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dl 8e.rl bet ı.itabm.J )1Wie 60 e.kalk rtyatla 

c·---ı alab!Urter. _J 

Almanyada balolara müsaade edildi 
. Bcrlin, 24 (A.A.) _ D. N. B. - Führerin 

emrıyle, sar amba ve cumartesi akşamları, aa,ıt 
19_ da_n ~onra umumi balolara. yeniden müsaade 
edilmıştır. 
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Milli Şef in dünkü 
gezint isi 

Reisicumhurumuz İsmet lnönü 
dün sabah Büyükçekmece civarın· 
da otomobille bir gezinti yaptıktan 
sonra Floryaya dönmüştür. Milli 
Şef öğleden sonra bir deniz ban· 
yosu almışlardır. 

Büyii;k 'Hillet Meclisinln .dünkü içtimaında 
.... ,_, - 2-1 -- ,.., 7Fa __ ,. _______ ..... ----------------------------------------... --------------------·· .... -------------- ------...--------

Milli Müdafaa kara kısmı için yeniden 
64 milyon lira f evkal<lde tahsisat 

kabul edildi 
Atatürk 

1 Anıtının inşa edileceği saha
nın istimlaki için 

1 

750 bin lira tahsisat verildi 
Ünfotr&ite rektörü Ctnıil Bilstl nulkunu söylü yor ..... M trnsimdc bulunanlar Dahil iye Vekili 

Valiler hakkında Refik ir~cenin 
sualine ~evap verdi 

Lozan •• •• gunu 
Türkün eşsiz ve siyasi zaferi dün 

bütün memlekette kutlandı 
İngiltere sulh 

tekhhni reddetmiş 
değ i ldir 

Yazan: ASIM US 
b , lord Halifakı/ın nutkundan 
ı~İc~en Alman gazeteleri bunu 
~ki~ ıulh teklifine red cevabı 
~ •nele telakki ettiler: ''O hal. 
\'anı artık harbin bundan sonra de. 
lrı .11-?_~an nıütcvcllid meıuliyet 

gı '"ere aittir." dediler. 

riC~ _gazetelerinin iddiala.r• 
rıut ~ıhı; hariciye nazın son 
leh~~ •.le hnkikaten Hitlerin sulh 
anı ını red mi ebniştir? Bizim 

nyııırnıza göre hayır! 

ı~}i'! .L?rd Halihkı Alman dev. 
h rcısının harp hareketlerine ni.. 
~Y~t ~·ennek teklifinde bulundu. 
ına a de ıulh tartlarma aala te. 

8 etınediğini gösterdi. 
"H' . ıulh •llc.ı'ln nutkunda iıtenilen 

•ulh unl ad~letc istinat eden bir 
olma; ~cag.ı~a dair hiç bir iıaret 
İ§gar ıgı gıbı A vrupadıı Alman 
rin kı ~~ına gİnniı olan milletle. 
dit .en 1 ınukaddcratlannı kcn. 
buf

1
'1 dlayin ct~lcri hakkını ka. 

tur H~bu ~ıyette bir söz yok. 
kında b. kı Alınan azlık lan hak. 
tntb='-· ı;ç~k dcfaiar bu prcnsipiu 

uunı biz,,.t k d" . . . tir 1 .1 ...... en ıaı ıgtemış. 
ti • h ngı tere hem kendi hürriye.. 

• cın de Avnı d-'-' • ·ı leUcrin h ·· • pa \lAI esıl' mı • 
,... ; burrıycıi için harp ediyor 
"'yınc u ga •• 

edecek" B Ye •çın hıu-be de\•am 
• ır, u h .. b0 

• • ı giliz · .. r ın nclıceaı n. 
d ıınparatorlufunun mahvı 

emek olaa bile b,,ı .. ~- • d .. 
nıck hız'• • • uuan gen on. 

un ırın "-'-" • Cİr.'' dedi, " rnuulft.Un değı(. 

1 T . 
) lcr·n_gı, 12 devlet adanunın bu ıöz. 
nu~ '{;C-01 ~lil edilirae hüknıolu. 
m~Uzı.k ngiltere sulh teklifini 
ve ,,.,:il su) re~te l'Cddctmemcktedir 

••q et er · h.. · 
lct Prcnıi •y~ urnyet ve ada. 
la bi plerını kabul edecek o. 
~iner ~lmanya ile ıulh müzake. 

hu.. . Kırtneye hazırdır· nncak 
rrıyet ve d l ' 

•~cı' k a " et Prensiplerini ... ece end' . f l . . ınet ı mc:ı aut eı-ıne hız. 
mana$ına l b' •ay k l\Il ıynn ır Alman. 

• &.r§ı harp etmektedir. 
< llevamı 2 ncldt:) 

1 üniversitede 
:dünkü merasim · 

Diin I.ozan ıaferinin 17 nci ~ ıl_ 

ılönOmiıyrlii. Tıirk haklnrının ta-
• nuıclı~ı. Sen' in yırtılılıgı, Tiirkti 
ktıyılsız, şnrtım: htiklı'ılinc kavuş • 
turan J,07.:ın lıarışınm imza edildi
(ii giiııdür. 

Bu ınün:ı•ebetle l'Urclun her rn .. 
nındn Lozan barı~ını kutlamak üze. 

re dün merasim ynpılnııştır. 

Sclırimizdc· ünh ersitedcki mera. 
o;lr~ıe h:ızırlnnan progr:ını nıııribin
re ~aat 15 te baş]ımnııştır. Merıı • 
~ımdc vali Uıtfi Kırdar, profesör· 
ter. şehrimizde lıulunan bnı say_ 
lnvlıır, dinleyiciler ..-c tolelıc hazır 

Lulunmuşhırl 

Anıerika 
Baltık memleket
lerinin Sovyetlere 
ıltıhakını tanımıyor 
Uç devletin lngilterede 
. ki sefir leri bir muhtıra 

verdiler 
\·a.,ıngton, :u (A.A..) - Röyler: 
Havanada bulunan Amerika Birle· 

ııik devletleri ha.rlclye nazırı Kordel 
( /Jtıınm ı t ncı tU J 

............ ...... .............. ................ 
Re.isi cumhurun 

Vatandaşlara teşekkürü 
Riyseti Cumhuc Umumi Ka. 

tibliğinden : Reisicumhur İsmet 1 
İnönü, Lozan sulhunun yıl dö. 
nümü münasebetile yurdun her 
tarafmdaki vatanda§lardan al. 
dıkları tebrik telgraflarından 1 
pek mütahassis olarak teşekkür. i 
)erinin kendilerine iblağına A. i 

ı 
nadolu ajansı memur etmişler. I 
dir. 

ı .. .. ...... ....... .. .... ...... .......... .. . .. ... I 

Afrikadaki 
harekiıt 1 

İtalyan hava mcydanla· 1 
rı yeniden bombalandı 

Kahire, 24 (A.A.) - İngiliz 
hava kuvvetlerine ve cenubi Af. 
rika üslerine mensup bombardı. 

man tayyareleri Taka:bba • Suma 
yolu üzerinde bir düşman askeri 
teşekkülüne hücum ederek, kam. 
yon ve mitralyözleri hasara uğ. 
ratmışlardır. 

Habeşistanda Diredaova tayya. 
( /Jrıınmı 2 rıriılr ı 

Tarif P.den fazla para alan 
Bir birahane hakkında üç 
günlük sed kararı yerildi 
Belediye müfetti§lcri ve kay. 

makamlar içkili yerlerle gazino. 
!arı gece gündüz sıkı kontroller. 
den gesirmckte, zabıt tutarak ce. 
za vermektedir. 

Bu arada 'fepebaŞında İzmir 
birahanesi, Halk bahçesi, Beyoğ. 
lunda Degüstasyon, Çiftlik parkı 

gazinosu, Belvünün alaturka ve 
alafranga kısmı tarife harici para 
aldıklarından cezalandmlmı§lar. 
dır. 

İzmir birahanesi hakkında yir. 
mi be§ lira para cezasından ba§ka 
üç gün müddetle de ıed kararı 
verilmiştir. 

Bulgar 
başvekili ile 
Slovak devlet 

reısı de 
Almanya ya _çağrıldı 
lngiltereye taarruzdan 

evvel 

Cenubu şarki Avrupası 
tanzim olunacak 

~ofya, 21 (A.A.) - Bulgar Ajan. 
ıunın Jblldlrdlğlne na.uı.rıın .Almao hU· 
kl'lmetınin daveti ilzerine başveltil 
'logdan Filot ve hariciye nıızırı tvan 
Popov kısa bir müddet kalmak üzere 
bu haftanın soounda Almanyaya gJ. 
dcceklerdlr. ( /Jttırımı 2 ncldeJ 

Panameriken 
konferansında 

Amerikadaki 
Avrupa mUstem
lekelerine ınanda 
konınas ı ı stendi 
La Havane, 24 {A.A.) - A. ( 

merika devletleri konferansı bu •. 

1 
gün gizli bir celse akcletmi~tir. 
Amerika Hariciye Nazırı B. 
Ccrdell Hull, "sulhun kon·nma. ! 
sı komisyonu" reisliğine. 'l'f.ek. 1 
sika Maliye Nazırı B Suıırc7 j 
"iktısadi işler kor•isyonu'' cf. ! 
liğine. Arjantin murahhası B. ! 
Melo bit-:rafhk komisyonu scf. l 
l.gine ınr:r c ç 1: iiimişlerdir.

1 
1 · 

Vichy, 24 (A.A.) -- Havan2. 
da toplanan Panameriken kon .. 
gresindc Birleşik Amcnka mu. j 
r;:hhasıııın Amerika kıtasında j 
bulunan Avrupa müstcmlekele. ! 
ri üzerine hakiki bir manda' 
koymaya matuf bir proje ver. 
miG old~ığu anlaşılm;ıktadır. 

B. fiull'un mezkfır proje hak. 
kında vermiş olduğu izahattan 
anlaşıldığma göre, maksat, bu 
müstemlekeleri herhangi bir te. 
cavütc karşı muhafaza t:tmek. 
tir. Amerikan devletlerinin ar. 
zu ettikleri şey, bu araıinin bir 
mübadele akçesi olarak kullanıl. 
masma veyahut bir muharebe 
sahnesi olmasına mani olmak. 
tan ibarettir. 

Ankara, 2l- (A .• t.) - Büyfık Mil. 
lel !\le<'lisi bugün doktor :\fazhar 
Gerınen'in bnşl.:anlığında toplan. 
nııştır. 

Celse açılırl..en, Anlı.:ara mebus
lnAuna intihap olunan Ekrem Er. 
.ııun'un intihap ma7.bata~ı tasvip o_ 
lıınmu~ ve ) eni Ankara mebusu 
ıınd içmiştir. 

nunu müteakip Maliye Vekilinin 
lalelıl fızerine gelen evrak arasında 
btı~lınan \C 1940 ınnli yılı mııvaze. 
neı llınumiyesine dahil bazı daire_ 

ingilterege, 
taarruz 

ler bütçelerine fevkalade tahsisat 
Yerilmesine ait kanuna ek llyiha, 
ruzn ey :ıhnat"ak müstaceliy.et 
kararı ile kabul edilmi~tir. Bu ka
nuna göre, milll müdafaa bütçesi· 
nin kara kısmına muhtelif hizmet
ler karşılığı olar~ yeniden 64 mil • 
yon 15,53• lira, ve Atatürk nnıtı. 

nın inşa edilece~i :ı.a.hanın istimlA. 
kinin ikmali ve pI"Ojesi masrafları 
karşıhljı olarak Malhe Vekileti 
biilçesine 750.000 lira fevkaiade 
talı5isat olarak konulmaktadır. 

(Devamı 2 nrlde1 

60 tayyare 
arasında 

Ne için tehir olunuyor Şiddetli bir muharebe 

Alman şefl~ri 8 Alma~ı~~yyaresi 
arasında d .... ·· ıd ·· 

ihtilat var ..... ~ .• ~!~~~ Rö~" 
L<>nıJra., 2~ (.\,.\,) - Yorkahtrcpost 

gazetealnin askeri mUncltkitll, Al· 
ınanların İD~lltcreyi islilA plfmlaı ı 
hakkında mUtalealnr yürüterek, şun 
lan Yazmaktadır: 

- lııtılı\ plftnının tatbiki tehir edildı 
!akat 1nglltereye karşı bir hUcıım, hlı; 
bir Zllman Hltlcrln fikrinden uzak 
k:ılmaını~tır. 13u tcblrleri lııtcmlyerC'k 

--

i . 

Buı;U~ öğleden sonra tngllterenln 
cenubu şıırkt sahillerinde bir oehrln 
llzerlndc lnglllz ve Alman avcı to.y
yarelcrl o.rasında vukua gelen hava 
muharebesine altmıştan fazla tayya· 
re lştlrô.k etmiştir. Bu muharebede 
iki Alm:ın avcı tanare~l dUşUrU!mll§' 
tür. Bu suretle bugün düşürülen Al· 
m:ı.n tayyarclcrlnln atledt aıuya b!ıliğ 
olmu§tUr. 

