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2'i ~ınan Me.nemenaloğla 

AÇIK MEBUSLUKLARA PARTi 
NAMZETLERi GOSTERiLDi 

Numan Menemenci -istanbuldan, 
Şükrü Sökmensuer Erzincandan namzet 

Anlcara, 7 <A.AJ - Açık ofan Erzincan mebuskıklarına Ticaret Veka
leti iaJe müsteıarı Şükrü Sökmensüer ile AlaJehir merkez: okulu baJöğrııt
menl Safi Erdem, lstanbul mebusluğuna hariciye vekaleti umumi lı:ôtibi 
Numan Menemencioğlu ve Samsun mebusluğuna da eski Balıkesir mebusu 
Ereıııköy kız: lisesi müdürü Sabiha Gökçül parti namudi olarak seçil. 
aıiılerdir. 

Saracoğlunu · 
dinlerken 

Soyın ikinci miiatehiplere bildirir v• ilôn ederiM. 
C. H. P. Gerrel 8a1ko.t Veki1i 

Şükrü Saracoğlu 

'i m 
~:rı\ hükUınetin ideolojiyi 

'<>aya) mu'eleyi görütü 

l'aıaa: SADRI ERTEM 
Sal'at 

liliJ<a oğıu b\ikfımetlnin d13 po-
~ ~ iç politika pireoslpleıi 
t~ ~Yet Halk Partisinin prog. 
fl,hıın-te.b:ıldnık ettlımek esa.sma 
ti~ • Bu program ~dan 80-

lı, ~ ~ sağlam, mesut, refah. 
)ı le)~ ~ir memleket yaratma
lı~ bir ~~cıtir. Program yara&
~11" \' l'ealtznıdeıı kunoet almak
~ ,"'at.cı realimı .an.atta ol. 
-.ı~bl politikada ela imk&nm 
"ıı ~- el bir 1ekilde tahakkaka
iil.ıı.. Ye tıdlııir. O bir titopl de-

li' • 
lı._~t Pa.tt bir reaTınnden de 'i b:ı~~ Realitenin ı.,ıen· 
:ıı~i. y ~el b1r bale getiril-
i\~, llıli terakki bnunonan :a. 
""~ cıı dentektJr. Rttkftmdln 
~da "::_~delik meseleler 1•· 
'~':"IGlQ hayatonrmı reel t.e-

