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Japonyada amele partisi 
lağvedildi 

Tokyo, 7 ( A.A.) -Domei ajansı bildiriyor: 
Amele sınıfının yeglne partisi olan "~· 

yalist kitleler" partisi bugün liğvıedilıni!tlr. 
Merkur partinin azaları, teıkil edilmesi Prens 
Konoye tarafından tasavvur edilen tek mi11l 
partiye iltiha.k etmek niyetindedirler. 

Talas, 7 (A.A.) - S.t>ık General Dö 'Gol, 
ııymen, askeri mahkeme tarafından dört sene 
hapse ve yüz frank para cuası:na mahk<krn dil
miftir. TDARJC EVI: Ankara Cacı ISTAN'RU1 eo:'elgraf: VA.KIT- Posta 1tutu111J: 4ft* Telefon: 21'18 ı Yazıı • ·,ı43 -; ı1 • ldarel 

ı n g i ı iz ı .e r ' Iskenderiyedeki Fransız 
f::.1::Z!~~~ filosu Sil&htan tecrit edildi 

delll salılllere Alman beyaz kifabıôd311iki Cebelüttarıka 
Mayo döktüler vesika _daha neşredildi 

IAlldra, 1 - lnpıi& hava ıwvveuertne meD.1Up tayyareler Alman B&l
bt deald '" 'lnlal denb:tndekl bCll11D Norveç sahillerine mayn dökmll§ter
dlr. BQlQn Noneç ablllerl l'efllmez bir vaziyet &lmqt.ır. Alman naıtalan 
'8&Jaln1 teplaauıt& çalıftt'ken Jnsills tayyareleri tarlaları tazelemlflerdir. 
B1lttın Noneç ..ıuııcrt tehllkeU mmtaka oımuıtur. iki mayn tarlumda ılm
dlye k&dar eıı u OD iki pml batmqtır. Aynca bq geminin de b&tmq oldu. 
lu Te birçok pmllerln huara utradlklan da blldlrllmektedlr. 

Şimal denJJdDde bulunan Alman kontrolu altmcbkJ bUtUn Umanlar da 
lllaynle kapatdmlflardn'. 

Aftbra, 7 (A.A.) - Bet nu
maralı Alman beyu kitabında 
çıknut olan veaikalarm nC!rine 
devam ediyoruz. 

Bu husustaki D. N. B. telgrafı 
aıağıdadır : 

Berlin, 7 (A.A.) - Hariciye 
nezar~n yeni DC!riyatının 6 
umaralı vesikası Batvekil Dalad. 

yenin 19 kanunusani 1940 tarihli 
bir el yazısıdır. Bu vesikada söy-
le deniyor : ~ 

General Gamelin ve Amiral 
Darleandan, Rus petrol aalıala -
rının muhtemel tahribi için bir 
muhtıra hazırlamaları rica edile -
cektir. 

Blrinct ıekll: Karadenbıde Alman· 
yaya malı.su• petrol nakllyat.nnn in-

/ l k t l • • t l kıtaa uğratılma.aı b&lıl• mevzuu ol'1l ngi iz uvve erın f n aarruz arı bllbuaa Alman gemileridir, Bu tak-
dlrtle Ru.aya harbe .UrUklenmlyecek
tir. 

Tobruk'ta italyanların iki büyük ..r:.:~...:. .. =.: 
h 

. • k 
1 
d rudan dotnJya tevcih edllmif bir te-

arp 'gemısı araya oturtu u ::~=::-..::-

"S. O. S batıyoruz,, 1 ~~~~n~~!~. d~~~i~dü!P~!~~ı~,!~~~~! _ E~~ ~;F.] 
I ' ti A "k ıJma mensup tayyareler, 5 tem- tır. iki tayyare ve bcıv.in depolan menin protokolunıı. mUtealliktir. 
p re veren merı a tnıııda Tobruk üzerine muvaffa- yakılmııtır. (Der>amı 2 ncidt) 
nıubribi deiilnıit t kıyetli bir bücuu.ı ya.pmr§ ve ıe ~ Donanmaya ınenaup diier bir , •• _ _,_ _____ .....,.-..,....,--. 

. 1 milere se1lb tam darbo b.1deyte. tatyare filotu, Sicilyada Cata .. 
:: ~:ıuul ;-vı~ı!:ter~ldo mittir. Bi~~ra >:apılan. bir ke - ~ya hücum. etmittir. ~ki hangar 

-.nıhrtplerlndeD ~. den 8.f&tıd&- , ıif UÇUf'I ılri bUyiik ıemın.in ka - ~erine tam ıaabet vakı olmuı ve 
ki ~o teısr&ft ·~· • raya oturm~ ve bir gemmin de dort yerde yanıtn çılmıııtır. Bu 

· · kıçır:ın derin ıurette suya ıirdi .. yangınlar 32 kilometre uzaktan 
"'Bir Alman denlaltı ~mı.tntn fini ıöstermittir. Daha küçük ıözükmekteydi. 

darbalııl mOteaklp ynq yavaı ba- bir ıemi yana yatmıttır. Bir kiu· Bütün tayyarelerimiz tam ola· 
lınıru. Alllbarlara Mı glr(yOr. Uç •a. vazör ile diğer bir gemi tehlikeli rak dönmil§tür. 
at durablUrla.,, vaziyette bulunmuıtur. Dün öğleden sonra Maltaya 

llidJH, lspanya Ahlllerlnden -tOO 6 temmuzda Barolia üzerine bir hücum yapılmı-.tır. HUH' A· 
11111 açıkta 'YUkua ıeımı~ır. ıı 

Aınertıcan ••&rri.. torptdo muhri· 
blQdq imdat lp.reU &ldığmı bildiren 
"'llacka1 Radyo,. bila.hara, imdat lf&
hUaln D\&hnct h&kkmda bazJ fllphe
ler lllevcut oldutunu blldlrmi§tlr. şup 
be71 "-lbeden elbet, telgrafın •'Barrt,. 
ldJı itweUeı Jıu tafımamUI idi. 

Bahrl)e r.e .. .are•J, yapf.ılı ~kJkat 
tan aoora ... Barrt" torpido mµhrıoı ııe 
te111a1& pçmJı oldufunu ve bu ı;enıl
ldn bir k'.uaya utıaınamı, bulundu
lıuıa 'blldinntıtır. 

Şovyetlerin Y ugoılavya 
elçiıi Belaradda 

bilBd~1"1 rt:ıf, 7 ( A.A.) - Anla ajansı 
ır Yor: 

al ~VYetler DlrJitlnlıı ne:lfrat elçi_ 
lllq 

1
°tJlkc.v, ~fakutlnde elçilik me

bal~ •r~ Te Tas muhabirl oldu,lu 
la" ~ilk: sabah ı.aııt altıda Yugos
lstasyond met ~erkezlne l(elmlş ve 
lal't ·ıe • harıclye yüksek meruur
fnıdan :'1&lbuat mümesstılerl tara. 
- al'tıla•nııJtır. 

Şehbeııder öldürüldü 
-~~) - Surtyell tefler· 
- ....... k&tJednllılft.ir, 

yapılan hücumda atılan bombala- yıftır. Bir tayyarenin diltürUI • 
nn yilzde kırkı, büyük bir aı - d':ğü, diğer bir tayyarenin tab.. 
keri tahanüdün ortasına dütmü~ rip edildiği aarulmaktadır. Dört 
tür. Bir düşman .bombardıman aivil, hafif yaralanmıttır. 
tayyarcai ile bir avcı tayyaresi Almanyaya hava akınları 
ha.ara uğr&tıhrıf. nakliye kıta .. Londra, 7 (A.A.) - Hava ne-
ları ile diğer kıtalar fiddetli mit· .zareti tebliğ ediyor : 
ralyöz atC!ine tutulmuttur. İngiliz hava kuvvetlerine men 

Bir bombardıman filomuz, t • 111.1p bombardıman tayyareleri, 
talyan tarkl Afri.kasında Zula tay dünkü gün zarfında Deit Hav.en 
yare meydanına hücum etmi' ve < lJevnmı 2 ncldd 

l ngiliz nazırlarından Atli diyor ki: 

Bitlerin zaferi 
Fransız bırliği~ın tah1ibi 

ile elde edilmiştir 
Londra, 7 ( A.A.J - Atli, dün 

ıece, radyoda mühim bir ?utu~ söy. 
lemiş ,.e ezcümle demlşlır kı: 

_ Bıı ılakikatJa yalnız muharipler 
delil fakat bütün memleket büyük 
saati bekliyorlar. Biz, hedefine ur. 
mıık için hlc bir vasıla)' I ihmal et
mh·cn ve metotlarında amansız ve 
me'rhamcl~iz hareket eyllyen bir 
düşmanA karşı lopyekiın bir harJ>e 
girmiş lıuhınu)·oruz. 

Jelinin maAlübiyetlne şahit olduk. 
Bu netice yalnız silAhlann ku\'Vetl 
ile delil a)"lll zamanda geniş bir 
mikyasta Jlıtlerln diğt'r lılr silahı. 

nın lstlmnll ile etdc edilmiştir. Bu 
diler silah milletin birlilinin iti
madının ve manevlyatınm tahribi
dir. Bunun neticesinde kritik saat 
ııeldiAi zaman mlllelln azmi mefl6c 
olmaktadır. Bitler, d11inıa bu ları
da hareket etmiştir. 

Fikir sahasında 3·alnız deiılllz. 
Her yerde, hürriyeti sevenlerin kal 
bi bizimle beraberdir. Bug(ln biz, 
bO.rriyetln ön safında, köprü batı. 
nı tutuyoruz. Bu hilcumu tardetti
limlz zaman, billün memleketler
deki hilrrıyel kunetlerl Hitlcrl dll
,nrecek ve nazi sistemini yık:ıca.k. 
hr. 

Frunsıının yeniden doğması lcln, 
tnılllerenln baAlöp olm:ıması Jtızım
dır. Avrupnnın lıllrrl)'ele kavuşma. 
sı lcln, nazlzimJn mııiU6P olması lA. 
ıımdır. Avrupada hürriYetin son 
kalesi muhafaza edilmek isteniyor. 
sa bu kalenin muhafızları vaziyetin 
icıpları n:ı göre hareket etmekte te
reddüt etmemelidirler. Son günler
de bül!k bir mlUetin, Fransız mll. 

Miiii Küme maçları dünkü 
müsabakalardan sonra bitti 
c.ı a · L8civeı 1.l aler Şe1rn piy .. n 

(Yazııı 3 üncüde) 

Cianonun 
Berlindeki 
görüşmeleri 

Müzakere edilen 
meseleler gizli 

tutuluyor 
Berlln, 1 ( A.A.) - s. ımıer, bu

gtln aaat 12,30 da, bqvekllet dalre
lllndr, Kont Clanoyu kabul etnıiftir. 
Mtll&kat emasmdll, Alman barlcly. 
nazın Von Rtbbentrop ile ttaıyanm 
BerllD bUyUk Elçi.il B. Altlerl lle Al
manyanm Roma bUyUk elçtal B. Von 
M&ckeuzen de hazır bulunmU§tur. 

Alman bqvek&let dalreaindekt cö. 
rtlfmeler, aaat H.1~ .te nihayete er
mi§tir. Bunu mUteaklp, B. Von Rlb
beııtrop, Kont Clano ıeretbıe Adion 
otelinde bir öğle ziyafeti vermiflir. 

Boula, 1 (A.A. ) - D.N.B. Aja.naı 
bildiriyor: 

ttalyan ılyut rna.hatlll, Kont Cla
no'nun Berlinl zlyarettni, en ön llLlta 
gelen bir hAdtae olarak tellkkl et.. 
mektedlrler. Ahvali hazıra dıalJ'eaiııde 
ve ezber cihet, bu ziyaret hu•uat bir 
dikkati mucip olmakla beraber, mez· 
kQr mahafll, Alman - İtalyan ltWak 
ve tepikt me•l8t çerçeve.ı dahflbıde 
sörllfmeleri pek normal telAkkl et
mektedir. 

"önUmUzdekl g1lnler zarfında etra. 
fmda mUzakerat cereyan edecek olaıı 
meaeleler bakkmda, flmdlllk laf•Ult 
verllmeabae 1nıkAıı olmadJIJ da Ulve 
olunmaktadır. 