-· ~ 
Bumda re~mlnl ~ördllfünli:r gt'n~ a~abl btr hR.~tntı~m kurbanıdn'. ~1-

"an~ında ~le,nıtı~·ct «-;adde!ltıııle MC'lrk okağrnda oturan tbrahlm Hayati 
ndındald bu gcnç Belkoz lrnııJurn fnbrlkn mda am<'lellk ~·apukt"n 1ıa1ta· 
1 • h ali" anmıf, Alnıuıı haatthanehlnc ~atırıl1111,, ırıonra Bakırköy Emrıu:ı Akliye 
tahanl'lilne göndcrllml~tlr. Burada tcda\·I gördüktf>n sonra iyi oldufll anla· 
~ılrnı .,, dUn all~ tarafından hıuıt.ahaned~ çıkardmı,tır. 

İbrahin:ı Hayatı Slrkttl lstanonunda trenden tıkarken birdenbire yine 
•Mbl buhranlara kapılmı,, ıunun ·bunun üurlne atııını,, cüçhalle zapt.edile. 
rek :ronJden tedavi altına almrnak fü:cnı haet.ahaneye côndt>rilml,tır. 



2 - VAKiT 25 1 t:.Mmv.c. J!f~ 

Bulgar Başvekili J 
ingilterede 

Bozguncu propaganda 
ile qıücadele (1Ju1larnıı 1 lrıctılcJ 

BuLi.o, ZI (.\.A.) - D. N. B. Ajan· 
ı bltdiriyar: 
.Almm hiUı:6met1ntn lıaveU llzertne. 

Slovak dc\•ktlnln rclal B. Tlso ile ~
vcldl doktor TUcka bu hatta zartıncfa 
kısa. bir lknmct lçln Almıwynya gele
ceklerdir. 
ROIMn Ba \ddUMı 3 pchcak tekUf 
Bükre~. !!~ ( A.A.) - Röytcr lııl

diri)or: 
7riınncdildilıinc gorc,. AJnıaıı lıü_ 

kumctinin mis:ıfirlcrl !m:ık üzere 
cuma günü Sal:ıburs lıı bulunm:ııs:ı 
dn\·ct edUmi~ ol n nıı ekil n. Jl
gurtu ile hnriche n:ı:ı:u:ı 13. ~lanu. 
Jrsko, b"r uğle ::1cmc i esnasında 
Fuhrcr ıle. goruş,up, a .., üzeri 
Bükrcşe doncceklcrdir. .Bu müliı· 
knt csnasını.1.ı :Macari Lıınm muta _ 
Jchclerlnin müzakere cdıTcceğf u
mumh e1le ı:annohınmaktadır. no . 
men n;tzıı1:ırıınn Sıılzgurg'n ~e :ı. 

lıaticri Ilükrcştc jJıin cdllmcnıış ol. 
mııkfo bcralıer, müzakcl'tllın neti
rcsini büyük lıir endişP ile lıckle. 
mekte olan ili mıılı\mııt nl.1n ma
haril, Trıın lvanra meselesinin 
Salzburgda halkdilece~lni tnlımin 
<'tmcktedir. 

Romen başvekili ital
yaya çaiınldı 

Biiluq, 24 (A.A.) - Naıtrlar 
heyeti, ba sabah BarekiJ B. Gi. 
gurtunun riyasetiıfde toplanmış. 
tır. 

Ncsrcdilen bir resmi tcbliie 
göre, ..:Başvekil. Alman hiikfnneti. 
nin davetini kabine aza&uııa bildir. 
mi§tir. Başvekil, aynr zaman.da 
gerek kendisinin, ~uek hariciye 
nazırmm İtalya hükümeti tara. 
fından da davet edihni§ olduğu. 
nu söylemiştir. 

Başvekilin ve hariciye nuın. 
nın seyahati esnasında, BaıvekL 
Jete ve hariciye nezaretine ~ 
vekil muavini B. Mihail vektlet 
edec:ktir. 

60 tayyare 
arasında 

( Ba~ tarof r 1 incide}. 

J..ondnı, 24 (A.A.) - Hava nczare· 
tin n tebUgl: 

CoUıa, IW!el vo Venzendorf'da 
byyare !al:ırJkalan, llam'burg ., , .. 
ncıscnklrclıcn'dc benzin depolan, de· 
ıılryolları, istasyonlara, hava dafl 
b:ıtaryalnn ve on iki tayyare meyda
' ı, dUn al<pm lngflfz tayyareleri t&
ı afmdan Hollımdada n Almanyada 
hücum& U#rayan hedefler nrumda
dır. Blr bombardıman tayya.remlze hll-
um eden bir ~ avcı tayyaresi 

dil~llrUlm~Ur. Bir t.ııyyaremlz ka
yıptır. 

Sahil mildafa& tayyarelerimiz, mu
tad kc31C harckcUcrlndcn b~ka, dtln 
uğlcdcn sonn:ı. Dllnkerk llmnnında lta
rakol gcmDcrlne hllcum etmişler ve 
gece Fle11~e'dekl yağ depolanna 
ve .Aıruıtercıamdakt dOklara. hOcum 
<ıtmlı.ılerdlr. 

BugUn ~an sekiz cıtl§man tayya
resi dUııUrWmtı§tllt". Avcı tayyarelert
mlzden :iki taneal kay1pı1r. 

rramaya beyannameler atılıyor 
I..ondna. 2i (A.A.) - Avam Kaı:na

rasuıda sonıl8.Jl bir suale cevap veren 
istihbarat nazın Dut Coper, Fl"aDU 
llzcrine, Fransız - Alman miltanke 
şartları ve Fransız tııosu hakkında 
haberleri 1hUv,. eden tı~yannamelcr 
atılnu§ olduğunu bildirml:tır. Franınz 

mlltetlne baldld vaziyeti bildinnek 
Uzcro beyann:ımeler atmak usulU:ıc 
devam cdılecek ve bu wrul gcnt2ıeU. 
lccektlr. " 

Loııdra, 24 ( A.A.J - Hu nkşam 
neşredilen ikinci lıir amirallik teb
liği dl)Or ld: 

Bu sabah erken, Manş denizinde 
::Hıııtıkları bir keşif esnasında bir 
motörlu kilcUk torpidomuz, dOş • 
maııın ollı nıolörlü kiıcük torpido
suna rastl:ımı!I \C hücum etmiştir. 
Düşman, bugiln bülun siiratile 
Jrnçmış , e karonlıkla ka)holmuş _ 
tur. Dilşmon gemilerinden birinin 
projektörü tahrip edilmiştir. Ge • 
ınılerden diğer birinde bazı olü _ 
lcr olduğu sanılm:ıktadır. Dizim 
rnolörlfi küçilk torpldolonmıza hiç 
hir hns:ır olmamış \C hiç lıir kim· 
ı;e ölmemiş 'e l arol:ınmamıştır. 

Afrikadaki harekat 
{/Ju~tıırut ı I wf'i,/O 

re meydanları ve cıvar binaları 
üzerine dört akın yapılmı§tır. Bir 
çok' bombalar patlıyarak bir han. 
garı ciddi hasara uğratmıı ve di. 
~er )linalar üzerine tam isabetler 
gaydedilmittir. Yerde bir tayya. 
re yakılmıştır. Diı§man avcıları 
takibe koyuldukları halde bütün 
tayyarelerimiz salimen avdet et. 
miştir. 

Sıtnderlans tipinde bir deniz 
tayyaremiz, üç tüccar gemisi, üç 
petrol nakliye gemİ5İ ve bir kontr 
torpiyycrdın mürekkep bir kafi. 
ı. görmeye muvaffak olmu§tur. 
tki tüccar ıemiainc iubet vaki 
olduı;u ve ciddi hasara uğradığı 
Llnncdilmektedir,, 

L.omir•, 2ı/ (A.A.) - B. Çör. 
Ç.i1 avam kamarasında sükut kol. 
lan teşkili teşebbüsü baklanda 
irat olunan bir suale cevaben. 
böyle bir teşebbüsün makul ve 
akrllıca yapılan münakaşaların d9 
men'i Jazımgcleceği zannını ver. 
diği ve bu teşebobUsten vazgeçil. 
eliğini bildirmiş ve demiştir ki: 

Harbin: çok naai.k bir aaibMm• 
geçirmekteyiz . Kuvvetleri~~ 
şimdi istilayı krşrlamaya ve ıstı. 
lanın önüne geçmcyıc hazırdırlar. 

Hükümet avare konUJ&mlan 
cürüm telakki etmek istemiyor. 
yegane etıdifftT!iz •e •nifemiz 
bozguncu mahiyetteki propagan.. 
da ile meşgul olmaktır. _ .. 
Lovd C>rc'un Sun. T ....... u 

· Tekzip Olu11Uycw 
Londra 24 (A.A.) - Yarı res.. 

mi bir surette tebliğ edilmiJtir: 
Dük dö Vindsor ile Loyd Cor. 

can halen bir bans hareketi le. 
hinde çalıştrldarı hakkında AJ. 
ma11 propagandası tarafmdan ya.. 
banct mer.Ylekctlcrde yayılan p.. 
yialar Londranın salahiyetli mah. 
filleri tarafından yalanlamakta.. 
dırlar. 

Ben eş 
Yeni Çeko .. lovakyanın 

reisicumhuru oldu 
J.oııdra, 2i (A .• .f.) - l.oadradıı 

kurulıın Çri>oslo'"ak hfikfınaetinin 
ıerııp t:ırzı bugün re men hildiril
ıniştlr: 

Edvnrd Jknc : Çelco.'i'lovıık Rci. 
sieumlıorudur. 

Çekoslo,·ak lıi.ıkiunetiniıı ıı.z:ısı 

şunJardır: 
B:ışv~kil: Jnn Sznmcı •• 
Harbiye nazın: Scrhej lng:ı, 
Haric)Jc n:ızııı: Jan Mıısarik, 
Mali)e: naım l:ıh·ard Ctrnta, 
D:ıhilile ııaıırı: Core Slavk. 
İçtimai Yardım nazırı: FranlL 

sek Mec. 
Jlcnes, Çekoslovak hlikfimeUnia 

İqiltere tarafından tanınması etra
fında gazetelere verdiği be:ranalln 
demiştir ki: 

.. _ nu tanıma, yalnız lıuliin Ç<.'_ 
koslovak milleti için lıliyük kıy -
mette mane\"l ve ııh as1 bir ilham 
kaynaiı olnıakla k:ılm1)11cak, fa -
kat nynr zamanda Tngillercnin .kü. 
cük miUcllerin istiklAI hakları i~n 
sonuna l.:ad:ır mücnde.leye u:met _ 
mlş olduğunun bütün memleketler 
lçln en iyi blirhaııını tefkil eyliye. 
celı:fü. nu keyfiyet, büllln hür \"eya 
mahkum A ,·nıpa mflletlcrlne naz! 
tahn'kkümüne nıuk:l\ emel için ce. 
snret Yerecel,Ur. 

ÇekosloYak ordusıı ve ta) yarrci
leri, lngllterenin müdafın11na Te 
Hillere ve naıiıme karşı mü,ıerek 
müc.adekı) e ) arılım için ~imdi hn
rnda lııılıınnıııktadır. \'nbancı meın. 
leketlc bu nıiJU mücadele, bir bu. 
çuk milyon Amerikalı Çeko5lo,·n • 
kın tam müııılıerctinl h:ılzdir. Bu 
bir buçuk mll:ron CckosloYak Aınc. 
rikalı, Anıerikn BlrlrşLk rle\'lclle -
rinde yalnız Çt!kosloTak d::ıTıt!n için 
dei!il fakat aynı zamanda nıüıte _ 
fikler davası için de bü) ük raalL 
yel sıırfetnıekteılir. 

Bcnes. sozlerinl bitirirken, müt
tefiklerin nihııt zaferine taın iti. 
mad1 oldu.i(unu ,.e bütün Çek mil
JeUnin bugün p:ısir mukavemet ha. 
lindc bııhındıığunu bildirmi~tlr.,, 

Tas ajansı 
Bazı §ayia lan tekzip 

ediyor 
&loıko,a, ~· (A.A.) - Tas Ajansı 

bildiriyor: 
Yabancı matbuat aıağıdakl :ayla

ları yaym~tır: 

l - Sovyetler Blrlltl Jngtıtereye 
tayyare \"ermeğl taahhüt etmiı, lncıt· 
tere de bu mUl:ıayaat icfn 200 uıflyon 
İngiliz lirası ayırmııtır. 

2 - pu gUnlerde Ttlrklye lle Sov· 
yeUer Blrııgı ara11nda iki memlekeUn 
ticaret mUl:ıadelelerinl 12 milyon Türk 
llraaına kadar arttırmata matur mu. 
zakercler baolaDU§ttr. 

3 - Soryetler Birliği Romcıı bCJkiı
metıne bir nota \•ererek Roman)"ac:'IA 
bir demokrat hllkQmetın letklllnl is· 
temtş, aksi takdirde iki memleket a· 
raaında. doıtıuk münasebetlerini ga· 
rantı <'lıneğe tmkAn olmıyacağını bil· 
dlrmlgtir. 