S. 1 ele ~aret etmektedir. 
~~hı htikWneti ideolojlk 
"it: t~lllt §Öyle tarif etmekte. 

~lıq 

~iltla ~ı, be Ttiı1'~tiylz ve 
tllı ttı~rk~ kal~ağrı. Bizim 

tıldıı:ı:...._ lcttıliik ~lr kan meselesi 
\" 6U )( d 
li';datt ~· l\r \"e liiekal o kndar bir 
,,ıt aı' ır kültlir m~"lesldir. 
~ı, to~ Ve azaltan l'ürkçli de-
~ ıı<!. an \'e çoğ:ı.ltan TUrkr:ii
~~~ '"'altit bu i~tiknmette c;a
~~ll\rıı ,, Bu tarif c. 11. P. prog. 
ı:'n:ıeıı hlİltiyeti:llK< C!'asb.nna 
"'ı;e~liğı ~~nılu'r. Pro~, mil
'l'1j11ctı~r 'l'tirk milletini tmıaınr 
l\' l'\t illin Sttiyesine c;ıkamıak ve 
ıı~ tlıtııı"rctının kUltür hnsncıfyeti. 
~. nıa etmek,, diye ifade 

~ 'l'tıl'Jr 
~l'" 't\"atannnn nüfu~n. tarihi 
1'-'°'lld~ ~ dtınya ~indeki manza· 
~'~t ~1>ğan '-'llzlyetf rcalicıt btr 

('()mı için lh~al edileeck 
evanıa Sa !. Sü. 6 da) 

NUMAN MENEM:&NC100LU 
On üç aenedeDberl htıkdmetlml2ıtn 

hanciye 11erv111lerl bqmd& bulttnan 
Numan Menemencioğ\tı, 1892 _ 1!08 
de doğm~tur. BugGn eJll 18fD1dadır. 
Tabslltnl Lozazı hukuk f&külteırtnde 
ya.pmııJ, 22 78ıfU1d& hariciye t.efldlA-

Paailik eeplaainJ• 

Japonlar 
Avua\uralya'nm timalinde 

Üç adayı işgal 
ettiler 

Mtlbourne, 7 (.A.A.) - A'nlıSlral. 
yadaki müttefik kunetler umuml 
keragahının teblllti: 
Düşman km-vetJeri Gona Buna 

istikametinde ilerlemektedir. Düş. 
manın bir kaç müfrezesi Kokoda 
yakınlarında kuvYetlerlmizle te. 
masa gelmiştir. 

!\lüttefik bomba tayyareleri dü~
man hava kuvvetlerine rnst gelmek. 
~izin Lae n Salam11ya,da hedeflere 
taarruzlarda bttlunmu,ıardır. Bütün 
ta)·yarclerlmiz dönmiWür. 

8ab1ba Gökçtll 

tmda h.mmııt alm.I§tır. Vlyana, Bern, 
Pa.r1a, B1lkref, Atina, Bud&Pefte ve 
Beyrut lı:onaoloa1akl&rmda vazl.fe gör 
c:H1ktec ııonra 1928 de birinci daire u.. 
mum m11dUrü olarak· merkeze ~imiş 
bir ııene ııonra da. blrtncl smı:! elçi de. 
l'eeeııt ıte harlclye mlliıteprlrğma ta.. 
,m ohmma§tur. 

(Deıvmm Ba. ı. sa. 5 deJ 

Mısır cephesinde 

Müttefiklerin 
taarruza 

• 
geçmesı 

bekleniyor 
Amerika takviye latalan 

cepheye geldi 

Kaldre, '7 (A.A.) - İııgWz orta 
prk mttşterelı: tebliği: 

~ ağustos gecesi de't'Tfyelerlml.z, 
bUyük bir taall:ytıt gös~ler ve 
bat.aryalanmrz dtin dllşın&n toplUa 
luklarmı bombardıman etml§lerdlr. 
Kara kuvveUenmlzln taaılyetl hak. 

'Devamı Bo. ı, 84. 1 tls)_ J { Dew»ıı Sa. S. Bil. 1 de). 

Mevıümlıı en seqtn ~ a ·ne 
i~tl.r&k otmelı tatıyonıaım, bo k'Dpoao ıre.lp •k. 
la711UZ. 

Dün Çin elçisini • . v 

kabul buyuroular mevsımsız oldugu anlaşılıyor 
ku!:::"'~".;:-~k.,;·~,.~t 1 Veni kararnameler bu ayın onbeşine 
~;:u ~-;ı~~~a~~~ı;: kadar tasdik ve neşredilecek 
da Çan.kaya köşkli.ndc ıtımatna-
mesi ile selefinin vedruıaıneslni • • '• ..... ·-" ·-·-··-··-
mutat mera.snn.le Reis.cUmhur İs
met 1nönüye tevdi etmiştir. Me
rasimde Hariuiyıe Umumi katibi 
Numan Mencmcncioğlu da haztr 
btıhil'lmuştur, 

El~i gelişinde ve gidişmde bir 
aske-ri müfrc:ııe ts.rn.fmdan sclam
lanml'ffttr. 

Moskovada 
Müttefikler arasında 

Mühim 
görüşmeler 

oluyor 
Amen"kanm Ankara elçisi 

Moıkovaya gitti 

Avrupaya 
taarruz 

FranstZlann tahminine göre 

Havadan 
asker 

indirmekle 
yapılacak 

Londra, '7 (A.A.) - Röytcırin 
<li plomatiık muhalııirt. bı1 diriyor: 

İngilterenin. Sovyctler Birliği 
~eki büyük elçisi Sir Ar§i· 
bald Kılark Ker'in, Birleşik dev
letler bUyük elçi~ amiral Stauıl. 
ley'i."l Mos.kcwaya gelmiş olması, 
Ameriatnn ha.va ilruvvtlerlndcn ge-

(Devamı Sa. !, Sü. ~ d,e) 

Do§a cephesinde 

Sovyetler 
birazdaha 
gerilediler 

iki ıehir hücumla zaptedildi 

Almanlar 
Sovyet hatları gerisine 

Tayyare ile 
ask er indirdi 
Bertin, 7 (A.A.) - Alınan or • 

dul an başiı.-umandanlığuım tebliği: ı 
Kafkasya bölge.sinde Alman ve ı 

Romen kıta.lan ch!.§mnnı bunaltıcı 1 
bir sıcak · altında. Kt1"3.8Dodar isti ı 
kametinde kova.lamaktadtr. Piya • j 
de çok uzun yiirilyilşler yapmek 

1

. 
zorunda bulunuyor. 

F.b.emnıivetli bil' demiryolu kav 
1 

şnğı olan Ti:noçevslmya şehri zap- 1 
tedilmiştir. 

Kubsn nelıri ü~de kurulmuş , 
olan köprü başlarından hareket <:>
den süretli biTl.iltlerimiz Maikopun 
elli kil~e şimal doğusuna var 
mışla.rdır. 1 

Daha doğuda ~beri \ırmağn 
çalışan bil' Sovyet tümenluin kıs-
mı küllisi yokedilmiştir. ; 

{Devamı Sa. !, Sü. _. de). 

BUyük Millet lUoollBlDlD evvtilkl ırüııkll toplaııtııımda BapekD 

htlldUnet prognumnı lmh eder~~ ••• 

Anllar&, 7 (Va.kıt muhahlrindeııı) 

- laoe mnsteşa.rJ:ıtr ile dağıtma 
otısi tcŞi!ltmnı IAğvı hakkuıdaki. 
kara.rn:ımeler bn aym m bcŞn e 
kadar Vekiller Heyetinin tasdi
kinden çıkacaktir. Mlls~arlık w: 
of'I& teşldlft.bndan mevcndiyettne 
lüzum göriltm ~ memurluklar 
~ <I:ğe!" mÜ<liirlilklcrine 

ve toprak ma.hsnllcri ofisine -ve. 
ril~k. ofis böylece tı\ltviyc edil
~ o'ktrok va.z.ife görecektir. 
Diğer te.raf't:a.n Ticaret Vekile. 

tl gıda msddelerhıden ba§ka htı-

ldkmetce el kcınu!mul ve zarmi L 
tiya.; c~ <>'l:an cfiter Jnad. 
d~lerin de eeıt>tSt lnakrlmasmr 
ikararlaştmnışt:xr. Bu. met'Ztı etra.. 
fmdnki .kammamc1cl' de yakmda 
~. 

Kame ile ~ ~1mesl mıu.. 
Jünb yalnız İstanbnl ft tznm.e 
hasredilere-k diğer yerlıenSe satı. 
fı-ln tamamn: 8Ctlbest b?rakı\acağı 
yo1tıldalld neşrlyat doğru değildir, 
Bu ~ oo seneki mahsuJQn ~ 
tine lxığ1x buhmmalı:tad?l'. 

Muhtekirlerin idamı 
kanun teklifi dUn 

Mecliste reddedildi 
Mecliste, Maliye teşkilatına dair 

·kanun kabul olundu 
Ankara, 7 (A.A.) - Büyük 

Millet Meclisi bugiln Dr. Matltar 
Germenin reisliğinde toplanmış. 

Ur: 
Erzincan mebusu lskendcr Ar

tun'un vefat ettiğine dair ~c
kAlct tczker('Si okunmuş ve mer
humun hAtıra.smı taziz için iki da
kı"ka aya.ktn sükfit edilmiştir. 

Bundan sonm, nıznamedc bulu
nan maddelerin müzakeresine ge
~erek Van mebusu lbrahim Ar
vaa'm men'i ilttiklr hakkındaki 
kanun teklüınin reddine dair ik-

Sev.ki Berker 

uae.t ~ ~ endimcnleıi ma.
batalan olkua.rıık b.bat edilmıit • 
tir. 

M.atiye teşkil3.t.Jna. dair kanvıı
la devlet memurlan e.yWannm 
tevhit ve taadülü hm1rkmda~ b
nunlara bağlı cetvcll~e değiş&. 
lik yapxlma.sma dair kanun IAyi • 
hasmın b!r maddesi hariı: o1ıımtk 
iizerc diğer DW!dcleri tasvip edll
mişUr. 

Meclis psza.r~i gQnU toplana
caktır. 

Hariciye 
umumi katipliğine 

~ofya orta elçimiz 

Şevki Berker 
getiriliyor 

Ankara. '7 (Vakrl muhablriDdell)
Harlciye Vekl!Uğine tayinl mukan-er 
Numan Rlfat Menemencloğlundan 

n.çılncak Hariciye vekaıeti ummnl 
kAtlpllğine Sofya orta elçiıml& Şevki 
Bcrkcr'tn b(lyük elçi pe.yeeiyie tayı. 
nl kararl&şmI§tır. 

Umumt kAtıpllk birinci muavlllL 
~e birinci daire umum mUdlrll :re. 

s-idun Cemal Erkin tayin edüm.iştır. 
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boınba taşı-1-iına nıese,est rR~:.'~?:~?~~u~-'~nPI ı ~!:!u r.epheslnde 
11an tayyareler 

l..orulra, 7 (A.A.) - 4 motörhi 
"Avro - Lsnka.ster'' yeni İngiliz 
bomba u~ğl 8 tonila.to bomba ta
~ıy~ıb:lme:.ctedi"r. Bu yeni uçak dUn 
yano en bUyük ve en hrzh u:~ağı
ciır. Sürnti saatte 3M m !l (555 
kilometre) dir. Yeni u<:ak iki düş
man uçat{ı:yla aynı zam:ında çar -
pışahil.ecek der<:rede silahlıı.nnrıı~ 
tır. Müre~te">atı 7-8 kiı;i kallar<.lır. 

---o•---

Vugos1avgada 

Tümanlere l<arşı 
Koyan çeteJer 

lngilter-c için 

Buhranh bir 
safhada 

neral Bradleyl.n hıuıust bir va:ı:ife r' ·< taraf' 1 h·~ 
ile Mo~kovada bulutıması ve Bir- j Alınan hav<ı kı1vvetleri l\'.arade. 
lrE"ik devl'!tlerm eski Moskovd 1.ıu- 1 ı iı saJıi!Jeriade Kafkas dağlannın 
yük elçisi ve halen Tü:-kiye l;ı~yülc, :ı.mal eteklerind•! ve ailıtğt Volga 
clc...;si St!inhardt'rn AnknrarJan r.ırseı!inde Sovyet nakliye kolları• 
Mo!!kovı-.ya h:ıreket etmesi, mih - na ve de:nlryollarına karııı geceli 
\'enn ş ddtle merak ve tecessüsü 1 gUnclüzlii ~<ldetli taarruzlard::ı. 

Londra, 1 (A.A.) - Hind kongre nü çelımi.cıtir. ÇarpL'jan Fransa ko- l.ıulunm~tur. 
parUıu IC!'a komıtesı Gancllnin oir ınitesinde::l or.tl:'. elçi Gnro ile Nor Sal n.ehrinir: şimRlinde Alman 
buc;uk saat süren lıir nutkundan son veç clçilığinden general Stl'fal\- ,.c müttdik birlikl~r h~rbe soku .. 
ı·a yeni bir karar auretl kabul et.mtş. sen de Moskov:ırla buhır.maktr..dır. la:-ı iki düşman kuvvetıel'ile s:ıvaş 
tir. Bu kararda Inglllzlcrin Hindis.. Bazı düşman mahfillerinin ken- nıaktanır. Di.i~ınanın karşı taar • 
tandan derhal çeklımelerl lüzumu tc- dileri de inannından, "Mütelıns • ruzlar!r.C:u tek !'.lir Alman zırhh tU 
yld edilmektedir. Kon""re pa •· . •. . ...... r ... aı &ıslarla vapılan bu danıımıal:ır meni bu kesimde 51 ağır Sovyet 
miltte. >it mıl.etlerin ancak bu 11uretle R ~- •t • b" · ct•· . ı.:ı:yaıı:n U!m 'iZ r ı•azı; eie u;ı tankı tahrlp etmi~tir. 
HJ.ndıstam, mUtecavız.ıere karşı b.ar.

1 
mesi.nden dolandır., demelcı·ine Büyük Don dirseğind~ düşman 

betmeğe azmetml~ bir memleket oıa. rağm-::n, mihvt>r, bu diplomatik dün de bo ~taarruzlarını tekrarla. 
rak yanıbaşlal'mda göreblleceklertııı u-~ebr.··,,.· l 1 UJ • h" rr t mr0tır. tcbarUz ettlrmlşUr '} _,u ... ,er .ı ç?,r rn. _ llm a. ':c:;e e-

. re alfı.nıet te~kıl c-tt.i~~ine kanı bu- ReJeV kesiminde Sovyet kuvvet 
Cuma giinü kongrenin tasvibine lunmakt'3.1rr. Bunımla beraber u- leri cliin ümitsi~ce yaptıldan şa .. 

arzedilecek olan hu karar sureti muırıJyet ltib:ırl!e mih,·er mahf:il- ~ıı-tır..'lç taarruzlarını tekrarlamış • 
İngiltereyc yapılacak ol:ın son ih • lı·ri, müzakerelerin ffi'!\'ZUumı ikin- !ardır. Bu çetin mUdafaa savaşla • 
larılır. Son kıırıırn göre, kongreniıı cı ceph~nin te~kil edecc-füni far rında ehemmiyF.tli Alman eavaş 
istekleri kııbııl edilmediği takdir. 7-e:-·Jerneye dah~ ziyn-ic mUtema - ve pik(' tayyare teşkil:erıle karşı 
de, kongre partisi, Gnndinin reis- yildir. İı?gal altındaki l<'ransaJn koyma topc.;u l:irllklerimiz ordumu• 
liği altında rniiraclclcvc hnsln•acak• Alı."lan kontrciluna tabi gazeteler, zu te(>.irli bit' surette desteklc.m.iş • 
fır. . . . bu husust:ı t.-:."i'Il!.:ılerdc bulunmak tir. Di.1şman mnb:emece ve insanca 

Ru:ı:\'clt'e, Çnolrn.yşek'e ve ' iıurc oldlıkça s~!'bcst bır;ıkıtmı§- tüyük kayrp'.ara uğramıştır. 

Amerika döğüşe 
yeni hazırlanıyor 

Halbuki Avrupa kuvvetleri
ni tüketmek üzeredir 

Nevyork, 7 (.A.A.) - Nevyork 
Times diyor,ki: 

Almanlar Kafkasya sJlsilesincle 
toplu kuvvetlerle ilerliyorlar. Yeni 
bir buhran gclişmektedd'. Çün.kü 
şimdi bu mücadelede ilk defo olarak 
insan kuvvetleri çarpışmakta.dır, 

Karanlık giinler yaşıyoruz. D:ıha 
da knranlık günler i<lrak elmekliğl. 
miT. muhtemeldir. Fakat zafere 
kavuşacağımıza şüphemiz olmamalı. 

dır. Almanyaya karşr birlik halinde 
çarpışıyoruz unulmıımalıyıı ki kuv. 
velimiz, dö~üşmeye ancak henüz baş 
lamış olmaklıihmızdadır. 

Nüfuzlu Türk gazetelerinden biri 
olan" Tan" şunları yazmaktadır. 

(Avrupa kuvvetlerini tiiketti~I bir 
sırada Amerika zafere ulaşmnk için 
kuvvetlerini toplamaktadır. 

Du bu harbin talihlerini btiyük 
bir endi~e He tartan ve milşahede 

eden bir milletin sesidir. 

8 - 8 - Jtd 

Saraco~ın~u 
dinlerken 

(Baş tarafı 1 inci sahi/el' 

bir unsur değildir. Bilikis te,;I' 
bir me,ale halinde ~tlkbali ~ 
vtr edecektir. Romantik bir P' 
lıncı olmayan devlet aclam.ı s,,,I 
oğlu imparat-Orluğnn tasfiye!İ~ 
rloğan prt.Iann yarattığı v~ 
ti giirUyor ve onu bir kere dJ' 
ifade ediyor. 

IIer memleket kendi blinY~ 
tarihi ,artma göre mllliye~IJIJ" 
formlilünü kendisi. verir. ~ 
bunun staodard tarifini ~ 
bir reçetesi bulunmu3 degİr-' .. 
l\lilllyetçilik muhtelif m~ 
lerde Uç ana bat ii7.erlnde 8 ... 
tarpm.aktadır. 

Londrrı, 7 (.A.A) - Romıı radyo. 
'iıınun ıla lıügün ilıraf cıtiğine sön', 
Yui:jo~l::ıvy::ıclıı r;etclerc k:ırş1 yapıfaıı 
son hnrı•k:'itln ltıılynnlıır bir siv:ıh 
giirnlck!i hiidim tlinıcni ile 47, i.nci 
piyade nln) rnın hir bölüğünü, b•r 
lank lıirli!ii. 3 h<ıtnrya top ve fen 
kıtnları kııllunnıak ?.orunda kal .. 
mı şiardır. 

Mnysld';\·e melitup tır. Bunun s::btbi de, telki Al. Jki ~ehir zaptedfMi 
Bomba.}, 7 (A.A.) - Hint kun- mıı.n halaı:ını ikir.ci cephe kurul _ Berlin, 7 (A.A.) - Kafkasya 

ı,ıresi icra ı~omit('Si bu sabah 3 sa. ır.ası im.kanına h:ı::ırlaı'1akt:r. (.".ün cephesinde Alman kıtal arı Yeisk 
at süren bir toplantıdan sonra kü bu gazetelerin yazıl:ırını Al - ve Armavir'i hUcumla zaptetmi3-

1 - Irk milliy~illğf, ba "
milliyetçiliği yara.tan sebeP.,ıı 
ta.rih içinde aramak lbımdrr. il 
l!eJil. Alnuı.nyada bugün ırk ıoiıtl' 
yetçiUğl milliye~iliğin esa51 ! 
muştur. Onu faal bir rejim b~ 
soluuı unsur Almanyanm ti 
dokuzuncu a.'fm:'la ba,ıayan ~ 
tik idcllası, büyük hal'pten 9DI"' 

Açık mebusluklar Ahnanyanm mevcut nllfuso ~ 
yemlyecek bir duruma girip ~ 

İtalyan !,ıtalnrı hücünı ellikctı ve 
ilerledikçe geçliklcri her yerde t('. 
mizlik ameliyesi yapmaya mecbur 
olmuşlardır. 

Ruzvelte, Mereşal Ça.=ıkayşek'e ve n:.an ~netelerj de iktibas e~mek. !erdir. 
Sovyet tebUğJ 

Mosko\·a, 7 (A.A.) 
tebliğine e1.dir: 

8ovyetlerin L<>ndra bUyük elçisi tedir. 
Sovyet :Maysk'ye b.l.rer mektup yazarak Yukar1daki hab!'rlcr hakkında, 

Hindistanın istiklal talebi hakkın- hiçbir ree~i tefs;.r ve hiç lı ı r mü-
Biyekayaglinıuım ccnulıı ın da 

Sovyet krtaları siddetli müdafaa 
muharebel~rt ve-nni.ştir. Düşman 
bu kesimde biraz ilerlemiştir. 

dakı kongıre kararma müzaheret. ıalea yüri.ltülrr.emt'ktedir. 

Ankara belediyesi müstah. 
demlerinin ücretlerine zam 

Anknra, 7 (Valut muhabirinden) 
- Ankara belediye meclislnln tev. 
kalft.de toplantısında belediye mtis_ 
ta.bdenılerlnln ücretlerine zam ya... 
pslmaaı tekllti muza.kere ve tekil! 
muht.ellt bir encümene havale edildi. 
Encümen müstahdemlere onar- lira 
zam yapılmasına karar verdi. Bu 
karar mecllıln pazartesi gUnkU top. 
lantısmda mUzakere edilecektir. 

Mılll' cepbeılade 

!erini rica etmesi için kom:te reisi. 
Aıad':ı salıiniyet vernıiştır. 

Kongll'e "Hindi.sta.nd:ı.n çekili
rri.z,. adr verilen knrarı tas1ik et
mek üzere D3a.t 14 de totılanmış 
tır. Yukarıki mektuplar kongıre 
karan tasvip ed~r etmez gönderi
lecektir. 

, Gandir.in ."Özleri 
Bombay, 7 (A.A.) - Hint bır

liği komite-si~ hitap eden Gandi 
~öyle dentiştir: 

•·- Hindi.standa Jnponla.n U5te
ıniy~rum. Bıı hal, Çinin ve t>elki 
de Rusyanrn so:ıl.s.nnın geldiği ma 
nasını ifade edecektir. Rusya ile 
Çinin yenilmelerine Alet olmak i.s 

(Baıtarafı 1 nci soufodo J temiyonım.,. 
kmda bildirilecek ba~ka bir gey 7ok.. Ga.ndi tam 45 d11ıltilka söz söyl~. 
tur. Sava§ bölgesinde hava taall,11!tl, mtştir. Hint lideri, kongıre icra 
ufak ölçUde olmuştur. komit('Slnin kararını tefsi.rden jm. 

MUttetiklerln ağır bomba uçakları, tina. t'tmiş Ve kars.rrn kongrre Uı
'l'obruk limanındaki gemilerle liman rafmdan kabul!lnt.lnd('n .sonr:ı baş. 
tesislerine taarruz etmişler ve umana kn bir nutuk irat edeceğine İ":U1!t 

eylemiştk. 
da. bir yangın çıkarmı~ıardtr. 

Amerilla.lılar cephede Karar umumi valiye blldirilere1< 
Kahire, 7 (A.A.) - Build Ge- Londrn, 7 (.A.A.) - Haber ulm. 

ııeral tenıklarını kulla.n:m Ameri- dığınn göre, fngillerenln Hindistnn. 
kan a!'kerleri talim müddetlerini dan çekilmesini isteyen karar kong 
l;itirm.iş!er ve El3.Lcmeyn çevresin- re komitesi tarafından kabul edilir 
de general Oh.inlek kuvvetlerine ~d.ilmez Gnndi bu kararın bir .suret. 
ilt.l-hak eylemişlerdir. ın.1• ~mu~ı Valiye gönderecek •e 

Böyle<:e niilıver ~rleri ilk de- Hukumetın hu talrbc nasıl cevap 
fa olarak Afrika kam.smd:ı. Ame- nrme1i niyetinde olduğunu wrncak. 

rilran ask.er'lcrıle çe:rprşmağa. m.ec- , hr. 
bur kals.caklnrdır. Gandinin Çine mesujı 