8erlla, 1 (A.A.) - Kont C!ano, bu 
&lqam hu.sual trenle, lggal aıtmda bu 
lUDaD arulyt slyaret için prbe b&· 
reket etmlftlr, Ziyaret, pek muhtemel 
olarak iki g1ln .Urecek ve bu esnada 
eak1 garp cepheatnın en malılm mm
takalan gezllecekUr. 

Roma, 7 - Kont Ciano'nun Bcr
lin ziyareti sırasında yalnız askeri 
vaziyet değil fakat yarınki Avru. 
panın esasları da hazırlan:ıcaktır. 
Bu esaslar dahilinde Anupa denm. 
b sulha kavuşacaktır. A,·rupanın ye. 
nlden tanzimi için cenubu ~ark me
selesinin ba:tl de lbımdır. l\lihver 
devletleri bu maniayı da orıadan 
kaldırdıktan ıwnra Avrupa deumlı 
sulhuna kavuşacaktır. 

lnıillere harbe de\·:ıın kararın
da ise de yalnıı kolruış olan bu 
devletin harLe dc,·:ım kararına 
ehemmiyet nrilmemekledir. 

1 

Baskm yapcnlarm Fransız tay-

• 

-
yareleri olduğu tahakkuk etti 
Fransız tayyareleri geni· 

deri silahlandırılıyor 
NeTyork, 1 ( A.A.) - Kolumbla 

Brodcutıng Amerikan radyoaunun 
blldlrdltıne göre, lakendertyedekt 
i'ranaız !lloau, İngiliz bahrlyeal tara· 
fmdan atllhtan tecrit edtıınııur. Va
ka, tkl filo arumdakt doetluk dola.. 
yuiyle hlçblr bldllıeabı vukubulmut· 
tur. lngllbı makamları, Franma bah· 
rlyelUerine memleketlerine iade olu
nacaklanm blldlnnlflerdir. Fakat 
l'ruuııa babrlyeWert, Jngllterenın ya.. 
moda mUcadele)'e devamı ten:ih et
mlflerdlr. 
~lr, 1 (A.A.) - 1'ranmı umu

ml laUhbarat eervı.ı bildiriyor: 
Oranda Uç bU)'Uk ve btt kQÇUk 

l'ranaız pmJal karaya oturnnqtur. 
Bretagne zırhlU11Ddan 200 kifl kur. 
tulmuttur. Dünkerk, Provence ve Mo· 
pdor pmllertnde 200 klfl ölmUı ve· 
,. Ul'tiiııbmlfo ft lııtt tttbeiNll 4ıe 111 
IJ atır eurette J'U'&l&Dmlft1ı'. Ltmaıı 
mlllwndlelert karaya oturan gemile. 
rSıı yUzdUrWmul çarelerlnl tetkik et· 
mekledlr. 

\ '111. 1 (AA.) - Hava•: 

Jl'ranmı Amlr&llık dalreelııln tebµtl: 
Slla.htan tecrlt edilmekte bulunan 

Ud Franıız denbı tayyare motmuı. 
yeniden ıllWandmlmJftır. Bu 1k1 ft• 
ıouııa. MarMlkeblr aulkaııtma lttır&k 
eden lııcWz barp gemilerine Cebeltlt
tankt& hGcum etm!ftlr. .A.q'aıt bir 
bU7'lk lqDls barı> semlaiDe tabetıv 
nld olmUflur. 

Nev11ork, 7 (A.A.) - 0 Steranl" 
Vierıes adalan önünde demirli bu. 
lunan beş Amerikan destroyeri ln
lilizlerin Martinik'dekl Fransız ıe. 
milerine ulllmatom Termeleri üze. 
rlne Taai,y-.u kontrol etmek icin bu 
adaya hareket etmlttir. 

Martinik'deld Fransız: harp ıe
mileri mukavemete karar nrmlş
terdir. 

W,J, 7 (A.AJ - Huaa ..;.asıtwn 
bildirdJllne nsıaran, bahriye ne
ıareti ne~retlili bir teblilde, lntlL 
terede bulunan deniz Te haTa kuY. 
fttleri kumandanı Tlsamiral Muse-

(DcrNllllı J nold•) 

Amerika 
Nüfuz mıntakasındaki statüko-

nun tadiline karşı koyacak 
N~-york, 7 - Re!alcumbur Ruzvel

tll) k&Ubl Örley buglln Ruzvelt namı
na gazetecileri katıuı ederek beyan&L 
la buluıımuı n bilhaua Jılonroe dok· 
trinl hakıkmda Amerlkaıım hlçblr fe
d&kl.rlıkta buluıwmyaca~ bUdlr
mitUr. 
· örıe1 M:oıııreo dolrtrintııln sarp llmf 
k11reabıdekJ kıta ve adalara tepıW 
lle buralarda bulunan ecnebi varbk. 
l&nndald Statükonun tldlll mQmkUD 
olanuyaca.pı blldirmlf," Alm&Dya
naı bu huauata Amerlkaya bir nota 
vererek bu doktrlnl taıumıyacatuu 
btldtrd1flnl beya.n etmlft1r. 

Ylrm.1 bir Amerik&D cumlıuri,.u 
barlclye ftklllert içtima edenk Kon· 
roe doktrin1n1n ftlmıılil ulrlrmM bir 
karar vereceklerd1r. Rel"icmmbar ita 
velt bu mwleler Jlülnncla KGrdıll 
Hul ile telefonla ~. 

Amerika Bir1eflk Dmetlerl KcıD· 
roe doktrlDJD1D Asya ve A-mıpada da 
AmerUıadaldne mtıvul bir f8)dlde 
tatbikini lltemektedir. Awupa laar. 
binden pllp çıkacak bir AJmaQa 
garp llJ8lf kUreabıdekt ecııebl toprak
larına da v&zıyet etmek ı.u,.cektlr. 
Amerika buna mn.a.ade edemea, lıu 

( DeDGmı J ncl,ı) 

Romanya Başvekilinin nutku 

Romanyanın yeni siya· 
si istikameti ebedidir 

Petrol t irketlerindeki 24 lngiliz 
hudut haricine çıkanldı 

Bükrq, 7 (A.A.) - Stefani: dir. Bu ananeler ı~di artık yeni 
J:l•tvekil Jigurtu millet partisi olnuyan hatti halihazırdaki ihti. 

şdı aıfatile dün akıam radyoda liftan evvel bile vakayii takip c· 
IÖylediği bir nutukta bilhuaa dmıemiı olan bazı ıebeplerle ih· 
Romen ekonomisinin Avrupanm lil edilmiş bulunuyordu. 
~eni nizamında büyük değifik - Bükrtı, 7 ( A.A.) - Braşov O\'ası
l~kler geçireceğine ipret etmit • nın petrol ıirkellerinin eski mDdür 
tir. Romen ekonomisinin yeni ve teknikcllerlnden mürekkep 24 
veçhesi memleketin zirai inkip - tnıiliz hfik6metce verilen bir ka. 
fına ve ziraat erbabının hayat ae· rar mucibince dün Romen loprak. 
viyesine istinat edecektir. lan haricine cıkarılmışhr. 

Baıvekil, Romanyanın iki bil- ' Romen Pu1Amma-
yük mihver devletinin çerçevesi yaz tamt Japta 
içinde aldığı bir istikametin artık Bühtı, 7 ( A.A.> - D.N.B. Par. 
bir emrivaki olduğunu 5Öylmıit- :Amcnıo, yaz tatiline başlamlfbr. 
tir. Bu istikamet ahval dolaynile ParlAmentonun ictlma deneaitıe 
ittihaz edilmit bir tedbir olmadı· nihayet ' ·ermesi tu bakımda• mO
lı gibi muvakkat mahiyette de himdir ki, parlAmento. ıJyui mah
detildir. fillerin bekledikleri ıtbl Be5orabya 

Romanya bu yeni iatilcamet ile Te flm:ıll BukoTlnanıa terki mese. 
eaJd ananele~ avdet etmekte • IPlnJ müzakere etml7eceJrtfr. 



2 - VAKiT 8 TEMMUZ '1!MO 

Fransada parlamento 
Sistemi kaldırılıyor 

Türk Okutma Kurumunun 
kongresi dün yapıldı 

Tür'A: Okutma Kuru.mu (Da -
rüşşafaka) yıUık kongresini dün 
saat 14,30 da Darüş~afak.a.nın 
konferans salonunda akdeylemi~ 
tir. Kongre General Hakkı Şina~ 
sinin reisliğinde katip İsmail 
Sizginman ve Raci ile ha§lamış, 
çok münaka~alr olarak devam et
miştir. 

Beş aaat süren güriiltlil\ı içti
madan sonra memleket büyükle
rine tazim telgrafları çeki.lmeai -
ne, idare meclisi azalarından 
müddetleri biten reis Sezai. aza
dan Hafit, Ayni Zade Hasan 
Tahsinitt yerlerine yenilerinin 
intihabr ruznameye tevfikan ya -
pılmı~ ve gizli reyle Sezai, Ha
san Tahsin, Hafit tblı:aen, mün.. 
hal diğer azalığa . da Jş Bankası 
Umum Müdürü SalShaddin Çam 
intihap cdilmi~tir. Bu meyanda 
21 rey alan Salih Murad da ye
dek a za olmuştur. 

] Milıl piyango çeki idi 
.AııJcaN 'J (Bmuf) - Milll piyan-

gonun 2 met tertip s ttncU 
BugO:ıı saa.t 17 de 19 

keşide.si 

l!ayuı 

atadyomunda çeldlmt~tlr. Bu mUna· 
eebetle piynngo mUdü1"1UğU, bundan 
ııonrakl tertiplerde onda bir wıullln

den vazgeçUğlnf, •(tanı bUet, tam lk
ramlye) eaa.mıa. d<SndOt\lnU ha.lka bil 
~Ur. 

Bern, 7 (A.A.). - D.N.B. ajansı ı ıslahat teklifleri hakkında bir çok 
bildiriyor: arkadaşlarının fikirlerini dinlemiş-

Havas ajansının verdiği maliıma- terdir. 
:Marscl Hero, mim asamblenin 

toplantısının tel1iri hakkındaki te
zini müdafaa etmiştir. :'lfone, sos -
:raJlsUer grupu adına, parlamento. 
nun hükumetle işbirliği :rapmağa 
hazır olduğunu tebarüz eltirmi!,\lir. 

Vişi, 7 ( A.A.) - l\febusan mecli. 

,..:nin salı sabahı ve Ayan mccli~i
niıı de s::ıJı günü öğleden sonra top-
lanacağı teeyyüt erler gibidir. Bu 
toplantılarda, milli as:ıınblcnin çar
şamba günü yapıJncak içtimaı hak
kında kararlar verilecektir. Toplan .. 
tılarıı 400 il:i 450 mebıus n ayan 
:ıznsınııı i~lirak edeceği tahmin o
hınmaktadır. 

Ke.'1deye fstlklAl mal'§lle b~Iaıımw 
tır. Neticeler §Udur: 

150.000 lira kazanan 
• 43546 

50.000 lira kazanan No. 
37159 

lıı nazaran. Fransız Başvekil muavi
ni Laval, Fransanın bütün siyasi ,.e 
içtimai hayatını tebdil edecek ih
tiIMcu mahiyetle bir teşebbüsü it_ 
zerine almıştır. B. I.aval aynı su .. 
retle miJlcl meclisi tarafından ka
rar alarak, parlamento sistemini il
ga edip, Başvekil l\fnreşal Pctcn'e, 
Fransız devleti iı;.in yeni bir kanu
nuesasi neşretmek hakkını 'Vermek 
!c~ebbüsünü de füo:erine almıştır. 

Kendisinin -Oe iştirak ettiği mü. 
teaddit parlamento azaları içtima. 
larmdıı, La-ral, , mezkur azalan bu 
kararı kabul etmeğe daYet elmiş. 
lir. Buna sebep olarak ta, totaliter 
devletlerle teşriki mesaının, nor
mal ,.e vatana müfit bir surette ye
niden teessüs edebilmesi için Fran 
sanın, yeni rejimini, totaliter mil. 
lctlcr rejimi ile lıir hizaya getir. 
ınesi lüzumunu ileri sünnü5tür. 

ingiliz kuvvetlerinin taarruzları 

Heyeti umumiyenin üzerinde 
durduğu mühim meselelerden bi
ri 8 senelik tahsil hayatında her 
ne suretle olursa olsun bir sene 
dönen talebenin tasdikame veriL 
mek surctile ~ktepte ihracı key 
fiyetiydi. Bu hususta temyiz 
mahkemesi ceza daireai azasr.n -
dan Abdullah Vehbi çok kuvvetli 
müdafaada bulunarak yedi sene 
sınıfları nuntazaman geçmiş bir 
gencin herhangi bir hadi.senin 
tahtı tesirinde sınıfta kalmasının 
onun istikbalini mahvedecek şe
kilde mektepten ihracının muva
fık olmadığını ileri sürmüş ve 
ken.disini miııal göstererek bun -
dan otuz küsur sene evvel bu ta
limatname mevzubabs olsaydı 
kendisinin bugünkü mevkide 
memleket~ nafi bir vaziyette ola
mıyacağnu ve çok feci bir vazi
yette kalacağını müdafaaten söy~ 
!emiştir. Buna rağmen birkaç 
muhalif reyle kongre meclisi ida
renin bu kararım tasvip etmiptr. 