Tas .Ajansı bUtUn l:ıu şaylalnım a. 
sıls12: olüuğunu bitdirmeğc mezundur. 

Cebelüttarıktaki sivil 
hıllk tamamen 

çıkarılıyor 
Ccbehıttanl•, 21 ( .A.) - Cebe· 

lUltarıktaki sMI ahalinin ikinci def& 
olarak cıkanltnasrna l:ıaşlanmııtır. Bu 
hafta nlhnyeUne kadar l~ 000 kl~n!n 
ıııchfrclen çı"arılaca ı.tnhml.n edilme ... 
ted!r. 

R"men blldlrıldı~ne ~ore \'al)ura 
binmek t:mrlne lta&t etmekte!! 1mtiııa 
eden her oah11, Uç ay hap•e. 'e. 500 
ln:;llız llruı para cez.aaına mahkl'lm 
edılccektır. 

ı Habeş imparatoru jBüvük Millet Meclisi:! 
Hartumda bir köşke • • . Antakya 

halkevi y~ı, nin dünkü ıçtımaı 
Vaziyeti müsait görünce 

hem en Habe§istana 
geçecek 

Kohrre, 2-J (A.A.J - ftöyıer tm• 
tliriyor: 

lngifü hüktımeli, imparator Halle 
Se!Rsiyl.'! emrine Hurtum'da ika. 
mctgnh ,·ermiş bulunmaktallır. • 

lmparator. yeniden HabeşiıtAna 
girme.si icln henuz vııklin ıelme • 
mı, oldalunu ml\drjktlr. Fakat mO. 
snit fır af zuhanrndA milletine der
hal yardım etmek üzere hıırckcte 
geı;ınek için, impnra:or. memleke
tinin civ:ırrnda bulunnınk titldelU 
arzuwnıı izllar e)lemektedir. 

Yalda!traaklı olan yalmar mcui. 
minin Habeşistanda ltalyanlar için 
lehlikrfi olmtm muhtemt.ll'flr. fıar. 
\'anl:lrın ası.eri harekAtı o zaman 
;ıınbctut bir h:ıle ııclcrektir ve im. 
paratorlarmrn uzakla olm:ıdıjhnı bi
len yer1iltt 

0

i e. dıılıa şimdiden bir 
çok mıntaknlardı ~ıkmı, o!nn 1 ya
m faztabtştırrtııık i("in hiç bir fır_ 
·ııtı kaı;ırmıyacal..lardır. 

I 

ingiltereye taarruz 
< lhl1"'raJ ı I ı ne ili., 

kUıul eb:llektedir. Ordu ~ırl tef• 
lerhaiıl LltYbal •"fkW&tı llakkmda
kl mütateumı bfMD8 aU?"elle karpla
macbfı aö)'Jıeıuaektedlr. Mezk6r .. ııer 
arumda Görinc de mn-cut bulun
makta Lte de. bu zat Hitlerin nlktal· 
nazarma Dtılıak etmektedır. 

ZaımedlJdllba• söre, bu wener, 1n
glltereye karp yapılacak blnkltm 
yc:afden s&ldat seçtrnmeat lflzamune, 
Hee, Himlft' n Göıı.ı.t iltihak elt.ir
miflerdlr. KeüQr zevat be, liderleri
ni ikııaa ıauTattalc Gım\lflardır. 

Bu mUf'dJAtı Ms de ~ylece tartı 
ve tadat edelılUN: • 

J - Bahrt müaT&tı temia etme .. 
matuf t~1'btb munffak oıamıumı
t.ır. 

2 - ltalya, Almllnyayı tak,·iye ede· 
mcdiği gibi. kendi heaabma o kadar 
i:i vardır ki, §1mal deatz.lnde Alma.ıı

lara yardım edememektedir. 
3 - Bir deniz 111.tcrlııl kOMJ)"al:ıile

cek deniz kııYVetler:I elde bulunma
maktadır. 

f - Akınlar yapmak mUmkUndUr, 
fakat buala.r kati neticeyi veremes. 

~ - n,..ır Brtt.aııy•lllll mlidafea· 
ır, her Uı; unıurda da kuvvetli bulun· 
maktadır. 

6 - lngı.ttereye l:ıc.."1ftcl kol ile gire
bilmek meaelesi suya dUamU,tUr. 

7 - İMaÇ 1.-alılll,.eUnJ babı Hrf Te 

mu"Vafrk gemfterin adedt fazla dtJil
dfT. 

8 - E~r Alman1a flmcSJ bir to~ 
yekfln harbe glri,ecek olsa, Ruılarm 
bql~aea ııtratCJlk noktaları zaptet
~lerl lbUmall meYCUl olur. 

Orta oarktakt kunet'lerlmizln TUJ· 
yeti Almaıılar için blr muammt. te§
kil etmektedtr. Macerayı kabflt icra 
krJabllecck bir ı••ranarz - İtalyan deııia 
lmvvetı vUcuda getll'üeeek oluraa. bu 
ı...-uv .. ·eUerlmlzla ltalyanlar taralmdaA 
hnha• ruUmkUn olurmu~ BucUn Bit
ler. Suriyede bulwıaa 400.000 ı.·ru
aızdan cndl,e ederek, oraya bir allke• 
rl heyet gönderilerek bunların mlAll
t.aıı tecrtdlcrlııe :nezaret edllmea1 içlıı 
lılu90Jialye talimat Yermiftir. 

Amerika Baltıktaki 
ilhakı tanımayor 

(lJ_a~tara/ı t lncldt) 

Londra, 24. ( A.A.) - Röytertn dip
lomatik ınubablrinlıı öğreadilfne gö
re, Estonyanm Londra el!;lsl, memıe· 
ketinin iltlldlliııı nihayet Terilmesiıı1 
E•tonya mnıetınln azminin hUr Te 
•mlınt bir ifadesi olarak tanıyamıya· 
catmdan ıncur.ı hariciye ııuareUnt 
bal:ıerdar etmı,ur. 

ı-;.toııya elçili, hUr Eatonya mille· 
Unl temsil etmlyeıı blr hUkQmıtten 
gelecek her hangi b1r hareket kar&• 
rmı baflay:ıeı mablyettı tellkkl eyle
meıı:ıektedir. 

Letonya ,.e Lltvanyanm ı..ondra 
eıcrıerl de, Estonya etçlslııln bu te
ıebbU.ıllne müpblh te~ebbUılerde bu· 
Juıımuflardır. 

Her Uç elçi, !Jıpltere hariciye ne· 
zaretlııe her Uı: memleketin kanunu 
esasisine laUnat eden bir muhtıra 
vermi§llr. Elçiler, bu muhtırada, ıe.
ı;lmin yal:ıancı tazyiki attmcıa \"Ukua. 
geımı,, oldUMU tCJb!te <;alıımakta· 
dırlar. 

Hula muvakkaten vek~let etmekte 
olan Summer Yeis razetecllerle yap· 
tığı g!b1ltmede, Estonya, Letonya \"e 
I.ftnnyanın SovyeUer Blrllji t.arafm· 
da.n belgedılmlf oldutunu aöylımı, \"e 
"Atnerlka Birleşik cıevleUerl, kuv
vet istimali \'eyabut kuvvet tehdidi 
fle yap:lsın, eküJ !aallyetlere. muha· 
l!!tl!"., dcm~tlr. 

\'els, resmi beyanatta ıunları ıay. 
lemtıtır: 

•1Jç Ba!tık de\'leU Sovyetler blrlifl· 
ne 11Uhak kararı almı§l&r lff d•, A· 
merika Blrl@tlk devletleri, bu devlet· 
lcrı.n elçilerlıı.1 lıalen ku\-vetuı Ulıak· 
kUmU altmda bulunan hükümran hU· 
kCımetıcrln elı;lleı·I olan k tarumakta 
~\·am tyliyecektir. 

(B4,t1110/1 ı lac!!lt) 

l\lecli~ bundan sonra, orman u
mum miidüı'lu§ll 1937 yılı hesabı 
kiitislrıe alt kıtnun Uyıha ını ıas

,·ip el lemi~ ,.e a kerllk kanununun 
ceza faslın11 lıir madde llıheslnc, 

ecnebilerin Türkb•edc ikamet ,.e 
seyah:ıtleri hakkındaki konunun 
11 ncı madcsine bir fıkra ilavesine 
de,·let memurları a)lıklarının lev. 
hil ,.e tııadülOnt! ııit kanuna bağlı 
bir num:ıralı ecı,·elin ~lanrif Ve. 
lı:&letine nit kısmında <lcğl,iklik 

yı:ıpılmasına nit 1.:nnun lüylhnlarl~·

le orman umum nıüdürlll#il tcşki. 
lılt kanununa alt kanun lı\yıhası • 
nın ikinci mür.nkerclcrinl )aparnlc 
kabul etmi~lir. D:ıhlli3e memurla
rı kanununa ek lfiyilınnın müı:al,e

resi ınlln:ı.~elıclile llefik l nce (l'l!a . 
ııisa) söz :ıl:ırıık H\yilııının v:ılilik_ 

!erin münhal lıuJundukları zaman 
buralar(l:l knymaknmlnrııı vekA!ct 
rarabilmelcri ,.e bu suretle ilerde 
hu mııkamları işgrıl cdclıllecck olnn 
lıu ze,·at:ı umumi bir çnlışınn sa.ha. 
sını le.min etmek gibi bir mıı'k adı 
gözettlRini kaydedertk pren~ip iti-
barile bunıı muteriz bulunmad~ını 
ancık kaymakamlık ile \•alilik a· 
rasında bir idare lı:ademe5inin fil
len mevcut oldufunu 'ali olabil • 
mek için müfettl!tlfk. vali munin. 
llJI ,·e3a bunlanı muadil hlzmetler. 
de bulunmanın lazım geldilini Te 

buıün idari tet1:ilatımızd:ı lıu ka
demelerden ıeı;mlı lılr çok memur 
bulundıığunu söylemiş ,.c lıu hu -
soıla Dahiliye Vekilinin izahat 
vermr.sini istemiştir. Dahiliye Ve. 
ı.:m Faik Oıırnk, J>U miltnlcayıı kar. 
ıı dtmlştir ki: 

"Bu kanun llylhaauım t&lcdim edll
...mln. tıqtıca sebebi, devlet hizmet· 
lat arumda ct&sen huŞUılyet ve e· 
bemmlyeti laerkeeçe ve btlhaaa hepl
mtace maıam olan vaJUlkJere me,•cut
Jarm en ehliyetlllerlnden en lylaini ae
çebilmck içın bir vc~le b:u:rrlıuımak
tadır. 

Valilik, dlter hcrhan~ bir vulte 
"1bl yalnız o "f'llz1teyc taallOk eden 
kanunları bilmekle nya, o meslekle 
münasebeti otan bilgiyi edlnmekle ka· 
bfli ıra olan memuriyetlerden deglld!r . 
Valilik, ilim ıster, kanunları bilmclc 
later. fakat, bunlnnn yanmda bir ıcıa· 
re kudreti iater. O olma ... berıkl be. 

biat bu vaı.lfede muvaUak olmaya 
kAft plmlyor. Bunu bir colc tecı1!be-
1erlmlz1e gördük. Barem dereceli ltt· 
bariylt!I aradığımız evafı bulabUnıek 
IÇin çok milııküttı.t çekmekteyiz. Fa
kat geUrcceğimlz arkada,,m muvaffa· 
ktycUndcn emin <>labllmek için onu 
biraz tnce eleyip ark dokumak laterlz. 
ıı:endllerlnl biraz tecı1lbe ettikten Te 
tanıdıktan aoııra. bu \-...Ueyi Yermek 
ıstı.roruz. Mal6mu tllnlzdfr ki. devlet, 
ııtzmetlne .aldıl1 memurlarm hepslni 
ateSHVl:J'9 en ,.Uaek makama setir· 
mck taahbUdUnU llzerlne almıı değil
dir. DevJeUD lbd&a etutl • yWuek 
makamlar, mahduttur. Bu makamla
ra da memleket içinde en yUlmek ka· 
blllyet gi59teren adaınlar .,eleblllr. 
'Kanun 1A)1hası bakkiada erkadapmı· 
:am arzu ettiği izahat, aözlerl.mde wı 
derecede mevcuttur.,, 

Refik lnce (Manlaa) - Dahiliye 
Vekili arkad&§nnız çok temenni ede· 
rim ki, doğrudan do:ruya l:ıu ..ıw
yetlıı! kullanırken 11.)'DI aevt1edeki 
başka arkada§l&n Uzerlnde husule se
t1receği aka! telılrden nıUmkliD oldu· 
ğu kadar idare mekan!zma.amı muha
faza etmi§ olsun. 

Dahlllye Vtk.111 Falk ö~trak (Te
kirdağ) - Gayet tabU. 

Bu mUzaken:y1 ıııtıtealdp maddeı.. 

re geçilerek kanuııım biriDd mllzake
real ikmal edilmifUr. 

