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Alman yanın 
'leri sürdüğü 

Nevgorktan verilen bir habere göre 

Fransız donanr11ası 
v e h a v a fi ·ı o .s u şartlar 

ansa nezdinde· 
lspaayaelçlslae 

isyan etti 
Or_taşark ve Afrika 
Başkumandanları da 

l:larbe devam edeceklerini 
üllcdlö trô Ocdlü 

TAREKE ŞARTLARI TAHMiN- . . 
lıükumete resmen bildirdiler 

DEN DE DAHA FAZLA AGIR (}'a:1s1 6 iinrıide) 

Ork, 19 (A.A.) - Ncvyork 
'lıı. lrıadnt muhabirinin itimat 
llıerıbaıardan alarak bildirdiği 
~e gore, mihver memleketleri· 
ı..:· §artıan halen Bordoda bulu· 
~Yanın Fransız hUk~metl 

'kl bUyUk elçi.al Dö Lckerl 
~ gece blldlrllmlştir. Şartla· 
ltır olduğu söylenmektedir. 

Ilı.. hezıuz bu hususta hiçbir tafsi· 
~~amıııur. 
~~E AKTEDILMEDl.K· 
tf.\Jtp 1)11;\' AM EDF..<.'EK 

' ıı.._-· 19 (A.A.) - Alman istihba
""'lııu, Frruıaanın muhııaamatı 
'lıııeaı zaruri olduğuna dair olan 

llleaajı hakkındaki tefsir hl· 
Olarak mütareke akted lme
llı\ıharebenln dcv:ım eueccğlni 
ttırıekteılir . 

• * * 
, 19 - Fraruıa hükiımeli 

.._ A.lmıın ve İtalyan mütarc_ 
ıtlarına intizar halindedir. 
~ cevabı gelir gelmez askc· 

ile derhal toplanarak bun -

iliz Parlamen
llnda yapılacak 

r gizli celse 
~\>atan müdafaası 
ı..... konuşulacak 
\..' 18 (A.A.) - DUn akşam 
'"-tııaraaında Bqvekil Çörçil· 
h ra ııoz alan pnrıa.mento azala
~llJ, memleketin z:ı!ere kadar 
vanı azminde tam bir blrllk 

1c·tııı bulunduğunu tebarüz etUr
,~ r. 
~ ı>.ltrttalnın parltımento lideri 

h, "Sonuna kadar devam e· 
~ cJernı!Jtır. 
, ._:_llder Percy Hnrris, "BUUin 

"""fVekllln arkasındadır., dc-

~l'et 8öz alan Lo)d Corç, pcr
türıu Avam kamaraSinın gizli 

Yapılacak ve bilhasaa ana 
~ tı:ıUdafaaBI meselesine inhisar 
11111\llıakerelerin genişletilerek 

-., e llerı aürdUğU meseleleri de 
~tı- l'lenıesını istemi§ ve demiştir 

aıı,.~tının edici cevaplar alırsak, 
b '~1' ~in mUmkUn her 1:1eyin ya
~ Olduğu hakkında memleke
~I tcJeccğlz. 

lll~lt buna cevaben, gizli celsede 
'~ 111 treı rin eşas mezuunu ana· 
~111cJatauı -te§kll eylediğini !a
h t e bir müzakere esnasında di· 
~1111 lıani;ı bir meselenin de bahis 

01unablleceğinl tekrar etml§· 

lan Jrabul )'&but Mtfede'C~tfr· 
Cevap müsbet olduğu takdirde mü
tareke müzakerelerine Madridde 
başlanması muhtemeldir· Müzake -
relerde Fransayı bizzat Mareşal 
Peten temsil edecektir· 

• • • 
Ne\'~ork, 19 - Münihte HiUerle 

Musolini arasında siyasi konuşma • 
lardan hiçbir haber sızmamsklrı 

(Dcııamı 4 ıim:üdc) 

Atlaıı Okyanm;ancla sulh Şft.rilsrma lntlur P'tiP.i blldirl~n moanam 
• l<'rantiu: donanma.,.mın bir saHı harp geml•d 

İngiliz tayyarelerinin 
müthiş bir akını 

Amarikanın ilk Bütün Alman sanayı mıntakaları , 
bahrt yardımı demiryolları ve hava msydanları 

İngiltere ve Franıaya bombardıman edildi 
10 torpİtO 10 deniz- Almanların mukabelebilmiali zayıf oldu 

altı Ô rayıcı f,orıcfrcı, 19 - lnı;ıiliz lrnvıı lrnv Bombordınıan tnyyorclcrlmiz Kiı 
,·ellerinin diinkü mali~ elleri lıU\ ük ~ın Gelsondaki iki lıenıin depo u • 

em~ sı" v ·rırı"ldı" YC lllÜ l hiş O)lllUŞIUr. ;IU lnmnmen tahrip etmiş diğer g a u lnı;ıiliz tnyynr<'leri iiç sııat ınürlılcl· hcııziıı dcpokırını ılıt ııte~c \ermiş· 
Yaşington, 19 CA·A·) _ Bahri. le ı\ lınanyıııleki askeri hedefleri hon tir. Bin:ıl:ır ve ılemiryolları da hom 

ye nezaretinin bildirdiğine göre, bııl:ınıışlır. lınıııı t ııyynre ıl:ıri lop lınlnnmışlır. 
inşası hemen hemen bitmiş olan !arı nın ıniillı iş mu kabelesine r:ılt • Hnınhıırgdıı en ınlihinı lıcnzin ele Son taarruzda Ahnan krtalarmm l'ransada ,.8811 otduklan ,.e lstll& 
10 torpido ve 10 den'zallı arayıcı men ancok iki ınyynrcmiz düşmiiş posu ateşe verilmiş ,.e muazzam ettikleri yerleri göı;terlr harita 

t 1 dl~erleri üslerine ovdcl elmlşler. inrilüklor vuku bıılrnııştur. l>olber- d d• 
f~::~.:~~l~~z;~:~iz ~:ri~m~~:. <lir. (Drl'amı 4 ıincıidr.1 Alman ilerleyişi üç noktada evam e ıyor 
Amerika Birleşik devletleri bahri -

yesi. bunıann yerine kendisi için J;..-r-;~2'9fl~l AIS8S LOr8Dd8 daha yeni model gemiler tezgaha __ •• __ --·--· --
koyacaktır. 

Past~ttr~:~ma r ~.nada kuvvet~eri ş imali Fr~nsız kanlı çarpışmalar 
canavar düdükle- mvsıemlekelerme çıkmak uzere Fransız askeri yorgunluğuna 

rinin çahnma vctıe~~=,·~e!!u~:\i~"kı.ta~~~~afz~a~:;~~~r~~n::ı;;~a~fd~t:~ k::: ragv men cesaretle do"vu··şu··yor 
k 

nada parlamentosuna bıldırmıştır· 

tecru•• besı yapılaca King, Kanadanm, askeri mUcjafaa kuvvetini, şimal mıntakasındakl 
Fransız müstemlekelerine teşmil eylemekte olduğunu da haber ver-

Hava bUcumlarına ka~ı şehrimi
zi korumak Uzere alınan tedbirler a· 
rasında, tehlike vukuunda derhal 
halkı haberdar etmek için muhtelit 
mıntakalara canavar dQdUkleri konul 
muştur. 

VU&.yetteki pasif korunma komis
yonu bu düdüklerin ı11ıer vaziyette 
umumi tecrübelerini yapmata karar 
vermiştir. 

Canavar düdüklerinin hep birden 
çalınması çok büyük bir aadR çıkara
cağından halkın herhangi bir merak 
ve heyecana kapılmaması lçln tecrU· 
benin ne zaman yapılacağı bugünler
de gazetelerle illn edilecektir. 

Bunun cuma güııU olmıuıı çok muh
temeldir. 

miıttir· 

Malta bombardımanlarında ölenler 
Malta. 19 (A·A·) - İtalya ile harbin başlamaaındanbe.ri geı;en 

ilk hafta zarfındaki tayyRre htıeumlım neticesinde. onu kadın ve do. 
kuzu çocuk olmak üzere 31 sh•il ölmilş ve 41 sivil ağlr surette yara· 
lanmS§tır. 