Kongrede münakaşa mevzuu 
teşkil ~den ıbir hadise de Oımıan 
Bey matbaa.6ıntn. kiraya v erilme
si idi. Aza-dan Emin Alinin sual
lerine idare meclisi namına Ha.. 
san Tahsin, Çorum mebusu Mü
nir, kurum muha.seıbecisi emekli 
evkaf umum müdür muavini İs -
mail Hakkı Mukni cevaplar ver
mis ve ko.ngrc idare meclisinin 
çok yerinde olan mUıkarreratım 
tasvip ve senelerdenberi büyük 
bir muvaffakıyetle Darüşpfaka.
yr idare eden heyete teşekkür ve 
me§ktlr mesailerine devamlannı 
temenni eylemi§tir. İçtima bazı 
mesailin görü~ülmesi için :ama -
nın müsaa.desizliğine binaen bu 
ay içersinde ba~ka bir güne bıra
kılmıştır. 

30.000 lira kazanan No. 
23728 

15000 lirak zanan No. 
22149 

Yeni kıı-nunu esası alelade bir 
taklitten ibaret olmı:rara1', Fransız 
k:rr:ıkterini nazarı itibara alarak, 
Fransanm kalkınma~ını kolayla.5tı
racaktır. Bu kanunu esasr, katiyen 
irticakarnne olmayıp, bilakis içli. 
mai noktai nazardan ı;ok cüretkar 
olacak, ve hukuku, mesaiyi, aileyi 
\ e vatanı garanti etmekle beraber, 
clevlele de hkümran1 otoritesini ia_ 
de edecektir. 

Yerine tek bir parti kaim olacak. 
olan siya!;i partilerin ortadan lialk. 
masını mucip kılacak bu ıslahat, 
Fr:ınsanın siyasi tarihinde bakjkf 
bir ihliliıl teşkil edecektir. 

Ha•as ajansına göre, millet ınec· 
lisi tarafından bu projenin l•abul 
rdilmcsinden hiç şüphe edilme
mektedir. 

Vişi, 7 ( A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: 

IAıval, 90 liyan azasının iştirak et_ 
liği 1.ıir toplantıda önümüzdeki haf. 
la millt asambleye arzolunacak ıs
lahat projesinin mümkün olduğu 
kadar calıuklukJa tasvip edilmesi 
lüzumunu tebarüz ettirmiştir. 

Lavnl'dcn sonra Bonkur, Fiyan
sct, Astiye ve Jos mülahazalarını 

hildirmiş ''e nihayet, toplantıya rL 
vaset eden Berard, ''mümkün oldu. 
~u kadar çabuk surette sulbü yap
mak ve mfinııknı;adan a:r.ade dc-ram
h bir hükumete. riyaset etmek üze. 
re,. memleketin mukadderatını eli_ 
ne almış olmasından dolayı büütn 
Fran~ızların mareşal Petcn'e min -
ııettar oldııklnnnı söylemi5tlr. 

Vişi, 7 (.-i.:A.'.) - Htt\"tı.S ajansı bil-
diri:l'Or: • 
Ayım ve mebusan azaları cvvelld 

ııün aralarında tgplantılar )·apmı~
Jardır. Ayan aza~ının toplantısı bir 
temas mahiyetini nşmamı5tır. ::'ile. 
Jııı~lar ise. I.a1'al, l\farke, Pom:ır \"C 

l'barnegarny'ın iştirak ettikleri bir 
loplnnltd:ı, kanunu esasi ür.erinde 

( Ba:Jtarafı 1 incirle) 

Alman tayyare fabrikasına, Var
lhaven ve Flesinge Holanda tay
yare meydanlarma karşı hücum _ 
lar yapmıştır. 

İki tayyarcmiz avdet etmemiş
tir. 

Dün gece bombardıman tayya
relerimiz Kiel ve Vilhelshaven de 
niz üslerini bombardunan etmi!}
lerdir. Dok, inşaat tezgahları ve 
Vilhclms Haven.de hangar ve de
polar üzerine Hamburg ve Kuks 
havende doklara hücumlar yaprl
nuş ve müteaddit yangınlar zu -
bur etmiştir. Kolonyada demir -
yolları bombardzman cdilmi§tir. 
Holandada Şipol tayyare mey • 
danı da bombardıman edilmiştir. 
Bir l?ombardrman tayyaremiz av
det etmemiştir. 
lngillereye yapılan hava taarruzu 

Londl'a, 7 (A.A.) - Hava ne
zaretinin tebliği: 

Dün gece dütınan tayyareleri 
İngilterenin şimali §arkİ sahille -
rine müteaddit hücumlara teşeb -
büs etmişlerse de hava da1i ba
taryalarr tarafından püakürtül -
müşler.dir. Sahil civann-da bir köy 
de birkaç vill~ harap olmuştur. 
Birkaç ölü vardır, yaralıların 
miktarı fazla değildir. 

Denizlerdeki muvausıe lngilte.re 
denizlere hakim bulunuyor 

. Londra, 7 (A.A.) - İngiliz 
radyosu, yaptığı bir ne~riyatta, 

İngiliz, Fransız, İtalyan ve Al -
man filolan arasındaki nisbetle -
ri tebarüz ettirmi~tir. 

İngiliz radyosunun verdiği ra-
kamlara göre, nisbetler şöyledir: 

İngiltere: 22 
Fransa: 7 
İtalya: 6 
Almanya: 4 

İngiliz radyosu, bu rakamları 
verdikten sonra mülahazalarına 
§Öyle devam etmiştir: 

Fransa ile mütarekenin ak.din -
den sonra, 7 puvanlrk Fransız fi
losu, Alma ve İtalyan filolarma 
ilave olunacak ve bunların nis -
beti 17 puvana ~ıkacaktı. Bunun 

F aydah bilgiler, merakh şeyler 

Fransada bugün
kü idare şekli 

neticesinde de, dünyada hemeıt 
her yerde gemiler bulundurmak 
mecburiyeti olan İngiltere, Ak -
denizde mutlak hakimiyeti terk 
edecekti. Fransız filosunun mih
ver devletleri oüzütamlarını faz. 
lalastırmasının mümkün bütün 
vasıtalarla önüne geçmek, İngil
tere icin hayati bir mesele teşkil 
ediyordu. 

İngiltere, bu neticeye varmak 
için her şeye teşebbüs etti. Fa -
kat, bütün gayretleri boşa gitti. 
Bunun üzerinedir ki, İngiltere, 
Orandaki Fransrz amiralına, ya 
teslim olmak veyahut Okyanus 
aşın bir Fransız limanında silah
larından tecrid edilmek talebin -
de bulundu. 

Bugün, İngiliz ve düşman filo
Jan arasındaki nisbet ayru olarak 
kalmaktadır. Yani İngiltercnin 
filosu, 22 puvan, mihver devlet • 
)erinin filosu 10 puvandır. 

Londra, 7 ( A.A.), - Amirallik 
dairesinin tebliği: 

Alman beyaz kitabından iki 
vesika daha neşredildi 

(Baıtarafı 1 incide) l hıJdld dahi ollale.r, aneak bUro tan.. 
Donanma tayyareleri, .hu sabah Protokol metni 1Udur: ti:zfıerldir. Franı~ ve :b:ıgilterenln bıı 

erken yaptıkları hücumda, Bergen "Kafka.ııya. petrol mmtaJı:aema. vesikalar muJıtevıyatma muta.bık ted· 
do Alman benzin depolarına ciddl karşı Frans~ İngiliz hava hücumu birler almış olduklarnu l.<ıba.t e~en ~ir 
hasarlar fras elmişlerdir. Benzin .. B G eeY yolclı.ır • .Almanlar, mUttefiklenn, 

munhasır:_ın atun:ı, _roznyc ve İskandinavya da dahil olniak tızere 
depol:ırına ve bir sarnıç gemisine, Bakıl Lasfıyehanelerıyle limanlarını bitara! devletleri harbe karı§ttrmak 
pike tayyareleri müessir bir ~erl istihdaf eder. llk altı gün zarfın. ve yanlarında. yer almağa mecbur et
hücum yapmışlardır. Hücumlar, da Ka.fkasya t.<ıSfiyehaneleriylc li.:. mek 1ç1n plAnlar hazırlamr§ oldukla· 
hava dati bataryalarının şiddetli manlann yüzde 30 ita 35 inin tah. rım .ııöylediklerl zaman da insanm 
mukavemetine rağmen, muvaffakı- rip edileceğine itimat olunabilir. :zihnine ayn! dtljUnce geliyor. Bu Al. 
Yelle neticelenmiştir. Tayynreleri - Bu hareket için kul1a.rıxlaca.k tay- man haber1erin1 ciddiye almak haki· 
miz, fıeri dönerken, benzin depola_ yare adedi 6 Fransrz gnıpundan ve kate.n çolt gliç. :Müttefiklerin ıstrateji
rı yanmakla "Ye hücuma uğrayan Uc İngiliz filosundan mürekkep 90 ııl "imdiye kad.ar II1151lnl fazla hayran
mınlakanın büyük bir .k1<ım1 du _ ila 100 tayyareye baliğ olacaktır. lığa dUşUrecek bl.r mahiyet gösterme_ 
manlarla kaplı hulunmald:ı idi. Fra.ruııı grupları: BakOys. derpiş e· di ise, bundan bu derece abdalca. ha· 
Tayyarelerin 11epsi ~alimen dön- dilen tar"hlerd aknı yap bilecek su reket edecekleri :mtna.sı herhalde cık· 1 

• e. ~ · nıaz. Filiyat ı:ıudur ltl bu memlekeUe-
müşlerdir. rette tec?iz. edılecekl~r<lir· Fr~sız ri buglln Almanya işgal etmıı bulun. 

NeJuorr.-, 7 - İngiliz amiralliği ~plan ~t~yaten yag depolanyle makta.dır ve bu terazide, diğerlerinin 
Suapel denizaltı gemisinin bir gün- mucehhez ıki adet farman 222 gru- plblarmdan çok daha. ağır çekınek
dc Norveç sahillerinde be~ düş - pundnn ve 4 adet gelen Martin gru. tedir. 
man yardımcı megisinin batırmı, pundan müteşekkil olacaktır· Bu 
olduğunu tebliğ etmektedir. gruplar her akında takriben 100 c b ı k k• 

[(ahire. 7 (A.A.) -lngiliz umuml tasfiyehane üzerine ceman 70 ton e e Utları ta 1 
knrargahının tebli~i: bomba atabileceklerdir· Düşmanın 

49349 33718 37579 23480 ~·~3~ 
numanlr biletler onar bin lira, on. 
da. bir hesabile bin lira alacaklar
dır· 

Sonları 8 rakanıiyle biten numa
ralar 20 ~er lira ku:anmı~lardır. 
Ondabir biletler 2 lira alacaktır. 

33 le biten numaralnr lOOzer lira 
hzanmışlardır. Onda bir biletll'r 
10 lira alacaktır. (00 r.ıkamiyle 
biten numaralar 150 ::ıer lira ka
zanmışlardır. Onda bir biletler 15 
lira alacaJ.:Jarclır. 

Sonları OH olan bi!eUer de ik.i.
~er bin lira kazanmı~lardır. Onda 
bir biletler 200 lira alacaklardır. 

Amerikanın nüfuz 
mıntakası 

( Ba~tara/ t 1 tn.clde}; 
mesele hakkmda 21 Amerlkım cuın• 
lıuriyeti hariciye vekilleri b1r karar 
ittihaz edeceklerdir. Monroe dokt:rlnl 
Hludiçlııi ve Felemenk Hindl.!tanmıı. 
da te~m.il olunacaktır. 