Ruzn&IDede bulUD&D ve Tilrld7e 
CWnlıurlyet Merkez Baııkaa kanunu
na bazı muvakkat nu.ddeler elclum.
aı mOted&lr kanu:ı:ıu:ı:ı mUzalcereal 
mtbıa•beUyle lıılall71 Veklll ll"uat 
Afralı aöz alarak mevzuu mllzakere 
olan Jlyihanm evvelce kabul edllm.lf 
bulunan. lıılerkez banhamdan s.tiltm 
akdi huıuauııda Kaliye \'ek&lıUne 
aallhlyct veren Ju.ııuııa iatbıa<len S..
tlkra.zuı aktedilebilmul lçln Merkez 
Bankur kanununun yaprlmaamı tca
belUrea tadllllı iatllldaf tY*UltDI 
86ylemif ve mllatacellyeUı müzakere
alnl lltemlfUr. 

Heyeti umumiye gerek bu kanun 
JlylhHmı ve gerek yine llallye Veld
\ıriın verdiği izahat üzerine 31 milyon 
liralık bUyU!• au ı,!erl pro:rammm 
tatbiki için tahvil çıkarmak ıurcUy· 
le Ziraat bankasmdruı kredi açııaıaaı
na salA.h!yet veren lcanuna kıs va
deli bono da çıkarabllmclc için bono 
kelimealnln illi. Y~lııc nlt kanun llyi
hıısını n1Ustaceliyet kararı ile mll.za. 
ltcre edcrelt kabul etml§llr. 

Meclis, gelecek lçtlroamı 7 .Ağua

tos Çar,f mb& j1hıl'ile taUk etml,tlr. 

•• •• .gunu 
( Ha~larıılt 1 trıcitld · ı canlı hir hitabede buhınınlı.5, ®-

JstlJ.:131 Marşını müle:ıkip rek. çent YıYur. Ahadan I..o%an sünfi. 
tör Cemil Ribel kürsuye geler~k nün mnna ,.e mahi)·etini. anlatmış, 
açış sözünü SÖ) Jemiş \ C deınlştır e\• korosu lar:ırınd:ın Jnr konser 
ki: : verilmiştir. 

"- Lo;an muahedesi, 011 11cdi 
yıl evvel bugün Ut bu saatle [.O • 

.:aıı lin(Jersile.,itıin merasim salo • 
ııundu ü11iı•tnilt.111i:iu şeref ı·cdia

Arhradaki . 
meraıım 

sı olatı 1111 !.alemle Hıı:alutıclı. l.o. Aııl..nra, 2i (.<t.r1.> - Rııgün An. 
:a 1111Mıalıedt.si clcdiğlnıi: :aman kara lııılkcvinde I.ozan sulhun un 17 
bir sullı nmnlıcdesi, be~ nmkarıtFc, 
bir itllu{rıamr, 1J protokol, bir be. 
11annme ı•e lılr tıiha! unrt olmak ii
ure 18 kısımdan mürekkep bir a11· 
laımadır. Bıınlartn her biri, a11rı 
bl rtr isim lalur. lıer. biri bcışl;a /Ja~. 
ka 111r11/a11/ler tarı:im r.ılcr. 

Fakat hepsi num miıştcrel: vasfı 
taıır. 1/rpsine lıfıkim oları prensip 
a11nıdır~ Tiirk millellııi11 kayılsr:: 

nci yılcli;niimü hüyfik tfüeıılc kut. 
:anmıştıı·. Dalıa çok l·rkentlen hnl

kı,·inin biiyük rııcyd:ını Llnlcrce 
halkla dolmuş 1aşmı~lı. Halk ora-

ında bir ı;ok mebuslarııoıı göze 
ç:ırpı~ ordıı. Törene saat 1 ~ d:ı ls. 
Uklat Marşiylc haşlandı. Bundun 
sonrn Ulu!t r:azctc.~i )azı işleri mü_ 
durü Mümtaz Faik Fenik çok a). 

ue ıarlsr: istiktal t•e mfisaıriliğidir.,. kışlanıın güzel lıir hitabe ile töreni 
Bundan ~onr:ı rektör ı.oıan sul- nçtı. Jlntip Lozanı nnlıımak lı;in 

h~nu y:ıptığımız zamnn knrşımızdıı 
bulanan de\·let!erc ,.e çetin muc:ı. 
dc!cfere i5nret etmiştir. llcktördcn 
sonra doçent \'a\'117. .\ lıoı.Jaıı söz :ı· 

lar:ık l.ozanın ruh 'e mAnasınrlakl 
hususiyeti lch:ırüı ettiren hlr kon. 
fer:ıns ,·erml~, şiddetle nlkı~l:ınınış. 
tı r. ı:zcünıle deınişlir ki: 

''- l'lıı Türl;üıı asrın karalılıkla
rını nndrnlatan keskirr oürıişıi Trir
kiirı büyük istikbalini tıcessiim d
tirirJ.:erı nıillt:le lıalışr.llijji lıür ve 

mert rnlırı dalın yiiksek 11/ul.-ların 
iştiyaklle rırprnryor. Milletin ve o
nurı osfl ruhunu hrrkr.sten dolıa iyi 
tanı11aıı Atatürl;ıl11 bu ifadesinde ır. 

nıtlrılmak endişesi ııer nlarrıa:. Bu
nunla o millete sarsılma: bir l.·ati
uelle inandığı büyük istikbali mfii
dtll11or. A:i: ve nwkadılcs Türk bıl
yüyü, rahat ve mı7stulh ltlJtı/ Bi: 
.~r.ni11 açtığın lrral.-ki ııe inldşo/ uo. 
lıındn gt11iıc idr.tılinin ii:lediği lıt. 
dt.f r. doğru biiyiik lıir a<ıurellc yıi. 
riiyor ııe ynJ.:la1111orn:.,, 

Ya' ııı Abadanı miitcaklp hukuk 
fakültesi mczuııl:ırından H:ıyclar, 
son smır t:ılehclerinden Semiha 
EğriJc~. Orhan Rutba~· du~ gulırını 
ifade eden bırer si.il le~ '"ermişler
dir. 

En sonunda Mıllt Şefe tazim tel. 
graflıırı çeki!me ine t::ır:ır \Crile -
rek toplantıya son ,·erilnıi~tir. 

Beyoğlu Halkevinde 
!.~un ııunii rlıın HcyoAlu h:ılkl'. 

ıinrle hü~ iık törenle kutl:ınmı,tır. 
~lerasım lstıklftl m.ırşile ba~lıın
mı~. C" başk:ını Ekrem '1 ur lıclC· 

söze lıncct yoktu"" dedil.:ten sonra 

dedi ki: I.ozanı nnlıımnk iı;in )"al. 
nız hiir ,.e mihtııkil T!irkirenin lı:ı
Yasını teneffüs cimek :kilfidir. nız 
1 i nci yılılönünıünde tozanı elle 
tıı!ııhır 'e gözle ~örülür lıir lı:ılde 
hrr karış t oprağıınızd:ı, her ı;ıılıf-

ına snhaıutzrla his'lecliyor, gôriilor 
Te duyuyoruz. Ebedt Şef Ata tür_ 
kün ifııdcsile "dalma daha kuncL 
il. <fnimn clııh:ı rdnhlı hür ve müs
tııkir Türkiye., J.oııınd:ın nlı.lığı 
hızla bütün inkılıipları ~ :ıpmı, Ye 

bizi bugünlerin snadeline eriştir. 
mlştir.,, 

Hıın<1nn sonra şair Ilclıçet Ke
mal Çnğlar güzel bir destan söyledi 
ve uzun uzun nlkışlanın bu de~l:ın· 
elan sonra türene nih:ıyct ,·erildi. 

Anadolu refikimiz 
otuz yatında 

lzmlrde çıkan ".Ana.dolu,, refikimiz 
dUn otuzuncu ynşma bHmıştır. Retl
klmlzl tebrik eder memlekete ha· 
;>"lrlı ,.e faydalı nerrtyatmda uzun 
limUr dileriz. 

Vefa t 
.A\'Cllık Mecmuası sahibi Necib Sc. 

llm arnada~rmızın kr.yın \•nlidcıri Ba· 
yan Fatma clün ,·cfat ctml~tir. Cena· 
zes1 bııı;iln saat 13 te noyaeıköyUnde. 
ki evlerinden kalcwrılaral<. Emlrı:;"ln 
ca.mii'lcle namnzı kılın•lrktan ııonra 
Emtrı;An meurlıJ;'Ina. dc!nedilectl<tlr. 
Allc~ne tazlyetıerimlzi beyan ederiz. 

Yeni binuı meruiısd' 
açıldı 

Antakya, !U (.A.A.) - Kurtulllf 
bayramı münasebetile dün _...,,, 
nll konalı bahçealnde Te;UI' 
ıardcn partiye 800 kişi fttir9k ' 
miş, Jnsiliz Fran~ız ve Yuıtan ıcoıı. 
soloslan da partide haTir ba ,;. 
mQflıırdır. Sabaha kadar ~le ıO 
blr hava içio<k devam eden bu~ 
den partinin b0y1ik bir hUJU!lb"p 
de klSyliUerimlzln milli Jnyafelletl
lc partiye iştirak etmiş olmasıd~ 
T~y Şftkrll Kanatlı ile 

Sölı."1Densüer, köylfileı-le birli 
mflU oyunlar oynamış :re dal:I.,_ 
L1rca alkışlanmıJ)ardıT'.. 

Yine bu kurtuluş siinOnü tesitte!. 
dOn akş:ım fki büyük lener •l•r 
tertip edllmi~ halke\•i hop:ır!örlc:tl 
ile hfitiin ~chrc ya)·ılan nulukl•f 
söylenmiş Ye halkevinife de bit 
toplnnb yapılmıştır. lki ıOndenbe~ 
cotlmn tezahüratla Te sonsuz b 
seTlnç içinde devanı eden bayrııııı 
bu suretle bugün sona ermiş buhı11• 
mıt'kt~hr. 

İnşası biten Te seksen bin Jlrt" 
Jll mal olan halkevl binasının acıl
ma töreni de dün hayranı şcaU 
Jeri anısında yapılmıştır. 

Rizede §İddetli 
zelzeleler 

Ri:t, 2.t (A.A.) - Dün saat ~ı.ıt 
da Ti!AyeUmlzfn muhtelif yerleri 
de iki saniye kadar denım ed 
barit yersarsıntısı hiuediJmltl 
Hasar yoktur. 

İngiltere sulh tekf 
f ini reddetmiş 

değildir 
( Baı lara/ t 1 tncldeJ 

Fikrimizce Lord Halifakı .otJ 
nutku ile lnıilterenin ıulh tartl~ 
nnı esaslı bir surette değiıti~ 
laulunuyor; bu deği§iklik de bil. 
ha ... ftrille tlerm kendi mubd. 
deratlanna hikim olmaaı pren•İ· 
pinin tatbikini Avnapa sulhun~ 
.....ı olarak almaktan ileri geli 
yor. 

J ng ilizler harbin bqlansıandl 
Almanyada H itlerizmi yıianak
tan balııaediyorlanlı ..,. Hi~ 
A"YrUpaclıan kaldınlmaddr~ •1111' 
olamıyacaimı aöylüyOl'lardı. H-'· 
ltuki milletlerin kendi mukad~ 
ratlarmı kendileri tayin etme1ert 
p rensip olarak alınuıca Hitleris
mi, yahu t Fafizmi, yahut Bolff# 
Yizmi yıkmak için harp etrnelı 
tarlı da lreocliliğinclen ortadarl 
kalkmıı olur. 

H er miHet gibi Alman milleti 
de kendi idare sistemini tayin e t• 
melr ıerbestiaini alır. Hakibtell 
Fransa), kayıtaız, ,.nıız müta
reke~ daha doğru..ı teılimiye~ 
mecbur eden, ltıı suretle bürii" 
merkezi ve garbi A vnıpaya bikİJI' 
vaziyete geçen lNr Almanyaci":" 
H itlerizm aiıtemini kaldırmak ,. 
sin haı-1.e devam etmek ıülii11Ç 
olurd~. 
Şu kadar var ki Almanya natıl 

H itlerizmi kendisi için kabul et. 
mekte serbest iso A vrupada bu
hınan diiel' milletlel'in kendi idla
re aiıtemlerini keoclilcri tayin e• 
debilmeleri hakkını da tasdik et. 
mesi, seksen milyonluk Alman 
milletinin mcnf aati için A vrupll
daki birkaç yüz milyonluk mu~· 
telif milletlerin hayat ve hü.rrı· 
yet haklannt inkar etmemesi li
zımgclir. 

Hitler Cek0$lovakyadaki ÜÇ 
buçıJk Ye ı.eNstantlaki iki buçuk 
milyon Alman azlrk!An için hür. 
riyet isle'tken hep milletlerin ınu· 
kaddcratlann.-ı kendilerinin hil· 
kim olmaH prensipini ilcri)·e sür-
mütlü. . 
Şimdi İngiltere aynı pren:ıipırı 

tat bikini hem l ngiliz milleti, hcr11 
de Avrupadaki bütÜn milletler 
için istiyor! 

