
tOO trlor111 
ı 00 Ku)1~nıa.rll 

100 lk>lp 
100 Dr:ı.hmı 

160 Le-~ .. 
101) ~ lirlMIU 
100~ 

100 Zlo11 
ll)fl PMgl 
1114f Lt>~ 
lllO 01.ruu 
100 VPn 
100 Ln·~ &r. 
iMi R11h•,. 

5.24 
U:t.-

o.0971'> 
J.i17!'ıı 

111.90 

:~:ııt.i 

o.e!!:; 
3..SS'l& 

13.0,,16 
aı.006 

\ltm '%:!.!O 

Esham ve T ahvilit -
·as • f,;ry;ı&rUJJJ 1 19.63 

vaıı - Erzunım 4 19.6S 
33 c;o 5 Hllzlne t.abvUI 48.-

Belediyede imtihan 
Belediye muhasebt kadr0$Un.. 

da mün11al memuriyetler için bu 
sabah bc!edirede blr imtihan yL 
pılacaktır. İmtihana otuz ~.i~i ıi
rcccktir. 

Şubeye Davet 
Kadıköy şubesiııde kayıtlr ve 136 

aene.ı:inde Kart.al MalteP't'l ilkele 
caddeBI. H ve Maltepe GWıuyu cadde· 
ırl 18 sayılannıl adrea vererek o tarih
ten bert Akıbeti billnemlyen 10602 ka 
yıt No. h yedek muhabere tefme.ıı, 
308 doğumlu .Malımııt oğlu Mehmet 
Salihlıı nerede Jae adnalnJ bildirmffl 
111.n olunur. 

KAYIPLAR gübre yapmak i~in teııis.at yapa. 
cağmı ve bu işle uğrll~mak fü:e. 
re b:r de ~rket kurduğunu bil. \ 
d.irmi§tir. Bu müracaat tetkik e.. latanbul ·rıcuot n :-;ancıyi Od.um 
dı1.mektedir. dan 9.11.939 tarih ve 1~483, 16'88 -.. 

-0.-

Romanyaya satılacak 
ikind parti tiftik 

----·----·-------·~---------

Türkıye Cumhurayetı 

Ziraat Bilnkası 
Kuruluş larihi: 1888 

Sermayesı: 100,000,000 fi.ırk Lirası 
Şube ve Ajanı adedi: 265 

7; .. °"'; ._ • ..,.tir·.,,..; hpr o~v; b n':" mı ı!'leleri 

r'ara bırıktırenlere 28.800 Lıra 

ikramiye Veriyor 
~lrıtaı Uank.ıunnıl• kuuıharah fe '- lıt"IKrrur he .... ıtpla. 
rınd• en "" ttn lirH•" hulnnanlarH oe~nNlf .ı •lf'fıt ~kilerrl; 

kur'a ile aşağıctakt ı•IAn11 göre tk ra.mtrc dK{tıtıtıacakt ır 
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UIKKAT: flf's:-ıolKrırı<1nkt pl\rıılar bır ~enP fçlrıı:t. r> • 

llra'1RD ıtı~ll#ı '1U$nılyPnln~ l!t .. anıl\·P. ~rktı.":• takôlr1lt> ng 21• 
fazlaPtylP vPrilPı·PJOll Kıırnlıır .,,.net1P • ılf>fa· ı EylQI 
1 l::Hrlnrıkflnıın ı Ml'!rt ,,~ ı H:rı ·•'rı••ı f"l'lh1Pr'ır1P ~1'1:: 1 ! ... ·,,ktlı 

Ski&& awww sc:awou:m; 

oynıyacağı muhakkaktır. Fakat En 
ağır sıkleti taşımlanna rei(men 
Mehlika ile TasYir l>ıı ko~da en 
.ıö• alan atlardır •• A.ltın!opun da bir 
sürpriz yapması beklenebilir. Bu 
koşunun favorileri: .MC:~ıı.a, Tas • 
,-irdir. 

Demirıpor • Ankaragü
cü muhteliti geldi 

Romaııyaya satılan tiftik ve ya. 
pağılardan 1200 ton kadarınr yük 
leyen Sulina vapuru bu ak~m 
Kösteoceyc hareket edecektir. 

yılar ile almı~ olduğ"umuz Menıe ... 
h&detnamderlnln (BJ nllshsları zayi 
olduğundan ve yenJlerinl aıacağuzus 
elan eskilerinin hllkmU olmadıfml be
yan. ederiz. 

TORDAN TOJtDAN.IDt8 
VE LESIYOl!I 

(32938) 

111 ..................................... . 