Çiln.kll .Amerika bu F.ran.au; ve Fe
lemenk mU.Stemlekelerinl kendi tesir 
ve emniyet saha.st dahilinde kabul cL 
:mektedlr. 

1'108.kova, '7 - Nevyork Taymil 
ga.zetesl Kordel Hul'lln :Monreo dok
tl'inl hakkındaki beyanatını tab111 e
derek Almanyanm garp nılllf küresin· 
deki ecnebi arazisine vaziyet etmeaL 
le Amerikanın, Almanyaya. ka.r§ı mu
ha!!ım bir şekil alacağmı yazmaktıı

dır. Ayni zaman.da .Amerika. Japo:ıva
nm Şa rkl Asyadaki harekltma dl\ 
mant olmak fikrindedir. 

Nevyork, 7 - .Amer1kan harlciye 
Nazzrı Kordel Hul .Amerlka.nm AntJJ 
adalarmda. A.cil bir mUdahalede bulun. 
mut IUzumunun mevcut olmadı~ı 
beyan etmiştir . .Ancak Amerikan tor· 
pido ınuhriplert ''e aahil .kontrol kuv
vetlerine mensup harp gemileri nıti~ıt
hl t aı!atlyle vaka mahallinde bulun. 
mak üzere Fransız An.tillcrine git· 
:ml§lerdir. 

Garp cöll.inde, keşif koJiarımız, aksül:ımeli ve Alınan avcı tayyare- f ·ı · X unanistanla Almanya 
yeniden düşman cephesine girerek lerinin muhtemel mevcudiyeti, bu ransız geını erı arasında ti" "'aret muka-
Bardia.Capuzzo yolunu kesmi~ler. ameliyenin müessirliğini geniş öL "' 
dir. çüde azaltacaktır. <Ba~tarafı 1 lncideJ velesi İmzalandı 
Habeş cephesinde, 4 temmuzda Bir Jngiliz gazetesinin licr'ye karşı, Fransız hükumeti ka- Atına, 7 (A.A.), - Röytcr: 

Cnssala'da, düşmanın, evvelce bil- kal d ntınt takibatta lmlunmaita karar Yunanistan ile Almanya ara.mıda 
dirilenden maada, 8 hafif tank, iki vesi ar hakkın a vermiştir. son hattalar zarlmda yapılmakta. olan 
layyare ve 300 insan :kayıp verdiği yazısı l'i#, 7 ( A.A) _Havas ajansının ekonomik görüşmeler, bir anla~ma. 
gelen mütemmim malumattan öğre- Lond.r&. 7 (A.A.) _ Gothenburg'da bildirdiğine göre, iYi malumat alan akdl ile netlcelenmiştlr. 
nilmiştir. çıkan ''Ni Tid,, gazetesi, Almanların mahafilde, ltalyamn :Fmnsıı: do·- Şimdiye kadar hesaplar bir mark 
Diğer cephelerde kayda değer bir Fra.naada. bir vagonda. bulduklarını nunma Te han kuvvetleri hakkın. mUsavi 4.3 drrahml U7.erlnden yapılır· 

şey yoktur. ldd" tu~ı d ken, bundan böyle bir mark mUs.ı.vl 
ı& e 6 ve Alman radyo:ıunun ve da mlitareke şartların nı tadilfıt yap 46 dırahml tizerinden yapılacaktır. 1t-

Almaııla.rm Bıı.rp Faaliyetleri İtalyan propagandasmm geniş bir .IJU• mağl kalml ettiği teey:rüt etmekle. halAt Ye ihracatı kontenjanları !azla. 
rette yaymakta. olduğu vcsikn.Ja.rı ba- dir. Hnva'i ajansı, Fr:ınsızların J;o- ll!§lmlnnşt.ır. Yeni ltonter.janlar, ı 

Berlfn, 7 - Bir Alınan sert hü- his mevzuu ederek diyor kl: nuJmuş olan t:ık;\·iı.latın lağ\'ınt ta. Eylfllden itlba.ren meriyet ınevklıne 
cum botu, Vayt adası açıklarında Almanların muzır ves.1.kalar bul- lep eden telgrafının, Türn'deki 1- girecektir. Almanyaya. zıral madde 
allı bin tonilatoluk bir vapunı b:ı.. makta hUSUBi bir ma.ııa.rotlerl var. talyan m[itarekc komisyorıunuLı, lcr, ez<JUı.nle lizüm ihracı için tedbir
tırmıştır. Norveçte, lngilterenin bu memleketi ınezkılr ahlamın muvakkaten ade. ler alınmıştır. lki memleket arasın-

Cenubi !ngiltcrede as.kert hedef_ işgal etmek niyetinde olduğunu gös. mi tatbikinde Fr:ınsanm serbest dakl ticaret h.ı.cmi nıO.him nlsbette 
lcre karşı hava hücumlarına denm teren k~ğıtıa.r lteşfettUer. Bittabi bu bulunduğuna dair telgrafı ile knr. artmaktadII". A:mnn mallarının Yu· 
edilmiştir. Falmut limanında sekiz korkunç plA.n, Almanların kahra.mruı şılaşmış olılu~unu bildirmektedir. nanistana girme&n.i kolaylaştırmak 

.Birkaç gündenberi Fransada bir meclis halinde toplantıya. ça- bin tonilatoluk bir ticaret gemisi hareketlerlle önlendi. Almıı.nlar, siya- için Yunan gümrük tarifelerinde ıe-
idaro şeklinin değişeceği, bugün- ğıracaktır, Bu toplantıda anaya- yakılmıştır. net melekleri &ibi, Norveç! ka.ııatlan B k d b l nezzüller ya.pılncakl.ır. 
kü rejimin yıkılarak yetine fa• ,__ d'li k . altına aldılar YO mlitlıiş İngi1iz işga. ey OZ a U UD&D Ces et Yeni anl~nıa, yalnız Almanya. bak-

sanın .t1<V11Usulması ve ta ı uv- ;\fanş dcnızinde bir yardımcı linden kurtardılar. Ayni §ey, Belçika-
şist bir rejim kurulacağı söyleni- vetle muhtemeldir. Mebusan ve lıarp gemisi ve bir karakol "eınisi Dün sabah BeYkozd::ı sahilde bir kmd~ değil, fakat ha.len .AlmanyanıD 
Y

o 
9 

" da ve Hollandada. da oldu. • . 1şgalt altmda bulunan memlel:ctlcr L 
r. ayan meclisleri bu tadili nasıl ve Arado 1 6 tipi denizaltı gemisi Bitaraf bir mUşahit. kendi kendine ce~et bulun~uştu'.. ~nnun hı~ haf. ı;in de muteber tulunmaktadır. 
Fransa 1870 cylülündenberi karşılayacak ve ekseriyet buluna- baftnlmıştır. şu suali sorabilir: Nasıl oluyor da ta enel ~lenız~. sırmış ola~ bır ~:ı.- ı netgrııd, 7 (.\ .. \..) _ D.KIJ. Ajan· 

bir cumhuriyettir. Hakimiyet ınil- cak mı? .• Bunu önümüzdeki haf- Dün, düşman, on tayyare kaybet- hiç kimse bu sözde plAnlarm maddi hıs oldugu .so_ylenmcktedır. )lud- st billliriyor: 
lete aittir. Kanunlart hazırlayan, talarm hadiseleri gösterecektir. miştir. bir ema.rcs!nl görmcdl? Bu vcslko.lar deiumumil i k tahkikata başlamışı ı r. Yarın Belgradua. Yunnnista.nla Yu-

bütçeyi kabul ve icra kuvvetini !lll-------------~'.19---------------------------------------------~ go!ilavya arusmda iklısadl mtizal•crat 
mürakabc eden parlamentodur. Yanım sıra, ba.§tan a§ağı beyazlar Ku"'çük h ·ıka"' ye _ Ulaan, ne yapryo~sunuz? ba~lıyacaktır. Bu müzarel<atın baı;slıea 
Parlamento da iki meclisten mü- gi~, yalnız başında gUmtı,ş telleri , Deyinceye kadar baktım ki 0 açık gayesi, tedlyat mc3elelerlni ycnlllen 
rckkeptir. Biri Ayan, diğeri Me- eksik gelin gibi, yahut gelinlik bir - nohucll ve sarımtırak etekliklerin ar- halletmektir. Bu iki devlet arasında 

busan meclisi!.. kızcağız gidiyor. ÇEK.RDEKTEN YETiŞMELER ' kasr, tıpla biraz öı:ıce a.yni yoldan ge. mevcut olan l.:llriog mukavelesi, Nl-
Mebuslar doğrudan doğruya a- 1 1 çcn gelinlik ve nazenin kızcağızm, o sanda. fcslıedilcı-~k. Yl'rlne serbest tlö. 

~~-t~=d=c~~i::n:ı~çina:: ''Kenarın dilberi ~~o;~~!,, I ~:=y~~:ı~:~ş ~~~ eteltllğinin ar· ~::t:~t~~i 1~:~ı;e~e~d~~:!c':ı~~1~a~t!~ 
<l • ekk . D kuz Diye ke.ıılliip atmış olan eatrin bu ıYazan ·. Osman Cemal Vakıa, atılan dutlardan. bazılarının, dl Yugosıa,·ya, ihracatmm yüzde otuz 

an mtir eptir. o sene i- katt htlkmUnlln hill.fma, görseniz: bu eteklere çarpma.sr Uzerlne hatunca- beşinin döviz olarak verilmesini ve 

çin seçilir! Bu iki meclis, mesela klzcağız, ne de nazenin! .. -----·-----------------------• ğızlar, ellerini arkalarına. götUrcrek bakiyenin ltliring tariki ile tediyesini 
cumhlll'Teis intihabında olduğu geriye doğru balunıyor değillerdi; !a- talep etmektedir. Halbuki Yunanis-
gibi mühim meseleler !karşıamda 1ki metre kadar bir mesafe ne, bir dU,şünUp buna bir ma..na veremeyince genclnki sarı Ue turuncu arıuu bir kat köpoğlular duUarı fırlatır fırlııL tan, yalnra yüzde yirml ikisinin dö-
müştereken toplamr ve buna müddet hizdda yU.rlldüğUmliz, bu baş. içimden: şeydi, Biraz sonra baktım, soldaki maz, hemen duvarın ardına btızUldUk· Yi.%1e ve bUlUn bakiyenin kllrlngle ö. 
"MiUi meclis" derler. tan ayağa. beyazlar giylnml§ gelinlik - Belki bu da. yepyeni ve belki de yılcık bostan duvarının arkasından ıerl için, berikiler meseleyi anla.yamı- denmesini istemektedir, 

İcra kuvveti cumlıurreisine ve ve nazenin Juzcağız, tabll genç ve çe· kenar mahallelere mob!lus bir moda- ZIP çılctı gibi, il<i ba11 uzandı ve bu- yorlar, eteklerine çarpan bu ıeylerin, Seyriisef er Jioııfcransı Soııa Erdi 
"k ld"x..' • in b' be 1 dır' ba~Jar, tel1'l.§la bir sağı, bir solu şavul· ya 0 adaki tl d t ıA nom.a., 7 (A.A, ı - Resmt ma.hııfil · nazrzlara verilmistir. Yedi sene vı çe o '"'6~ .ç ıraz sonra n · r o arın ar:ı..sm an rt' ... mr~ 

~ geçti ve •imdi biraz o önde, ben arka- Diyerek yürlldüm. ladıktan sonra, hemen ortaya ikiışer tek tUk çekirgeler, yahut ağ-açlardan den bildirildigine nazaran, Senato a· 
irin intihap olunan cumhurreis " d cı i · il ı 11 •· u ı 3 da yUrtlmeğe ba~ladık. DönUşte, yine ayni yoldan geçiyor- de kol uzandı ve kolların u:::annıasile dıfütilen yapraklar sanıyorlardı. za~m an ann nı e e c: ı" nvanın 
tekrar intihap edilebilir. Nitekim d B 1 h 1. t 1 iki ta f birlikte, önden giden ka<.lmlara do<'lru Neden sonra, benim m:azım üzerine haiz Alman delegesi Martius tarafın· 
b · nk'" • • L Fakat o ne ya Kızın, o bembeyaz um. u yo , ay ı en la, · ra ı o ugti u reısıcum.hur öbrön i- bir ı1.euJer fırlatıldı. Derken birkaç sa- rueı>ele anla~ıldr. Anla§rldt ammo. za- dan ıiyaset cclllen seyrU!eser konfe. 
k . . d f • ih etekliğinin arkuı yer yer ve koca. ko- boatanlar, eski yangın yerleriyle çev. " u 1 lı •- _, e 
ıncı e a ınt ap olunmuştur. niye sonra a~"JJI hal ve lıarekct tek- vaUılarda hoııatın ya~ı kesildi. Nasıl ransmın m za ı:er:ı.tI ıı.ume eu•.»1J v 

N ca benekler içinde... rilıniş bir yoldu. TesadUfe bakın, ki , " t · ı t k 1 B ı •~ta 
azırlar, mebuslar meclisine rarlanınca i~i c:akar "ı" bi oldum. Bos. kesilmesin, l~:ıradut lekesi bu, belki anzmı 0 unan pro 0 ·o• u gar... n. bu sefer de önUm sıra o benden otuz, " - ., 1 

karşı mesuldür. Teşrii kuvvet ile Koyu §erlbt renkte olan bu benek. tan duvanııı, mllml:Un olduğu kndar, gUntin birinde Almanlar glı·diklerl Almanya, Yugoslavya., Romanya, S 0 

ku · ter, bir, ı"ki, hatu Ü"., b&a değı"l kl bun· kırlc metre kadar ilerden bir ana kız, d k f k t k d ·· .. vaky·• \c ııaearlstan tarafından ınıı:a icra vveti arasında bir ihtilaf .... " "" yandan siper ~lilrak adımları hızla"· yer en çr ıır, a ·a 0 on ugu yeı-uen ~ 
h !ar, ruısıl!a ve kazara bir yerden ora- yahut ı;clln kaynana gidiyordu. Tabit ,, <>ıkmaz' edilmi~tit·. 