Yani Hitlenn e\"veke lnıiıte
re ve Fra111aya kartı kultandıii' 
ıilahr ona kartı kullanıyor! 

Acaba Alman devlet reisi lnı:İ· 
liz hariciye nazırınm 1lu hareke. 
tindeki manayı anlamaınazbi" 
l'elebilir mi? Anlaımmuhta se: 
lttek ve "ne yapalnn. Madem k• 
lngilizler harp etmek ve Alman· 
yayı rMhvetmek istiyor, Biz de 
harbe cleYMn ederiz." demek 511· 

retiyle hakikate gözlerini ywna
rak iti topa Ye tüfeje, tanka •• 
tayyareye havale edebilirleı- mi? 

Cihan cflcanum umiyeai Hitle
rin merald" cevahanı bekli,_. ... 

ASIM US 
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,?olltlka: 

918 faktörleri 
9 3 9 faktörleri 

B 11YUK ...,, eamwo-den. 
. hei :Avrupa diplo.••liti. 

··-ild ·ı 
.... a ı - • Q f.Jdıirii 9ard • D-~· • la 

l Mısır sularına 
yapılacak seferler 

n:'91Z1Gillat cephe Antirftiır. 
naiıt ceııbet • 

Bitin iki A"'11pa n 11 ıltleri t.u ., ...... ...ı-u, .. 
Av,,._ a , •••atı lııu iki .._ 
.. bat1-aq silıi~cli. 
. Re'VİzJ'wizm Mi,;ik harbi tu. 

h7e eclea ._~ ortaya at. 
bKı vaziyetti. Almanya, A'1119. 
t11rya, Mac.riatan, Bulaariı._ 
~cephede tlııWi hir ıurette 791 
.... ~f~cL. ltalJa 1PllUllıİ harlıiD 
~glılhq olmadıiı halde kmdiai. 
~ ~daıu fan.ederek revizyo. 
l1IZınin mücWü oldu. · 

Antirevizyoaiat cepheyi umu. 
mi harbin plipleri tqkil ediyor. 
du, 

lnailtere, Frann, Romanya, 
Çekoılovalı7a, Yul'oalavya. Po. 
lonya bunlann arasında idi. Ga. 
lipler elde ettikleri vaziyeti mu. 
~aza etmek ~in lizım olaa ted. 
birleri a.._kta kusar etmiyorlar. 
dı. Hatta Milletler Cemiyeti bir 
-....ı... bir reTizyonun yapıl 
~·ı için lmraJDIUf bir orsan 
halını almııtı. 

919 elan 939 aeneaine kadar 
Qaınn. ~iplomatiJc rnünaıe. 
• '- iki aaahatta aöre tan. 
~ +biı ile • bitin devlet. 
... ..... mfintı1111Mstleri .,... 

ı.t ••·••• ....._,tır. iki 

~---------~~ iatİllW politikaları i. 

~ ':..: := .. ~ . .._, 
· T~ C..•ariretiai ilanda 

bir- ...... olarak alüiıiriz. 
~ ...... torluiu 911 .. ,16,..... ............... o... ela, 

Alınenp~ M.cariatma. A'fta. 
tqryaJP, Balseristaaa tatllik eıti. 

·~ mütanke tu'tlen tatWk edil. nuflir. Oaa da v...,., s- J•. 
mr:-n, Ni7i -MıWaiae ......_ 
birer muelaMe pnjai &te etti. 
rilmittir. 

Ancak, "milli kqvvetler'' reyiz_ 
:!'01'11 herkesten evvel yapmıı, 
V eraayr.ı arbdeır olan Seni da. 
ha 17 ıene e•vel ortadmı kaldır. 
11Slt ve Anupada ıulh ve ıülnla 
qphe.ine iltihak etmqtir. 

~Ünkü Canhuriyet Tüt-kiyesi 
... \,z~onunu yepbktan ıonra ltü. 
han dıkkatini memleketini ulah, 
t~ ._ İntp fealiyetine ıarfeL 
lnittir. O.... ~ yapılacak en 
~ul hu.ket lnuulan batk• ne 
-bilil"di? 
hl& D.~ier. taraftan 1917 ıenesinde 
Y~~ bir İhtilil 78PIUt Rusya da 

:ilı ınuharehcleri taıfiye et. 
• ten .IOlıra bir inp n plan dev

"'llle &~tir. Bu devirde bu 
~elcet kendini ıulh ve ıükü. 
~ •tmek iateyealerin 

1939 hiıa.tmiftir. · 
._ harbine kadar geçen za.. 
:.!de Tiirlciye '" SoYyet Ruıya 

............ politike -- ... 
dev.~Uer debi Milletler Cemiyeti 
r1•hkeıuıa i!tirak elmitler ve 

lstanbul • iskenderun şilep ücretleri indiriliyor 
lakendenma kadar olan dahili 

kabotajdan IOllra Mraır ıulanna 
kadar ıefer edecek vapurlarmunn 
da yerli §irketler tarafından ıi. 
ıortuı temin olunmuştur. 

Şehrimizde kunılmuf olan ko. 
milyon Portsaitte bulunan itha. 
JAt qyalanmmn memlekete nak. 
li için ifleyecek tileplerimizin ge. 
rck tekne ve gerekse hamule ai. 
gortalarını beynelmilel kumpan. 
yaların Akdenb: seferleri için al. 
dığı ücretten çok daha ucuza 
yapmaya karar vermi,tir. Yalnız 
umumi vaziyetin her gün değiş. 
mcsine karşı muayyen bir formül 
teabit edilememiştir. Hareket e. 
decek gemilerin 48 saat evvel mil 
racaatı takdirinde ıerait bildiri-

lecektir. ı 
Difer taraftan milli reaaıu. 

ranı. armatörlerin Ye Denizyolla. 1 
rınm müracaatlan Uzerine latan. 
bul ile İskenderun arasıtıda sefer 
edecek §ileplerimiz ~in evvelce 
tcsbit edilen ücretleri indirmeye 
karar vtnnittir. Bugün Ankara. 
dan gelmewi beklenen ticaret mü. 
düriyle temaıtan eonra yeni üc. 
retler kat't şeklini alacaktır. 

Aynca şileplerimiz için muay. 
yen müddet tekne ıigortaıı yapıL 
ması da temin olunmuıtur. 

Bu kararlardan sortra tileple. 
rimizin A'kdenize sefer etmeleri. 
ne hiç bir engel kalmamııbr. Se.. 
ferlerin derhal baılamasr beklen. 
mektedir. 

Beden terbiyesi 
mükellefiyeti 

iatitare heyetlerinin 
seçimine başlandı 

Yeni beden terbi) esi mükellefi _ 
yeti knnununun tatbiki iızerlne ka
zalarda hu işlerle meşgul olmak ü
zere birer beden terbiyesi istişare 

heyetleri teşekkül edecektir. Bu he. 
yeller, askeri ıJUhe reisi, beJedİ)'e 
reisi, okul spor öğretmeni n kay_ 
makamın tensip edeceli bu işlerle 
alt.kah iki zattan terekküp ede. 
ceklir. 

Zabıta bir evi bastı 
Şehrimizin muhtelif kazalarında 

istişare heyetlerinin seçimine baş. 
lannııştır. 

Eroincilerle zabıta arasında Ortaokul öğretmen 
bir mücadele oldu imtihanları 

Zabıta dün sabah Fatıhle eroin 
müptelulnrının ıehir tedarik ettik
leri bir e,·i basmıştır. Beş eroinci 
ile zabıta memurları arasında alt. 
alta üstüııte kayga olmuş; neticede 
beş zehir milptellsı ,.e !!alıcısı ya-

yakalanarak evde de mülıim mlk. 
tarda eroin bulunmuştur. 

Basılan e,-, ~tihle Kadıçeşmede 
Sinanala mahallesinde 63 numaralı 
eTdir. Zabıta evi tutan sabıkalı HU. 
aameltln diler ismile Cavillen bir 
mllddettenberi şüpheleıımekle ıo e "· 
v1 tarassut altında bulundurmaktı 
idi. Dlin sabah arka arkaya beş ki-

Kasımpaşada 
bir vaka 

Bir genci bıçakla 
ağır yaraladılar 

Dün sabııh Kasımpaşada bir , .•• 
kn olmuş, Arab.ıcıl:ır sol.a{iındo o. 
turan Hinnu oğlu Nihat isminde 
bir ııent Lil7. Hür.e~ in isminde biıi 
tarafından bıçakla ) üzünün sol la· 
rafından aiır surete l'ar lanmı!\lır. 
Suratı ba~lım başa kc-;ileıı yaralı 
Be;)oğlu lrns!:ınc~inc k:ılılırılıuış, 

suclıı yakal:ınnıışlır. 
Y:ıkanın bir kadın mPse"esinden 

ileri er.h,\ii{i s:ınılmnkl:ıdır. 

Bokı Ajanlığının tebliği 
Btdtn 1"erbiyesi ııltanbııl bölgesi 

bokl a1<111lığ111dan: · 
\akında y:ıpı1acak o~n lıoks mil. 

1 

şinin eYe girdiği görülnıüş ve bun. Maıırif \'eokillilinin her ) ıl orla 
}ardan biri 'knpıyı eçıp dışarı çı- okul ôğrelınen ihtiyacını ka1"ıla_ 
karken memurlar derhal içeriye mak üzere ünh·ersitede açhlı öl • 

retmen muavlnlill imtihanı bu yıl 
girmişlerdir. Eroinciler memurlan da açılacaktır. 811 husustaki tamim 
görünce birdenbire şaşırmışlarsa blHün kültür müeseselerine blldiril. 
da az sonra lıeıuen üzer!eriı:ır atıl. mişiir. Bu yıl yalnız matematik, 
mışlardır, Memurlarla beş sabıkalı rransızca, ingilizce, almanca ve 
arasında bir boAu~ma olmuş ve ni. tabiiye öğrctmcnllıkleri icin imli
hayel hep i yakalanmıştır. Evde ~an açıla~tı.r. Diller gruplar iciıı 
yapılan nrnştırmada •>'> ~aket cr_o. oiret.nıe~e ıhtıy:ıç basıl olmadılın. 
in bulunmuştur. Ev sahibı ~e eroın 1 dan 11.ntıhan açılmıyacaktır. 
satıcısı Hi~!lllmettin ile eroan alma- lnıtıbaoa öğretıııen o~ullarının 

a geldikleri ıınıa,ılan 'Mehnıct E- 4, 5, 6 y~lık mezunlarile lıse olıun· 
I . A Fuat ... e•al M~di bu· luk imtıhanlarında muvaffak ol. 
mın. rnp ' rı ., ' l k b 1 dil k · G' - adli e e verileceklerdir. muş genç er a u e ece tır. ı-
gun Y ~ recekler en geç e\ raklarını ağusıo. 

Ali Çetinkaya 
Nllnakallt \'ekili Ah Çelinkaya 

dlln l\lleden sonra mıntaka liman 
re.i&lillne selere bir mDddet me,. 
ııul olınuş; akşam üzeri yanında il· 
man rebi, Denl:ı~yolları ~e Uman_ 
lar işletmesi umum müdurlerl oı. 

dulu halde motörle Pendile ılde
rek Pnli adası eh anada kurula
cak biiyiik tersanenin ) erhıl sez
miştir. 

Ali Çctink:ı) :ı nnızi \"e ters.ne 
plı\nlan üzerinde iıahııt almış: ba
zı direktifler ,·ermiştir. nir fen he. 
yeti ten;anenin knrulmıuıı harırhk. 
lannın tamamlanması fc'ln PaTli •· 
dası ve ch'arınd:ı yakında çalışma
lara lıa~lıy:ıcaktır. 

Kısa haberler: __________ "'!""" _____ ___ 

* Akdenb:ı.le lıulunın \e 15 gün-

sun on beşine kadar M:ıarir \'ekil
liiine göıHkrmiş -buhınacaklardır. 
lnıUhanl:ır iki e)lulde üoiversiledo 
tqkil edil.ek pr&feArtet-- srupa 
bu~urfnda yapılacnktır. lmlibıınlar 
hem şifahi, ve hem de )azılı ola. 
caıktır. 

Enstitü imtihanları 
Gazi Terbiye F.n!ititlhünün muh. 

lelif şubelerine ıılına~a'k talebelerin 
imtihanlarına bir atusto~tan llib:ı. 
ren TiHh'Ct maarif mftdilrlnk.lerinin 
tayin edeceitl okullarda başlana· 
caklır. Şehrimizdeki imtihanlar kız 
lisesinde olaeaklır. I 

Kabak tar lasın
daki ölüm 

YAZAN: 
-8 

Süheyla ıaşkın şaşkın bir Gali. 
be, bir de ıtoktorla karısına bakı
;ror, ne söyliyecelini bir türlü bu. 
lamıyordu. Beria keskin ve :Jakrak 
hir ka)ıkaha fırlatarak: 

- Ne tuhafsın anne, dedi. Bırak 
ta azıcık se,·incimin tadını çıkara. 
)ını. aşkıma biraz heyecan, biraz 
hareket katıyım. 