üC'ONCO' KOŞU: 
2000 liralık bir mü!.:Mot l\azan • 

rnamış olan Uç :raşmı!ııkl yerli ha.. 
lis lı;an İll8iliı erkek ,.e di ıj !•n·Ta 
ra mahsustur. l.kramivcsi: 3;.:; İira: 
Dirinci~c :?80 lira. il<lnc:ye 55 lir:ı, 
üçür.cürc ::!O li rauır. • fosıı.fc: 1800 
metre, sıJ..lct 58 kilo. 

1 - Marl 1 (l i/.;.re' 11'» .;s kilo. 
2 - Mis (Si hal .1ı'rl .;ı; .i J;i/o. 
3 - Thalı (F. Km· o marı l ..)ı:,.i , 
4 - Güragak (Ali Tnllıall ı ıjr: ; ,. 

nu koşuya iştirak eılcn ıl<ırt alın 
kun-eUeri aşağı yukarı m~avidir. 
Ba :varış belki sonuna kadar toplu 
bir halde geçecek Te son üç, dört 

Yarın Kadıköy stadında Fener. 
bah"e ile bli mflsabaki yapactk f); 
lc.11 .\nlc:ı.ragUcü - Dcmirspor mutı.. 
telli i dün tstanbuia gelmifllr. Fe
ıı~rliler milsabakayt Türklre blrln
ciliğlne hazırlık mahiyetinde yap. 
maktadırlar. 

Atletizm muhteliti 
Ankaraya gitti 

İstanbul atlctilm muhltlitf takı. 
mt Ankarada, Ankaralı ntleUerle 
bir müsabaka y:ıpmak üzere diln 
akşnm Ankorayn har~kct etmiştir. 

ı~ . ~~""'~ ............ ...._ __ ..... ..._...~ ...... ~-....... ~~~~--~ .......... 

l T rakyada arıcıhk ve 
....,.........~~..._ ....... ,., ............ ~ ... ,...~t ............. - ..... ,, _______ ...._. ___ -' 

r -

Edirne, (Hususi) - Du sene 
Trakyada c:.rıcıltlc çok v.!riı.ıli el. 
muıtur. Arıcılar fazlıı rr.i;.;t.ar.:12 
bal ve oğul aimakt.."l: ı:eçcn ser.e 
üç be' kovanı bo~lan lı"r anc ı 
hem onları dolJurr.ıakta. v:. hem 
yedek oğulları kara se:>etlc:c gi5. 
çüımektedir. 

Cim tavuk yetiştirme işi de 
yıldan yıla genişlemekte ve Trak. 
ya köy istasyonları içni Edimed~ 
Z-iraat bahccsindc -,~k:n,..krle 
yeti1tirilcn Rodayland \'e Lc~~rl' 

cinııleri bir aycıa:~hcri 'kafes.. 
l •rle ı: l~d e ~ü ıdcdlmektedir. 
Gol etli ve bol yumurtalı olan bu 
chslcr ,.e h::i:: Rodeyland Trak. 
vada <&O· tutulm~ıs••.ır. ~stasyon. 
i~nn Qyısı f 170) i b> .. lmustur. 
Öııü~.ıfü• !c' i s:nekr (250) yi bu. 

• ~ı tabniıı olunm:ıl:tadır. 
C.~ darda :·cti~tirilen yumurta.. 

lzr halka pat aııızca vera adi yu. 
murta ile başab.a~ değiştirilmek. 
tcclfr. Kövlii. cins tavı.ık yeti~tir. 
m:l'in 'ıı. ·da"arınt l:av.-am·~tır. 

Oev1e1 Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum idaresi Hanlara 

B:ınııJ u ka'a la.r ·.:ı mu.lL"U. • 1 u t rltel r1 u;;e r. en " ".:ar. t.ıltt.t• 

aboncman krıta:-lan mll;;~~sn~ 16 s, 9~0 t&.lh..::d<>n itibarc:ı :;a:Uı:ı: bar::työ '•!l 
tarlarında muteberdi:-. 

Banliyö iatuyonlarmda. tcvakku~u olan ana !ıAr ~rc-:J:er1ne mcr.kt~ 2rlh· 
l"D ıuı.nıı blnecek 70lculara 101 No.lı tari!e Uuırin le::ı bilet szt.:.ı.caktır. Bu 

k•'!tM9 '8ılbla nya 1*allyö bllet.ıerUe hlncn yo!cu!e..r bıı.icknıd• hlı.~1% )o;. 
cu rauame1elıl t&tb!k olunaea.ktır. Abo:ıe:nu l<.a!Artuı mu:ı:r.am Ucre~e t~t-1 

ııaı-at J;ntarlarm1a:ı ;ı:.yrl l::ıta.91.eJ <".a ru r..t:Jll\ıL o!~ığ\l tJtkdırJo muteber 
tutulur. ıs~Cı) '.6::~.tı 

••• 
2396 numaralı uabtnrıs eof&r eJI. 