çıkarsa cum urreisi ayanın mu- ya. sıçramı!JI cliyeyim! D~UnUn bir yaz ve lıava sıcak oldugu için bunla- tırdnn. Bir de ne ~öreyim, dm•arm İ • Ta~r;ya ço' şükür ki bayan zııde ~.[ C'zkl:r protokolda alAkadar de,·· 
vafakatini aldığı takdirde mebus- arkasına gfalcnen köpoğlular zavallı . • - ıe•.ı'ur, anyr"-e!•ı·leı·ı·n •-shil edilmesi tıı...~ kere, daracık, kıpk.ı.s:ı. ve keten he!- rın sırtlarmdakl roplar da oldukça . let', o nrahk cm d" ayni yağmura ~ "'' ....,, ~ ""' 
lar mecn~ı-.wağıta'bilir. vasmdan daha. beyaz bir etekltğin ar. delwlte \"e apaçık renk!J Jdil~r. Uzak- kadmlann ctcl::lerınl l,ara dut yağ- Ç tutmadılar! Tut.ealaı dı benim de hıı.· prem.ibini kabul ederek, tıırt!e ,.e sı?· 

Şimdi ajanslardan öğreniyoruz ltasmda. on be,, J;rnıi tane koyu ı;;t!· tan gôzlimUn kestirı.!:ğine göre, bun- nıııruna tutın'lmı~lıır mı lim ha.raptı, ı;link ii o.E;"lln ı-"nim d" ar- yahıı. t mt-sclelcrinin haJll için 15 TeJ11· 
ki Peten hiikUmeti yakında me- rAbt renkte benek \'ar. Bir müıldrt !ardan ya~lısmm clbısc~i açık nohudi Ben, duranık başımt uzatıp da: ~ k11ııld:1. l;cten elbise ,·anlı. ın•ı .: ıı. ı.loğru \'lyana<la. tekrar lçtin1ıı 
busan ve ayan~ecli~crini ~illi ~~~~----~----~~~~-~~-~~~~~~~~-~~- ~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ etmPğe ka~r ve~~~rili~ 

...... 
G 
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~rop dOfDndokoe: 

Tarihin sabahı 
ALMAN. Frm np!Wl•hiı 

lsilliial brla• -- lmrta-
lılch Wr lda ........... J!a kin Jiiz 
elli ...... alb ..... mi milleti 
..... hofulattr. Her dörit
teıa soma, iki ......ı.llMin aiWa • 
~ 'bileclilderini pnülr. ~ 
~- li'rile, haclattan .-..., 
ltö,_ Mit6n mil1- :Ja71icb. Bir 

3 __________ ,__ ___________ , 

KORSAN TAHTELBAH iR 1 Dünkü spor hareketlerit 
Milli Küme maçları dünkü 
müsabakalardan sonra bitti 

İngiltere adaları istilA edilebilir mi? 
... ._ _________________ KonanDoyl ~ ..... 

resi içinde neticeye kati tesiri olan 
kendi rolümü fıikiiye edeceğim. llk 
hareketim, ikinci sınır ıdört deni-
7.altı ,gemisini, hareket üssü ittihaz 
clliğim noktaya göndermek oldu. 
Bunlar, gündüzleri 20 kadem suda 
yatmak ve yıılnıs ıe

ce1eri sıı:run yüzüne çıkmak fizere 
orada bulun:ıcaklardı. Zuhur edecek 
bir fırsat ne kndar cazip ve ah\"al 
ne derece müsait olursa olsun dilt. 
man:r hiçbir surelte tecavüz etmi
Yccekl~rdi. Bu hususta kati Ye sıkı 
sıkı emirler verdim. Vazifeleri, ha. 
reketsiz, görünmeden beklemekten 
ilıaretti. Bn mühim noktayı ihti79t 
filotlHiinın kumandanı Krot kapta-

~ da .-W;at, -- pPİ!-i, biit6a ftlltat.ıile .._ kini 
lcÖriildecli. 

Yalma 11ir Uık "Abaa ı..ar-'' 
İsin harcanan kaiıt o kıt'a11 
~..,._ kadar ptur. Kıraet 
lcitaplannda Wle .,. .... 1"ı •tef• 
li Yazdan hep Wliris. 

1914 zaferi, 1870 boıqunwıun 
örıiinde dörihniit Wr kılıçtı. 
Fran.a 1940 da Wr Jc... daha ye. 
nilerelc ... 1a11Ci .U.clen tlifür • 
dii. Milletlerin tarihinde parlak 
.. ,, ............. ,.,nıldar ,...,. •• 
na unlamrlar. Bu itimrla aon 
feliket, bQ- claba pJlm,.,mık ü. • 
z~ bir ;,en ..Wı demek deiil. 
dır. fnım)ar diiftülderi yerden 
kalkarlar. 

lnailtcıre, hoerler karf111nda 
~clıiı sün "Rad,ar Kipliq, 
(Şahane hir clera aldık. Bu den 
bize Jeai bir İmparatorluk kura
calc azmi va ec:ektir.). 

sarı-Lacivertliler şampiyon 
f tadında yapılan Dünkü müabd:aJardan 80ftra Befiktaı betf.nd, Altay altıncı, 

Dün Şere_ v• f Fenerbahçe. aıruile Feneıbüçe birind, Gala- ~ltınordu yedinci, Vefa eekimı. 
~taaaray ıar:ı~an IOftra milli tuaray ikinci, KulıafısgücU ü - cı oldul~r. . .. . 
Beıiktat maç b'tt' ..,r.-:ı Gen .. 'erl>irlili dardüncii Geldim dlinku mU..bakalara : 
küme müaabakalan 

1 ı. 11
'""""" ~ G.S.: 5 • Vefa: 2 

Demiıti. Decliii sibi de oldu. 
F._...,... da, son bozrundan Poliate: 
böyle aiı1li bir den almaıı bekle
nebilir. Nitekim bu a,anılclıim 
bazı alimetlm de belirmİftİl'. 

Mesaıeıer: 

"Oran" hidit .. inclen •onra or
lalığ.,. bulanclıimı dünkü ı•za 
Yoldaılannı biribirlerine düpnan 
•ttiiini aöyli;Jenler var. Hat tA 
bugttnkü telgraflarda FranAD•n 
lnıilter-eye harp açbjını bildiren 
haberler de ıörülğyor. 

Ar abadan düşen ço
cuk ağır yaralandı 

-
inhisarlar Veka-

letinin bir ı 
kararına dair i 

Alman dnl'Dıab ajanılar, "Cebe 
liittank" ı Franaaz tayyarelerinin 
bombaladıimı &ütün dünyaya 
Yaydılar. Vqi kapbc:alarında le~-· 
rulan bir hükumet, Fran .. yı §il• 

neyen düımanlarla birlqerek, 
lngiltere79 harp ilin edebilir. 
Birkaç pilot "Oran" an intikamı
nı almata lcalkıtabiJir. Fakat kim 
ne derae detia, ı._a-.,.e Fran. 
ıız milleti kılıç çekmiyecektir. 

kcrenköyünde Sonbahar sokağı_?
da 17 numaralı evde oturun ?tob~s 
biletçisi Hasan, .kendisine ~ıt y~k 
arab:ısHe ~ün sanı 12 de evınln o
nilnden toprak taşırken, arabanın 
ön tara(ında duran sekiz )·aşların
daki oi}lu bmall muvaıenesinl kay_ 
bederek düşınüş arabanın tekcrJc
iji göğsünün üzerinden geçmiş, ağır 
suretle yaralanmıştır. 

AGACTAN DÜŞTÜ - Çenıelkö
yünde Ü),nak sokaAmda 4 nmnarn
da oturan garson Ali, allesile bera. 
her Çenge~köyflnde lsmallln bahçe. 
sine dut Yemek lizere silmiş, Ali
nin 9 yaşınd:ı tocuğu Abdülkadir 
ağııçtnn düşerek muhtelif ye;Jcrin
den yaralanmıştır. 

lnhlaarlar Vekili Ralt Karadeniz, 

l
prap tstlhaaliniıı aerbut hale getL 
rtleceğlnl mUJdeledi. lrlUjdeledt diyo
ruz, ç(lnkU bu aerbeatı memleketi
mizde mOhlm bir hareket yapacak
br. Birçok mlltepbblaler, yen1 yeıO 

. fabrikalar kuracak ve Uztım mtıs. 
tahalli lçlD oldutu kadar birçok 

'0 ,, h•d' • Öz Fransızlar, ' ran a 11e11 • 

ni, bir cinayet değil, bir ameli • 
yal .ayacaklar. 

Şimdi. henüz kuanlılctayız. 
Belçika Kralının teılim olduiu 
gün, Franl8 lcöpürmii9 ve "J.eo.. 
r>otd'' a ağız dolusu söwniiıtü. 

Yalnız, bir kiti, kralın yanın -
da mü~avjr ıtfatile bulunan bir 
lngiliz ıubayı: 

- f.Jüküm vermekte acele et -
rrıiyelirn. • • 

Demitıti. Bu ai.,..th, il.ti • 
Yatlı JÜaa ciimlein Wr Sil' ka• 
Pllı; açbjına artık tüphe yok.• 
tur. Demek daha o umandan u
laıı, 1.rkılClqlan uumdf korkunç 
bir cerıinlik h6kürrı sürü7or • 
11\u~. Ortalık duruld~t:tan tOll?a 
bütün banlann iç 1üzlerini öt • 
t"en~iU. 

F ruuı:dar, Mlki "niçin haTbe.. 
f1iıoruz?» diye ıonmatlar ve bo
\ur.a dövüttülderini sanarak in· 
ri:i?Jere lunnıflardır. Fakat ıiri· 
~ilen ~a, iati1dil İçin 
lıır harp oldafanu halk ulamua 
da vuiCCleri uzatını ı~ o·. 
11.lttlar cılllette t.öyle bir iddiada 
lı uluaıunazlar. • 

Hila o aebepler deiifmemitür• 
Cuızün, reami Franaa ile, aııl 
F rnnsa araıın~ bir fikir ve fÖ• 
r.ül uçurumu var. "Peten' le 
"Gol" ayn ayrı düıünüyorlar. 
Yarı.,, l'll!lletin ruhuna tercüman 
danlar kazaucaJc, Fran10yı • -
c.lk onlar diriltecektir. Tarihin 
bekledi:;i bu ıabah yakındl1'. 

Hakkı Süha GEZGI N 

Erbaada Parti 
intihabab 

( .J 1.1'. ~enet srkreterliğincc fps. 
lıl' l lt·n l.rha:ı Parti lntih:ıb:ılı l'e· 
ll ı leıınıı~. idare lıl'\Pllnc se, ki On
ılrr. :'ıh"taf.1 Tan~h:ı, Sehri Aya_ 
. un. Mı·kkı Ozkorkut, Kirami S:ı~·. 
1 nhlr ll:ı~nra, Behçet Ostlln seçil. 
•rıı.,ırrdir. 