- Çoculcsun•:r."allahi Beria, orta_ 
ılıı bu kadar seTlnecek ne \'ar? 

Beria hayretle annesinin yfizilne 
baktı: 

- Ortada sevinecek ne mi var 
anne!. Buıün sana bir şeyler ol
muş.. İnsanın nl~ınlısı ıeıecek o· 
lur da seTinmez mi?.. Nişanlımı 
sevmek hakkım değil mi? Genç 
güzel, yakışıklı bir nişanlı sevHmu 
olur mu'l 

- Evel! .• fa·eıı .. 
Süheyla bu evetlerj cok hırçın 

bir tarzda sö)ledi .. Doktor ve karı. 
sı bilmedikleri bir sebep yüzünden 
konuşmanın tehllkell bir mevzua 
sirmek iizere oldulunu sezmişler. 
dl. Onun lçin doktorun karısı i•i 
şakaya çevirmek m•ksadile sör.e 
karışlı: 

- Şekerim biraz yavaş söyle!. .. 
Hiç erkeklerden bahsedilirken böy. 
le blimeler J.."llllınılır mı? Sonra 
ıımarıverirler. Allahtan nişanlın 
burada yok., Yok!llt burada olup bu 
sözleri dinleseydi ıemi azıya alır. 
dı vallahi. Sen daha çoruk sayı • 
Iır~-,, erkektvın iyilllinden, gfizeL 
liğinden bahı;etmenin çok tehlikeli 
bir şey oldujunu bilmi)·orsun. On. 
lara yüz \•ermeAe hiç selmeı. Her 
vakit iplerini elimizde tutmak Hl. 
2ımdır. 

Beria atıldı: 
- Turıut bildiilinlz erkeklerden 

de~ildir. Başkalarına hiç benre. 
mez. 

Doktor kızmış gibi ıılııy etti: 
- l\liimufe "eliniz de başka er. 

kekler ıı:ımına hen teşekldirlerimi 
sun:ı)ım. 

A~:ılıiycli gitıik<'e :ırt:ın ıınne ha
la eslCI fikrinde ısrar eiliyordu: 

- Doğrusu Beria, gidip nişan
lını Ye,ilkö}·de beklemek ır:ırip "" 
mana~ız hir iş. 

- Niçin Rarip, niçin manasız 
anne .. Bundan ne çıkar ki! .. 

- Vakıa hiç bir şey çıkmaz ama .• 
Diişliıı bir kere kızım. Turgut bu 
uzun seyahati ıınısında sına ne 
kadar lika~·ı, ne kadar alılıkasıs 
davrandı. A\TUP•)·a gittikten son ... 
s~na 1ek hir mektup ~azmnrlı gibi 
hır Şl'V., 

. - An~an anne !len de ... ller RÜn 
hır şeyı tuıtunı~·orsun zaten. Bu. 
giln de Tur.ıudu tutturdun gitti. 
Halbuki zavallı sana ne yaptı' Bu. 

1&lıak11lan hakkında ııörüımek üze· 
re l>u sporla :ılaka1ı kliip murah • 
hnslarının 29-i-19-10 p:ız:ırlesl 
günn ııJışaın ı saat 1 i .:~o cl:ı Jıiilge 
merkezine grlmelerl lüıumu ehem. 
mi~r.llc rirn olunur. 

Tevkif edilen amele 
aerbeıt bırakıldı denbcı·i Sicibada bekletilen Mel& N UliTE bazaa alyut de olabWr. 

ıilebine nihayet lıaly:ınl:ır l:ır:ıfın- Enelki par.ar giinü Bakırkö)ün. Daha doğru1U, bayattyetlnl al-
dan müHaJe verilmiş; sllcp en·el. de, bir k:ıbak larlaıınıta ala binip yaııet.ten alan nük~lt'rf' de l.eladül 
ki akşam llınanınııııı gelmek llze. biııınrınrk yiiziln<len urk:ıdnııı Ha. olunur, 

u llriİeaaeaoler kendi ıiyaaet 
t~~!~lerine aygun düttiikç• it-
1&-.._ı Japımılardrr. 

d y ~lnaz ı\tilletleı- Cemiyeti ile 
re hareket e.1ıuişlir. cıyı boynundan orakla keserek öl. 1'1.eeeİA ...,__7e7I bırak!" lıwılar-

ihlal etmeyen vaaıta1an kullan.. • Bnkır\ö3 rle bir tuğla fuhrik:ı. düren nnıele Hfbcyin nektaş oğlu -J&n biridir. 
__ ı_ sınd:ı çalıs,an lbralıimin paltosuyl::ı serlıest hır:ıkılnmtır. Enı tnglUz bqveklU ç-.bt>rla)"nln 

MUZAFFER ESEN 

-
ııüne kadar damadını methede ede 
bitlremlyordun. Fakat dilliln stınll 
yaklaştıkça galiba lcaynanıbk da. 
marın JıM>anyor... Sabret anneci. 
ğim hele,.. Bir kere TurıaU. eTle
nellm de ondln sonra l!tedllfn b· 
dar kaynanalık edersin. 

Silheyll oinuılannı silkti, artık 
kızını dinlemiyordu bile. Fakat 
Beria nişanlısını müdafaada denm 
ediyordu: 

- Vakıa il.Jc günlerde onun mek· 
tup ynzmndıtına ben de kısdım. 
Fakat buna ltötn bir mana Terme. 
dim do~nısu. Bugüniln genrleri 

·çok tembel. Mektup )'amıaktansa 
telefon edivermek işlerine daha ko. 
)ay geliyor. Zaman deiJl!Jll anneci. 
iUm. Eski zamanda sevıililer otıı. 
rur birlblrlerine sahife dolusu 
mektup yazarlarmış. Fakat şimdi 
!le\"gililer oturup mektup yazmak
tansa denizde banyo etmeğl yahut 
tenis oynamağı dab:ı tallı bnhı· 
yorlar. 

Berianın dudaklarında ııarlp bir 
tebestüm, odada can sıkıcı bir ses· 
sizlik nrdı. Doktonın kanıı bu 
seulzlfli &.ırmak icln kocasına 
gliz kırparak: 

- Her halde o aşk mektupları 
cok t:ıth şeylemılş. dedi. 

Beria sinirli Te öfkeli bir nıl. 
:retle masaya yakla,mış, masanın 

ür.erindeki rad)·o:ru kanştımıdıa 
ba~l:ınuştı. Radyodan çıkmala baş. 
hyan ttlullnlar yavaş yavaJ salo. 
nu doldururken gene kız, Galibe 
sordu: 

- Saatin kac Galip? 
Delikanlı koluna baktı: 
- On ikiyi ylmıi geçiyor. 
- A.lfı, neredeyse Ankara rad • 

yosıı başlar, şimdi bana bir daki
kacık mlluade... EneJl fa ynıu· 
mü yıkayım. 

Beria salondan çıkarken anne!ll 
arkanndıın baJtırıyorıdu: 

- Çabuk ol, şimdi neredeyse 
-yemeğe caQırırJ:ır. Sofrad::ı bir de 
seni beklemiyelim. 

Temiz ıiyjnmiş bir hizmetçi, ae. 
uiş balkonda masayı düzeltmekle 
meşguldü. Doktorun kansı bir sı. 
pra yakh. Sonra pencereye yak • 
ıa,arnJ.: güneşin altında pınl pırıl 
yanan :Mannera)'a haktı. Doklorl:ı 
Galip ne yapacaklarını kestireme
dikleri için havadan, sudan konu
şu)·orlardı. Süheyla biraz daha ha· 
rAetsir. kaldı. Sonra ynaşca l:AI. 
karak dotonın kansına }'aklaştı: 

- MelAhat, şeobrim. dedi. San.ı 

söyllyeceklerim nr .. Ö)·le zannt. 
di)'Orum ki mühim hlidiseler arife. 
ı;inde}iz. 

rnıvamr '"'"' 

bırak ı 
- Şemal~ e) 1 bırak J'ÜD !" it P,.. .. , 
Harp ve alyuet, llalkm ıoriif ve 

•ütüait ıu,au.rm. dalma tıNlr ...,. 
Höt ıaöt edea bldııe raat.lıldlk •· 
- IDtler plll koaufU10r; "7•nr.. 
Fnuısulann "Majlno battı,. ile mi-

"til, llriiıtelcil politikalarmm i. 
o.la. olarak ihtiW&.rinin ba!lan. 
ııcu~danberi biribirlerine kartı 
cnuuyetJe doıtluk etmiılercJir. 

IJMUlita. "eeaw ı Bu itibar\ll Türk harici ıiyase. ceketini c;.'llan ?ılebmet otlu Omer Zira ceset üzerinde olopsi ,apan r~. • dolaynHe r.dmııı1 otan 
d • 1 t adınd.:ı lıı"risi Ü"Üncil aulb ceza morg, orağın açlığı yaranın ıayet ,.8 bir Hfeakln, ldal't', oyalama,. mlna-

nuelletl nedir bilmiyorum ama, bu 
laimde biı' rea.k ~Wlut\&r. Aamk 
bu sabada tefhlh gtizel: Bir çatal dar
bt'al) le kolayr,a dellnebUe:n paatalar 
1·ar ki adı ")lajlno paet.uı,, dn'. • 93~ harbindenberi Avrupada 

:"lara~ı faktör mahiyetini deiiıtir. 

ti Atatürk devrin e ne ue llllC " ama selen bu tabir, iki k'-1 a-·ın .. -• d .:ı. ..+. d ohk me·'nde :mub·'·•-e oluıımuc· harif oldurh•nu \C Hacının kava..,.J:ı "7 ·- ... lnönü devrın e ue a,. .. ı ır. m e aı ... _.. ., ' ısu .. ..,. konutuJurkcn kullanıh3 or .,-e bu iki 
Şaımadan aynı prensip üzerin. "- Ne yapıı:rını ! Açhrif, çaldım .. , s:ırfrtıiği celıt yüzünden öltliiğii, kitlderı biri bal"f.'ket ,e filllyattan zl· 

d mİflir yaranın ölümde hiç bir şekilde mii- ,a.. 1 de yürüyoruz. e • ...... e, da re ,.e itidal yollu ta,·ırlar ta· 
::l~';i: Bucün diplemui münaae. 

3 
1 - Mihver, 2 - Demokret, 

SADRI ERTEM İbrahim le\'kiC olunmuşhn'. c"lsir olmadıiı nclicesiııe nnnıştır. kmdı mı, öteki haykınyor: 

------~----~--~----'----~-----======~--..._ ____ _ 
~ Bü~ Uk harpten kal-. "Al· 

lDIUl bombası ı;lbl., tefbllall prkQ, .. 
laatırlanaus detD mi! 

I Şlmcll de ~~ IHrllk!,. 

-:. ~üniıt olmek üzere üç 
faktol'll. ihtiva etmektedir. 
,, Tabu rnüıtakil ıiyueti olan 

Cumhuriyet Türlciyeıi" birinci 
~vrede olduğu aiW mevcut fak.. 
lorlera "~orik" dojmalar ad. 
det

1
meaae. kte, devletia aiyuetini 

r~ ıtelere söre leDlı:im etmekte. 
dır. 

. 
939 

danl.erj '-ılınn üçüzlü \ dıplomaai faktörü tllbiatiyle bir. 
talc~m ihtilatlara ol ----" bir 
'01.anuedir. 1 ~ 
. ~:tihver devletleri ile demokra. 

;ıy! temıil eden lnailtae harp 
talindedir. Koın\iniat dnletin 
hazan deauulauiye, laezen mihve.. 
re ~•ld&f biı ıöriilmtldedir. Bir 
nevı nldıeae -l!a.!•- '-" 1 e b .. .. puuu..IJ uuyec 
ugunun diplome..:L ·· ·•bet: 

1 • .. um; muna-
erı Uzerinde müeNh olmektadır. 
~~ levhe İçinde Tiirkiyenin 

rla~kaıı prenıip itibariyle biç 
ır edakarlıia ketlenmamıtbr. 
Prcnı"ıp. M·· .._,..!1 ,._._ . ~ 

T ··r1a • UIUllll '-'&nuıUrıye. 
u---Jlllitth-. 

Mıtod, Tibk iatildilini kw:ı. 
nınk, Türle ıulbunu muhafaza et. 
1 k •. 
ne 1!:•n her mekul " preaıipİ 

Son oiinlcr<lr. sır.akla,.,n artması yü:ün"dcıı lıalk htr gün acniı kcnnr larına, pltijlara akın. ttıntklc<lir. Rilhnuo 'kodrnln,. roenlrln,.ilt 
liktı pldjlara uidıaltrin ekscri11efiııi 1e,1;u etmektedir. Sthirde kalcınlar da dond11r111dcı ve lı111011atacı rlıık /.:ı1nl11r111ılrı ~uiı lrnr,,11,.,Ji,. 