Estonya kabineai henüz. kurulmadı 
Rlga, 19 (A·A·) - Tallinden bildirildiğine görP, yeni Eelonya ka. 

binesi henüz teşekkül etmemi§tlr· BaşvekA.Jeti kimin deruhte edeceği 
malüm değildir· 

lngiltere, Franaız. miistemlekelerindelri tebaala
rını geri çağırıyor 

Madrid 19 (A·A·) - Alcezira'dan haber alındığına göre, Lall
nca'dald ın'gmz konaolosu oradaki İngiliz tebaumı 48 aaat zarfında 
Cebelüttankta hazır bulunmağa davet etmiştir-

Fransız reımi tebliği 
Bordo, 19 (A·A·) - Bretagne'da 

ve Normandie'de Alman ilerleyişi 
de,•am ediyor· düşmanın ileri müL 
rezeleri Cherbourg ve Rennes'e 
varmışlardır· 

Chateaudun'ün cenubunda da 
şiddetli çarpışmalar olmuştur· 

Dilşman, Orleııns ile Nevers a -
rasında Loire üzerinde köprU baş
lan tesisine muvaffak olmuştur· 
Düşman Jura'lara doğru ilerle • 

mektedir· 
Loren ve Alauda da çarpl§malar 

devam etmekte ve buradnlti kıta • 
!anınız dü§manı §iddetle taciz ey -
lemektedir· 

llordo, 19 - Cephelerde harp bü
Hin şlddelile devam etmekledir. Ge· 
len haberlere göre barı cephelerde 
Alın:ınlar beyaz bayrak çelurek 
ınuk:ı,·enıel ııörmeden Uerlemeje 
bakmışlardır. Fakat Fraıuıı lrunet· 
!eri müthiş bir muknemeUe har
be devam eımelrt.cltrlır. G&r:N, 
<jıırkn do~ru Fransıı ordnıu••a ~•
ziycll şu teklldedlr: 

1) AşaAı Sen mıatakuı•• har
beden ordu E~rodea ıert cıelı.ilerek 
harbetmektedlr. AuraoJ ........... . 
da tlddelll harpler oım.kaa .... Al-
manlar sahilde $erb1ar9ıa b dar .. 1. 
mitlerdir. i'no•ı ord..- ..-n. 

[_Dnmtı t ltıttlide) 



HAZRETİ MUHAMMED 
~::ıa====~ < H AVA T 1) ~==:;;;;::;;:ı:::~ı.,,, 

i L K VESiKA 
L(lbni lshak)ın kaybolan eseri esas tutularak 

tBNI HiŞAM 
tarafından 1200 yıl evvel yazılm~ 

Hz. Muhammed hakkındaki ilk biyografi 
l'tlrkçeye ~viren ı 

19 MuhDddnn TQrk 
Hz. Muhammed onun yanına 

döndüğü zaman Hatice ona teselli 
verici sözler söyli~erek hüzün ve 
kederini hafifletir, insanların ileri 
geri sözlerirıin hiçbir ehemmiy<>ti 
olmıyacağım ona anlatarak nefsi
ne imamm kuV\'etlendirirdi • 

Sözüne sadık bir adam bana 
nakletmiştir ki bir gün Cebrail 
Irz. Muhammede geldi ve 

- Haticeye Rabbmdan 
eyle! dedi. 

selam 

Hz. Muhammed bu selamı ona 
teb~ir edince Hatice dedi: 

- Tanrı selamettir, selamet on
dan gelir ve Cebraile selam olsun! 

VAH'\1N K.ES1L1Şt vc(VEDDU 
HA) SURES!N1N l.N!Şt 

Sonra bir muddet vahi kesildi. 
Öyle ki Hz. Muhammed bundan 
dolayı pek mükedder olmuştu. O 
vakit Cebrail ona Veddua $uresi· 
ni indirdi, ki ıbu surede Hz. Mu· 
hammede o kadar inayetler göste
miş olan Tanrı kendisinden yüz 
çevirmemi§ olduğuna ve onu terle 
etmediğine yemin buyurur. 

Buyurur ki: "Kuşluk hakkı i
çin, ve karanlığı çöken gece hak
kı için, Rabbın seni terketmedi ve 
muhakkak, ahret senin için ilkin· 
den hayırlıdır.Elbet Rabbin sana 
ihsan edecek,sen de hoşnut olacak 
sın. Rabbin seni öksüz bulup ku
caklamadı mı? Seni §aşırmı§ bulup 
doğru yola ula~tımıadı mı? Seni 

(1) İ§te me§hur (Dozy)Diıı H2:. 
Muhammedin peygamberllğinden gUp
heye d!lftuğUne dair :Lmatıarma. Jllell· 

şe ol&D yerlerden biri de budur. 
Vakla imam Buhaıi de (Kitatrül

tabir) adlı e1erlnde Hz. Muhamme· 
din birkaç gUn vahi inmeyince dağ
Iarm tepeme tırmandığım, çok J1tı
rap çektıliııl, hattA d&flarm tepele· 
rinden yuvarlanmak iater gibi oldu
ğunu nakletmektedir. 
Yalnız bu anlarda. Cebrail tekrar 

görllnUp de: 
- Ya Kuhammedl Sen Tanrmm 

elbette Reaulll8Qn!" der, 
Bu .az Hz. !ıluhammede teaelll ve

rirdi. ll'akat vahl tekrar keslldikçe 
Hz .• Kuh&mıned gene kendlai.ııi uçu
rumlara atmak tııtfyordu. 

1mam Bubaı1nln bu mUtaıeuma 
mukabil Hltm lbni Hacer diyor ki: 

''Hz. Kuhamm.edln nllbUvvetJııden 
§llphe etmeaJJ1e imk&n var mıdır? 
Sonra ODUD bir gUpheal olsa bu ıUp
heyi blr hrlatfyan olan Varaka ibnl 
NavfellD eösletl mt gtderebillrdi? 

VahJl.n ke.lllineslndeld 1ebeb sırf 
Hz. Peygamberin bu tevk&llde hMi· 
saye jnanmıumıı temiıl içindi.,. 

Halbuki Hz. Muhammedin peygam
berlljinden ıllpheye dilfWIU etratm
da yapılan bütün bu mUnakqalar ta
:ıııamlle ;yeraizdlr. Bir peygamberin 
imamndan veya kendinden ıliphe ede· 
bllmeaine palkolojik ba.km:ıdan imkAn 
taATYUl' oluna.mail. Blllkia Hz. Mu
hammedin asll iman kuvveti bundan 
ıkım'a bqlannş. bUyük dlıılnl. tesis e
~tlr. İman, liyle bir ruh haleti· 
dir ki l:Llçbir an, hayatın hiçbir za.. 
maa. ve mek.Anmda, tecezzi kabul et
mei. lmaD hiçbir zam,an ıUphe kabul 
etmez. 

Kal<!I ki bizzat (Vedduha) suresin
öe Hz. lııluhammedln neden §Uphe et-

'/ÜZ.B~ INIAI 
M~Hl(sME.s; 6~
l.4J)ı.u iLI( DiW .. 
LE V~CEJ( .f4-
J./iD .S,"zsi1ı1ll 

İHSlnıl ... 
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fakir bulup zengin kılmadı nu? ... 
Tanrı bu surede din ialerinrle 

ona nac;ıl inayetler kılmaya başla
dığını, kerem ve inayetlerile onu 
nasıl öksüzlükten, dalllet ve fakir
likten kurtardığım buyurur. (1) 

NA::..1AZ FARlZASININ 
BASLAYJŞI 

Bundan sonra Hz. Muhammede 
namaz emrolundu ve o namaz 
kıldr. IIz. Muhammede namaı: 

emrolunduğu zaman Cebrail nazil 
o!du ve Hz. Muhamm~le birlikte, 
güneş garba doğru ilerlemeye baş· 
ladığr zaman öğle ııaİnazmı kıldı. 
Sonra gölgesi tam kendisi kadar 
olduğu zaman ikindi namazını, 

sonra güneş battığı zaman akşam 
namazmr, sonra, aksam kızıllığı 
kaybô!duğu zaman son yatsı nama 
zım, sonra tanyeri ağardığı zaman 
sabah namazınr, sonra gölgesi ken· 
dinden iki misli bilyüdüğü zaman 
öğle namazını, sonra evvelki gün 
gibi gene güneş battığı zaman ak
~am namazını, sonra gecenin üçte 
biri geçtiği zaman yatsı namazını, 
sonra gene ortalık ağardığı, fakat 
güneşin aydınlı~ı çıkmadan önce 
sabah nama2ını kıldılar. 