P Jrli lıaşkonlıllına Se,·l,;I On der, 
lı 11 .. 1 ı '1 başkanlığına Kirnrui Say 
'
11 ıl ııı !ır, 

Fransızca ders 
ı. ~11 tıı ıııckkp \e lı~dcrılc ıknıııle 
" anlara \'e Pl"Bnsszcasını flerlet· •il •le • 

rı a 1 ~t"'"nlere ml\sa'ıt şen1'!le 
;sı1ca ders \"etlllr. 

"l·r rıu edenler \'ıkıl matbaaınnda, 
fatı anıııca Ojretmenl" ismine şl· 
f'ıl .. ~~I veya tahriren müracaat 

---!!!_er. 

BiR ÇOCUK Dl~~tZDE BOGUL
DU - J\ircçburnunda 7 numarada 
oturan on bir yaıtlarındA Snil, e'·
,·elki akşam denize girmek istemiş, 
~üzmek bllmcdfğinden çırpınmaya 

ba,ıams~tır. ÇocuAurt feryadını du. 
~anlar imdadına )"elişmişlerdir. ı-·a. 
kat f'nzln su yutan Salt blrnz sonra 
ölmüştür. 

OTO~OBtL ÇARPTI - Aksaray
da oturan 20 yaşlarında Perihan • · 
dında bir kız, Fındıklıda tramny_ 
dan inerek karşı tarafa geçmek l!I. 
temlş, fakat aksi istikametten ıel
mekte olan 2191 numaralı ıoför A· 
linin idaresindeki otomobil kendi
sine çarpmı,, başından aiır suret. 
te )'arnlamı,tır. Şofür yakalanmış. 

,.aralı h:ıslaneye kaldırılmı,tır. 
PENCEREDEN DCŞTO - Bafra. 

dal? lstanbula tedavi edilmek üzere 
selen 12 yaşlarında Nadir adında 
bir çocuk mlsarır olduitu Binbirdi
rek Jşık sokaiında 23 numar~h 
e't·in penceresinden bakarken bır
denbire muvazenesini kaybederek 
sokaJa düşmüş, belinden Te vücu. 
dunun muhtelif yerlerinden yan.. 
lanmıştır. 

ÇOCt;Kl.ARA ÇARPAN OTO:\IO. 
Bff, - Şoför llasanın idaresindeki 
3874 numaralı kamyon Tozkopa
ran caddcı;inılrn geçerken, kucağın. 
da iki yakl:mndaki J,c)•lô adındaki 
kızı taşıyan 9 yaşlarında w Sullony:ı
ya ç:ırpınış ,.e iki çocugu tln ~~
re düşürerek vücutları nın muhtclıf 
yerlerinden yaral:ınınal:ırın:ı sebc. 
bl:ret 'ermiştir. Şoför. )'akal3nmış, 
yar:ılılnr lıaslııncyc kalchrılınıştır. 

J\l"\"l;YA D('ŞCP OJ.EX :\DA~l
ncyoğ:unun .Kalyoncu C'addesinde 
13:; nuınnrıılı enle olıırnn sobncı 
Galip en·elki gece e\·ine sarhoı O· 

tarak ılönmüş, eyin lı:ıhçcslnde do
la~ırken, üstü nçık üç metre derin. 
liginde bulıınan kuyuy:ı düşmüştür. 

Galip ted:ıvl edilmek lizere kııl. 
,dırılıf ığı Beyofthı hııstane!'lindc öl. 
milştilr. 

Maliye Vekili 
Ankaraya döndü 

Bir mi\ddellenberl şehrimizde 
bulunan Mnli.re Yekili Fuat Ağr:ılı 
d!in akşnm AnkarııYn dönmü~lür. 

Maarif Vekilinin 
tetkikleri 

Sehrimizde bulunan Maarif Ye-
Z Ay I kili llao;an Ali Ylirel huııün üni-

1 ta u~rsilcye gelereı. ünh·crsitenin yeni 
17.;o nbuı llmanmdan almı§ olduğum ders :rıh ihtlyaçl:ırı ve lıaıırlıkları 

----~--~~~~ 

nıın 936 •lctı 11/1!11 11
1m 1an1 ~· t"lı-.ırıncl:ı nliık:ırhrlnrcfan iı:ıhat a_ 

t ., 
1 23

YI ettım. ):enla n a aca,,.m· \ ' k"I · ı. · . , 
1
. 

"'n cıskısının hUkmU yoktur. 
1 

l:ıc-:ıklı~: e · ı .' · ı ı.:ıın sonra ,.,n ,:ı. 
<iörell Ahmet rnya dvnecektır. 

uzak ıehirlertmlz tçlD de ali§ veriı 
culanacaktır. 

Yalnız bu veaile ile çok mUllim 
bir noktaya teına.ıı etmek iateriı.: 

Muhterem Vekilin de yakından ta· 
mmıtı olma.sı leabeden Karadeniz 
h&T&lt.al, bugün böyle bir fabrlkad&D 
mahrumdur. Halbuki Rlzeden Hopa. 
ya kadar olan ırahfl boyu ve abile 
yakın köy ve kaaa.balar bir nevl tat
lı ağaç UztlmU istlhaal ederler. Ta.. 
biatin pek mebzul olarak verdlf 1 bu' 
llzUm, para etmediği için klSylWer 
tarafmdan pekmez ve bir nevi sucuk 
imalinde kullanılmaktadır. Halbuki 
bu tlzümler, gayet netıa prap vere
cek bir kalitededir. Vekllet. )'eni 

bir karar alırken fakir olan bu ha
vali hatkmm geni§ mlkyaata lat1fa. 
deat yollarmı aramalı, tcabederae 
Vekllet burada bir fabrika kurma.. 
lıdır. Eter bir mOle§ebbla fabrika 
tesla ederse, muhakkak aurette 
"Fındık kooperatlfl,, nevinden bir 
te§ekkW vUcud& getlrip, halkın 111· 
tlmnar edllmealne meydan verme
melidir. 

P ir l<adına tecavüz eden 

Altı ay hapse 
mahkOm oldu 

Çemberlllaşıa Tavukp:ız:ırm<.la 23 
numarada oturan kunduracı Ali ev. 
\'Clki akşam sarho' bir h:ılde evine 
giderken uzun z:ımandanlıcrl aynı 

mah:ılledc jkıımet eden l\lerycm a. 
dında lıir kadının lnm o esnııda c
\•inc girmek üıerc olduğunu f(Ör. 
miiş '"e snrhoşhık s:ıiknsllc kadının 
ork:ısından C\'fnc glrmfşlir. nu Jıal 
karşmnıfa l\leryem feryadı lıasmış, 
mahalle halkı ve bekçi yetişip l\ler. 
yemi Alinin .kolJarı arasından kur
larmışl:ırdır. HAdiseye dün nöbet· 
çi bulunan 8 fııcl asliye ceza mah
kemesince bakılmış, yapılan duruş. 
mada Alinin suçu ııablt görüldü • 
ilinden allı ay hapsine karar nril
miştir. 

Yeni çocuk bahçeleri 
açılıyor 

Yaz tatili a)·larında cocukbrı 
solrnktn oynamaktan kurtarmak ve 
ııyııı zamanda okulların kapah lıu
lundnju saatlerde temiz bfr oyun 
bahçesinde oynomalannı ve isti -
fadc elmelcrfoi. temin maksadile 
cocuk lı:ıhçeleri açılmaktadır. 

Şehrin muhtelif yerlerinde 10 co. 
cuk bahçesi faaliyete geçmiş bu. 
lunmakladır. Bu bahçelere ilôı\"eten 
sarıver K:ızaMnlll Büyükdere n 
Yenlköy, nahiyelerinde de birer 
~·ocux b::?ıçcsi :ıcılmasına karar vt. 
rföniş, bu hususta ho.zırhklara bıış. 
lanmı~tır. 

nı Panzoya iyice anlattım. 
Simdi tekmil dikkallm, :kendi fi. 

lotilJAma dönmüştü. Maiyetimde 
bulun:ın dört yeni gemiyi yuta ve 
knpn kendi .kumandamda bulunmak 
,.e Zelta JJc Epsilon firkateyn kap
tnnı ~liryamın idaresine Yerilmek 
üzere iki takıma ayırdım. Miryam, 
b:ışhbaşına Mnnşla jcr.:ıyı harekAt 
edecek, ben de Kale boğazında mev_ 
ki tutacaktım. Harp plAnını onn il· 
yikile anlattım ve her gf'minin la. 
şıyabllecejl levazımla lechlz edil -
rniş olup olmadılını terli~ eltim! 
Her birinde deniz üstünde ve deniz 
altında muharrikimiz olan elektrik 
makinelerini işletmek üzere dlna • 
moyu doldurmağa rn:ıhsuıı 40 ton 
yağ, Yukarda izah edilen 18 torpi
do, gövcrtemizde bulunup denize 
dalarken su seçmez sarnıca giren 
12 librelik seri ateşli toplara mah. 
rns 500 mermi bulunuyordu. Ye -
deklik priskoplanmız mevcut oldu
ğu gibi lAzım olduğa takdirde 'kap
tan kulesinden çıkarılacak surette 
müteharrik bir de telsiz telgraf di. 
reğlmiz vardı. Gene her teknede 
mürettebatını teşkil eden on kifh i 
on allı gün idare edecek lenznn 
mevcutlu. 

fşte büyük Brilanyanın tekmil do
nanma ve ordulannı harp kıymeti 
itibarile hiçe indirecek dön kOtük 
teknenin tecbizatı r 
Nisanın onuncu sünüydil. Grhlıı 

beraber tarihi seyahatimir.e çıktık. 
~liryam öğleden sonra h:ıreket et • 
mişli. Çünkü mevkiine varmak içfo 
daha çok yol alacaktı. Kapatın sü· 
'·arisi Stefan benimle beraber ha _ 
reket etll. Fakat rlıüstakil o!arak ha. 
reket etmek icap ettijlni bittabi an
Jamışhk. Her ne kadar ikimiz dr 
nynı denizde dolaşacaksak da BJeıı
gemoerg limanııtın idurırun sulnnn. 
da kaptan kulelerinin ınrme kapı
Jannı kapadıjımız andan sonra bir 
daha yekdilerimizi ıöreceiimiz pek 
mnhtemel değildi (Dt11amı var) 

--c;-o-n-Ôn ___ aklslerı ~ 
...... _ .... _,,,._-.-..,,,-""-.-.......... - ----- ,,. - -

Burada pencere açmak yasak! 
D UN benle bir ıameie ıit. açılıp kapanması her zaman için 

d bir meıelediır. Ahali llu ,.Uclen 
mittim. Otunluiam naon a biribirine girer, fakat çaresi Yar 

ilci kiti, bir pencereyi en afaiı on mıdır!? .. Ben, wı....dan! 
defa açıp kapadı. Biri bavan111 11· Bunanlaberaıber içimden öyle 
calchinıdan tiki:ret edip açıyor •eliyor ı.: paac:ıeaeuin a~•ın clu. A.,._, ...... ·-ı:z..:-d- · -... • ..., 

vnm ..... - --. --1
- dan tilriJet eden yolculan, ancak 

claa bahtederek kapatmaık iıtiycr aıpra dumaınndan ho§lammyan 
clu. Bu minval üzere, IMrinin açıp lar 1· ,.18• tatbik edilen uıul mem öt..1...:.:- L.--tmaaı ......... d.. ~ 

- - · .....- "' -- nun edebilir-: Meseli, tr.enl.-in 
Pencere Ja)ama olmuttur diye- bazı Vll8onlannı •İıara içenlere 
Wlirim. Ve o ilci insan, eter, ayınnıılardır. Sigara yalnız lıu· 
timdi hiribirlerinin batını gözu ralarda içilip ötekilerinde içilmez. 
nü Yamtamıf .. ne ili! Ayni auretle bazi vqoolan da 

Evet, trende, npurda ve bazı aırf pençereleri açık durmak için 
beldane yerlerinde pencerelerin tah•iı etmeli; diferlerinde peaçe-

Yirmi yıı ev11elki ~ak!_' . Ancak dikkat etmeli ki •İpra 
1 

re açmak yaaak olmalı. 