!iyetflli ve arıır.a. muayens ctiz<la.nnnı 
zayi etUm. YenJldni çıkaracatmıdan 
eakiıllnJJı hOkmU yoktur. AU 

Rumı daire ve 1niiessesP.ieri11 nazarı cil.kkatinc 
Kl81t buhranı dotayıslte ı-azeteler hacı.mlıırlnl tabdit etmek kıır· 

~- kaldıkl&ruıdaıı ll&n cıyatıarma on kuruş zam yarırrıalı mecburiy•· 
hA.srJ oımu;ıtuT. 

Keyrı:yeu ııl.~kll•hr dafrf' ve mflu!lleııelerln nF.Z.3rı rll'<k11ıtrr 

arzedertz. 

Romanyaya ikinci part.i olarak 
-~Maft löOO tOll 8ft!k & 
buıUn ticaret odasında yapıtı~ 
uuıumt bir t<>pJantıtk ihracat tUc.. 
carları arasında taklim olunacak. 
tır. 

(32932) ........ s:m ......................... .. 
• * * 

Lise kamplan bitti 
1'tanbu11tlıal&t GOmrtığtlntın 2•93f, 

UlM ayılı makbuzları kayıptır. Ye" 
Dl8bıl ~ ukilerJnln hllk· 
m«1 70ırtur. 

Liselerin son amıflannuı kam. 
pı dün tamamlanmıttır. Kampla. 
ra iftirak eden talebenin hepli de 
muvaffak olmu11ardtr. 

Antalya Umwnl N•kll)-at 
TClrk Anonim Şlrkf'ıtt 

• 

qSMANLI BANKASI 
- - ~TORK ANONiM $1RKeTI 

\i'ESIS.lTARIHI 1883 . 
si.iiiri",,. T,,,,., '"""""'"" ;ı, ınOFMtil ,,,,,111w1,,,.mni 
1nıtt it••.,.,, 1016119'1 tan1tli •~""'• ,..,sdifl Mlwrithi 

l' 1fl61 l'IJJ t.rrilıli HJJ N•.,,,Mı Rhml O•ı• I ; ................ ======-
...... ,. .. : ,ıo.000.000 ıngma unst 
6ae,at _..f;~ • t.ZS0.000 ıncma Ufa• 
~\ .··-

~TOrlu.-ht "aıtıca 6e"lrlnift4e 1 

i PARIS.. MARSILVA .e Nfs·~ 
tONDRA we MANÇESTER'de 

MtStR. K1BRIS. VUNANISTA:i. IRAN. IRAK. fl[ISTli1 
ıt.- MAVERA\fl fRDÜN'de 

MerlanwS-WetS 
VUOOSLAWA. RUMAl'tVA. YUNANiSTAN. SURIVE. LOBNAM . -- ......_ . -· --
fifyallm "bitin -Oa~d~ .. l\~;;;t; ve Mırhabirleri nrdır ,...... -

= 
Her cwvi G.ın:Ca Muameleleri fapat 

He• b cır. ve l'll('V(fvat tıeup1an lril~ach 

r IU" lıredilcr ft ~.ı.b lındıl«r U~l~I 
T ur~'t'f •t E '"11bı tnmlekdrr attnne kl!'iide teıv.dıf ır.lıoalOSla 
6orY mırtcrL ,r ----.., 
falıam ~ t.ıhvılit. alM ,,.. eaıtu DZ\.>rıne ffl1I& 

Sencdaı tahsil.l:ı cı s&ire. 
ıc.:==: ...... ==========:=::======~ 

(n yJlLJı.'.'lı •ninİ\~ 5o1rflan111 fıııı kiraldf 
f<.ısal.Jr Servısı w:ırdar. 

f'iy-a~n•n ~" mllsait fart:arfl'e ( kaml>anıtı •C!"la 
l<umbarasıı) taurnaf hes-.ıatt açdır· 

----------------·--------.. --------
1 Askrn Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilAnları 

Ereı;ıı 'e Zcm~daktşn 8Akır~byllne 9300 ll)!'I lA\'l'ln1arln kömUrllntllı 
ta!jıtt:nımaaı ~" Temo:ıuz oıo Çaroa:nba gUnll saat on ba,te Salıpaı:ı-ın1a 
J.skc.:rl Fabıi .alar :,oılRmesuıd<tkl sa:ınaln1a Koınl'.IJ onund:t ı.apalı zarfla 
lb:ıle edllcc:ckt!r .Bell3r to::>·ına n~•.ıı:ıe be1ell 195 kUl"'Jll ı.aomtn ı:;dllıııııştlr 

lst~l~lll·?rl.1! IUI tem\nab ôl!L'l 1~0.13 liralık bıı."!ka UDUUAt mektuba ,."YI 

Mals."UJ.l:ğı ı:r:ıılıl•uzıı lle :!-'9'.> ııa;,·ııı 1.;a.nununun ::? ,.e 3. mıı.ddeterbde': I \·eaa· 

iki bavı :ıarfl'.ırırır aynı gUn ı:M t 14 •1e k1.d:u- lıor.ılsl"<.mll vermeleri "'"'"tnamr f 
her gün koınlsyoı..1!:1 a;örilleblllr. (GiO::) 