Sonra Cebrail Muhammede: 
- Namaz vakitleri, dün ve bu· 

gün kıldığın anlarda kılınır. de
di. ,(2), 

(Devamı var) 

t1ği ııarib. .ııunıtte beyan olunmakta.. 
dır: 

.H&. Muhammed peygamberUğlDden, 
kendinden §Upheye düşmemiş, Tanrı
nın kendini terketmlf olmasından 

korlunuıtur ki bu, bilAkia, Allah aş
kmm Hz, Muhammedin ruhunda ne 
derin ve ne azıuneUi bir derecede oı
duğutıu g!Satermektecllr. 

•(2) Hadis Alimleri namazın ne va· 
kit farz kılındığı üzerinde ihtillf et
mlflerdir. lbnl Hacer {FethillbAri) 
adlı e1erlnde bu ihtlllflar için diyor 
ki: 

''Bazılarına göre MinM;tan evvel 
(Hz. Muhammedin KudUse ruhani 
aeyabaU) tarz olan namaz yoktu. 
.Ancak geceleri ibadet olunurdu. Bu 
ibadet de muayyen bir vakU yoktu. 
Harbi)'e glSre i8e sabah ve akp.m iki 
ıer rek&t fars olmu§tu. İQıam Şafii 

1ae geç vakte kadar süren gece iba
detinin kaldınldıpr, ancak gecenin 
ilk kımımdaki namaza devam edlldi
tlnl llÖyler. Sonradan be§ vakit farz 
olunca bu da kaJkmııtır.,. 

Halbuki namu Hz. Muhammede i· 
kinci vahi ile, (Rabbin büytlklUIUDU 
an!) Ayetile enırolunmuıtur. 

Faka.il Hz. Muhammed ve ilk mUa
lUmanlar Uç aene müddetle gizli iba· 
det etmek mec'burlyetlnde kaldıkları 
için ancak geceleyin geç vakitlere ka
dar kılmxrdr, Bundan sonra (Dehir) 
euresinde: 

"Rabbln adını sabah ve aktıım an. 
Gecenin bazı vakJtlerlnde ona tıer.d? 

et. Gecenin uzun zamanında onu tes
pih eyle!,. 

ötle sabah ve akıamtan ikiıer re
Jclt farz olundu. 

Sonra. (Hud) sureıile yatsı nam.azı 
da ''e nihayet İbni Hacere göre hlcre· 
tın beşinci yılında, miraçtan sonra beş 
vakit namnz farz kılındı. 

1 
' 5 

· Hdbe~·~ 
7 5 1 

Lise mezuniyet 
ımtıhanları bitti 

Muvaffakiyet nisbeti 
ancak yüzde 20-25 

tahmin ediliyor 
Lise bitirme imtihanlan sona 

ormletir· Muvaffakıyet niebeti an. 
ca.lt yüzde 20 • 25 arasında tahmin 
edilmektedir· 

Mnarif müdürü mekteplerden 
gelen cetvelleri tetkik etmektedir. 
Bugünlerde kati rakam anlatıla • 
cak~ır. 

Liselerde olgunluk 
imtihanları 
başiıyor 

Sınıf geçmek için en az 
6 numara almak lazım 

Liselerde olgunluk imtihanları 

yane talünatııame hUkUmlerine gö. 
re ayın 22 sinden itibaren başlı
yacaktır· 

lnıtihanla.r yalnız yazılı olacak, 
talebe en az 6 numara. almış ola _ 
·caktır. Sualleri talim terbiye he
yeti tan&im etmiştir· Olgunluğa 
girecek talebe inik:tarmm 700 - 800 
il geçmiyeceği tahmin edilmekte. 
dir. Halbuki lise bitirme imtihan
larına gj.renlerin miktarı 2213 ta. 
lehe idi· Diğer taraftan lise ede
biyat kolundan mezun olanlarm 
yüksek tahsile devam ettikleri 
takdirde Universitenln ancak bu 
koluna, fen kolundan mezun olan
lann da yine fen koliyle alllcalı 
fakUltelere kabul edilmesi dl1ft1nW 
mektedJr. 

Bu husuata yakmda yeni bir ka.. 
rar verilecektir· Olıunluk imtlhan 
larmr teftJf etmek Uzere dUn Maa
rif VekAletl umumt mllfeWılerine 
bazı vazifeler verilmiştir· 

I~ ticaret umum müdürü 
tetkiklere baılaclı 

1 
1 icaret Vekilinin 
dünkü tetkikleri 

Akdenize çıkacak TUrk vapurlarının 
yerli sigorta kumpanyaları 

tarafından sjgorta edilmeleri kararlaştı 
Şehrimizde bulunan ticaret veki· 

li Nazmi Topçuoğlu dlln de tetkik
lerine devam etml§t.fr. Vekil sa_ 
bab Galatadaki başkontrolödük 
dairesine gelmiş ithalat birlikleri 
ldare heyetleri ile görüşmüştür. 
Bilhasaa memleketimize Jazun o -
lan bazı ithalat eşyalarının yeni 
vaziyet üzerine nerelerden getiri. 
lebilecekleri üzerinde durulmuş· 
tur. 

Vekil, Ticaret Müdürü Avni Pak 
mandan da ihtlklrla ınUca.dele iş
leri üzerinde izahat almıştır. 

Nazmi Topçuoğlu, akf!am üzeri 

saat 17 de tekrar başkontrolörlük 
da.ireetne gelmiş, belediye iktıııat 

mUdUrU, toprak mo.haulleri .ofisi 
mUdUrU, belediye b9.0kimyageri L 
le görUşmiiJ, şehrin un stoku ve 
böcekli bufdayla.r N hakkmda 
'zabat almıştır. Saat 18 de de milli 
rcassurans umum müdürü ve si • 
~orta şirketleri müdürlerinin işli _ 
t'akile vekilin reisli~de bir t op -
Jantı yapılmış ve Akdeni2e çıka • 
cak gcmtlerimisin yeril sigorta 
şirketleri tarafmdan sigorta edil _ 
mc>:Sİ i~i üzerinde kararlar veril • 
mi~tir· 

Bu sabahki Semplon ekspresinden çdmnlar 

Bir Slovak zıraat 
mlmesslli geldi 

Mahsul mübadelesi için teşebbüsler 
yapacaiını söylüyor 

Bu sabahki aemplon ekspreai 
dört yolcu ile gehnif Ur· 

Slovakyanm Bratlalava mmta
kumdaki sanayi ve ziraat mUes -
eeselerl mUmeasUlerlnden Dr· 
Haudek bunlar arumdadır· 

Slovakyalı mUmeuU, TUrkiyeyi 
mUhim işler yapmak bıidlle ziya. 
ret ettiğini ve iki memlelı:etin mah
eullerlni mllbadele içhı teşebblla • 
lere girişecefinl söylemiştir· 

Japonyanm Sofyada açtığı Uca• 

bir alaka ile karşılandığını, fa.kat 
ahvali hazıra dolayısile Japonya • 
dan mal getirilemediğinden şim • 
dilik vaıiyetin inkipf ı beklenmek
te olduğunu, latanbulda gezmek _ 
ten başka yapac:ı.lt işi olmadığını 
buradan birkaç güne kadar Toros 
eksprealle yoluna devam ederek 
memleketine döneceğini ifade et. 
ın.i.şfir. 
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Doğru 

Değil mU 
Dile.ıu. bundan 
ti, şikayetin buııd sJ 

kısa ve vecizi olatıl 
Bostancıda oturan bir oJı. ı.ıt 

muz bbe yolladıı:;1 dört P 
bir mektupta ı,öylo diyor: 
"Bostancıda tramvay dıırli 

da bir ekmek fırını va~~ır· 1' 
takanın belediye limirı _,, 
sofra:nna !azını olan ekJllr.ıı" 
güncUk de bu fu mdc.n alı!' Jll 
götürüversin. Bu t.'.lkdirde ~ 
tubumu uzatmağa lüzuın k 

i yaoaktır·" 111 
! ntr hcmııort dileğinin bııll"
! <la.ha mtıteYaıı ve b~lti, şI 
i U11 d:ıha kısa ,.e \"Xi~i olA 
i diyoruz, 
'· 

20 s9ne 
yatan ht rs ı 

11 Dün gene ynkayı e 
verdi 

Anadolunun bir çok yerle~ 
şehrimizde vlLD.keslcilik \'e ıtı1 

cılık suretli~ yetmişten fazla ~ 
lık yapan ve 20 yıl hapiste 

0 olan rne§hur sabıkalı Jak "! .. 
Bundan başka ekspresten iki AL 

man yolcu çıkm13trr· Bunların biri 
Vilhelm adlı bir ,lfr&at mliteh.as.sı· 
sıdır. 