- - ıçmek memnu olan vqOftla, pen-
3 Temaluz J920 çer:eıini açmalı ya1ak olan vaınn 

Beynelmilel Hukuk ayni olma11n. Zira ıofuktan, ce-

kt b• reyandan korkan biçareler, 1'u •• 
me e l fer 1İl8J"8 dumamnclaa ölürler. 

Paris - Möayö Leon Kneo muhtc- HllG-.!ET MONlftı 
lif nılUetlerc menaup profeııörler ıa-
l"afmdan tedrlaatta bulunmak Uzere 
Pariate bir beynelmllel hukuk mekte. 
bl.nl.n açılacağını haber vennlfUr. 

Mektebin makadı Cemiyeti Akvam 
mlinaaebatmı takviyedir. Burada 
Leoıı Burjua, Poankara, Ribo, Verıe· 
ztıoa ders vereceklerdir. 

Pazar teıil Sah 
8 Tem. 9 Tem. 

2 Cemı Ahır 18 Ceını tb ır 
hız.ır t-4 hız•r ti."ı 

Ullutla -' 11 1 51 -' l'i 1 M ...... 
ötıe 11 11 4 33 11 19 ' il 
bdndl 11 lt 8 16 11 ll 1 .. 
Aktam 11 4S 11 Ol 19 4S 11 00 
Ta'teı %1 44 ı il 21 4S % 00 
lmak ı ıı • 11 ~ to e 11 

·f:JJ ·}1·) 
8. 7 .940 Pazartesi 

7.80 Program, 7.35: M:Uzik: Balet 
llUzJği (Pi.) 8.00: Ajana, 8.10: Ev 
kadmI, 8.20/ 8.30: MUzlk: 12.30: Pro
ırıı.m, 12.35: MUzik: şarkılar, Oku· 
yan Mllzeyyen Senar, l:?.~: .)JaDI, 
ıs.o:ı: .MUzik: lılUzeyyen Senar, 13.20/ 
14.00 lrlUzik: Film mU8lldal (Pl.), 
18.00: Program, 18.00: Kllzlk: Oda 
mUziği (Pl.) 18JIO: Ktıztk: Radyocu 
orkestram, 19.10 lrlUzlk, 19.•3: Mem
leket saat ayarı ve Ajau, 20.00: ım· 
zlk: Fuıl heyeti, 20..SSO: KODU,..... 
20.•:ı: Kllztk Dinleyici dlleklert. ıı.oo 
Mllzik Şubertln eaerleriDCISD ::ı:· 
21.30: Konu~ma (Radyo pse 22.aô 
21.•6: lılllztk: Radyo or:ıreatr&ll.22 ~"· 

k t t n Ajanıı, ·""· Kemle e aaa aya • 
23 

.,
5123 30

. 
lılllzlk: Cazband (PJ.) ·- . ' 

!..-------------=!Yarınki program ve kapanı§. 
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Dünkü yüzme yarışlarmda l' ~· N 
Galatasarayh r~ah111ut kendisine ait 
1 O O n1etra sırtüstü rekorunu yeniledi 

Galatasaray idarecileri Arasındaki ihtilaf Yü· 
ziif:ülerinin Şampiyonadaki Mevkiini Kaybettirdi · 
YUzme tıamplyonasr seçme mllsa • 

bakalarma dun BüyUl\del'e Beyaz 
Park Gazinosu )·üzme havuzunda de
vam edildi. Bu mUsııba.ks.lara da bu 
sene yanuların ta~mdanberi oldu~t? 
gibi 70 _ 80 yüzücıl iştl~k etti. Yal
nız, §:mu ese!le kaydetmeden geçeml · 
yeceğiz 'kl; bütün kış k:ıptanlan Suat 
Erlerin muntazam idaresi altmd:ı. k:ı
palI salon antrenmanları yapan Gala· 
tasaraylı yilzUcWer tam mllsabaka. 
Jarda sailerinin semeresini alac:ıkl:ırı 

all'8.Cla, llsan.ıılarmm çıkarılmaması 

y\lzllnden yarı;tlara. girememişlerdir. 

:Ve bu suretle memleketimizde bütün 
sporlarda olduğu b'ibi deniz sporunda 
d:ı başta gidon bu klUp yUzllclUeri i· 
darecilcr arasındaki ufak tefek anla· 
aarnamazlıkl::ır yüzünden klüplerin.ln 
rcnglnl temsil hakkından mahrum e
dilmişlerdir. Bunun neticesi olarak 
da bazı idareci arkadaglarm birbirle. 
rine muğber olmaar kltiplerinin şıım
piyonada yer alamamasına. mal ol· 
mu~tur. 

DUnkU yarr§la.rda Galata.sarayın 

loymeUi yll.ıücU,,U Mahmut, bundan 
an be~ gUn evvel yine kendisi ta.rafın
dan kmlan 100 metre srrtllstU reko. 
;ı:umJ 1,20,8 ile yenilemiştir. On be§ 
ı;llıı evvelki rekor 1,21,1 idi. 

Burada bir noktaya daha i§aret et· 
)neden geçemtyccoğiZ: 

200 metre serbest yUzme mu.saba.. 
kalarmda kUçUk yUzUcUlcr ağabeyle
il'lnden daha iyi dereceler yo.pmağ:i. 
muvaffak oıınuıııa.rdn", Bu gençlerin 
birlncı.tnin bUyUklerdcn (1) saniye 
geç bu mesa!eyl bttlrme.orlne rağmen 
!: :nci ve 3 ncUsU bilytıklerin 2 ncisin· 
den çok daha iyi dereceler yapmışlar. 
Ancak kUçtiklerin dördUncüsllnün de· 
recesi ile büyüklerin 1klııc1aln1n dere
ceııl aynidir. (3,1,3). 

Di.ın yaı ~!ar :wo serbest, 100 mt
Ustü, 1600 ve 800 aertıest ile bayrak 

5 - Ol.tay (G.S) 1,47,5 
6 - t._meı (Çengclküy) 1,53,!? 
800 l\letre Serbest: 
Allı yüzücünün girdiği bu y:nış 

c,;ok ıevkli ,.e heyecanlı oldu. Mü. 
s:ıbaka sonundaı 

1 - :\Jebmel ((i.S) 14,4,ı 
2 - Sabahattin (G.S} 14,~i 
3 - Recep (Beykoz) U.5,2 
5 - Ahmet (G.S) 15,15,1 
fi - Ali (Çf'ngelköy) 16,4,2 
4X100 Bayrak: 
Bu yarı*a Galatasaray, Beşikla~. 

Beykoz klüpleri girdi. Yarış çok 
~iizel oldu. U:lha~sa birinci gelen 
takımın yaptığı derece cicldetı sii
ıcldir. 

Yarış sonunda: 
Ali, C. Kemal, Srıdnllah, Kemal 

'Kazardan müteşekkil fi:1lalasaray 
takımı 5,28 ile hirinci Be~iktaş ta
l;ımı 5,1ô,4 ile ikinci, Beyko1. t:ıJ..ı. 
mı da 5.25.20 ılc üçiincü oldular. 

4..'\:200 Bayr:ı.lc: 
Garatasaray klübii oj-unculıınnın 

lisansını çıkar:ımaclığından bu mü. 
sabakacl:ı da Tlcykoz rakipsiz finale 
kalmıştır. 

Mü~abakaların sonunda hususl o. 
!arak G:ıl:ıl:ıc;:ırııyl:ı ReYkoz arasın. 
rla bir su topu csızcı·~i!!I yııpılmış

tır. Aralarındaki ihtilH Jiizünclen 
klüpleri n in yür.meler<lcki mcvk iini 
1 ehlike:rc koyan ve derece alması· 
na mani olan idarecilerin, hataJarı. 
nt bir an CV'\'el anlny:ırak ttıshihine 
ı;;Hmeler[ni bekler, yeni umuml kap 
t;1n Muslihin de bizce m:ıliıru olan 
dirayetinin bu işirı de önüne geçe. 
rek nilaını temin edeceğini umarız. 

T. K. D~lidağ 

yarJ§Iarı idi. Müsabakalard& alınan • Serbest Güreşler 
teknik neticeler: _ 

nüYüKLER: Dün Fcnerbahçe ata.dyomunda 
200 ?tletre Serbca't; serbest yağlı gilre~1er yapdmı~ ~ 
Bu milsa.bakaya. 5 yüzücü girdi. txr. Müsabakalara memleketimi • 

\."arış zevldi olmu~. Neticede: zin birçok tarunmıı pehlivalan 
1 - Vedat (Galataaaray) 2,50, bu • 

\ ·i:.:ücü Jl3ansı oıma.muı yüzünden ·-i-şti_·_ra_k_e_t_m_i_J_le_r_cl_ir_. _____ _ 
<ayriye lisesi namın& Y.U1§1•r& ifti· 
lk etmigtir. 
:! - lamaU (Beykoz); 3,3,l. 
:~ - lskender .(Beykoz) B,5,2. 
4 - Fikret ,(Beykoz) 8,49. 
Bu ya.rI§ta kUçUk yU.zU.ciUer yuka· 

• tla işaret ettiğimiz gibi büytiklerden 
Jaha. 1:,i dereceler yapmI§lardır. sız 
J~ vak1Uerl ~tmız zaman 
a rada.ld farkı göreeekainiz. 

100 Metre Sııtösttl: 
ı yUzUcUnUn girdiği bu yarl§ta Ga.. 

t:ltaaaraylı Mahmut bundan on be~ 
gün evvel yine kendl.11 ta.rafmdan kr 
nJ.an rekoru yeniledi. 1,20,8, eskbi 
] ,21,1 idi. 
ı - Mahmut (Galalatara.y) 1,20,8 
2 - Fuat (Haydarpqa) 1,30,2 
3 - Kemal (Beykoz) 1,31. 
4 - Mekin (Beykoz). 1,48. 
1500 ~etro Serbcat: 
Du katagoriye 4 ytizUcl1 girdl. Bun· 

ı ar arasında ~eçen seneye kadar kil· 
çüklerde yüzen Beykozlu İbrahim de 
görülilyordu. Bu gang lıstiklü liıSeai 
adına yUzUyor. 

ı - lbra.bim (İBt.ikW) 24,0,2. 
2 - Yuaut '(Beykoz) 27,'3,5. 
3 - Musa. (Ticaret Liaesl), 29,38. 
4 - Nezihi {Be§lktaf) 31,51. 
Bu mU..abakalardaıı aonra yapılma. 

sı lazrm gelen bayrak yan~larında 
Galataaaray ll.6aııaiye giSrücü göster
mediğinden Beykoz takımı finale kal· 
nuştır. 

KÜÇÜKLER 
1'.üznıetre Sırtü.,tU: 

11 yüzücUnU.n ~irdiği bu yarı~ iki 
seri olarak yaprldı. 

Neticede derece alan ;ı: Lı yii~ücü 
finale kalmıştır. Bu katagorideki 
kilçükler büyüklerckn ~·ek daha iyi 
vüzmüşlerdir. Nilekim bunların al
tıncı yüzücüsünün aldığı derece 
biiyüklt'rin dördüncüsünkinden (2) 
salise clah:ı eksiktir. 2, 3 üncünün 
derecesi de lıiiyül.Jerin ikincisin -
kinden 0,3,j{i 110:..s:ındır. Bıı genç. 
lcri ç:ılı~lır;ın J.;n·mclli yüzüciiınüz 
Suat Erleri lıu ınıı\'arfakıyelindcn 
dolayı Lcbrik ederiz. 

1 - Ali (lı.Sı 2,51 büyüklerin 
lıirincislnılen l.ıir saniYc fazladır. 

2 - Sadullal~ (G.S) 2,5i,2 bu de. 
l·ece büyüklerinkinden daha iyidir. 

3 - J\emnl So:ı,s:ıl ({~:sı 2.:'>~.G 
l>u derece de hiiyüklcrin ikincisin. 
den daha iyidir. 

4 - ı,;enıal (Beşiktaş) :J,1,3 hu 
derece büyüklerin ikirıcisinin de
recesine müı.a\ idir. 

5 - Bedri (Dcykoz) 3,:.?,3. 
6 - Artin (Beykoz) 3,.; bu iki 

derece de büyüklerin dürdiiııcü \"C 

beşincisinin derecesinden daha iri
(lir. 