İki tarf\fta.n birl çekilecek BombaY, 7 ( .. 4.A,) - Gendi Çin 
Nevyork, 7 (A.A.) - Nevy".>rk milletine hitaben ~önclercli~i bir 

Taymis şunları yazıyor: mesajda şöyle demektedir. . 
• ''Mmrın. du..-umu bir çı'kmaza gir Çin bilmelidir ki bu nılicaclelc 

'lll~ bu:Jitmuyoır. Cin,in müclafası için oldu~u kndnr 
P'akaıt bu vaziyet böyle devam Hindistanın knrhılnsu icin de :vapll 

e1'1em'1l. İki te:rattan btr1. muha - maktadır. ' · 
rebeyi terJı:etm.ck zorundadır. Çlbl "HUrriyet mücadelesiz alrnmnz 
kü :hiı; bir onlu l1ir çıkmazda de- Amslerdam, 7 (.A,,1.) _ ~ -:-ts. 
vamlı sımette ~ntılmll] vaziyette İngiliz haberler servisinin biicli.I'. 
du~: dlJUne ~öre, Gandl irad ettiği nutuk 
~tmtüzd~ meydan muha.re - da. Hindlilerin hürriyetlerini yıılnız 

~~de ~erikan kuvvetlerini İn- mücadele ile elde edebileceklerini 
gılil:, Yem Zeını:da ve cenup .Af- söylemiş ve' bu hüııriyet dem'.ştir. 
~"k~ kuvvetl~n yanında g(5rmek sökden gelen bir hediye gibi kolları 

timali var~', • mızın arasına düşmeyecektir. İnpili7. 

t 
Gend"kı al Ohmlek, Am~rilı:ruı kı- ler, Jterekli fcdııld\rlıklnra r:ı::1 0 1 

a rınmMmı lın · n: · - -~k ra . go eır:nı mın mığumuz ve kuYve.tiınh:in neden 
fak ~ı kazanmaga muvaf i'baret olchınunu" lshat etti~lrniz 
~· f' zaman bi7.~ bu hftrrireti vermek :10r. 

Siniı- harbi 
Sfokholm, 7 (A.A.) - Stokholm 

Tldnin;;en gezeteslnlo Vlşi ınub.abirl 
Londra mah!llerinin ikinci cephe b.ak 
kında yaptıg-ı propagandayı Fransa 
taarruzundan evvelki sinir harbine 
benzetmektedir. Muhak:ıil'e göre, ikin. 
cı cephe meselesi etrııfmdnl<i m\lna. 
kaşalar, Fransadıı., dlğer siyası mc. 
~eteıeri ~lmd.illk ikinci plA.nda bı. 

rakmıştır. 

Fransızların tahminine göre müt.. 
tcfikler Avrupa kıyılarına. hava yolu 
ile ihraç yapacaklardır. !stil& ger
çekleştiği tnkdlrda Vlşı hUk1lmeti bir 
beyanname neşrederek halka soğuk. 
kanlrlığıııı muhafaza etmesini ve mu. 
harebelere karı§mamasmı tavsiye e. 
decektir. İşgal kuvvetleri Fransanın 

mUdafaasrru deruhte etmiş buluncu· 
ğu için Fransız bUk1lmetl müdafaa. 
tedbirlerini aım!!-yacaktır. Vlı;ıl hUkü· 
meti, Lcigal altında bulunmayan hö'• 
geler tecavilZ1! uğradığı takdlrdl', bl

taraf!Iğ"t ihHil edilen bir devlet sıfa. 
tiyle mlidahelede bulunmak nlyetir.. 
dedir, Amiral Darlan serbest b1Slge.. 
!erdeki Fransız garnizonla.rınr teftişe 
devam ediyor. 

Kuç~wkayanın cenubunda. Al. 
man hiicumlan c\üşmana :ığtt ka
yıpla:r ver.dirilerek pUsk;UrtUlmtiır 
~r. 

Volkof cepheı;inde Sovy:et krtn. 
lan Alman.lan bir yerden atmış
tır. 
Bri.ya.n$k ~phes~nde keşif hareka
tı olmuştur, 

Kıletskaya. ç.~vresinde bir Alınan 
tank kolu Sovyet mevzilerJr.lle 
b ir gedik !lçmaya gayret etmişse 
de pfü:drurtlilınüştür. 

Kotelniltova çenesir.in blr ke. 
siminde Almanlar müteaddit tank 
la Sovyet hatlarına nilfU? etmiş
lerse de ağır ka'YI!>lar vermi~ler
dk Bu a.ro.da 200 A1maın makine
li tüfek eri öln:UştUr. 

Sovyet hava kuvvetleri ıs Al
ınan tayyaresi dileUrUlmllş 13 
diişımı.n tayyaftSf.ni de ha88ra uğ. 
rat.mıştrr. 

Bir Alman mukavemet merked 
zapt:edildi 

Moskova., 7 (A.A.) - BugUn 
cef'heden gelen bir ~lgrafa göre, 

Bcrline göre Sovyet krt.alan Leningıra.t cephe. 
Berlin, ı (A.A.) _ Yarı reı:mi sinde bir kö:rde bulunan çok kuv-

bir kaynaktan bilıdirıliyor: vetli bir Alman mukavemet mer-
Sovyetler, iki:nci cephe mesele- kezin i.hü:mmla zaptetmiştir. Bir 

si ile her zama.r.:kinden daha kuv- Sovyet iblrliği ani baır hücumla is
velle mejigııl olmaktadırlar. Bu _ mi verilmiyen bir nehri geçer~k 
nunla :illi.kah olarak yabancı ga _ answn bu köye girmiş ve mUdn
zetelerde, Çör<.;ilin Mr:;~kovada bu- file-re ba!l.lcm vum~tlr. Aynı za • 
hınıhğu !iayialıan dolaşmaktadır. man.2a diğer IMrl.i<Uer de A!mıa.n 
Berlinde, Çör~ll _ stn.lin bu';uşnıa- mevzilerine ~t ce~ahtan bir hU. 
s1 im.kinı üzerinde mUnalkaşı.ı edil- c·tım ~pnuşt·r . .J)aha sonra Al -
nıektedir. Fakat şu cihet kayda manlar bu köyil ger :lıaJmağa te -
değer görülmektedir kı Çörçilin §ebbü.s etmişlerse c1e ağrr kayıp· 
yabancı memlo!ketlere yaptığı l!loe- lat vıe:rıere'lı:: pl.isldlrtnimUş)erdiT. 
yahatler dainıa. buhranlı devreler- Noskova, 7 (A.A.) - Gece ya. 
de vu.kua. gelmiştir. Bu, İngiliz rıııı tebliğine eık ol.s.rak neşredilen 
başvekilinın, Fraruı!lrun yıkılmasın tebliğde Alma.n.hı.rın Rus h~tlan 
dan biraz evvel Fransız B!l9veki- geris'.ne uç.aklarla asker indirme. 
lıue yaptığı ziyarette bilhassa. a- ğe ne şeJkilde te~ebbils ettikl~ri 

izah edil:mıekt-..ı•-. · 
çıkça kendlsmi g&term.iştir. Bu cu.ı.ı-
keyfiyet ve bu bcnz,~rliilc, bugün ~Bir ike*ıde on ':Yunkel'! 152,, 
Berlinin &ipsi mahfil!erinde ha _ uça.gı 3Sker yilkHl olarak yere tn. 
trrlalılrnlf}tır. mi~l~l"dir. Sovycot ikrtalan bu u-

Almanhrrrı a.ldıklnn tedbir ~klarm indiği meydam hUc:um 

Kftfd ı7n (Aa,mA ll!)~r yaYkmğ _ un<la kalacaklardır. 
re, • . - R ıın yag 

Lonı1r.a, 7 (A.A.) -· I.ona-adaki :t:Jn.:iişJ.er vre 6 uçağı yaknuşlar, di
Holanda ka.ynaklarmdan bikliril _ ger ü~ünü hasam. uğratmrşlardt>:. 
diğine göre, Hokı.nd:ıdnki Alma.n Bu uçaklarla. gelen dUşman krta
İ!5gru kuvvet~tj koımutanliğr ;,klıı- lıarı da ya iımha. e<lilımJ.ş veya esir 

7 
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1 
ki c~he hP.ıkland:ı ne§l'ettiği bit' almımşlır. murlar yıll.!;ilnd«ı fazla yllkselen 

Nil nehrlmn ta.,.cmıas beklenmek -
ttdir. 

U ton uk nakı·ıye demeçle Holanda milletine y:ni Yine bu ek tebliğde bildirildi-
bir ihtarda hulun."lluştur. ğine göne Almanlar Kotehıikovo 

ı' t 1 
· Df"meçte denili~r lri: cephftlinln bir '.ke11im.i:nde hticuım-

(E,..cr .fa.rrf• 1 inci .<ıtt1ıif<'rf• I 
Numan Menemencioğlu'nun de. 

rece111 1933 ele bUyük elçili#e yüksel.. 
tllml§ ve ayni zamanda Hariciye Ve. 
k!leti umum! kAtlpllğine getiri.lmlf
tır. 

1937 de Gaziantepten mebu.a aeçL 
len Numan Menemencloğlu seçimi 
müteakip hariciye siyası mUate§arlı.. 
ğına tayin edilmiştir. 8 ay ııonra da 
atyast mUsteııarlıktan ve mebusluk.. 
tan isti.ta. ederek tekrar bariclye ve. 
kA.letL umumi kAtibi olmuştur. 

Montirl:S muahedesinde mukavele _ 
nln imzasına. n:ıemur edilen murahhas 
lardan biri sıiatiyle müzakerelere iş. 
Urnk etmittlr. 

Pek iyi bilindiği gibi Hat&y dava
mtZda. müzakerelerin bUtUn safhala_ 
rının takip ve intacı kendLSlne tevdi 
edilmiş bulunuyordu. Numan Mene_ 
mencioğlu, siyası bir za.ferimiz olan 
bu müzakereleri kendisinden bekıe_ 
nen bir dirayetle intaç etm.eğe mu. 
vs.ffak olmuştur. 

Numan Menemencloğlu büyUk ..-a.. 
tan §&iı1 Namrk Kemal'ln kizı: lle ev. 
lenmlş olan eski maliye. na.zı:rı ve 
Ayan reisi Menemenllzade RUat Be
yin kUçük oğludur. Geni~ bir vukuf 
ne derin blr tahlil ks.biUyett, kuvvetli 
bir taıA.kat ve tealitr eden bir ikna 
kudreU Numan Menemenciyi heryer 
de temayUze sevkeder. Hemen her 
mllll davamız kendisinde en llyakaUı 
blr hıidimini bulmuştur. 

Vaklt, Saracoğlu kabinesinin , ku.. 
ı ı.:lduğunu bildirirken, başvekilin ha_ 
riciye vekA.letlnl üzerine vekil arta_ 
tiyle almasına dikkat ederek bunun 
bu makama Numan Menemencl'nln 
getirilmesi için bir işe.ret sezen ve 
bunu o gUn ilk yazan gazete olmuş. 
tu. Şimdi mebus seçilmesi tekemmW. 
ettlkt.en aonra harlclye vekllllğlnln 

astı olarak kendisine vertlmeal mu. 
hakk&ktır. Yakıt, §imdiden kondiaini 
kutlular-. 

Ştm.R1' SÖKMENS1'EB 
lılebw!ılu.ğa namzet gıs.tel'ilenlerden 

sabık. i&§e mUııte§S.?'I ve eaki Hatay 
vallal Şllkrü SökmensUer•t btanbul. 
lular ve.U vekilliğinde bulunduğu ze... 
ma.n dah& ya.kmdan t&nrmt§l&r ve 
sevmlşlerdit'. 

8ABmA GöKÇt)'L 
Bayan Sabiha Gökı;Ul 1zmlr kTz 

muallim mektebi mUdUrlUğllnden ilk 
k&dm mebusle.rımrz arasında meclise 
glrml" değerli mllrebblleriml.zden bl. 
ridir. Bu devre ba§mdaberl Erenköy 
kız lisesi mUdl\rlüğllnU yapmakta 
idi. 

SAFİ ERDEM 
Sati Erdem'in Mlllt Şefin sem tet_ 

kik seyahatlerinde dlkkattnl celbe. 
den bir genç olduğu anlaşı:J.maktadır. 
Hepsine millet hizmetinde muvatfa. 
kiyet dnerız. 

Japonlar 
(Baş trırafı 1 inf"i sahifede) 

SlmllJ batı kesiminide müttefikler 
in yalnn .:Jieşif f:uıliyetleri olmUJtur. 

a yyare erı "İstil& kuvvtlerine yardım e _ J&l'da bulun.mu.._,lardrr. DUı,mM l1at 
denler ku~na d·~lecektir, !sti. ]a.n:rnl7rla. bi'r gedik a~ağıt !nU-

Nevyork, ı (A.A) - Nevyork Ti_ 1:'\ kuvvetleriyle çarpışmalar olur- vaffak ohnu~tUT, Kıtatarmıız rıi.d- Belçikada baltalama 
mea ga.zet.eslnln bugUn bildirdiğine ken evlerındı~n dışardıı. bulunacak detli bir muha~be-den son!'!\ )~ hareke\:leri 

Dl~er tnnııftan ha~. kunetlerimi7 
Japonların A?tıstraı,.,nın şimal'indt 
htılıunan Tenim.ber.Kei ve Aru ad:ı. 
lnrını i~al eltiklcrlni göstcnniştir. 

~ harp lst.9ısal barosu yetmişer lar da kurştma dizilecektlr müdafaa mevzil~rine çekilmiııle'l" _ 
toınluk ·~ara,, tipinde !500 tane deniz D ~- b .,, dir. On A',man ~--'-r tahrı"p" ccıı·ı- Lo1tdra, 7 ( .A.A.) - Bc!.çıka mil:ı. 

eme~ı.c :Jirti ld;ğine göre, Bri " l.tl.IJ.A nakliye tayyaresi yapılması h.akkm. miş \'e 400 katlar Alman "'l.ıu··ru··l- takil ajansının ...-erdi~ bir habere 

d 
tanya bava kuvvetlerinden para • u u - Co aki pHUılan tasvlb etmı~tır. iltı. mü~_tür. göre, urtrai yakınlarında.ki ani. 
~ .e Holat'ldava inen İngilizlere 

20 tonluk ik motörlll "Hutl,, tipin- Holıı.nd-ılılar para ve elbise y::ır _ Biyehı.glin3.nim cenubmıdaki 'b:il repolarda bir çok yan;:tınl:ır çıkması 
de bir deniz tayyareıılnin tecrUbe ı.. d:mmda. bulun:muslar ve hunfa:ra gede krtalar:ımız, hücum eden u~ üzerine Almanlar. rnüteaddil klmsı-.. 
çln inşası da tasvip edllml§tır. ~ığmacak yer '1'Ö<1oerm'şlıerdiı. Bu- man tanklarına ve motörlti poya. leri rehine olarak tevkif elmişler. 

Bu pl!nla.r bahriye nazırlığına gön nu yapatiltcn yalmlananlar kurşu- aesil"..e !karşı şiıı'ldetli mildnfaa :na müteaddit bisiklet ve radyo aletlcrl-
derllmi.!J ve inı:ıe.ata önUmUzdeki h1f_ n:> dizilmiştir. hareb~lerl ver.rr:i!jtir. :Bdr çok ~te. ni mfhadere eylemişlerdir. 
ta başlanmak tw.ere slpariQler- veril • .,· 1 d kıt ' · .. .,.1m er c a. al'l!mtt Yt'ni mevzi - rağmen, Alman orduları )la.la kJ. 
mi§tir'. Bu muazzam nakllye ta..,,,,. 1 ı'n 1·'lmi 1 di * Hegel diyor: "AflıWı da, ka.tnat .u- er e Çeıı.ı ş ~r r. Kuc;evska - nlınamıştır "9'e hal'~ "'av"a yavaa 
relerinin in•ası kararı denizaltı tae.r-_ 103 bı"n tonluk mu··ıt l'k bı .. _.... . " ~ ., da imanda.dır . ., """ e ı yanın c~u ını.=.a.ı bölg.ede kıtala- ilıerlemciktzdir. nıısmanm ne za • 

+---- ruzlarma bir cevap olarak telA.kkl e. • ' b t l .ı.. h'" u.;ı .ı.ı=wm ltllnatta.n genıbUcli,ıı.; ve gemısı a ırı mı• rımrz uu.şınanm urtımlarınr pUs - man ve nerede durdurnlacaıı.t su-
1;• dllmektedir. Y k··rtul.rn 

6 

hA.trratma aoktuğ'ıı manzara.ıa.rm hep Rcrlin, 7 (.A.A.) _ Sıarani njan. u .üşl•erdir. Krtalarnnt7. bir. ali, hlç bir zaman buglinkll kadar 
111 ruha yaptığı tazyik ~ hlssolunur. -------------. - sındı:ın: ç:e>k defalar düşman t~killerinin ehemmiyetli olmsmrştrr. DUşmnnın 
ıar; lbu sebeble o +--'klerln hepsi Çok çocuklu ailelere yardım B ı· · · arasma girmişler ve dü§mnnn. a. bugün ele,l!ec-.lrdıg"fi her arazi Nllr. 

"°""J• er ın,ın sıılillıiyettnr kaynaklar·. ~ .. .r-
rnhdadtr, binaenaleyh Allah da., k" Ankara, ı (Vakıt muhabirinden)- n 1 l ki h ''"'"l ınr kayıplar verdirmL<Jlerd:r. çası, düımı_ an ~.in bundan evvelki-- ın ıı c ı orı ıı ..... ere göre, rliiş.. K 1 1 • ., 
inat da insandadır. Altı veya da.ha fazla çocuklu ailelere manın lonajlnn yek.ıkıii,, 103.00() tz[ Ol'( unun r,nzete<ıi mukın·cmet 1erle kryas edibntyec~k kadar bil-

• Mıınazır dimağa, mtıhrün baL otuzar ~ra para müka.tatı dağıtılma. bnliğ olan 15 til':w-el gemisi ~ hlr ta\'<;fye ediyor yüktilr. Düşmanın simdiden ve der 
mumuna yaptığtnr yapar,, böyle olsa sı •alne ....... ,lanm,...t:tr. Ankarada 176 1 't h 'b" ,_ M~va, 7 (A.A.) - K1zılnrıl11 hal durdtı!Mllı!ıa.st u-dır, ~ ,,_ ~ nrpı o m ıı rı ı ot• .... ır avi"-o dalı:ı uu;ıuı 
bıltmumıs \i7.erindekl manzaraları aileye ikramiye tahakkuk ettırilml.ş. bntırılrııştır. nun gazetesi ola.n Krasnaya Zvez- ''Emimi~ bir 1:dmı geri yok., de. 
lllıla elııQaca)r? baJımııDdakl. !1111. tir. Evrakı incıelenmekte olan daha H · G d da diyor ki: mir diaiplinimfain hUküm stirdüf.ii 
h9P9 olrttdu!ıJmıız gibi balmumu us.. tir.r~v ere e Ankar~a "Cenupta .Almanların Uerl hn- her yerde. Almanlar, muhnrebcyc 
_ 1d 'lltt ı.nın . .nı!ı ttrnUt:}{ ·.ııp.ttıı\ Gtl'll oot Anlrara, 7 (\'slut muhablrh\den)- e-'k tl · · d ~- t 

t .... de waansa!'&ları d& okuyaoa.k iz olanlar bu haktan istifade edecek- r e ~rının evamr, .:x1vye ler için soktukları kıtalarm miktan ne o. 
başka bir dl.mağ 1Aam. alına:& mı!. Eskj,.."3er1in bUyük elçimı. Hiaı-ev büyü)t bir tehlike te~lı:.il etmek - l'ursa. obu.n, hiç bir terakki elde 

~-----------------=~ttr.....;.. _______________ __:...!.:G:e~r~e~de~A~n~k~e.~ra~y~a~g~e~lcU.~----~~te~d~ir~.~U~ğr~a~d~:ılk.~l~an~~a~ğtr~~k~a~y:p~.~lar~a~~cd~em.emek~~~tedirle-r.. 

de tasfiye yapmak sanıretbıill r
sıl olmasıdır. 

il - Ma&iyi ihya mllliy~ 
bu nevi milliye~ik Avrupacı. 
bassa lrtJca un.<rorlannı 
toplayan bir mDUyetçllik ce~ 
olmuştur. Maziye ait her bi~ 
her içtimai mtie!J!Jese saray, ~ 
ıı.e, telmik, hukuk, 5anat bi~.~ 
kutsiyet arzeder. Fransa m1oo._; 
çiliğl böyle blr karaktere ~ 
tir. 

111- Realist milliyetçilik, bo ~ 
milliyetçilik millet ideali e~.:, 
da toplanan, kendini o mille'j 
sayan, saadetini ve fel&ketıııl..ıt 
milletle taksim eden, ondan_~ 
hk kabul etmlyen, kendine .,..... 
bir soy ta.u,·vur etmiyen, ~ 
olduğu cami&run kültfuü ile "ı 
ntidüne giren iruıanlann te11kil 
t.lğl milliyet~ilik gnıplandır. 

TtlrkiyenJın t:ariht p.rtlal'I rJJ 
bugün ne ırkçı, ne de maziyi Dıf 
mllllyet.çiliği tezleri etrafmd• ~ 
lwımaya icbar etmektedir, ~":"'" 
ııin vaziyeti, nüfus ke!afetl, ~ 
parAtorluğun ta"tfiye editınlt 
ınaınnm doğurduğu neticeler ~ 
btr ideal etrafında çoğalmayıı_, ~ 
olma.ya icbar etmektedfr. :81':. 
ilerisinde hakjlkat olan, RenlO 11" r1 tarafında motlaka. haklk&i 
ğildlr, Hakikat milletin ihtiy;.,; 
\•arbğına. göre hsldka.ttir. · 

Diğeır taraftan Türk milliY~ 
liği ~a~ya, teokrasiye, rab."· 
!1?"'1ayesfnin tahakkümüne :-~ı 
bir çıkış ha.re'ketidir. Kendi P' 

ttir~e, ~':°~ ~areketldlr: f 
Musbet ılim zıhnıyetine salrlP,; 

ınak lı:in yapdan cehttir, JJlltl .J 
başından sonuna kadar inkfl'I" 
hare-ketl erdir • 

Layık olmadıkça ilim ~jhJI!~ 
ne saldp olm.a.sı mümkün d~ 
Bütün inlala~ı ''e yaratıcı JISJ .J 
yet hareketlerini inkir etrP? 
marrlyi ihya etmek isteyen bit fi. 
Iiyet dım1<1ma. bel bağlamak Jll~ 
1.-Un oıamaz. Bunun için Sa~ 
lunun dediği gll>i; "Biz ne ~~ 
ym, ne sermayen.in, ne ~..I 
saltanatını istiyoruz. İst.ediYf 
sadece Türk milletinin hA~ 
ti<lir . ., ~ 

Hük6metin ideoloji glirD' " 
zarMı budur. 

Samçoğlu htlk6meti halk ~ 
nnda.n gelen bu görfi'fuı ifacl~ 
de yine rea.Ust bir te~hlsle ~j 
hatle ortaya atıyor. Mili~ 
t.eı,vik, mUstehHki içtimai ~r 
la ayakta tutmaya ~Ir,ıJırt<ert "_; 
k!yenin s~yal bünyesinin ~ 
nı teısktl eden köy meseıeetol ti. 
mal etmiyor. "Köyü t.opra.bdı, 
rrığı köy.!!Uz bırıdmııyacağa.,r. ti 
Türk Ctimhariyetlnin naıtrl "*',t' 
ntiteye dayandığını ;i'sterfl'' 
dlr. 

Şanu da US.ve edelim ıd. ~ 
da.rnsr da yeni hüliumeün P~l 
mınıla Yazrb, ~rih, ve btlttill ~ 
memlcl<et daYalan ile ı;rtl~ 
i~«:_ri bir hih-lyet arzetıne1't~ 
boyü hede! edinmek, köytl I' 
Jı_alde. bı:rnkm:ı.k demek deJll ~ 
N etekmı Sarnçoğlo beyann~f 
de; Bugünkü TUrk vicdatıl. ıl 