-------·----·-------------- --·· -
lstanbul Cumhuriyet Halk Partisinden: 

100 ve dah:ı yu";<an yataklı bir yurt yapılmağo. elverifll Beyar.t clı.-unn• a 
blnaeı olup tıı kiraya vermek ısUyenlerln her gUn Cağ~lotlw1da C. H.P. V! 
lAyet merl;ezlne mtıracaat etmeleri. (63151) 

Sanatkar aıanıgor 
Devlet Demiruolları ve Limanları Umum 

Müd;irlii~ünden : 
MotörUl trenlerde çalııtınluıal.C Uzere lmtihanla blrlnct ve tkinct sınıı 

tesvlrecı alwacaklIT. 
~ER.AiT ŞUNLARDIK 

A. - Türk olma~ ,.e Turhiye Cumhw1Y1!U tablly~tinl balz bulu.ın.:ıl<. 
B - 18 ya~ını ı:ııtırrıılJI olmak. 
C - Rll.!nUlı&J eababrndaıı bulunmal. 
D - Ecnebt ue e\·ll olmamak. 

Bu ~ralli ııaı.ı. taJıpler lmUban tdıl~ekl.?r1 yer ,tarih aynca tendllerlnt
bUdlrilmek u.ıerc nU!ua cUzdanı, diploma uadll;ll surııtlerl.le ask~r:lk veat· 
k&l&n, loaaca bal tcrctlmelerl, boııaen·tıııerı, 1)1 buy, çı c;'°'t. aşı Uğıdl, evli 
ol&nları:n evlenme cUzda.nlarmı 6 aoet veııfüa !ık t•.•tcğ.-cıt1tlrını l•tidalarmı& 

bafbya.nıl< An!<arAda Cer dairem retsliğ'lne bizzat veya posta U• mllracaaı 

ctmelldlrler. 
lmt!hanüa mm·:\f(:ık o: ı.r.:a.ra blrtnct amıf l§Çllere 77 Ura mukabill N · 

atte 32.90 kuru,. lk!ncı auıı! tıçtıere 39 Ura muk&btll aaııtte 25,20 kuruı Uc 
ret verllecek ve s:ı.nııt o!tulu meırunları tercih oıunaca!"ur. MUro.caatlılıır 30 
Temmw: 1940 tartbl.ne kadar kabul olunur. tS673l tEI013) 

ıstanbul aeled iyesi 
ııanıarı 

'f'al)dt; ttk 
klraaı tomıııat 

310,00 
230,00 
270,00 
2!50,00 
2!50,00 
870,00 
2!50,00 
2!50,00 
2~(\.00 

3.J0.00 
310.00 
2r;o,oo 
370,0;) 

23,25 
lB,'il'i 
2i.ilS 
18.75 
ıs.is 

27,i5 
18,i5 
18.75 
l8.71'i 
3:?,25 
23,25 
lS,i:J 
27,i5 

Kerestecilerde kltn Merkez Hlllnde 6 numaralı Ya.zrban• .. .. .. 
" 
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.. 

.. .. .. .. .. 
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" 
" 
" 
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.. 
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" 57 
., 

" .. .. .. .. 
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46 
31 
29 
,7 
32 
35 
11 

7 
36 
H 

.. .. .. .. .. .. .. 
" .. .. " .. .. 
" .. .. .. .. .. 
" .. 

Ydlık kira muh~mmenlerl lif! ilk U!rnlnat mlktarlan :rukard.1. ~·s.r.ılt i'uı 
ha.neler bir· ııenı! ruQd.kl e kiraya \'C'rilmek tiz•re A~'n ayn •ı;ık .ıutt.ırmay~ 
konulmUflur. Şartııarueler Zab;t 'e Mu&mclrü lfüdUrıuıa kalf'rnl:ıda g!Srtıte
cekUr. !ha.le 7/8/940 Çarşamba gil.nO saat H de Dalmt Encümende yapıl&
cak~. Taliplerin ilk teminat ma.libuz veya mektupl9.rlle D•O )'tim& alt Ttea 
ret oda.aı ve tktant mtidUiJUğllnden alacakları vealkalarmı hA.milen Uıa.le ıu-
nQ muayyen aaalte Daimi Encllmenda bulunmaları. (6357) 

Sahibi: .t <;/.W il.\ 

Basıldığı yer: \ ' ,.\/\ f'l Alatbau11 

(!mum neşrıyalı ldnrr eden: 

Ut/i" Ahmtl Stvengll 