Diğer Alman yolc;u mühendis 
Vlator'dur. Fakat ne gibi işlele 
m~l olacağı §İmdilik belli de· 
ğildir. 

lç tlcaret mUdU.ı11 "-hlt .AıaU;. ret ve aanayl aerglal iflerlle met· 
radan gehrimize gelmi§; Akdeniz gul olan Tokyodaki Mitzli mensu
vaziyeti üzerine piyuada yeniden cat mUesaeseleri direktörlerinden 
başgösteren ihtikar hareketleri ü. , Kotof da gelmil}tir· Bu Japon ti
zerinde tetkiklere ba§lamı~tır. carct mümessili, serginin bUyük 

Dün akşam Cahidin reisliğinde --------------------------

tekr~ yakalanmıştır. ..,,\" 
Yako bundan birkaç glln e"

HalAslcı\rgazi caddesindo Abdi 
elye alt kırtasiye ma~azası:JJ~ 
llrnlık bir kodak fotoğraf ~ 
çalmıştır. Makine s:ı.atçl BeJ<lf 
de birinde bulunmu;ıtur, Yal<O 

mmtaka ticaret müdürü ve ithalat 
birlikleri müdürlerinin iştirakile 
bir toplantı yapılmıe, piyandaki 
st:ok vaziyetleri üserinde görUşti -
lerek ihtikara mini olacak kati ted 
birler hak.kında. kararlar verilmiş. 
tir. 

Cahit, fiyat mürakabe komiayo· 
nunun çalışmalarmı da yakından 
takip edecek ve birkaç gUn şehri· 
mizde kalacaktır· 

Eminönü halkevinde 
konferans ve temailler 

Eminönü balkevinden: 
Bu haft& içinde evimizde tertip e· 

dilen toplantıların programı a!J,!ağıya 

çıkarılDll§tır. Bu toplantılara gelmek 
istiyen yurttaılarm davetiyelerini 
bUromuzdan almaları rica olunur. 

ı - 20-6-9~0 per§Cmbe akıamı 

saat 21 de: 
a) Konferans: Dil, edebiyat ve ta· 

rih şubemiz azalarından Nusret Sa!a 
Coşkun tarafından, 

b) Konser: Evimiz orke11trası tara· 
fmdan. 

2 - 21-6·940 cuma akşamı saat 
(21) de: 

a ı Konferans: Siyasal bilgiler oku 
lu profesörlerL'ldcn muharrir Ercü-
ment Ekrem Talu tarafından. 

d) Temsil (Ateş piyesi): E\•lmiz 
tetnail §Ube:ıi tarafından, 

3 - 22-G-9ıl0 cumarte11l akpmı sa
at (2ll de: 

a) Konf'errını: Ünh•ersite hukul< 
fakUlteal doçenllerindon Ya\'uz Aba
dan tarafından, 

b) Konser: Evimiz orkestrası. t:ı.ra· 
fın<lan: 

izmit kağıt 
fabrikası 

Gazetelere kağıt ver
mesini muvakkaten 

durdu 
Bu sabahki Taııvlrl Efkflr gazete

sinde kqordinasyon heyetinin bir ka
rarı ile İzmit kı\ğlt f::ı.brikasırun ba
dema yalnız devlet daireler!r.ın ihti
yacına ltızım olan kağıdı imal edece
ği, ıazetelere kAğıt verilmesinin men 
olunduğ'u yazılmaktaydı. 

Yaptığımız tahkikata göre bu ha· 
ber yanlış anlaşılmıştır. ı-:oordinas

yon heyeti gazetelere k!ğıt ''erilmesini 
yasak etmemiş; ancak yeni yıl mel« 
tep kitapları basılmak Uz<.'re olduğun
dan bUtUn imalltm bu ihtiyaca sarfı· 
DI derpiş ederek gazete:ere kAğıt ve· 
rilmesini muval<katen durdurmu§tur. 

Cevdet Kerimin dün 
geceki konferansı 

Sinop mebusu Cevdet K"'rim tnce
dayı dUn akşam saat 10 dil Beyoğlun 
da Saray sinemasında lltlncl konfe· 
ransını vermiştir. h'.on!eranst!a bUyUk 
bir kala'!:ıalık bulunmuştur. 

Cevdet Kerim konferansında. "dün
ya ahvali lmrşısında nıılletçe benim 
sennıi5 slyas~tim i zin ls:ıb~ti. TUrk 
milletinin Şefo, B:.lyUI< l'J!llct :Mecll· 
sine, Şefin ve Meclisin gU\•enl, milli 
birlik ve inan ve bu ahengi bozmı!ğn 
veltcncn anasırla mUc:ıde1l'. Türkiye· 
nln bu nlıvaı kaqıamda gUveninin 

c) Temsil (Ate' piyesi) .. 
temsil ı;ubcsi t:ırafından. 

E\•lmlz kudreti,. mcvıulıırı etrafında izahatta 
1 bulunmu§tur. 

adliyeye verllmlııtır. 

[ KUÇ~K HABERLER : ] . 
• Ttirkiye tutuncuıer b1ı·11ği idare Uiuborluda hır r11 

heyeti istifa etml§tir. Yeni idare he· t • f b b 1 
yeti 24 haziranda seçilecektir. ın a rıkası as 

• Belediye çeşmelerden su nakleden Lif 
sakaları sıkı bir temizlik kontrolUne Yapılan ntortin}et J1P' 
tabi tutnc:ıktır. .. J ! 

• Şoför mektebi belediyenin yardı· tun mem e <eie ' 
mı ile mUtehasaıs şoför yetıııttrmeğe dağıtılıyormu• •_ıı 
başlıyacaktır. ıo"'J 

• üskUdar • Beykoz caddeııinin .Hemlekctlmlzde geniş mi 
genişletilmesine başlanmıııttr. Caılıle iş gören bir uyuşturu::u n:ıdde 1 ~: metre olacaktır. kcsı yaltalanmıştır. A.yonımı:ıll :ır"J 

• Yapağı ve tltik tüccarları dUn UlulJorlu lcr zıısında vUcuda ge '11°.J 
son bir toplantı yaparak Romanyaya lerı bir lmalutlıanede morfin Y' 11 
gönderılecck malların aralarında kııU bunları her tııro.ta göndcrtp ,atljl, 
talıs!matını yapmıı,ılardrr. bekenln menııup!arından vebri" 

• Maarif vekaleti bUtün kütUplıa çalııan Musto.!a, Ahmet oruç, 
nelerde bulunan ı-ıtaplarm listesini Osman, Marko, Cemi dlln p0II• 
i3tcmi~Ur. Liateler ay eonuna kadar fından tutulmuştl!r. ~ 
gönderllmlf olacaktır. Afyonkuahisar vilAyeUne 

• :r.mnakale vekaleti armatörler telgrafla ora<laki imalAth:ıncde ~· 
blrt:ğ: nc devlet nakliyatını tek elden mış ve bir çok allt ve eııcv•~~ 
yapması için ııa.lAhlyet vermiştir. İlk kilo da yeni imal edilmi~ mo 
olarak Denlzyollannm kömür nakli- geçirllmiftir, Şebekenin dlg-et 

!erdeki mensuptan hakkında tali 
yatı alınmıştır. 