~~~. ~CT gtln biraz daha ktl~l 
cıgım. Türk rnill~tin.in h~.4 ~ 
Mmz daha refaha kavı.ı12tug""· f'. 
b~lha.s.sa TUrk köyfüsünUn he~ 
hıraz dana yükselcHğini atı il 
ve köylü ile bilgi ve topra.ğı tı;ıe 
tirren bir ideale doğnı y1lrf11' ~ 
müzii görmek isti~r. Ht-pi~ 
ideaün yolcularıvız ve nıtı 
clacnğnnrm inan~·onız .• , ~ 

Dnya höyJeı-e konmu,td"· ~ • .; 
btr göriişle istikbale doğt'tl F 

YCl!"IZ· SADRİ ~:rf:J 
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~GYük ikramiye 
ıstanbuıa cıktı 

Piyasayı n rol 
edecek heyetler 

1' 

Ticaret odası tarafından 
dün seçildi 

·~atih" de tam belediye kim-
. Y:'1ıane.<ıinln (inlinde trnnway bck
lıyorduk. :Esen rüı.gfir, bir toz bu. 
lutu kaldırdı, Butıin :;ıırnçhııncbn. 
~mı gözlerden silen bir to::- bulu. 
tu, snrrmtırnl{ bir sis ortalığı J,;ııp
layınc:ı., gözlerimi:!: de y:mnıe~a 
bnşbıclı. Ti dağı'mcayıı \'e trnnı
,·nya sığmmc:ı.ya Jcadn r rıeıcr ı:ck
ti~rimizi ke.,tirebfllrsinlz. 