100 Metre Sırtüstü: 
lki scrı iilcri ııdcn yapılan hu 

yarışa 9 ~ üzül'ü sirdi. Yarış sonun. 
da clerece :ı.lıp şampiyona.Ya kalan 
yüziiciiler: 

1 - K~nı:ıl (Galntasaray) 1,27,G 
~ - :!':r.t':ıti (Beşiktaş) 1,32,.( 
J - 7.r.:;i <nerko7.) 1,:l9,2 
ı - .\dnan ı Be,ikta5) 1,40,1 

Florxş n~@jları 
Dünden itibaren beledi· 
ye tarafından işletiliyor 

Florya plajları y:ızdığımız gibi 
dünden itib:ırcn belediye t:ırafın. 
dan bilfiil i,letilnıeyc başlanmış. 
tır. 

Florya piajlarının seneliği 32000 
liraya iki sene müddelle ih:ıle edil· 
mişti. Yirmi b:ızirand:ı yapılan iha
leye rağmen müteahhit ancak ge. 
çen hafta ortalar111da peşin ~·atır. 

maya mecbur oldıığtı 16000 lir:ıd:ın 
ancak dokuz hin lirası 111 yatırını!!, 
bir gün sonra müracaat ederek iba. 
le bedclinclen on bin lira gltıi hii· 
Yük Mr rakamın ıenzilini istemiş
tir. Müteahhit Ya kit hayli ilerledi. 
ği için 1arar ecleccğin i, n Hekim 
plAjları parça parı;a olarak ikinoi 
ellere kirnlam:ık i~tediği zaman · az 
para '"erdiklerini Heri t>Ürnıii'}tür. 

Belediye ihale bedelinden lenıi. 
ıat yapamıy:ıcağınt bildirmi~. bu 
'"aıiyel karşısında da müteahhit ge. 
ri kalan parayı ratırmamı~. muka
vele kendiliğinrlen fc~holmuştur. 

Bunun ii7crine cnelki gece be
lediye malhn:ısında biletler basıl. 

mış Ye ılün !'-auah belediye memur. 
lan Floryay:ı giderek antre kulü. 
beterinde yer alnıı,ı:ırdır. Ancak 
müteahhit buralarını ınm·akkat bir 
ınüddc.ı için b:ızı kimselere kirala· 
mı, bulunıhısundan bunları !ulan
lara. rnıiyct lıildiri!ıniş, bunun ü. 
zerine kendilerinin bilet kesimine 
nihayet Yt'rilm iştir. 

Düıı pl,ijlar fevkalade k:ıl:ıbalık 
oldu3undrın beledi) e ilk günde. bir 
ha)·!i Yarid:ıt temin c!nıişlir. 

Yeni N cşriyat 

l'l/Cl!;L - 65 incı sayı.sr, Türk bama. 
setlnl tercnnUm ve telkin eden yazı 
ve resimlızrle, seçme parça.larlcı pek 
güzel tcrt!p edUmi~, pek itina i1ıı ba
sılmış başll ta,ınıt bir es~rdir. Haıs.ta: 
ten Behçet Kemal Ça~ıarm (TUrk 
Jandarhı KurretüUlyn ı yo.z!St bu 
nüıshanın dc~~rin,i artman bir parça.· 
dır. Emeğlnl takdir ve bUtün okuyu
cuıarn:nıza ta.niye ederiz. . "'. 
\"ARLIK - 1 Temmuz sayın dolgııD 
mUnderecat ile çıktı: 

Genı:Jı-rle Konu,malar (Yaşar Na· 
bl), - Tercümeulıı ilmt şartları !HA: 
şim Nahit) • Edebiyatımızda Vataı:ı 
Duygusu ( RU§tu Şardağ'), §ilrler ve 
saire... Bu say1 (Be~eriyeli yıkan 

junıal!zm ve asgari jurnallzmi mub.. 
tevl gazetecilik) adlı kitabı Uurinde· 
kl blr yazı dolayıslyle blre Bosna 
ınüıılümıınlarmm içtima! terakkisine 
çalı~ Ceva.t Süleyına.npa:lı; adlı bir 
muharrir t3llxtma.ktad.ır. 

euoıı• •• 

'== 
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19.JO IKRA..\HYEl.ERJ:-

T. iş Bankası ı adet :ıooo Unı - 2000.-llra 

a • ırıoo .,. - sooo.- • 
fi 500 • - sooo.- • 

12 • 250 .. - 3000.- • 

·1940 Küçük Cari ~o .ıcıo • - 11000.- • 
7~ .. M .., • 11750.- • 

Hesapla,. 
ııo • 2~ • - ~:z50.- • 

ikramiye Planı 
Keşideler: 1 Şubftt. 1 Ma. 

yıs, 1 Ağuıto•. 1 1 lrincite~rin 
tarihlerinde vapılır. 

1 
lstnnbu, Levaztm Amırliğı satrnalma ı 

Komısyonu ı!Anları 
·-----~--! ~ 1000 ton tUlu}lunnıı. oatıııu ıı.ı.nacaktır. KapeJı zarı la ekatıtlli~M l'O/"{/ 

91.0 Pazartesi günü saat 15,30 da Toplı<tnede Leva.: .. ı t\mirHği Satıııalına 

Komisyonwıda yapılacaktır. Tahıufn tıedeU 12,:200 Hra, ılk teminatı 915 it· 

radrr. Şartnamesi komisyonda görUr'r. let.eklllerin kaouo\ veslltaıarlle bera • 
ber teklif oıektuptarını ekıılltıno aaııtinden bir saat evveline kadar ırornıs· 
yona vermeler!. (65). (5413) 

••• 
K.llo 

100 T&tlı badem yağı. 
100 Terpin. 
25 Klora!. 

C> Karbon tetra klorUr. 
e Atofan Sinonim. 

Yultarda yazılı be~ kalem llfıı; aıı.nacaktrr. Paıarlrkla eksiltıneııl ıon ı 
940 Çarşamba gü.nü saat H,30 da J'opbanede Levazım Amirliği Satmaıma 
komisyonunda yapilaca.ktır. Talımın bedeli 900 lira, kat1 teminatı 135 liradır. 
lstek!Uenıı kanwıl vcslkalarlle komisyona gelmeler!. (66) (541'1> 

• :ı(. • 

On adet BUlit marka tansiyon ölc;me ruetl aımıı.caktn·. Paz::ırlılila eksilt· 
mcsi ıo, 7/9(0 Çs.r~amta g unu eaat 15 de 'fopbanede t..e'\-a.zım Amirliği Sa
tmaıma Komisyonunda yapılacal<lıt". Tahmin bedeli 300 lira, kati temınab 
-13 liradır. lateklilerln belli saatte koınlsyona gelıneıert. (67), 15415) 

• • • 
On be~ bin adet yatak c;ıı.r§a!t almacaktrr. pazarlıkla eksiltmesi 10/7/ 

9i0 Çar~amba. günU aaat H de Topban~de lstaııbul Levazım Amirliği Sa. 
tmaıma. komlııyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli jirm.l sekiz bin be§ yılı 
Ura. ilk teminatı 2137 lira. 50 kuruııtur. NUmune ve şartnamesi komlsyooda 
görillUr. leteklllerin kanun! ves1kalarile belli saatte komisyona gelmelcrl. 

(69) {:;4l7) . " . 
Tahmin bı>dell tDc teınlııatı Miktarı 

Llra Lira Kr. Kilo lh:ıle Saati noııı 

100 Sotyom bczuzat. 
600 Borat. 
500 HlposUlnt 

3050 2!?8 715 6000 13,30 .. Sülfat. 
2000 HiO 1000 H Eter SUlflllk. 
2.580 193 50 2000 lUO IOorat dö potas. 

100 Permanganat dö potas. 
500 . Vazelin. 

820 61 50 100 115 Lanolin. 
100 Glikoz. 

H:'iO ı.og 73 60 l:;,30 Jeloz. 

'iukarıda yazılı ecıalıır ll-7-9W salı Ji(Ünü hizalarında yazılı !laat. 
!erde paıarlı~ları Tllphanede Lv. ı'lnıirliğl satın ıılma komi:ı;:yonunda yo. 
pılacakhr. hteklılerin k:ınunl vesika ..-e lcminatlarile belli ııa.alle konıis. 
yona gelmeleri. (6·1) (:1388) 

İstanbul Gümrükleri Başn1üdürlüğünden 
Sen·Jburnunda. Sokonl \"akum Gaz Şirketinin eskJ dJrel.törU ,Jan 

Maknamara',ya. 

Üeküdar Asliye Ceza. htkimliğinin 9i0/101 eııa.s ve 9!0/23 No.lı ll~mtıe 

mahkQm bulunduğunuz 22 lira 54 kuru'} para eeza.smm 1723 sayılı kanunun 

hükmüne tevfikan \'e tahsili emvlll yollyle takip ve tahsili iktiza ctmlş ol· 

duğundan bu paranm on gün içinde ödenmesi, ödenmedlgi. takdirde hakkı. 

nızda icraı taldp yapılacağı billnmek ve tebliğ makamına lı;alm olmalt Uzere 

key!iyet nan ~ur,tile bildirilir. f3S27) 

-· - . -·../ 

AOEMB İKTİDAR 
ve ecı.o::vçE~LiCiNC 1e 

HDRMOBiN 
TC)bletıcrl her eczanedo bulunur 

ci-oata kutusu 1'2~5) Galııt.2, btanbul . ·AA 
.ı:. ... ~ Reçote ile sntılır 

~.-~~~_.. ............. __ ..._ 

• 

Kuleli As. Lısesi Md. den 
Kuleli, Maltepe, Bursa aslterl liselerinin biri.ne! smıf!Arma istekli ve bU· 

tUn girme ısartlarrnı haiz olan namzetlerin seçme smavla.n 10 temmuz 940 

gUnU mezkQr liselerde yaptla~aktır. Namzetlerin eu ge~ 10 temmuz 940 sabP.· 

hı saat sekizde mürekkepli kalemlerile veyp hokka, kalemlerlle t~bu llııelerde 
btılunmaıan il~ olunur. (224) (5690) 

Devlet DemiryoltarL ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan 

--·--- ----------------- --~-----, ••• ll@llDl&!İlll••••E•lll'*Cl'••'·•··------·1- iN ,. AACi 

Türkiye 
Ziraat 

Cumhuri~ıeti 

Bankası 
Kuruluq l arihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lira3ı 
Şube ve Ajans adedi: 265 

7.irai ,.e ticari her nevi banka mu-melelcri 

fara b1riklırenlere 2H,800 Lıra 

ikramiye Veriyor 
l.ll'uat Hanka~mda kunıhıırah ve :· · "ı tasarruf besa[tlll. 
rında en aı l'iO lirası hııluıwnlara senede 4 defa çekllec·eh 

kur'a ile aşuğıdnkJ 11IAna göre lkramJye dağıtılacaktır. 
4 Adi!\ t.000 UralıJ& t.000 Ura 

' • 600 • ı.ooo • 
' • tM • 1.000 • 

ıo 

ı oo 
• 
• 

100 
60 

• 
• 

1.000 
6.000 

• 
• 

120 • 4-0 • 4.MOO • 
l6l' • !O • S.200 • 

OtKKAT: Hesaplarındaki paralar btr sene h;lndt &u 
liradan aşa;';ı düşmlyenlere tltramlye çıktığı takdirde % 20~ 
faılastyle verllerel\tlr. Kuralar senede 4 defa: 1 Eylfll. 

ı n~::::,.1 Ma:.;:,.~:;:ran tar~!!!:.!/:::ı~"r!;!: 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilanları 

:Crcğli ve Zonguldaktan Bııkırköytlne 9300 ton Lavamarin kömlirUnU::ı 
tn1rttrrılması 2ı Temmuz 9!0 Çarşamba. günü ıra.at on beşte Salıpazarmd:ı 
Askeri Fabrikalar yo:ıamasmde.kl Satmalma Komisyonunda kapalı Zartla 

illa.le edilecektir .E(!h~r tonuna nakliye ~deli 195 kuruş ta.bmin ed!lmişt!r. 
tstcklllerin ilk tcmlnatr olan 1360,13 liralık banka teminat mektubu veya 
t!alsand.ığr makbuzu ile 2490 so.yılI kanununun 2 ve 3. maddelerindeki vesa· 
lki havi zarflarmx aynı gün sa:ı.t H de kadar kom.lsyona vermeleri §&rtno.mı-
ber "gUn komisyonda gtirUleblllr. (~702) .. ,. wwwwwmc 

Sahibi: ASIM US 
Basıldığı yer: VAKJT Jfatbacm 

Umum neşriyab idare ec:Jen ı 

Refik Ahmet Seuen11ll 

W» 