Fakat bu laltap o kadar flddetH ki 
alt oldutu ta~ kadar tealr 
etti. Şimdi ne tqlllE ... ,.eldllnln 
elinde temalye .... : ae laslll& styaae
U.de en üCWl .ır e.ldll T• 0,...._ 

eMri ıörWO)'or ••• 
Yı\111 ı..,.utue. tana mbuiyle ellll· 

det1 eema'Yeal lıll'ÜJDlt• yertae luhcı 
ahm1tar • 

9 ı ı:ıı.ıı ahıı l\2 • ı:n·~ tim 

nı111 'ı """ ~ 

\ 11ı.ıur.1 \ .lJWıtı r .. 1-<1111 '.aowıı tJ.MW 

uuoqııı 

lı•tutu 

öt le 
lkhuli 

.ı Akşam 

- lmııak 

450 918 450 tll 

ıs 20 4 ''t 11 " ' " 
18 11 • " 11 l'l .... 
ıı ıı ıs oo 11 11 u : 
!1 %1' 1 6S ıı ti 1 

% 4S 1' 19 % f.I 'I 1I 

1 

Yat.. 

1ı;r., ,L- - --------



4-VAKIT 25 TEMMUZ 

Bursa Haberleri: 

Bursada bir 
kamyon yandı 

Burıa, (Jlususl muhnbirlml:d~11) 
- !)ehrimiz taksi k:ımyonl:mnd:ın 
i2 numaralı Akifin idarcsin lt-r.ı 
l.amyon çakıl ~ fıklü olarak Z ırrr 
meydanına dof(ru çıkmakta iken 
birdenbire benzin deposu tutu~muş. 
~orör kendisini dış:ırı zor :ılıuış; 

kamyon ale\'Jer icindc ~·a nmıştır. 
Yozlyeıten haberdar olan itrail l' 

bir hayli u,llraı.tıktan sonra atc~5i 

ı;öndürebilmiştır. 
Sıc-.ak yllzimık'n UWSajırı rağbet fazla 

Jlursa, (llususi) - l\le\'simin ,'IJ 

<'Rk l!İınlcri ba~ladığıhılıın l'}uda. 
ğa korşı rııijbcl arlrnı~tır. t:luda~ 

oteli dün hemen tamamen dolmuş 
huluıı u~·ordu. 

4-00 ukert talebe ı;cliyo r 

Bursa, (/lususi) - lstnnbulda ~·a
pılacak :ıskeri liseler genr:ıl• hay. 
ııımına nur 3 askeri li~ı;j ele 4()0 

talcht': ile i~lirak cdr.cektir. Kafile 
yarın J tanbulu hareket edecek H 

pazar siiııü .r:ıpılac:ık olnn nıcrasi. 

1940 

l:IJ ·11·)1 
25. 7 ;940 Perşembe 

i.üO: Program, 7.31'.1: Mlız.ik, S.00: 
Ajans, 8.10: Ev ka.dmı, 80.~0/8.:)'J. 
MUzik, 12.SO: Program, l2.Sl5: Mtlz.iıt : 

12.M AJana haberleri, 13.0:S: AIUz.H: 
proi)'rammm devamı. Okuyan; MU· 
zeyyen Scnar, 13.20/ H.t)(): MU::lk: 
karı§ık program (Pl.J 18.00: Program 
18.03: MUzll<, 18.30: Müzik: P..ndyo 
caz orlcestrast, 19.10 MUzık: Saz eser· 
leri Ye oyun havaları. 19.23 Mllzlk, 
§&~kılar (Okuyan: Radife Erten l, 
:19.45: Memleket saat ayarı. ve Ajanıı 
:?0.00: M!lzlk: Fasıl heyeU, ~.30: Ko· 
nuşma, 20.45 !.Illzilt Dlnleytci _Dıl!'lf· 
let:i, 21.15: Konu~ma (Sıhhııt sa.atlı. 

21.30: Konu,ma, ıRa.dyo guetesıı 
21.45: Müzik: Radyo orkestruı, 27.:lfJ 
Meınlcl•r.t sa.at ayarı, AJans, 22.4~: 

.Müzik. 2::.:.!5/23.30: Yımnkl rro,raın 
ve k.apa.nt§. 

Raşit Riza Tiyatrosu 
25 Temmuz Pcr~mbe ı;-UnU ıtk§amı 

Kodıkoy sıı reyyıı B~b~eııL,de 

"0:\L....\ R P:J:MtŞ MtJRAD~A., 
Konıedi t3) Perde 

ıne iştir:ık cdereklerdir. Bir kız çocuğu aranıyor 
Merln:ı• Fabrikası ınUdUrliJğil ı 

IJ11rsa, (lluı;usl) - Merino' (ab.• 
rikası müdürü Nihat Alp«r terri:ın 

Knrscrl bez folıı,iknsı nıüılürliiğünc 
tayin edilmiştir'.. 

Fabrika mud!irlüıliine başınuhcıı
dls Durmuş Erkimon Yckalelcn 
h:ıknıokıadır. 

B ursa Dlldş Yurdu ~rgl 1 atıldı 
Bursa, ( llusuıi mulıalıirimi:ıluıJ 

- Dün saat 11 de Sarak ~inenı:ısı 
salonunda ı;eçkin hir hol.: kütlesi 
,.e gazcıcciJcr hm:urilc "Bilgi rlikiş 

're biçki yurdu,, ser..:lslııin açılma 
töreni )'apıldı. Yurdıın lıir :;cnelik 
ç.alışma faaliyetini lcbarii1. c!lircn 
mezun talebelerden nay:ııı :\~l)e 
,\ktuna güzel bir hitahcıle bulun
du. J:unıı müteakip ,·ila~ et ma
arif haşmü(cıtişi Azlı Demirel dL 
kiş yurdunun memleket lıcs:ıbına 10 
ten fa7.la genç bayonıııııza hıı~ al 
bilgisi ü~retmi' o}rluğunu onlaıtık_ 
tan !'ioııra kurdeleyi kesti. 

Gönüllü hem§İreler 
kursuna davet 

~yoğlu Tabancı Aal>erllk Şo~
drıdan: 

15 EylQI 9'0 da ıtçılacak ı;onüllü 
V&rdımcr hem§ireler kurnınun ikillci 
devresine 1ateklllerin kaydı kabulUne 
~lanmıştrr. Beyo~lu ,.e Beşiktaş 

mıntakuında. bulunan yabancılardan 
kursa gireceklerin timdıden oubeml.zc 
mllracaat etmeleri UAn olunur. 

Fransızca ders 
Orta mcı.ıcp \'e IJ)clcı ılr ıı. ıııııh; 

lrnlanıura \e l-r1ı1ıısızl'11'>11ıı ıterlct 
u .. lc rst,•}c'Dlcre ııd!ı;a ı ~era 1fo 
rı<ın5HCI ders \'erılır. 

\ rzu e<len ter \'oJ. ıı ıııı; ı tıaası ııılıı 
"Fransızca Öğrelmenı" t'.\ınıııe ~I 
rahen ve~ll ıatırlrrn mıırııeaııı 
tdcbllırlı-r. 

Bir all" için 12 - ı:; ya.,ııı.rında bir 
kız çocuğuna ihUyaç \'Araır. \'&Rıttn 

N. A. a.lresine müracaat. 

Aı.llyo OOrduncü Ticaret. :.\lah t. e
ınc!ııiııde n : 

Galatada Bü.>11~ Mfllct Hanı 40 
No. da 1atc!o Yen{.,ar&.t oğlu \!ekili 
.Av. HayıJar 'I regün taratındıın Tak 
sim Panaroınapalaıı No. 1 <le 1'oko 
Berlsbek aleyhJne altı JtıtA emre mu· 
hıurcr senet mucibince 600 liranın 
faiz m:\sarffl muhakeıae Ucretl ,·ekl· 
let ,.e tazminatla birllkte tnhslllne 
mUtedair açılan dıwadao (.lcıla)·ı mUd
delalcylıe gönllerllen dıwa o rzubal 
aureli mumaileylıln .25/(/940 tarihln
de mezkCır ikametgAbını tcrlte(lcrek 
Budapcşteye g1tu~: \C Budıı.pC§tede:.ı 

lkametg~h \'e adresi meçhul oldu~J 

tebliğ mazb&tuır.a verilen me~nıhıı.t 
tan anla~ılmakla ecnebi r:;ernı k<"tltı 
uwıu dalreoindc teblif;ıt !craııı ıuüm· 
kün göılılınediğinden H. U. V.. K. 141 
ve HZ inci maddelerine tevfikan da· 
\'a arzu bal suı eti illneıı tebliğ' edil· 
ml§tlr. Bu kerre mahkeme ,unu ola
rak 11/9J940 S. 14. t.ayln olunduğun· 
dan bu huıuııta bir ay müddetle ·ili.
nen tebliğine karar verilmekle dave · 
tiye makamma kaim olmak 01:ere 
keyfi)et 11111 olunur. {32969) 

321, 328 ve 329 
doğumlular çağrılıyor 

\ 

ı:l'U..~OXO Y.ERLt .\8. 
~ t.:Bl:SISDEN 

Tallm ve terbiye dolayımle sevke 
tabi bulunan 327, 328, 3:?9 doğumlu 
!ardan {jandıtrma 11ınıfı barlı; ı diğer 

aınınara mensup sağlam, sakat, is 
IAm, gayri ts!Am :ihtiyat cr.ıtın bebe· 
ınehal fUbeye müracaatları ll!n olu 
our. 

·------------- - --------
ıstanbul Belediyesi 

ııanıarı 
i lk 

:\ dlık t.ı>mtnat 
~lra.&t (1) lıt'nıı 

24,00 l,SO 

{8,00 1 S,60 

12,00 0,(10 

2{,00 1,80 

so.oo 600 
S0,00 6,00 

200,00 15,00 
06,00 'i,20 

.. 

ÜakUduda Allk \"alde nıahalleıı:.nlo Cami ~okağıod:ı 4 nu· 
mnraıı Fertdunatn nıcktcb! blnaaı ( ı il! 3 sccc). 
Arnavutköy'llude LCıtfiye Mah. KUQükayazm:ı So. 19/13 nu· 
nıaralı r:v (1 ııene müddetle). 
Sil!vride 1''aUb mııhellel!indo 9 No. eski kilise binası ( ı ııc· 
ne müddetle ı. 
Kantarcılnrcla ~cpcİıckc;i sınan mcdrc.scıhnln 12 numaralı 
oda~ı ( 1 il! 3 :sene). 
Florl a ÇIU'ŞT!lt.,da kfı!n 23 No.lı dUkkll.n (l ilA 3 srne). 
Florya tarşmnda k!tln 9 No.ıı dtlkkAn (l na. 3 seneı. 
Floryn çarşmnda kt.tn ı No.lı dUkkln (1 ııa. 3 sene>. 
KaragOmrtlktc Kilise sokatındıı. kAln 61S No.ıı dilkkft.n 
( l ll.l :: ııenc). 

• 
Tılltk Jtlro mubamınenlerl ile ilk teminat miktarları yukarda ~ıızılı 

ı;11yri menkuller hl.z&Jıırındıı gosterile:ı n1Urldellcr için klra:·a Yerilı:rıek üzere 
e.ı;ık arttırmaya kon·.ılm~tur. Şaı tnamclcr Zabıt \•e JJ:uarnelM MUdUrlil~ 
kaleminde görülecektir. lh:ıl 9/s,·ı.:ııo Cuma gtlnU ıı:ıat H de Dntmt EncU· 
mende yapılacalctır. Taliplerin ilk tcmin:ıt m:ı.t,h;.ız \ rya mel•tuplarile thııle 
öünU muayyen aaatte r.aımı Encum .. nd• bulunmaları. lG..'l=:i) 

Gelibolu Be'ediyesinden 
Açık ekBiltme .surcUle lhalcs1n'ıı 161i/9i0 tarihinde yapılac:ıtı 23, Z9 

H.aainll ve ı, 7 Temınu; UO tarihli \'akıt ı;ızeteıılnde nıın c'.Llnıı., o'ao 20<1 

toa Lava.mar\n k !SmllMl Ue liOO l:füı maklr.e yağı ,.e 200 kilo iillndir y&#ma 
" talip suhur ıtmcdl~nden cl>slltmo 16/7/340 tarllılndt.:ı itib:ırcıı aycı vcralt 

talltmda oa ıu.n uzatılarak ıhalnin!ıı 26/7/9~0 t.artWnde yapılacıı~ı ııe.n 

olwıur. • ( 6431) 

lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Borç aldıklın lıOQO Ura için Süleyman Aky'J.ze iklnci derece lpoteJ~ olup 
borç ödenmemesinden dolayı aatılmaama. karar verilen \'e tamamına yemlnll 
üç etıllvuku! tara!mdan (lZ0.000 ı Yltz: yirml bin lira kıym-et takdir olunan 
.Beyoğlu Cihıınglr mahalle.sinde Sıı·ascrvUer caddesinde 87 numaralı k1ır<>iı 
apartmanın l/H hisse3l satılacaktır. Evııat aşağıda yı:ı.z:Jıdır: 

l - Zemln katma cephede çlft kanatlı came:dnla glrlllr \'e zemlnt çini 
taıılıkla asansör mahallini ve bodruma 'inen merdiven ve !tapıcı odll.'iile 1 ve 
2 numaralı dairelerden ibarettir. 