}'nknt bugünkü belcd.iyemiıf b'ı: 
bö3 le bir 5e\ iye de gönuUyoru1~ 
Onun ilmi, fenni heyetleri \'ar 

Anka ... 
d b) • ..., 7 (\'ıı.kıt mııhnbtrln • 

~rup ~ 'MilU pıyangonun on b1rincl 
Sergı e~lnct ke§ldesl bugün ( dUn) 
Z'llları do yapıldı. Kazanan numa-

Birlraç gilndcnberl Ankarad'l bu kapatmak hususunda Dnhlliye Ve
lunan lstnnbul vnli ve belediye rci• kaletine gönderibniş olRn raporla 
si Lt'itfi Kırd."lr, dUn sabah §chr1- meşgul ol.'llu,tur. 

Dllirler, ki deniz tmyundnld ·tuz 
ı;nf değildir. "~{lor lU&o"llezyum'' 
la .ımnsıkbr. Yine bilirler, ki bn 
clsım, :rutubeti kendine Çeker Şu 
lınlıle deni:r. suyuyla yıkı\tlaf': so. 
lcnkbrda bu madde zamanın. bir 
tnbnl,a t.es'tll etlerse, yerlerin hem 
çabuk lnırumasma mnni olur hem 
hn~·ndakj rutubeti Çekerek t ~prnğı 
daımn nemli tutar. Bn mad. 
dcnin bol olduğu bn2:1 mernle
k~tler<le soknklar:ı kuın gibi dö

"?lcJU&rünil bilenlerimiz yok değil. 
dır. Demek soknklnnıı deniz su
yu~ la Yıkruımnsındn frnni hi( htr 
mahzur yok. 

blldlrtyorum. 
ın'ze dönmil.~tllr. 1 aŞe işlerini tedvir jçfn 400 kişi 

20000 ı· 169f: ıra kazanan 
dır.) 97 

(bu biletin tnllbllııl İstnnbuldn 

Lfıtfi Kırdar. Ankarada bulun• alt kadro Uçte bire tndirilmlıı i& 
duğu :nilddet za.rfmda belediyeye tc:n~n 300 hin 11ralr'k tahSi!'Gt da 
devredilmiş olen in,.~ i~lerl için }fi.. 1 50 blll lira olar.ık kabul edilmiştir. 
zımgelen tahsisat ve kadro ~se-

lsta.nıbul ticaret oJ~ısı meclisi 
diln fevknlMc bir toplsntı yap
mıştrr. Toplantıda piyasayı ve ti
caret mensuplarını ımuraknbe et
mek üz~re 9 istişare heyeti ~eçil
ndştir. Bu heyetler §unlardrr: Zey
tin, zeytinyağı, sabun: hububnt; 
ımdeyağI; peynirler, ,Pirinç, bul. 
gu.r, mahrukat, etler, yumurta, 
ra:tntcs; soğan. sa.mu.sak. 

Bu hnl, l:dirnekııpıcl:ı., Sulu1m
le hisıırlarmm dibinde me7.ıırJıi;n ıoooo ı· su ıra kazananlar 

sı~os (NazUU) 
lti (Sh'U5) 

Sooo lira kazananlar 
a9!>2ıs 
1•8 <Anlaırn) 
,. 620 (A 8G84 nuuıya) 

ıtsg 02 (btnnbut) 
16 (Anka.rıı) 

2000 lira kazananlar 
ıs2152 
ıosııo 12na2 ıs52sr; sa120-: 380379 
ıa~ 2 

88?.415 240689 57491 S920W 
?.lls~S Si2SG3 l.12!ll4 292599 277J t{) 

S D08G5 851490 S2999G 

ıooo lira kazananlar 
2ıı2sos 
ıııaa 859193 100379 879524 104698 

81496
1 891676 214599 246639 200578 

578~ 2S5271 290936 800155 2528 
1163'> 2121$1) 185478 311280 281050 
~6;a:s 254593 8411)11 67207 27918 
1516: sss.>o 125402 2s ... 2sıı 211215 
lS02 8l4022 241585 184004 S59U8 °" ısao1s 200150 29774% 8.55917 

Soo lira kazananlar 
rtı:;n durt raknnu 0801 ve 8081 ile 
aı Yetıenen biletler beşer yüz. lira 

actLktır. 

ıoo ı· ıra kazananlar 
Son ll blletı ı: raknmı 795 Uo nihayetlenen 

er Ytlzer Ura alacaktır. 

so ı· ıra kazananlar 
Sonu 

bthıtı ı: rekamı 846 Uc nihayetlenen 
er elll~r lira o.l~tır. 

20 ı· ıra kazananlar 
oa:on Uı: rakamı 962, 58(), 195, 199, 
ını Ue Dlhayetlenen numamlar )1r. 

~e: lira nlac:ıktır. 

ıo ı· ıra kazananlar 
bil~~~ iki ıuka.mı 20 ile nihayetlenen 

r oruı.r Ura alao3ktır. 

A..rnortiler 
Sonıa 

leııe rı O ve U ile nthnyetlenen bla 
r lki:ıer Ura amorti nlaca.ktır. 

2000 
6 tan .-er Ura kazanan biletlerin 
ra, 2 ~ı 1s!-8nbul, 3 tanesi Anka
'>ı:;a l nncsı Erzurum, 2 tan(liı. Si
latY:ı t:ınesı Hops, 1 tanesi Mu
Si ~hı~. tanesi Na.zilli, bir tane. 
l>it ta a~nç, bir ta.nesi Eskişehir, 
<hnda ne&i Muğla, bir tanesi de Ay-

lOOQ 8at.Ilııuştır. 
l3 laıı C: lira Jtamnan biletlerin 
kara, 

2 
esı İstanbul, 5 ta.nct.i An. 

~i de tauesi Adana, diğer 20 ta
hir Ve ka"Yurdumuzun muhtelif şe-

sabalarmda Rı.tılmıştır. 

Ucuz ve zarif 
giyinmiş bayanlar 
~İlli OYUnlar festivalinde 

hediyeler alacak 
l.tiuı o .YUnJ. 

~Z'llp h ar festi!all esnumdo. 
ıııe,... eyettnd n ve mll'ehassıs ter .. 

"en u gazın 
1 

nı rekkep bir jUrl heyeti 
en u~arcıa halk ara.sında. dolaşarak 
trıif ba 8 Ynl zamanda. en zarif gtyln. 
~llılla Yanları tcsblt edenık bu bıı. 
o~nıra. fesuvaı hatırası olarak mllll 
becı l.:tırrııu temaıı eden muhtellt 
<1~11 1 

er, gayet zartl sun•ı tıı:ekler 
11 8Caktır. 

liap· h 41 18 aneden çıkar çıkmaz 
l' hırsı::lığa başlamı• 
Odorı d ır 

''"'"el h a ındn bir hırsız üc gün 
l\aıy0 nptshnneden çıkmış, dün de 
cıh.ra~~u kuı~u~undn kendisine n
ııııade dükkunındn yntmnsma mi.i. 
llın~tnr~den Fo!Jnin dükkAnını soy-

'l'odorı 
'lllış d eşynları sntnrken ynknlnn-

, 
0 11Yl')'e tcc;lim edilmiştir. 

Fr 
ansa da bir Alman taraf. 
~a!arı daha öldürüldü 
ll~ ' '1 <A.A.) - Fransız hnlk 
-koıı:ıilnis~asındn.n Gahelayn bir 
~tlh- SUiknstı neticeeinde öl-

hu~Yn <:Yine gidreken hcnUz 
l'at~~ lesbit edi!enuyen biri ta
Clan Ya.ra,~tılau ku~nln karnın
ht Yo.pıı :ı.tı.nırş ve derhal ameli
~t SOn~nsına rağmen bir kaç 

..... ~ öb:ııUptUr. 

Ic-lerile meşgul olmuş. !stıınbul ~lediy: büt!esindeki açık da be
fethinin 500 üncü v1ldönilmi1nc ledıyc resırnlenne yapılacak yüzde 
rastıı:yan 1953 seneslne kadar yn 50 zo.mla telafi edilccekir. Yakın 
ınlnca.k hazırlıklar i.çln teşkil e- batlard:ı ~leyen vapurlara bilü • 
dılmi~ olan komisyonun ilk toplar.- mum trramvnylara birinci mevki • 

de 2, ikinc· mevkide bir kuru~ zam 
tısmdn bulunmu,, belediye bUtçe. yapılncaktir. 
sindeki 3,5 mUyon liralık açığı 

---------------------------
Anknraya giden tüccarlar 

heyeti döndü 
\ 

Hıı.z.rrlan!ln fcvkalil.de kazanç. 
lnr vergi lilyibn..'iı hakkında te
maslarda. bulunmak üzere !sttınbul 
ticaret odası namına Ankar;ıya. 

giden heyet ı:ehrinuze dönmilştUr. 
'I'icaret vekô Jeti, heyetinin dilek
lerinl muva.f:tk görmüşıUr. 

--<>--
Belediye iktisat müdürlüğü 

gene taşınıyor 

Tramvaya atlarken dü§Üp 
yaralandı 

Çnl'§lkapıda oturan Mehmet a
dında. birisi, diln Knraköyde tram 
vaya atlamak jstt'm.iş, muvazene. 
sini kaybederek diişmilştür. Meh
met ~mdan ve mlihtelif yerle
rinden ağır surette yaralanmI§, 
Beyoğlu hastanesine kaldınlm:rş
tır. 

Karamela hırsızı üç aya 
mahkfun oldu 

Latif a.dınd:ı bir:sl Balıkpaza
nnda !stcp:ı.nm se:Jrercl dilkkaru 
l>nUnde 10 kiloluk bir karomelfı 
çuvnlnıı ça.l:ın.ış, kaçarken yakala
narak 3 üncil sulh c~ mahkeme. 
ni tar:ı..fmdan Uç ay mUddetle ha
pis cezasına çarpılnuştır. 

Zeyti yağı ve pe nir 
fiyatları yükse iyor 

Peynir 160, zeytinyağı 
135 kuruş 

Peynir ve zeyti.nyağı fiyatlnn 
yllkselmeğc başla.m.rştır. Dlln bc
ynz peynirin toptan fiyatı 160, 
zeytln~mm 135 kuruştu. Hal
lndd zeytinynğcllar, 130 ku':"ll§tan 
fn.zlaya zeytinyağı sa.tmıyacaklan
ııa söz vermi,.~ 

Mahrukat ofisi ne zaman 
sab§a batlayncak 

Mahru:kat of"ı.si geçen hnftn o
dun ve kömür satışma başlaya
<'aktr. Fa.kat fi.yn.t tcsl:dt edileme
diğinden satış gelecek haftayn 
kalmrştzr. Bu işle uğr~ıın ofis 
mUdürlUğU fiyatla.n Jaı.rnrlnştıra
rak !;&eyi valiye b11direcek ve tM 

Beledfyc ikt.ısat mUdilrlUğU, mUI 
gn bölge iaşe mlidUrlüğUnUn döl'
<lüncil vakıf hannun ikinci katın
daki daireruıe taşınmıştı. Kafi 
ı:Uktarda tahsisat verilmediği için 
lkt.ısat müdürliiğti buradal' 'l'Urbe
dekl belediye fen heyeti binasma 
ta~ınm.ağa. başlamıştır. Taşınma 
i~i bugiin biti.rileocıktir. Arpa hırsızlan 

. vfp edildikten sonra derhnl sat:ı. 

~ başlruını:akbr. --

• l , ... 
gıcren ur dı_şı yoJlardn. değil, Fn. 
tih kaymnkamlıj;'fnm sıhhatimizin . , 
&ıgorta merkezi diye tunığım be. 
lediyc kimyn.hıuıcsinin alnının tn. 
ortu ycrindeycU. 

• İstnnhul, Uç tanılı su ile knph 
lıır yanmııd:ıdır. Soknhlnronrzm 
nHındun Jmlrn terkos boruları ela 
g~.er. Pnknt olmklarmuz toz için. 
ele, n&"'Znnız burnumuz ör<'lcl< katı. 
l:ın lın.lindedlr. Eir gUndc hu pis 
'\·c tehlikeli, muzır ı:ıcyden ne kn. 
dar yutuyoruz! Allah bHir! 