• Hürriyeti ebediye civarındaki a· yapılmaktadır. 
hırlıırın uzalt bir yere nakli kararlaı- ----o--- t!11t " 
mıştır. Belediye ha vagazı ı•, .ti 

~ Bfledlyenin 1nglltereye ısmarla· larına zam yapıJn>SfP" 
dı~ı : , o:.ObUatln harp yüzünden ge 
t irllmcsine imkM kalmamı~tır. lüzumlu görmüfOt 

Havagazı 11lrketlerl bele~-~ .. 
ZAYl - 16646 numaralı beyan_ racaat ederek, kömür ve ~~ 

r.ame muhteviyatı 307869 No· ve fiyaUarmın arttıtını ve bU ~ 
!:O. 3. 937 tarihinde İstanbul ithalat metremikAbı ba17ma 20 par•_,..ı~ 
gilmrüğilnden aldığımız 16725 lira· dilmesi icap ettiğini blldlrrııır 
hk m:ıkbuıu zayi ettik. YenUıini a- Fakat belediye kömUr ve lC 
bc~ğım!zdan eski!hıln hlllnnU yok. fiyatlarındaki yUkıelmeleri g&S' 
tur. Sunglpe-.k fabrikası vekili edecek kadar fazla bulmamııııt'• 

Halt ve ~li.rekisı amafih teklif tetkik edllmektldl'• 

(14832} 
Halk Partisi Meeli' 

Grupu toplanbll 
Ankara, 18 ( A.A.) - C. Jf. 

tisi B. M. Meclisi f'rupu b 
18 - ti • 940 ~nal ı 5 ı1c rtiS 'Jll 
Seyhan mehusu Hiltni Ur•n 
isllğinde toplandı. 

Celse aç-ılır ııçılınnr slS• 
1 Bıı5nkil Doktor Refik Sa I 

lıüyi\k bir ı;i\r'etle biribirJnl 
etmekte olan dünya siyasi ~I 
lf.'rl kıır~ııunde hükumetin it 
ettiği hareket tarzını izah etıtl 
bazı hnlipler torafınd•n so·rPP•-.-'" 
suallere de Hnrkiye Vekili 
Saraçogıu rcvnp vernıi~tfr. Oı' 

Grup umumi hey'eti hilk 11 lı : ırict slyn-;ct hnkkın~nki h111 
1 

rck~tinc ~akınılnn hir dn~n 
11 hasıl !'im iş n· onıı nıiııte(ıkll 

\"İp ctıııiştir. 



Çörçilin Avam Kamarasındaki 

rupa hürriyete kavuşun
kadar harbe devam !' 

giliz Başvekili harbin i,ki millet harbi 
eği l bir dünya harbi olduğunu söyledi 

etloda miinll'şir m 
1, ileri "elen Almanla· 

ndan hah~t'drrrk, dehi
n kkzibinc rağmen, 
l>lrtınrk için ) :ıpılan 

blo h:ıkkınrt:ıld s:ı) i:ıJ,ı· 
lı!ııJluıın inanmak için 
c4ııur clrmcktcılir. 

tılrn Frnns.t) n rrııtln 
durınushır. Bu nıall:ı

ta i 1-'r:ıns:ının sip:ırişlc· 
nazarı ilihar:ı nlınnn 

Llekcllere gönderilccrj1i 
.. ıarıır. 
borsasında lıir ı;-ok kı)~ 
1nde mu:ınıcle icrası 
ıt' Bıınl:ır mr~ nnınd .ı, 
l'lı;ik:ı, Çrkoslov.ık \"C 

it tı, horr istikrnzı, yüz
taz, I>anzig pot:ısı idn 
l'azı, ) ıızclc (j lı Yunan 
to1al ılor ınrvı-utııır. 
" 1ci3 c na:r.ırı H. Popo\· 
rla l'lı;-isiııi kııhııl ede· 
li~tıir. lıörfı .. ınc esna· 
l>o~ şun !arı lıcl an et-

ltCınıeti ve hiilün millet 
dt'fn hl'rnn l'lli~i 'eç· 

lllıll'l ntlalel prrnsiplc· 
ıt lıir A' rııpanın slnc
<':ık ol:ın dıınya vnzi~c· 

11kü tarihi ı~tiha lesini 
lltpafi 'e hıırltılsuı bir 
ihl'tınektcdirlcr. 

vvet harp 
IEr' Tallin'de 
llıın işgali sıra· 
tışıklıklar çıktı 
18 (A.A.) - Estonya· 
tıyadaki Sovyet ıarni· 
~kviyesi hidisesizce 
1 gibi görülmekter 

8. ajansı Rigada teza· 
l_Unu ve polisin müda· 
ı ha,bcr veriyor. P oli· 

es • Poata ve emniyet bi· 
1llinde toplanan halka 

~Üzerine birçok insan 
landı. 

~ tank ve zırhlı teıek· 
Poliıe yardım ettiiini 

,. ... d" 
~ın ver ıği malQmata 

ıobnkaya Revolutim 
ttırıiıi de dahil olmak 
tt harp gemileri Tal· 

dcmirlemittir. 

n Hariciye 
~ istifa etti 
"i diii zaman ye
L.~ir kabine 
~bilecek 

(4.A.,) - D.N.B. bildiri· 

Lorıclra, 18 (.1.A.) - Baş\'ekil 
Çörçil askcrl Yaziyel hakkınd:ı he. 
yanalla lıulunm:ık ii:r.ere :t\'nm k:ı. 
nıarasını.J:ı kürsirc f(elıliği v:ıkil 
mebuslar tarafından şiddetle :ılkış
l:ınmıştır. 

Çörçil eneli\ · hundan cnclki 
nııtukJ:ırının birinde, "ınııazz:ım 

bir nskcrl mafıl(ıbiyel,. kclinıelcrile 
t:ıuif etmiş olıhıiiu (Flandcr) ri. 
c:ıtinden lı:ıhsctmiş ,.e Fransız ceıı· 
hc"iinin Sedan ve i\lözclc yıırılmış 
olmasına r:ığrııcn Fr:ın~ız lıaşku. 

rıı:ı nd:ınlığı n ı n şl mal ordııl:ırmı 

Belçikadan geri nlııı:ık hususunda 
la:dıhür ı:öslerdiğıni k:ıl ılelıniş \"C 

şö~ le demişlır: 

··- nu t:ıahlıür, on lıeş 'l"eya on 
:ıll ı Fransız fırk:ısının ziyııını mıı. 

cip olıluğu gihl oradaki Jııgiliz 
kunellerini de en kritik devrede 
h:ırcket harici bırakmıştır. lngiliz 
ordu!lu ile 120 hin Fransız neferi 
lngUiz don:ınnınsı tar:ıfından Dun
kerktc kıırl:ırılmış olmakla beraber 
im) hedilnıiş olan harp m:ılzcnıc'll. 

nin yerine konması h:ıfl:ılar:ı mü
lernkkıf bulunu~ordu. lhı h:ıflıd:ı . 

rın ilk iki tanesi znrlınıln ise Fran. 
sn muh:ıreh~inin mağliıbh"lle ne
ticelenmesine ki fa~ el elııı iştır. 

Frnnsıı ordusunun kııhrııınıınca 

mukll\'cmeli n:ızarı dikkate alınır . 
sa en iyi askerlerden terekküp e
den bu yirmi beş fırhnın teraziyi 
bizim tarafımıza lndirebıleceAi tah 
min edilebllırdi. Halbuki cephede 
yalnız üç lnııiliz fırkası kalmıştı. 
Bunlar birçok ızlırap çekmişler ve 
Cakııt iyi harp elmişlerdir. Biz muk 
tedlr oldulUmu dereHd• ..... tltı 
lechlzallıırını n nakıllcrlnl temin 
ederek Fransaya kahil oldulu ka
dar asker gönderdik. Bu noktayl 
tenkit etmek rnanasıı Ye hallA 
muzir olur. Zaten bunu ıCSylemek· 
len m11ksaılım yalnıı bu muazzam 
muharebede 12 veya 1" fırkayı mu 
kabil neden yalnız Oç fngiliı rırka
sının iştirak etmiş otdulunu anlat. 
mnktır. 

Bu son ır\inler z:ırfında Fransa i
le olan münakale yollarımız üze -
rinde bulunan ukerlerlnıizden bll.. 
yük bir k ısmı ynl harbin bldaye • 
tindenberi göndermiş olrluğumuz 
400 bin kişinin takriben 3SO bini 
ııerl çekilmiş bulunuyor. Ost tara. 
fı Fransızlarla beraber mevzii 
munrrakıyetler kazanarak muha
rebeye devam etmektedirler. 