ı numsralı d'llre bir koridorda be, oda. \'C bir salon ve bir banyo, bir 
bel!, bir mutbahtan ibarettir. 

2 - Birinci kat zemin içinde bir ııahanlrkta 3.4 Dtımaralara .alt olup 3 

numaralı daire bir koridorda diirt oda, bir salon, bir mutbab, bir banyodan 
ibarettir. lld numıualı d:l.lre bir koridor, 5 oda, bir salvll, bir ruutbah, bir ı 
b:ınyoda.n ibarettir. 

t numıırah dııltc iki numaralı dal.renin aynidir. 
lkinci katta ~. 6 numar:ıh daireler me\•cut olup birinci katın aynidir. 
:ı ncU katta 7, 8 numaralı daireler mevcut olup ikinci katm aynidir. 
{ ncU katta 9, 10 numaralı daireler mevcut oluaı 3 ncU katın aynidir. 
:O ncı katta 11, 12 numaralı daireler me\'cut olup 4 ncU katın aynidir. 
6 ncı lcatta 14, 16 numaralı daireler mevcut olup H nur.ıar:ıJ.'1 bir ko· 

ridor Uzerlne 15 oda, blr banyo, bir mutbalı, bir helAdan Hıarettır. 13 numa- 1 
ralr daire bir koridorda. 4 oda, bir mutllalı, bir bany~ bir helAdan ibarettir. 
.Mezkur katta bu daırdcrd"'n muda iki d )Jap, 2 oda üatll im palı taraça \ e 
iki taraftan demi!' parmaklık ve basamaklı merdivenle taraçaya çıkılır. 

Bodrum kat zemini çini bir korldordıı oduo ve kömürlUk mahalleri, a 
sanııör ,.e kalortter ve kızan mııballen olduğu gibi 7 oda \'C bir çaml4lrrlık 
mevcut olup mezkO.r koridorun arka tara.ta çıkılır bir s:ı.hnnlıktan mozaik 
rnerdl\·enlc arka. bahçeye lnlllr. Aydınlıkta. kargıltklı iki oda n1evcuttur. Mez
kQr aydınlık m.ıhalllnden arkadaki bi.>hçeyc mozaik nıerd.i\'en.le l.nlllr, ark:ı 
tarafta bir garaj veııor mevcuttur. ' 

0:1,)rl ıneukul: KArgir sahanlıklar çini, merdivenler mermer ba.samaklr 
ve ~emir pnrmnklık korkulukludur. lçcrlde elektrik, terkos, lı:ı\'ag:ızı, kıılo- ı 
r!!er ve ruıan:ıor leıd!<atı mtvcuttur. 

Hududu ı~adastro tesbıtl g'ib!dir. 
:Meııahıısı tamamı 1356 metre mUrnbb:ıı olup bundan ~8 rnetre murabbııı 

bi;ıa, mütcbakiııl bahçet.llr. 
Yukarda hudut ve c\'H! \'C me:ıahıı. yazı1ı gayrimenkultin 1/14 hissesi 

açık arttırmaya konuJmuııtur. 

l - İJbu gn)TlnıcukulUn arttırma :artnameai 28/7/IHO tarihinden iti
baren 9tD/l365 No. ile lstanbul ' ncU icra. dai resl.ni.n mua>•yc.'l numarasında 
.herkesin görebilmesi Jçin açıkUr, lıtnda yazılı olanlardan fazla nıalQmat al· 
ma;.. i.stlycnler itıbu prtnameya ve Dt-0/1:;ı;5 dosya numarasllo memurtyetı-
mt:e müracaat etmelidir. · 

2 - Arttırmaya. ~tirlk için yukarda y1mlı kıymetin yllzde 7,!S u nl.sbc· 
tinde pey akçaaı veya mlW blr bankanın tomlna.t mektubu tevdi edUecekt!r. 
(Madde: 124) . 

:ı - İpotek u.hl bi alacaklılar!& diğer alAkadarlarm ve irtifak lıakkı ııa
b!p!eriniıı gayri ınenkal Uz;crtnJekl haklarını huııuıılle faiz ve m~arata dair 
olan lddJalannı f§bu llAn tart.binden ltlbarnı yirmi gün lçlndo evrakı mllabi
telcrile birlikte memurlyetlmtze bll~lerl lc&beder. Aksi takdirde Tapu 
aicUU Ue sabit olmadıkça sau , bedeUnill pe.ylqmumdan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen gllilde arttırmaya. ı,tırtk edenler arttırma prtnamesiııi 
okum111 \'O lüzumlu maJQmat almlf ve bwılan tamamen kabul etını, a d ve 
itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 19/8/940 tarflıinde Pazarteai günü saat H ten 16 ya 
l•adar İltanbul. ncu icra. nıemutlutunda llç def& bağınldıktan 80'nr& en çok 
arttırana ihale edilir. Ancak arttırın& bedeli muhammen kıymetin yUzdo i:> 
lnl bulrnu veya. ıatıı ı..tıyenJ.n alacağın& rtıçhanı olan diğer alAcakWar bu· 
lunup ta. bedel bunlann bu gayri men.kul Ue temin edllml§ alacaklarmm nıec
muundan fazlaya çıkmazsa. ·en çok arttrranm teahhUdU bAkl kalmak ü.ıere 
artırma. 15 gün daha umdit edilerek 3/919•0 tarihinde Salt günU ıaat H ten 
16 ;)'& kadar ı.t&nbu.l ' ncU lcr& .meınurlutu odaamda arttıfl}l& l;>ıedeli aatıı 
ı.ııuyenın aıacııgma ruçhanı olan dlğer alac&klllann bu gayri menkuı ile te· ı 

ınl.n edllmif alacakları mecmuu.adan 'fazlaya. cıkmazı .ve muhammen luyme
tiıı yüzde Tli illl tutmak p rtlfe en çok arttıra.na. ihale edilir. Böyle bJr bedel 
elde edllmeue Uıalo yapılmaz, ve aa.uı 2280 No.11 kanuna tevfikan geri 
bırıtkılır. 

6 - Gayri menkul kendisi.ne ihale olu.nan kimae derhal veya. verilen 
mühlet içl.ı:ıde ihale karan feaholunarak kendblnden evvel en yülaıek tekli!· 
te bulunan klmae arzetmıı olduğu bedelle alm&ga. razı olursa. ona, razı ol· 
rııaz veya bulunmazııa hemen 15 ıün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok 
arttıran& ihale olunur. 1kl Uıale araamd&Joti tark ve ge~n günler içill yüzde 
rı ten heaap olunacak falz ve diğer zararlar aynca hükme hacet kalmaktı· 
zm metnuriyetlmlzce alıcıdan talı.ili oluı:ıur. (llladd'l; 133). 

7 - Alıcı arttırma. bedeli haricinde olarak yalnuı Tapu ferağ harcını, 
yirmi ıenelik \'&kıt taviz bedelln1 ve llıale karan pullamıı \'erı:nege mecbur
dur. lllüteraklm vergiler, tenlirat ve ta.ıızırat ve dell&llye reııminden mtıte· 
velllt belediye rüsumu ,.e mUter&kim vakıf icaresi alıcıya alt olmayıp arttır· 
ma bedelinden t enzil olunur. 

• l§bu gayri menkul yukarda gösterilen tar ihte tıııtanbul 4 ncU memur
luğu odaeınd& ffbU lllıı ve gösterilen arttıml8ı ~rtnameai dalreaindc aatıla.· 
cnğı ilAn olunur. (32963) 

~ahlbl : ASIM US Umum oeır1yah idare eden: 
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,------------------------·· 
Türkiye Cumhuriyeti 

Zir aat Bankası 
Kuruluş f arihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk LiTaaı 
Şube ve Ajans adedi: 265 

7.ira i ve ticari her nevi banka mu- meleleri 

Para biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Veriyor 

t.lraat Banka..."lwda kumbaralı ve ı::!·"-"•z ~arnı.f besapl• 
rınclu e o az öO Urası bnluuanlara senede 4 d efa çekllec~ 

k.nr'a ile n,ağıdak.1 plA.na göre lk ramJyo dağıtılacaktır. 
• Adeı ı.ooo ' Liralık •.OOO Ura 
• • aoo • ı.ooo • 
C • ~O • L OOO • 

ıo • ıoo • '-000 • 
ı OO • 60 • G.000 • 
120 • H • t JJOO • 
ı sll • ıo • uoo • 

DiKKAT: Hesaplarındakf paralar blr sene lçlnde 60 
liradan aşağı dUşoıtyeolere ikramiye çıktığı takdi r de«- ıo 
razlaslyle verilecektir. Kuralar senede 4 defa: 1 EylOL 
ı BlrtndkAnun. 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çeklleı•ektl r 

Bı>~ı ldtğı yer: VAKiT Jlotbnaıt Btllk Ahmet Seoengil _,, 
___ _:_~~--------~~-----~~~~~-·-·--~~~~~-----~~--~--~-------------~---~----

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 20 / 7 / 1940 vaziyeti 
AKT.IF. 

Kaae: 
A.tt.m: 8a.t1 Kılo:ram 
Banknot • 

Ufaklık • 

71 721 .uo 

• • 
OablldekJ HUlaablrler: . 

rurk LlralJ • • • 
llarlçl('k.J MııJaablrler. 

Altın: Safl Kfloıram 6 691 800 
AJtma tabvW kabfl .erbut dö· 
vtzler • • • • • • 
Diğer dövf%ler ve borçlu Klirlnı 
tıakfyelerf , 

Hatlae TahviUerl : 
Deruhte ed!leo evr&kJ nakdiye 
kar,1lığı . 

Kanunun 6 • 8 rnaddelenne tevft. 
kan Ha.zille tarafmdan vW te. 
dıyat • 

8cneda& (.JU.ıdanı: 

Ticari Senedat . . . 
~11b11m ve tab vit&t eUr.danı: 

Deruhte cdlleD evrakı ııakcli· 

,yenin kar~ılrğ'ı eatuam ve 
tabvillt itibarı kıymetle . 
~crtıe.ııt Esham vı Tabrtıat: 

Avan~ar : 

HaziDeye rua vnd. a\·aııa • 
Hazin"ye SSSO No. kanuna goıe 
Açtlan altın karvılıklı a\"ans • 
A.ltm . ve cfö\'IZ üzerine • 
Tab\'llAt Uztrlne • 
Hıs3~dsrtar • 
Muhtelif • 

• • 
• • 
' . 

100.881.943.67 
9.699.281.-
1.863.042.41 

2.742.367.86 

9.412.678.10 

38.713.48 

21.263.865.55 

158. 7 48.563.-

19.310.196.-

260.237.055.09 

47.999.536.93 
8.275.818.22 

- .-
26.722.000.-

9.125.55 
7.808. 722.-

T~kb 

l Temmuz 19311 t.&:ibinde.o itibaren : 

.. 

Lira 

112.#1.267.08 

2.742.367.{!6 

30.715.247.13 

139.438.367.-

260.237.055.09 

56.275.355.15 
. 

34.539.847.55 
4.500.000.-

23. 730.553. 7C 

664.623.060.56 

P.ASt E 
Sermaye 
bıUya& akçeal: ' ~ {lı• 

A.dl ve fevkallde • , , 1 1 

Hwıust . ı ı ı ı 

Tedavtudekl Banknotları 
Deruhte edilen evra~n nakdiye 
liltıunUD G • 8 inci maddelerine 
te\'flkan Huiı:ıe tara!mda.ıı vakl 
tediyat • 
Deruhte edilen cvrakJ nakdiye 
bakfyeııl • • • • 
Kar§tlığl tamamen altm olarak 
lllveten tedavWe vazedilen • 
Reeııkont mukablll lllveten tcda, 
va.zed. • • ı • • 

MEVDUA.'I! ı 
rotk Llraaı 
A.ltm: sıtı Kilogram 1882G,72 
3550 No. kanuna göre hazineye 
açılan avans mukablll tevdi olu-
nan aıtmlar: • • , • 
SAi'l kilogram 36 7ll54rıS 

Dövl& TaabbUdah ı 

Altına tabvUI kabil döviz:ler • 
Diğer d6vlzler . ve alacaklı KJI· 
ring bakiyeleri • 

' luhtellf , , ı ı ı ı ı 
- - ----

6.188.666.15 
6.000.000.-

158. 748.563.-

19.310.196.-

J 39.438.367.-

17.000.000.-

200.500.000.-

55.655.706.91 
~o.480.939.6~ 

51.643.228.22 

3.359.77 

Jtl.563.258.38 

. 

T9b 

tııkonto haddi "C 4 Allm üzerine avarus % 3 

p 

L1ta 

ıs.000.000.-

12.188.666.15 

356.938.367.-

~ 136.646.69 

51. 643.228.zJ 

30.566.sıs. ıs 
116.149.534...S 

-
664.623.060.S! 