Tel'kos suyu, bell<i bclecliyeye 
ııahahyn mnl olnr. Fnks t<lcnJz o;u. 
yu ncnbn n~ln kullanılmıyor. E
pnhnlıya mal olur. Fakat deniz u
yuyh yıkanmasından J<uşkulann
lıilir. Çiin!.ii onun ezi ten ba!ikn 
tdtıı.bı yolrtnr. ~ 

"Deniz ımyu tuzlurlur. Su fa_ 
h:ıhbur c<lip lmnıynnca soknklar
dn tuz tahalml:ın kalır ,.e rilz
ı:~rln bıınlnr sa\'rulur, gl)zlerfmizi 
kor ~ler.,, 

Gibi bir mUtale:ı.yn kapılabilir. 

Şu halele bt?lediyemiz sn.yet mer
foez yerleroe tnzyik hıı\'uzlnrr yn. 
1ın~n1.sa, brui kıyıların uygun J:u
lerınc birer motopomp koyarak 
nrozozleri ornd:ın <loldurtsu 

Uüyiik bir \'npnr ~llv~te ~~den 
b~skn b'r ~y obıınyıın za\•allı Jcöp
ru de bu snyc<le toz toprn~c bu. 
h~tlıı.n ~in~e ynn görünür yıın 
~orllnmcz bır esntir mahlOku ha
linden r.ıkar. "Toz", Jı.elümlerimiz 
it~n de bir me\'Ztlihır. Ciğerlerl
mızde, bUtiin teneffüs cfhnzmıız. 
<la, clcrirnlzcle yn.phğr tn:Jırlbat 
o?un nnsıl bir cana\'ur olduf::•utnı 
lrrr.e gösterecek ne~riyuttn buhın 
ınalıılrrlar. Halknn toıfamı içinde, 
neler yok ld? •• 

HAKKJ SUHA GEZGiN 

Bandaj buhranı gene 
başladı 

Tramvay iliaresl !'on gelen ban. 
dajla.rla a.nca.k bir kısnn tramvay
ların gara.j:ı. çekilmesini 6nleyebil 
miııtir. Ba.ndnjsızl.r'!ı: devnm etmek 
tcdir. Yeniden 100 romork ve 
molıis il.tıl vaziyete .kalmıştır. 
Tramvay idaresinin garaja çekil. 
ı:tlş olan arabalarile, ileride çeki
lecek arabal3.rm bıı.ndaj ihtiyacI111 
önleyebilmek içi.ıı Rronanyaya IS
marlanan 800 pand!l.jm gelmesi 
icap etmektedir. 

Ahmet ve Osman adında iki ki- Dr E K T bb A şi dUn Sirkecide manevra yapan • I?:V~~ ara~ . ı ı adlı 
Mr vagondan iki çuval arpa. çal- mudur mua vını oldu 
mışlar, ke.çarlarken yakalanml§- İstanbul Adliye doktorlarmdan 
tardır. Enver Karan, tcrflan trbbr ıı.d1i 

Arpa hirsızla.rı ikinci asliye oe- umum mUdilr muavinliğine tayin 
za mahkemes ital'afmdan 2 v.r eclilmi:ıtir. 
ay mi:ddeUe hapis eeuısın:a çarpıl. Krymetli doktorumuza bu yeni 
ını~a.rdır. vazifesinde de muya.ffaklyetıer di. 

leriz, 

ş eniz yar şan 
Yarın mevsimin en mühim de iz 
m· sabakalarından biri yapı aca 

-o-
Buz müteahhide ihale edildi 

Buzun müteahhide ihalesi rllin 
daimt encümen tarP.fmdan yapıl. 
mıııtir. Bayilik eski mUtıeahhit Şa 
nrlle verilmi<ıtir. Buz eskisl gibi 
beş kuru~~ sattlncaktrt'. Muhtelif 
.kazalarda faaliyette bulunacak O· 

lan bayilerin adlan bir liste ruı. 
lind e tanzim edilerek bi.rka.ç gü. 
ne kadar belediye re'eliğine miltc
aJıhit ta.rafından bildirilecektir. 

Tütün kongıresi 

TUtlln kongırcsi dUn sona er
miş, hıızırliuıan nizamnam-e Wdili 
edilmiştir. 

Adalar kaymakamı 

Adalar kaym:ı.kamlrğına tayin 
edilen Malkara kaymnko..mı Eş
ref Arı;ut dün yeni vazifesioe 
ooşlrmışt.tr. 
~ 

Altın fiyatı 

Dün bir altmm fiyatı 32;45 fi
ra, killçıe nl tm.ın bir gıram fiya tI 
428 kuruştu. 

Hattô komşuluk hatırı için Alyans lsroilit mektebinin müdürü de 
davet olunmuştu. Şehadetname alan çocukların babaları da gelecekti, hü· 
lôıa, bir mahşer •. Bütün Aydının kaymağı orada toplanacaktı.. Bunları 
düşündükçe Mustafonın kalbi, küt küt ötüyor •• Ve nutkunu okurken şaşır· 
mumosı için Allaha dualor ediyordu •• 

Haziran ortalarına c!oğru, sıcak bir günün ikindi voktı idi.. Zeyniye 
mektebinin iki başındaki yolda mütadın dııında bir kalabalık, bir hareket 
göze çarpıyordu. Davetliler gurup gurup mektebe doğru ilerliyordu. Mek· 
tebln önü sulanmıı, süpüıi;lmüş, temiz bir serinlik içinde idi.. Mektebin ön 
tarafındaki dar bahcc içinde bir davul ve trampet ile birkaç pirinç ôlet
ten ibaret bi• bando müzika da vardı .• Marılar ve aıkeri havalar çalıyor· 
du •. Mektep bay~~klar ile süslenmişti .. 

Mektep kcıpısı önünde baımuallim, en yeni cübbesini giymİJ, en be
yaz sarığını sarmıı olarak gelenleri karıılayordu. Diğer hocalar da, mer
di.-en etrafında sof olmuş tolebe orasında sükut ve inzıbata dikkat ediyor
lardı •• Mustafa da talebenin başında bulunuyor, ve inzıbatın temini hu
sıısunda hocalarına yardım ediyordu .. 

Davetliler gectikce bır fısıltı hasıl oluyordu. işte müddeiumumi mua
vini, işte tahrirat müdürü .• işte kadı .• bte maarif reisi •. lıte miralay Bey •. 
Vo nihayet işte mutcırrıf derken bando müzika da Sultan Hamit marıını 
calmağa başladı ... Marı bittikten sonra miizika yerini değiştirdi. Mutasar
rıfın arkasından giden boşmuallimi takiben diğer hocalar vo talebe de 
yukarı çıktı. Sofcnın bir tarafı davetliler, diğer tarafı da talebe ile dol
muştu. Sofayc- acılan sınıfların kapılarında da talebenin babaları ve veli· 
le: i üstüste yığılmışlardı .• 

Davetlilerin koltukları önünde birkaç masanın yerfeJtirilmesiyle hu-
sule gelmiı üzeri yeşil c;uha .artülü uzun bir masa vardı .• Bu masanın üıe
rirıde kırmızı kordel61ar ile bağlı on iki beyaz üstüvaneclk bulunuyordu. 
öte yanda da yınc kırmızı kordelôlar ile sarılmıı, çe~it ceıit cildU kitaplar 
islif edilmiJlı •• Hep göz:le bu masaya bakıyordu .•• Öyle ya, bütün bunlar 
n~ kadar bir zamanlık çcılı)maların mükôfatı, ne kadar yüksek ve masum 
hülyaların sonucu idi ••• Düşünülecek oluna, acaba bütün hayatta, sa'y 
ile mükafat, hayol ile hakikat arasındaki münasebet hep böyle zayıf ve 
aldatıcı mıydı?. O gün Mustafada böyle bir düıünce yoktu.. O hayatın 
ilk kademesine ~aha yeni basıyordu .. 

Gerçektc;n o gün, Mustafanın hayatında müstesna bir gün teşkil et• 
miştı. Mustafa o gün yalnız şehadetname ve mükôfat almamıı, ayni ıa· 
marıda cemlyer hayatına da ayak basmııtı. fakat bu noktaya gelmezden 
evvel, bir az töreni anlotmak lôıımdır. 

Herkes yerini aldıktan ve kayna_sma bittikten sonra, talebenin arka 
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v~li muavini Şileye gitti 
Vali muavini :Ahmet Kmrk Şile 

kazasrnm okul fnş~tr ve mahsul 
İ§lerin.i teftiş etmek Uzere diln Şi. 
leye gitmiııtir. 

Hah-er aldığnnıza göre ya.rmm ı ''Deniz kulll:ları,. ve "Deniz tilki. 
pazar günU s:ıat 14,30 da Kalnml§ leri,, ismi vcıilen ild mUsalxUc11±ın 
koyunda husust mahiyette, 18.k.in ibaret olup bu iki yarışın 1,uvan 
yelken tekniği ba.knnından çok hesabile bi.rlncisiıte Kal8.lI!llj lru
mühim iki yelken ynnşr yapılacak- pası ve:rilecdctir. 
ur. Çok heyecanlı oıa~ağmı tahmin 
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"Dumlupınar,, bir kere daha 
Y unanistana gidecek 

Bu y~lar, be-den terbiyesi su ettiğimiz bu yıı.rşn kaçırılmama.. 
sporları ajnnlığmın da çok §3.ynru smı tnvsiye eder mUtc~ebbis!.crini 
teşekkür himaye ve ynrdmıları ile, tebrik ederiz. 

Dumlupınar vapurunun bundan 
sonnı. Yunnnlstana gftmlyecegi yazıl. 
mıotı. Habor aldığnnu:a. göre vapur 
on gU:n lçindo bir defa dııbn gidecek· 
trr. 
Yunasistnnde.kl akrab:ı. ve dostlarma 

koli göndermek 1.atlycnlerln koWer:I 
kabul edlleccktlr. 

Halam.ış ve Kalanuşı seven tunm
nuş denizcilerimizden mUteııekkil 
bir grup tArafmdan, bugünün en 
kuvveW yelkencilerine teknlk, bil
gi \"e yelken kullanmaktnki mabn. 
retlt'"?"inl gö~termeğe fırsat vere
cek bir şeld<k tertip edilmiştir. 

"Kalnrıuş koyu kupası,, namı ıı.ı.. 
tmd::ı yapılacak olsn bu yar"r,ila.r. 

tarafında yer alan bando müzika, boımuallimin iıaretiyle bir daha padi· 
şahın marfına başladı. He-rkes ayağa kalktı .. Talebenin de gOftesini söy. 
liyerek i1tirak ettiği marıı dinledi •. Tekrar davetliler yerli yerine oturduk
tan sonra bçıımuallim mutasarrıfa hitaben bir teşekkür nutku söyledi .• On
daıı sonra sıra Mustafaya geldi. Mustafa boyundan ve yaşından beklen
miyen gür bir ses ve serbest bir eda ile "sôye-i maarifvôye-i hazreti hilô. 
fotpenchide .•. ,, kabilinden terkipleri de iyice sıralayarak ezberindeki 
nutku okudu .. Mutasarrıf gülümsedi .• Ellerini birbirine çarparak, aferin, 
aferin oğlum dedi .. Bütün davetliler mutascrrıfın iıaretine iştirak ettiler .• 
Mustafayı alk•şladılar .• 

Ondan sonıa kücük sınıflardan küçük bir gurup, " •• Gidelim mekt~ 
be tahsil·i kemalôt edelim .. ,, manzumesini kuklaların sert vo kesik jestleri 
ile okudu •• Arrlından diğer bir gurup, hiç bir musiki ôletinin refakatinde 
of"llakşızın, şüphesiz çok falso yaparak bir mektep şarkısı söyledi .. Bu o 
zamanlar için, bir inkılôp bc~longıcı idi .• Musikiye çalgı denildiği zaman
larda ~arkı dcı, okumuilarcı yakışmayan birıey telckki ediliyordu.. Mek· 
tepte ıarkı öğrenme~... hte bu yepyeni birşeydi.. Bu Jarkı da herkesin 
hoşuna gitti •• Ve söyliyenler olkıılondılar .. 

Artık sıra mükôfatlarır dağıtılmasına gelmiıti.. Baımuallim masanın 
önüne geçti. Kitcp•arın bir kenarına sıkıştırılmış olan kartlardaki adları, 
nuır.araları ve sınıflarını okuyarak mükôfatlandırılanları birer birer çağır· 
mcığa başladı. ilk önce küçük sınıfların talebesine mükafatları verildi. Her 
ad okundukça, bcışmuallim mOkôfatı, mutasarrıfın en ne veriyor, mutasarrıf 
de sahibinin eline tutuıturuyordu .. 