Bunlardan baı,ka, tüfek, mühim • 
mat ve sııire gibi son dokuz ay 
zarfında ..-rauada toplanmış olan 
harp ırualıemesinl de lnıillereye 
aldık. 

BugUıı elimizde pek bOyUk lcuvvet.. 
ler mevcuttur. Buıılar bizim en tyi 
talim görmot ukerlerimlsdir. Yekan-

lannı bir milyon 250 bin ola
rak göııterebillriz. Bu mil<tıır araııın

da mevzuu müdafaa için kaydolun. 
muş olan &önUlltiler dahıt değildir. Bu 
sonuncu kı51lla eline sllAh teslim ede
bileceğimiz herkesi ithal etmlı bulu
nuyoruz. Kuvvetlerimizin çok yakın 
bir istikbalde mühim surette artması. 
na intizar ediyoruz .Talim için ııll!b 
altına yeniden pek çok in.san eelbede. 
Ct'ğ'lz. 

Bundan sonra ÇörçU lngııtereye 

hUcum etmek lstiyen bir dUşmanıo 
maruz kalacağı müşkWltı tahllle baı 
lamı§ ve demiştir ki: 

" - DUfman deniz taıikiyle pek 
mühim kuvvetler nakletmek ve bun
lan daimi bir harp halinde tutmak 
mecburiyetindedir. Unutulmamak ica. 
beder ki bl.z de bir bahriyeye malL 
kl7 . .Musoliniye, Cebclllttank botazm
dan serbest m!ln.ır hakkı vererek ke
mali tehalükle oynamak latedigt rolQ 
ifa etmeılne meydaD bırakmamakla 

pek mesut olurduk. Çünkü donanma. 
ııµzm öğrenmek iatedlgt bir nokta 
\'ardır: O da, ttaıyanlarm ııon harbl 
umumi esnasındaki dereceleri &)'Dl 

halde mi kalmı§tır. Yoka daha mı 
qağı düflllllfltlr.,, 

Çörçll, Büyük Britanyanm bugUıı 

deniz tarikiyle vukubulacak bir bllcu. 
ma mukavemet için harbi umumtye 
ve hattl. bugünkü harbin ilk aylarına 
nazaran daha çok iyi bir vaziyette 
bulunduğwıu söylemi§ ve aöslerlııe 

fU auretle devam etmı,tlr: 
•• - Donanmamıa beı altı bin idil· 

nln pce veya aiall bir havada İD&il· 
tere ahlllerlnln herhangi bir noktam. 
na ihracına mani olabilmek iddiuuı.. 
da deg-tliz. Fakat, hafif teçhizatla bet 
fırkanın nakli 200 ve ya 250 vapurla 
temlri olunabilir. Böyle blr kuvvetin 

Haklı ol:ııı t:ılt>plcriıniziıı hiç lıi
riıııl~·ıı rnzı.:rçrııi.}urıız. Çcklt•r, l'u 
loıt.} .ıhlar, :\urvcı;lılcr, llol:ınıl:ılı. 
l:ır, Bcl•:ik.ılılıır, cl:ınılarını lıiziııı. 
kh le lıirleştırmiş ol:ınl:ırııı lıeıısi 
hürriyellcri ne kn,·uş:ıcakl:ırılır. 

\'c.}g:ınd'ın (Fransa mııh:trl'lıcsi) 
fsnıiııi ,·crdıği muhucbe lıitıııişlır. 

Clnııillz muharebesi) haşlamak üze. 
redir. Jliristiynn medeniyetinin '\'R· 

ş:ım:ısı onunla beraber biitiin mü~s
scselerin iılamc!lli, biHfın Jngiliı ha. 
y:ıtı, imparatorluğun ha.} atı hrp o
n:ı bağlıdır. Hiller, bizi bıı ııdada 
öldürmek ve)'a harbi knyhetmek 
Jilzım olduıtunu biliyor. Ona karşı 
lrn.} nıııya mu\•nCfak olursıık bütün 
Avrupa hilr olacak, dünya yaşıya. 
cak, ıilneş arz üzerinde parlıyacalc
tır. Düşersek, Amerika da dahil ol. 
dulu halde dünya, ve bütün sev • 
dlklerlmlz yeni bir korkunç karan
lıklar devrinin uçurumlarına yu. 
varlanacaktır. 

Vazife başını geçelim ve bilelim 
ki, dornlnyonlar ve imparatorluk 
bin sene ııürerse, beıeriyet şu saa
tin en parlak saat oldulunu sCSyll.' 
yeceklir." 

General Dö~on Fraıuız 
mlterlerini /ngiltereye ... 

çagınyor 

Londra. 18 - Reyno kabinesi 
sabık harbiye milıtepn General 
Dö Gon bu gece saat 23 de Lon· 
d r.a radyoıuyla Franıız milletine 
hitap ed erek tunlan ıöyledi: 

~ ı......... 1iı.lllll1le ... - - · - .... A1maillılnD bra ft ... 
nanmanm derhal haberdar ol~ " vada hareket eden makinelerinin 
vapurların daha tahliyeye l•bbO.a 
etmeden evvel parça parça edlleceli kuvvetleri karıısmda boiulduk. 
ıüpheden i&reatedlr." Alman tayyareleri, bUcum araba· 

Çörçll, bir havadan latlll tmklnla- larr ve Alman harp taktiği bw 
rnı nazan ttlbare aımııtır: geri çekilmeye mecbur etti, fakat 

.. - Büyük mesele ıudurı HlUerln henUz son aöz IÖylenmit değildir. 
hava orduaunu kırablllr miytaT lngt. Umidimiz kaybolmuı mudu r? Ha· 
llz tayyare tipleri dllfmana karfl fa. yır .•• 
lkı,eUerini ia?at etmı,lerdlr. 1ıı&11te- B rt1 dab" • d d b" 
reyi müdafaa mevzuubaha olunca, ln· u P ar ilin e e ır ciin 
gillzler için terait kendi zaytatmm Uç zafere ulapbilirdik. ÇUnkU Fran· 
mlallnl Almanlara verdirmlf oldutu aa yalnız değildir, arkaamda bir 
DUnkerkten mtıaaıt olacaktır. imparatorluk vardı, İngiltere ile 

Nihal zaferi kllZanacafımıza bil • birlikte bir blok yapabilir, İncil· 
yük ümitler, makul ümitler vardır. tere ile birlikt e muazzam ıınayil· 
lnıiliz Te Fransız tesanüt beyanna- ni işletebilirdi. 
meslnl hatırlatan Çörçll ,öyle de - Ben, halen İıt&ilterede bulu· 
mlşllr: nan General Dö Gon, tngilterede 

.. _ Biz, bu adada "' Drltanya ) bulunan veya Frınaada çallflll 
lmpnralorlulunda, Fransız milleti_ biltfin sabitleri, ukerleri,/aanayl 
le arkadaşlık hislerimizi hiçbir za- ert,.blarını çağırıyorum. Gelain· 
man kaybetmiyeceıtiz. Şayet, Fran. ler, dütmam kovmalr için çalıpdl" 
sanın çektili iztırapları çekmekll· lar, lliı:umlu huırbfı yapsınlar •• 
limiı lazım gelirse, onun ceurell- ttmidimiz ölmiyecektir. istikbal 
ne erişmeye gayret edecellz Ye e. bizimc:1ir . Ben yann, öbür giln, 
ler nihai zafer gayretlerimizi mü- h~ı giln radyoda konutu p onlan, 
kAratlandırırsa, kaıııncımıza işti_ vatanı kur tarmaya davet edece-
rak ellireceAiz. (alkışlar) fim.'' 

MOTTEFiKLERiN UZAKŞARK MENAFiiNi 
AMERiKA MÜDAFAA EDECEK 

Japon hükumeti bu mınta k alarda statükonun 
mu haf azasını ileri sürdü 

Amerikada mecburi askerlik ve donanmanın 
takviyesi mevzuubahs oluyor 

Tokuo. 18 ( A.A.) - Jlillere :rn· 
pılan Fransız talebi neticrlcrinln 
dojtıırdııAıı Avnıpa \'aZi) eli Jnııon 
nazırlar meclisinde n:ız:ırı ilılı:ıra 
,.ıınmıştır. Bu ıne<"li~. b:ı,,·ekıl. ha· 
rici) e nazırı, harbi~ e n:ııırı, hah· 
riye nazırının iştirakilc akleı.lılıniş
tir. 

Fransız Hindi Çini"iinin alisi mc· 
srle~i ıcillik~e meuuııhnhistir. l>w 
ınri ajano;ına flÖre bfııün si) n't 
mü~nlıitlerin ıannetıikleı ıne 11iirc 
Japon hükümeli HollAn<IA Hinılio;
t:ını huo;wmnd.ı olılııitıı ılcr('('<'ılc 
Frırn,.ız Hinıli Çin isiıııle <le slRhı· 
lrn'lıınun mııh:ıfnn'ı ka\JUl'illıt 1 ı· 
dır. Binaenale) lı Japon hukümcli· 

nin lııı hıısıı~la ıliplomallk hır te· 
Şl'lılıiıs y:ıımrnsının nıünıkün oldu 
ğıınu tahmin elmcklrılirler . 

Amerikada mecburi 
asker lik ve diğer 

meseleler 
Umcl.:oııa. 11' - ~l'~)Orktan lı.ilıli 

rılılıf:ınc ı;:iiı t Frano;:rnın maiU hl· 
\l'lı Anıeı ikanın '\ılahlnrını arıtır 
ııı:ı ı mrl'lıııriHlini doturmu~tur. 
( nıl<'ıl Preo; ııııılrnhiri Amerikan 
drın'.lnıtııı~ının 'mılr 23 nisbclinıle 
:ırıtırılnı l'il ha kında AmerikAn 
hııhri\e ı·ndinıeninre bir kanun la· 
~ ılıa'ı h:ı1ırl~ ııı.ıkla olılulunu 
!JilıJ ı rıucklc<l ır 

A) nı n ııhalıir hıhnn pnc-iiıncni 
rei~ı \ ın'iton taraCındın hazırlan· 
mış olan, donanmanın )Üıcle 11 
nishclinclc arttırılması .... cleniı 
IAH arell'ri Ü!lllerinin faılala~tırıl· 
m:ı'iı hnkkınclaki bir projenin Rııı
,·eıı tarafınclan ayın 17 ıincle imza· 
lanmış olduğunu bildirmektedir, 

Aınt'rikl\n müme'isillcrl medi'il 
Aınerikada 400 hin ki,ilik dıııımt 
hir ordu yapılmasını kabul -elmiş· 
lir. 

Srnaliir l\ont'lın, ·'"fil denizinde· 
ki ln11ıliı n ı-·ran~ııı Tarlıklannın 
miıclda:m itin Amerikan hıırp 
Jl'mılerinin ıönderilecetinl bildir 
mişlir. 

AsAediA 
....__.._ ~ -

Modern harpte 

Motörlü kıtaların 
ehemmiyeti 

Tanklann tekerlekl~rl ycnlen keıııilln<'<' bir iş ~öttmnlrr· Tank. 
lara karşı, yl're çakılnıı., kalın a~lar 'e drmlrlerle n:ü:J:ıfu 

tedbirleri almanın sebt'pl<'rl budur .. 

Polonya, Norveç. Holanda, Bel
çika ve nihayet son garp cephesi 
harekatile ukerlik yeni ve c;ok 
mUhim bir dönüm nokta.sına ulaş. 
mış bulunuyor· 

Alman muvaffakıyetler!, hava 
sillhının büyUk mikyasta kullanıl· 
masmdan maada, kara kuvvetleri
nin hava kuvvetlerile muvazi ola. 
rak hareket etmelerinden ileri gel
m\§tır. Kısaca: Makine ve motar , 
ha\·ada ve karada muzaffer olmu1-
ıa ... 

.Molörlü kıtalar, ilk ihraç veya 
işgal noktalarından hareketle, akla 
hayret veren bir silratle müna.ka· 
le yolJarmı, demiryolJarmı ve ni -
hayet hayati ehemmiyeti haiz mev 
kileri ele geçirerek istlllya uğra. 
yan memleketlerin müatevU ordu
nun yUrüyilşünU durduracak veyn 
geciktirecek pasif müdafaa tedbir -
teri almuma veya harekltr sekte· 
dar edecek tahribata teveuill et -
meline lmkln bıra'kmam111&rdır· 

Bu bakımdan, bugllnkll Zirhlı ve 
motörlU harp vuıtalarmm bir teL 
kildnl yapmak ve ek.!ıeriya aerl ve
ya motörlll kıtaat adı verilen un.. 
suru bir kere gözden geçirmek 
faydalı olur kanaatindeyiz. 

IÜl'LE W sn&AT 
Bugtlnkll Alman lıarekltr, mo • 

dem harbin kararda ve harekette 
allrat umdelerine uygun olarak ln
kieaf etmektedir· 

Napolyon ordulan gıöi kütleler. 
le ve hattı yirmi be' sene evvelki 
ordul~ nevinden kuvvetlerle bu • 
gtlnkll radyo, televizyon ve yUUek 
ıUrat devrindeki medeniyetin mU. 
dafaa 'edllemlyeceği qiklrdır· 

Eakl harplerde olduğu gibi bu· 
gün de mlltaamzm indireceği dar
benin tealri, ileri aaldmla'.'n insan 
klltıesile bunların kullandıklan 
vasıtalann ailrati ile mUtenulptlr. 
Demek ki aüratle hareket eden bir 
kütle dllşmanr mağlftp etmek veya 
cepheyi yarmak için en iyi bir wı. 
aur addedilmek icap eder· 

Her sahada faydası inklr edile • 
miyen ıllratin artıp, her tilrltı 
manevra ve harekatı mUmkiln kL 
lan motöriln taammümile kabil ol· 
muıtur- Böylece harbı umumiden 

Yazan · UGO MARALDI 
Çe~ıren: MECDi ENON 
motosikletli gruplar, motürlü ko. 
lun birkaç kilometre ilcrsinden gi· 
der ve geriden gelen kuvvetlere 
emin bir güzergah açar. Dört yol 
ağızlanna tarassut ve emniyet kuv
vetleri brrakrr. Diğer motosikletli 
askerler ve ·hatta hazan telsiz al~ 
cı ve verici cihazları motörlü kıta
nın muhtelif grupları arasında ve 
yol boyunca irtibat vazifesi görür .. 
!er. 

Bu motörlü kuvvetler için en 
büyük tehlike, düşmanın her tara· 
fı araştıran ke§if ve bombardıman 
tayyareleridlr· Bu sebeple motörll.l 
vasıtalar arasında, tayyare dafi 
toplan taşıyanları da bulunur. Sia 
yapan cihazlar taşıyan otokarlar 
da diğer müdafaa va.srtalarmdan • 
dır. Bu cihazlardan takriben 100 
metre genişlikte ve hava rutubetli 
olmadığı takdirde 250 metre yük .. 
seklikte ve ı 500 metre derinlikte 
bir bulut vUcude getirebilir· 

Yukarda bahsettiğimiz ve aaker 
tqıyan altı tekerlekli otokarlara 
gelince; bunlar yüzde 75 meyilli 
arUlyi qablllrler ve eaatte '5 ki· 
lometrellk bir ailrat temin edebilir. 
Jer ve Uç bin ldlognım ağırlığında 
dlfer bir tekerlekli vasıtayı çeke· 
bilecek 25 m~trellk bir kablo ta • 
ıırlar. Bu suretle bataklığa sapla. 
nan bir otokan, 118.ğlam arazide 
bulunan bir diğeri çekip kurtarmak 
lmklnmı bulur. 

Mot.örlll fırkanın toplarını çeken. 
hafif traktörlere gelince bazan 
yüzde yüz me)' illi araziyi aşabilir 
ve saatte vasatı 35 kilometrelik bir 
surat temin edebilirler. Derinliği 
motörlerin manyetolanna varını • 
yan sulardan gcı;mek te bu motör .. 
ler için mllmkiln olabilmektedir· 

Dağlık arazide de motörlU trak 
tör lerin bilyUk faydası vardır· Te· 
kerlekJerinde hususi paletler bu -
lunan bu traktörlerden üçU birle. 
şince, azamt mcyil'i Rrrzidc (va 
halt! kayalık arazi de bile) kıta
nm toplarını teker teker çekmeğe 
muvaffak olurlar. 