Nihayet sırc:, son sınıfa geldi.. Masanın üzerinde daha on kitap du
ruyordu. Baımuaılim bunlcmn üzerindeki adları da okumağa basladı : 

- 45 numaralı Mustafa Fehmi efendil Kur'anı kerim dersinden bl-
rinciliğine mül<ôfoten, 

Mustafa ilori atılarak mutasarrıfın elinden mükôfatını aldı .• 
Baımualfim devam etti: 
- 45 numaralı Mustofo Fehmi efendi! Tecvit dersinden birinciliğine 

r.ıukôfaten, 
Mustafa, tekrar artayo Cıktı •. Ve mükôfalını alıp döndü .• 
Fakat hoca durmuyordu •. Mustafa daha yerine varır varmaz, sesleni· 

yordu: 
- 45 numarah Mustafa Fehmi efendi! ilmihal dersinden birinciliği· 

ne mOkôfaten; 
Bu suret•e Mustafa, kıraat, esmai türkiye ve imle, sarfı osmani, tarih 

co!.jrafya, he~ap, hattı rık'a derslerinden de birincilik mükafatlarını almak 
üzere yedi defa çağırıldı •. Herkes Mustafaya takdir ve hayranlık ile ba· 
kıyor, "aıkoisun çocuğa, aferin cocuğal,, diyorlardı •• Bir isim bu kadar 
colc okunsun? Mustofa kıyas yapıyordu.. Köprü başındaki posta kulübe
sinde, posta memuru, eşraftan Sadık Beyin, zahire tüccarı miltiyadi efen
dinin, avukat Mrsırlıyan'ın bile adlarını bu kadar tekrarlamazdı. Son ola
rak da ıehad.fltr.omeler de yine mutasarrıfın eliyle dağıtıldı. Mutasarrıf 
ıehadetnamesini Mustafaya verirken: 

- Oğl:.ım .• Tahsile devam et, senin okumağa istidadın var •. Aferin 
~ana •• diye ıltifatta bulundu •• 

- Devamı var -

Ankara • lzmit arasında 
tenio müsabakaları 

h:nı.it, 7 (A.A.) - Ankara ve 
lzmit tenic.ıçilerl n.rasında tertip e
dilen tenis mtisa.oo.kalan Ktlğıt 
fnbrıknsı kortlıırında ) apilmI§ ve 
meraklı bir seyirci kiltlesl tara • 
fındanaJfi.ka ile takip cdilınişt"r 
İki gün devmn eden mtisabakaI

10.: 
rın neticeleri eunla.rdır: 

Tek emeklerde Fehmi Kızıl An
kara - Jiroyir .Aksov :tmıit mU
eabn.kasmı 6-1, 6--0 Fdtm! kazan
mıat.Ir. 

Celasin Ankara - ş~ .Ak
yUrek lmılt mfisabalaısnu 7..:1 6-1 
Şevket kamnlJ!lŞtir. ' 

Fehmi Kwl - Hakkı Duran.soy 
İıntit. ?nüsa.lınkasmı 6-l, 6·3 Feb. 
mi ka.z:aruıııştrr. 

Celasin - Jil'ayir müeabaknın
nı <b 6-3, 6-4 Celn.sb kazanmış. 
trr. 

Çift erkeklerde Fehmi Kızd -
Cela.sin ve AkyUrek - Hakkı Du. 
ıvsoy mils:ı.ba.kvsnıı da 6-4. 7-:S sa.. 
yı ile Ankara kaza.nlnl§t1r. 

25 yıl evvelki Vakıt 

8 Ağusto 918 
Enver Pata 

Bnşkumandnnlık vekflleti Unva
nı, b~kum.andanlık erkbı ham.ye 
riyaseti na.mmn tahvil edilnüeı
tır. Bu vaz!f e yaveri ho.s h-u-biyc 
nazın b:.rin ci ferik Enver Pa..,a ta
rafından ifa edilecektir. 

:s Oumnrte ı PA7.u1R 

> 8 Ağusto!i 9 Ağustos 

:::.:: 
<['. Recep: 25 Bccep: ZG - Hızır: 9S Hn:ır: 911 

VBkltJe.r \ 'asati E:ııı.nl \'asatf Ezani 
Uunqıtıc 

Oneıtı"ı 4.59 9.S1 li.01 9.40 

Oğlo 12.20 4.59 1%.20 G.otı 
1klndl 16,lS 8.GO 16.lS 8.~ı 
Altşam 19,%0 12.00 19.19 ız.oo 
ı·aı.rıı ıı.oo UG %1.05 U6 
tmsnk 8.0S 'Ul '· '·'' 
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Bu.gar nazı riarı 
tetkik seyahatine 

çııthlar 

urı Demirağır 
YEŞILKOY : ··ıec· Aranıyor 

::. 1fya. 'J (A.A.) - Bul.gar hUkWne
u 11.znsından bir çoğu muhtelif viltı. 

yetlerde tefti§ ve tetkiklerde bulun. 
mak üzere Sofyndıı.n nyrtlnı~ıardır. 

Bu arada na!ln nazırı VııaUe.f dün 
§ima.it Bulgarıs+.an bölgesine 'hareket 
etm!şUr. Nafia nazırına fen mUtehu· 
sısları refakat etmektedir B•J heyet 
~lmaıı Bulgarlatanlıı cenubi Roman. 
ya lıavatislnln cleklrlk ihUyııcınm 

Tuna nehrinden istifade edilmek su.. 
rctlyle temlnl çarelerini b!tkik ede
ocktlr. 

Bu meııcle hakkında Bulgar hUkCe 
metiy\e mU:r.akcredc bulunmak Ozerc 
bir Romen heyetl Sofyaya gelml~tfr. 
lkl memleketin sallhlyetli makamla. 
n bu meseleye btlyUk bir ehemmiyet 
vermektedir. 

Diğer taraftan bahriye nazın M!
lof da garnlzonlannı uftio etmek 
Uzcre Dobrucnya gttml~tlr. 

Dah!llye nazırı Gabrovakl Mt.ke. 
donyndtı. tetkiklerde bulunmakta TI! 

mahalll ldllre ft.mlrlerlyle bu b6ıgey1 
ilgilendiren meseleler etrafında g~ 
r~meler yapmaktadır. 

----0----
Alman halllunın 

manev·yatı 

bozalmaş 
Londra, 7 (A.A.) - l11gili% hU. 

:kumet.ine son. giinlerde gelen ra • 
porlard'!Ul anln.,.omdığma göre, ilı· 
ptiz uçaklannın mütevali bom .. 
bardmıanlım Alman halkının ma. 
neviyatnn bozm~. İspanya ve 
Portekizdeki bitaraf mtlşnhitlere 
göre, İngiliz hava hücumlnn, Al • 
manlann maneviyatını heor gt1n :ır
tan iaşe ZO"!tıklarmdan fazla san;.. 
mıvttr. Rnsyadaki muvaff!ıkıyetler 
bu maneviyat bozukhığunu tclMı 
edemf)"Or. -, 

VAK l T 
Gazetede çıUn bQUlıı )'Ul n 
rutmıertıı tnıkulnJ mahtuzdm 

AltONl'J l'AIU:P'lt&J 
Mernlelle1 Wenuekeı 

ıcmcıe dışmdl 
'lytııı ~ l.50 lb, 
ı aytık tfMI o&~ • 
8 Aytılıı 1111 !llCI • 
1 yılh1' IOC l flOO • 
f'arlteden Blllll&D B1rligt lç1ıı 

ıyda otuz kuruş dftşftlllr. Poata 
ı>!rUğine gtrmtyeıı yerlere ayda 
vetml~ beşer kuruş zammedlltr. 

Abone kaydım bildiren meınur 
.. , telgraf bcreu.aJ abolJe param. 
orn posta nya bı.u:ıka Ue yollarruı 
DcreUnJ idare ktcdı llzerlne alır. 
l'llrklv61lln iter ooııtlı mrrkf"ldnıtf 

• Aıcı·ra abone 1llllu. 
AC!re' Oeğ'l~tfnne UcrcU ıııı Krş 

il.AN O<..'Rl!:TLEHJ 
ncaret U&nlarmm eanum • .. . 

tın eondan IUbllren uan aaytala· 
nnda 4-0, ıc ııayfalarda 60 kUMlf, 
dOrdflrıctı !lftytada l: lktnc.ı ft 
Uctınctıcıe :.ı. blrtnclde c: tıaşhJı 
Y1lZIJ kumoce o Uıadır, 

BUytll<; Cok devamb ldlfell, 
~nklJ UA.n verenlere ayn ayn tn· 
dtrmeıer yapılır. MMm! OAnlarm 
MDt1m saun tıO kunlJtur. 

l'teaı1 Ma.td7eet~ Olmı)"ao 

liUQGk DlllJar 
811 det• 80; iki aatuJ 60, ~ 

deta.m M, dört detuı '70 ft OD 
1etuı t&J ıtu~. 

r- Bir Kafkas 

Hf,çok J, "~~~:~~_, •• ,J 
edilmiş olan ba tıtr, Niyarl Ah
met tarafından do6rudan doDru. 
ua Gürcü dilinden tcrciimt tdl' 
mişlir. Baıtan :sona 1.-adar aşk 
macera ve kalırnmanlık menkıbe. 
lcrt llt dolu olan ba nt/fı tscr 
7 ıirk malbaatrnda ilk rrlJmunedlr. 

1'1yatı 46 kun"D ol- ba eıteı, bu 
UAaı kealp ~ Vlllut KJta. 
bevtııde ytlııde oo temJtAtta ıo ktı. 
nı~a verllmekıedlr. 

(Mevcudu azalmıstır) 

Tayyare Alanında 
llu ııym 28 Uncu pazar gtlnU uçu. 

cu \'e yapıcı talebeler arasında tay. 
jlıl'C \'C pUinör m~bakıılan yapıla. 
cıık, mUl<Mııtlar tevzi olunacalrtır. 

Gösteri .... e yarıjjlııra ıu.nt ı.ı.so da 
bnıtlnnacaktır. 

\'atanı dll~ma.n tecavüzünden ma· 
sun bulundurmalc için Uıtlyat ele.. 
mnn yetl~tırmek ı;aycslne matuf ve 
Tilrl• dellknnlılarıoa yara.5aoak ye. 
gı\nc por bu rıe'\1 hııroketlerdl r. 

Her TUrk gellr scyredeblllr. 

ısugunkiı ract~ 1 
7 ,30 Program 7 ,82 Hattanın beden 

terbiyesi Programı 7,40 aje.ruı 7 55 • 

8,85 Senfonik program Pl 18,80 pro.. 
grnm 13,33 Türkçe plAklar 13,45 a. 

jans 14,00 ranmm~ (larçalar Pl. H, 
30 • H,40 İstaDbul at yarı§larını.n 

tahminleri. 18,00 Program 18,03 rad., 

yo dans orkestTasuım her t~en pro. 
gramı 18,46 Radyo çoeıık ku!Obll lG 
30 Haberler 19,45 Serbest 10 dakika 
111,55 Fasıl heyetl 20,15 Radyo gaze. 
t.esi 20,45 Şal'kJ ve türkWer 21,00 k~ 
nu§ma 21,15 Dlnleylel istekleri 21 45l 
konu!flllO. (oftr ve nesir saati) 22,00 
Radyo salon orkestraaı 22,30 HR bcr
ler 22,50 kapanı§. 

MllU 
Oyanlar 
restıwali 
H.22 Ağusto~ 

duhuliye yoktuı 
Konsumaayon 
fl§lerl piyango 

g~elerile Festival yapılacak gazino. 
ıarda satılmaktadır. Her tllrlU ua . 
hat Tulcfon: 23340 

RAŞiD RIZA 
TlY ATROSTI Halide Pişktıı beraber 

ASİLZADELER 
Yazn.n: Bcdh P'on Ştat~r 

. ..:-,., ~- ... 

Aslrer lk isleri .. 
Emin.önü Yerli As. !3ubeslnden: 

Yd. topçu Tgm. Refik Oğ. Erol 
(M6271 330, Yd. Nk. Tğm. lsma• 
il Oğ. Sabhattin (38637) 316, Y<l. 
l'. Tğm. Azathan Oğ, Ccmşit 
{49720) 317, Yd. P. Tğm. Mnhir 
Oğ. AlAettin (49553) 328. Yd. Sv. 
Tğm. Arif Oğ. Rauf (50779) 332, 
YJ. Sv. T~cı, Ha~an B3~ Oğ, O~· 
men Nuri (37712) 322, Yd. P. Af.. 
•ipn. Hüsr:yin Anni C>t. Mehmet 
İhsan (23175) 314, Yd P. Tğm 
Şakir Oğ. Mtinit' (49910) 321, S. 3 
Ml. Me. Melımet Oğ, Mustafa Lüt
fı (1299) 3() ı. 

Zayi 
1938 - 1939 ders ~·ıtmdn Hay. 

dnrpaşa liselesi.nden aldığım ol. 
gunluk diplomamı b.ybettim. Ye
nieıiııi nlacağımdnn eskisinin hUk-
nıU yoktur. (40739) 

AbdolTl\him Ealta 

Metodla den 
Orta. I.Jse 't'll Ynksek okullar tale. 

1 
besine fizik, kimya, cebir, bendeee, 
ıJ.ean (Almanca, Fran.eızca)Tabll;e ve 
diğer dersler verilir. 
MDrocaat: SalAhattln SkfD Poeta 
kutasu 2~. 

SAHIBJ : ASIM US 

IJa.sıldı~> yer: \'\KIT MATBAAS: 
1Jmum1 Neşriyatı idare ~en 

Refik Mım~ı ~enofl 

Seyhan P. T. T. MüJiirlüğünJen: 

1 - İdaremiz ihtiyac. için 1800 adet ııltJ metrelik 1500 adet yedi 
me•rellk 1100 adet seklz n:etrellk 800 adet dokuz metrelik ki ceman 4700 
e.de~ çıralı ç.\:n telgraf direği kapalı zarf usullle eksiltmeye konulm~tur. 

2 - Kanılsalı kazasmın Karagedik ormanmdan kesllip Ada.nada tu. 
llm şartı olan bu dlreklerlı. muhammen bedetı beheri 8 liradan 87600 Ura 
ve ı:ııuva;cı;a~ teminatı !!820 Urndrr. 

t 

8 - Ek.a:ltme 10.8.94.? pazartesi günü saat 11 ~ Adanada P. T. T. 
mUdürlUğU htnaımıdald arurma komisyonunda yapllacaktır. 

4 - Buna alt §1\rtnaın(. 188 kuruı:ı bedelle Seyhan P. T. T. mlldUrltl. 
ğtl:.~ almai'~Jlr. 

5 - tırt~klllcrin Uca.ret odasm<L:ı.n 942 senesi !\;in alrnmış vesikaları 
w ::"luvakkat teminat ınnkbm: -roya bnnka teminat mektuplarlle 2490 No. 
k'; ._ ~ mnıır tamıtm edecekleri teklif mektuple.rmı havi ka.. 
r-11 zarll&mu J! aeu madGedc 3·azı:tt ekaillme gü.nU saat ona kadar ko
m!~ıra .. er.l:•lert veya posta flc göndermeleri UAıı olQtılU'. Postada vaki 
geeı'!ime1erdcn a:ıeaullyet kabul odilmea (7888) 

ı;:ıb:ıhın saat 10 undan gece aııııt bire kndar en ar. 1,000 kl~lnln )1ye. 
cck \'e içeceklerini temin edecek bir büfeci o.ra.ıııyor. Der gün Vıs.krt 

ldarcb:ı.ncsıne mUracaat. 

OZOM SATIŞI 

Asma Fidanlığı Alım Satım Komisyonundan: 

G/;ztepc noanugı 
koleksiyon bağı 
Gebu fidanlığı 
kolekıılyon bağı 

l[ıymed 

Lira 

ıo:; 

Tf'mlnatı 

Lira 

ıo 

llıale tarUıJ 

12.8.942 Ça11amba. 11a&t 

15 de ma.halllnde 
14.8.942 Cuma ıaat 

115 H de mahallinde 

Bu yılki llz'.lm mahsuJieri pazarlıkla ııatılacağmd.an isteklilerin yukar. 
da yıızılı g1ln ve saatlerde maballerlndekl komllyoııa mUra.caatıarı. (8i32) 

,. 
-.. 

Devlet Deniz Yolları lıletme Umum 

..... ,·. 
Müdürlüğü ilanları 

IMROZ HATii 

Yarınki tM.Roz proetas• ynpılmıyacaktır. 

Türkiye Cftmburlyetl 

ZiRAAT BANKASI 
l\ıuulaO tal'Ull: lMI. - Sermayeet: 108;000.000 l'tlrk Unm 

Şube ıoe ajans adedt: H6. 
ZU.aJ nı UC&r1 her nevi batık& muameleleri. 

Para blriktlrenlere 28,000 Ura ikram.iye Terlyor. 

' . 

Zlraa• Beııkasında kumbaralı ve 1hbarııız taaarruı besaptarmda 
.an az 50 liraaı b\IJuı:ıar.Jara senede ' defa c•ırtıecek kur'a 11t ' ~ııınk\ 

s--tAna göre ikramiye dağltJlacaktJr. 
4 adet l,000• llralık l.000 lira 

4 ,. GOO • Z,000 • 
• • 13() .. 1,000 • 

tO .. 100 • 4,000 ,. 

100 adet 60 Uraldl 11,000 Un 

110 .. 40 • 6,800 • 

lfO • IO • l,.IOO • 

DİKKAT: Heaapıaımd&kl paralar blr Mne içinde 80 llradsu aşağı 
::tışmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 tazlulle verllecekUr. 

Kur'al!Lr aenede 4 deta. 11 Mart, 11 HUlran, 11 Eyltu. 
11 BlrlnclkAnunda çekllecekttr. 

P. T. T. UMUM MODORLOCONDEN: 

ı. - l<lnt. llıtiyacı olarak tablet haliııde ve aagari %de 98 sa. 
:!4yctte 16 ıı.a 2' ton ni~adır kapalı zartı& müııakasaya konulmuştur. 

2. - Beher toounu:r muhammen bedeli 850 lira muvakkat te 
mlnatı 84 lira olup ekll!lt.meııl 12/Ağuatos/1Mi çargamba gUnU saat 
U ~ .AJ:ıkua.c!a P, 'T. 'l' um"MDt müd11r!Uk blnasıtıdalci ıenzrm mQ 
dlh'ltlğtlıtde nıUte~kkll ı;atmalma kvaıl..lyonunda yapılacaktır. 

8. - l.e1ekmer D't.valtkat temıut makbuz veya banka teminat 
mcktubile k&llun1 ''esaik1 ve tekil.fi muhtevi kapalı zarflarını o gün uat 
10 a kadar mezkQr komisyona verocekJerdlr. 

~. - Şarı.nameler Ankarada P. T. T. levazım mUdürlllğtloden, lstan 
bulna yenl Vslde hanm\la P. T. T. umumt depo aynlya.t mubaslpllğlnden 

prsız olrk verilir. (15881) {8069) 

T. lŞ BANKASI 

f{. TA S A R R U F ~~~~ 
HESAPLARI 

2 lklnclteerin 
KeşldcStne aynlaD 

ikramiyeler: 
1 adet 1000 liralık 
1 .. 500 
2 .. 250 
ı• • 
10 .. 

100 
60 
2fi 
ıo 

.. .. 
• 

Muhatn.J.!len bedeli 34291'.ı (Otuz dört bin lkl yUz doka&n be~) lira 
ccu;'an 27" (lldyflz yetm.1§ dört) metre mlk'abı 860 (ügyüz altmış) dl 
mebe 111lk'abt muhtelit eb'at n mlktarlD.Tda Çam veya k5lmar 
Çrta. ve khta (21 Ağustos 19,2) Cuma gtlııU saat €15,80) onbcş buçuY 
Ha;>d&rpaşa•la G&.r bl.nuı dahlllndekl komisyon tarafından kapalı 

usul11e satın almnca.ktır. 
Bu if8 girmek tııteyeıılerin 2572 (iki bln beşyUz yetmiş lkl) lil'1l 

(on Uç) k.uruoluk muvakkat teminat. kanunun tayin etUğl vesUcal• 
teltll!lerini muhtevi zartıe.rmı ayni gün saat ( 14,30) on dört otuza k•d 
kon.ıiayon Rele1i~ vennelerl lA.zımdır. 

Bu işe alt tıartnameler komisyondan parasız olar&k da.ğrtumaktad11 

(8374) 
• lif, • 

Muhammen bedeli 71100 (yedi bin beş yÜz) lira olan komisyonda f1Jıf 
cu~ ö~ğine ~re 3000 <Uçbin) Kg. katranlı kenevir (25 Ağustos 19i2) 
gUr.u aaat. {16) :1& Bayd&rpaşad& Gar binası dahlllndekl komlııyon t& 

dan kapalı 7.&rf l:sullle S!ltır. alınacaktır. 
Bu 1şe ~k lıteyer.lerln 1162 (be~ yUz altmış iki) llra 60 (elli) 

ruıı'uk muvaKkat temina.r, kanunun tayin ettiği vesikalarla teklJ!le 
muhtevi zar.:!art:ıı ayni gün saat (15) on b~ kadar komisyon Reısll~ 
vermeleri lwmdrr. 

Bu işe a t şartnameler komisyondan p:ırasrz olarak dn.ğıtılmatttad 
(6522) 

l•tanbul intihap Mcb'usan Telli§ Hey'etinden: 

Doktor P.etuı Saydama&n açılan İstanbul .r.ieb'usluğıı için 9.S.9f2 
rlhlne rastlayan Pazar güı:U Üniversite konferans salonunda intllıaP 
puacakt.ır. Sa8~ tıun dokmda rey alınma.ta b~iıınııc.ı"'ındıı.n mUntelı1 

sAıtllerln a.ş$dr.kt tertip sırasına göre muayyen aaatlo.rda ellerinde 
lu:ıan mUteh!bi liı.nl e!lz.daı:ılan ile salonu teşrif ederek reylerini ıcutl 
ma•arı rica ,,ıunur. 

Eminönü - Fatih 
Beyoğlu - Bc§ikt&§ 
Kadıkl\y, Eyüp. Üsküdar 
Adalar. Bakırk6.Y, Sarıser, 
Beyk<YZ 

Snaı D:lkllm 

9 
10 so 
ıı ao 

12 

12 

ıs 

(~25) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 1 - 8 - 942 vaziye 
AK T t F. 

a-: 
Altın: 8aft .ldJognm '7l.618.4'18 

Banknot • • 
Ufaklık • 

Uah.lldeJd Mulıablrlerı 

Tilrk L1nıaı • • 

~tekJ Muhabirler: 
Altın: Saft Kilogram !S.9-18.0lS 
Altına tabv1ıt kabU eerbeat oov, 
otter dıtvtzJer ve Borçlu klllrtnı 

bakiyeleri • • 

Badne TabvtDert. 
ı 

.~ Deruhte cdlleıı eYralc oakc!t:v'I' 
karşıhğ'J • • "", 
Kanunuı:ı 8--8 lDcl maddelerine 
tntlkan Hutne taratmda.ı. ,..,., 

tedlyat • 1 • 

Senedat CDzd&m: 

nca ı:'I senetler :-- • 

( , 
l 
\ 

13 

l>ham " Tab,·Jl!t CftLdanı: 
Deruhte edilen nrakı nak. 
diyenin karşılığı esham ve 
tah .. Uft.t (ltfbaı1 krymeUe) , 
Serbest e9bam .-e tah VUll.t • 

AY&llllar: 

Altm ve döviz tızerme ann9 • ı 

rahvUAt tlzerllıe avamı , ı 

Hazl.Deye kısa vadeli &T&tı.1 ı a 
Baztneye 8850 No. ıu kaı:ıuna ı~re 

aı;:ııaıı aıtm karallrklı avana • 1 

BlMedorlar 1 • 

H~tclif,. • e 

10-l .9M.OU,09 

e .sn .08%.60 
199.'71SS,-

SS.848.'196,88 

-.-
«1.~.818,29 

1~.7i8 . .563.-

2uzı.eı1.-

S89.IS82.1Gt,49 

"' 83S.139.9~ 
10.600,-1411, Ui 

8.096.81 
': on.:.~zS,41i 

-.-
230.000.000,-

PAS! E 
&ermaye: 
bsttyat A.kçeal: 

Ad! H tevk&llde 
ıı t.4'10.8'18,51) 

Hu.sua! 

...... 
• • 

l'edavWcle1d Oıınlmottar: 

Deru'lte edllen evrakı nakdiye • , 
Kanunun 6-8 trıcl maddeleri.ne 
tevfikan HaZ!.rıe taratmdan "ald 
ted1yat • • 

85.607.609.G; Derubte edUen ewakı nakdiye 
t:>aklyeıı1 • ı 

KarfıJı~ı Ulrul!.:n"rı altın .oıaraıı 

lllYeten tede.vWe vaucWen • \ 
ı~eeeknnt mukabW l!Aveteıı tıed&. 

vt1le Yaudllen • 1 

Hazine)"( yapılar altın ırarıılıkb 

tH.m6.H~.- ava.n.s mukabili 8902 :-:o b kanun 
mvc!b!ne UAveten tedavü.le ra. 
ı;ed!leo 

SS!f.582.161,49 
MEVl>UATt 

rürk L\ra.sı 

• • ., 

~ . 
Altın: San KUogrı T 8'1'1,422 

S850 No. ta KoDOllS g8re bazloe,.e 

IS.5.83J.o8S,S3 aı;ılao &\'anı. mukabW tevclJ olu. 
086 altmla.r: 

Safı Kllogn.m 66.541.080 

9.412.185,ıf 

6.000.000,-

ı 58. '148.568,-

24.221.021,-

1M.G%6,M2.-

40.000.000,-

288.500.000,-

ı.-.ısoo.ooo,-

126.871 .891,08 
1.2M.164,0' -------

'78.12.J ı 6'1 9(1 

Ura 

ııs.ooo.oc>O-

DOYia 1'aabh0dab: -------ı 
Altına tah'rill kabil d!Svlzler 

Diğer dOvizler •• aıaca"'1 
m.908.819.'18 ring be.klyele'1 

4.500.000,- Mu.bt--W 
9.686..Me.46 

998.9S5.693,40 

• • 

• • 
• • • -

-.-
ıs.s10.40U!: ıs.aıo.~ 

181.979.1189 ___ ,/ 
1 Temmuz 1938 tartntnden itibaren: tikonto hadd! % 4 Altın n.zeruıe ava.na % a 