IOllra motörlU seri kıtaat ve niha- ZIRHLI KITALAR 
yet ID'hh kuvvetler doğmuştur- Bu Almanların Danjerdivisioneu de .. 
kuvvetler yerinde ve kütle halin.. diklf"ri bu kuvvetler, diğerlerinden 
de kullanılmakla modem harbin farklı olarak yarma işlerinde kul • 
mUthlı bir unsuru olmuşturlar· lımılab'lir ve mu,•affakıyetleri ta· 

Hava kuvvetlerile beraber çalı· marnlamak ve dilşmanı dağıtm:ık 
~an motörlll kuvvetlerin taarruzu gibi katl darbeler indirmeğe ya • 
karşı~ında herhangi bir müdafaa • rarlar· Bunlar başlıca mühim mik
nın uzun milddet dayanamadığı gö· tarda tank k:.ıv\·etlcrindcn mlirck .. 
rlllmüştür- kcptir. 

Sert veya motlirlil kıtalar bil- Bu zırhlı fırkalar takriben 1000 
hassa cenah harekAtında, mevzi • adet motörlü y.:ı,.c;ıt:ıdan mUrek • 
leri aUratJ" işgal etmekle bU) Uk keptirl<'r (motosikletler dahil) ve 
ve muvaffakıyetli neticeler elde e- hunlann arasında 500 tanesini 
derler. Faaliyetleri, hava kuvveL tankl:ır 'c otomatik mitralyözler 
IPrinin yardımına dayanırBa çok V<' :lt ıinu de orta <: pta toplar 
daha ''rrimli olur- Bır nıuvaHakı • l!'fikil c d r DütUn birr.; n bir lE:k 
) et elde Htikten sonra diısmanı kolu halind<'ki uzunluğu 100 kılo -
durmadan takip etmek başlıca va- mc• re' c var:ıbilir-
z.ıfeleı d!'ndir· 1 tc b· günkti hartın nıiithiı. el .. 

Motörlil bir fırka. molörlil vur. 15.hl:ırı bunlarJır \ c ccı hC'lcr bun. 
talara bindirilmif bir piyade fırka- !arla varılmakta 'ır· 
ıındo.n başka bir teY değildir· Bu -
motörlU vaaıtalann zırhlı mahra • Harp m alzemesi )'apan 
zalan yoktur. Fakat normal kam • •• 
yonlardan da farklıdırlar· Altı te- muesseseler 
lı:erlekli olup normal şoselerden .ı\Jlkara rn - Tll kı.} de harp sUAb 
maada inzatı arazide de kolayca ve mUhlmrr. ılı .} p 111 hu u ı aanayt 
ilerliyebilirler ve büyük boyda ol muesseııelerı ın J,urı tr iti h kıı.mda.ki 
mıyan mlnileri aşabilirler. kanunı:n ıur ı.ü ıln::ııllnc ı;ircn ııa.ııa.· 

yi fÖyle te pıl cd !mı t r. 

MOTORJ.t) \ ' ASiT ALAR 
Bir motorize fırkanın mevcut 

motörlil \'UIWıLM aayısr7.dır n 
normal bir yol üzerinde saatte 30 -
40 kilometrelik bir llerleme kayde. 
debilir· Fakat bu yUrUyilş esna • 
ımda gecikmelere. kazalara ,.e ni
hayet yol tikanma.mıa mani olmak 
i<;in yiirüyU~ :nizamlarına tam rla.. 
yet ,a.rttır· Umumi~·f"tlf', ) ol da m.: 
zıöat ve polia vuifeeile mtıltellet 

TayyAtt, her ı.::.ns l p \"C aksamı, 

ber cııu mak nctıtıi!ck 'e aksamı, or
duda kullanıl n hrr cins tufck, taban 
ca. her cin• bomb:ı. \'e t..-ıpa.sı, mayıı. 

paravan ve anlıp:tta\anlar \e aksa• 
mı, torpido ve aıu.amı, muharebe, ifa• 
ret, tenvir !ıştkl rı \C renkler, alev 
makineleri. her cinli sis cıhazları, -
birli pz cıh zları. her c s top mer• 
ml.ııl H tap:ı ı, h r cin~ kapsül, talı· 
rip mı z m~ııi. dınamitlc , Iş'al fltıl· 
lerl, dumanlı 'e dumıınsız barut. 



4 H A B E R - Akşam Postası 19 HA Z t R AN - 1040 

Bu sabah 75 kişilik bir 
Polonya kafilesi geldi 

Polonyalı Yahudi ailelerinden 
mürekkep 75 kişilik hır muhacir 
kafilesi çocuklarile birlikte bugün. 
kU konvansiyon~) trenile İtalya -
dan gelmiştir· 

; Bunlann verdikleri izahata göre 
Lehistanm işgali esnasında şimali 
ltalyaya kaçarak ycrleşmi$ olan 
Polonyalı Yahudiler, Mueolinlnln 
harbe girişini Hln ellen nutkun -
dan sonra şiddetli bir t.azyika ma. 

·ruz kalını~lardır· İtalyanlar, Po • 
Jonyalıları memleketi terke mec -
ibur etmlşler ve bir kısmını tevkif 
ederek tecrid kamplarına yolla • 
mışlardır· Muhtelif İtalyan şehir -
!erinde 150 ktı.dar Polonyalı ya • 
](alanmıştır· 

Bunlar. 21 gün mevkuf kaldık -
tan eonra. Almanyaya gönClerile -
celderdir. Bu vaziyeti goren diğer 
:Polonyalılar da eıyalannı bile top-

lıımağa \•akıl bulnından Jtalyad:ın 
adeta kaçar gibi ayrılmışlardır 
Ve hiı.lô. ltalyada gördtiklcri tnz-; ı. 
kin dehş(li Jr.indedirlcr· 

Yarın da 50 kişilik bir grup ge 
lecektir· 

Polonyalılar burada en fazla bir 
ay kıılmak n1vetindedlrlet Bu mUd 
det içinde TUrklyede ycrlc$mek 
imkanını bulamazlarııa Amerika ve 
Filifıtlne gideeeklcrınl söylUyorlar. 
Bunla.rdnn bruıka Almanyadnn kaç
mış olan PolotıYalı aaltetletden 50 
ki i:ik bir kafllo de buglinkü kon. 
vans • oncld n çıkmıştır 

Arnlnnndıı evvelce orduda gö -
nUllU çalışmış olan bir kadın dok • 
tor da bulunmaktadır. 

Bunlar Su ti} eyo gldcc klerdlr· 
Müttefik or ulannda '-'Mifc al • 

maları ihtimali vardır· 

Fransada hükumet halka sülıün tavsiye ediyor 
1 

Bordo 19 (A·A·) - Fransız hükumeti, radyo ile M§rcdilen bir be. 
yannamede: binlerce erkek ve kadının Fransanm ş'malindcn cenuba 
nakledilme.sinin imkansız bulunduğunu bildirmiş ve hu sebepten bu· 
tiln sivillere halen bulundukları yerlerde kalmalarını emretmiştir· ' . la.le servisleri ile .sıhhi servisler ve nizam ve emniyet scrvlslcn temın 
olunmuş bulunmaktadır· 

.. 
rı ada h arp 
Mul\abil hava baskınlarında 

ingilızler 100, ltalyanlar 3 
tayyare tahrip ettiler 

Kıılılrc. 18 (A.A.) - S:ılühı~t·l!i 

lıır ıııcıııh:ıthııı olın:ın !ı:ılıcrlcn• 
gurr, ı.ıbynıla lınrek:ııı.ı lıııhı· 
ııun multc lık kııal:ır ıki ~ tiz!i ltnl· 
yan olııı :ı k u7.ere GOO esir n!ıııışlar. 
<.lır. 

lı :ı l) :ın u<.ll'rınc ) ııpıl:ın h:ıo;kı n. 
!:ırdo lngllız loyyar('lerl ) üz t:ıy • 
.)Ore ı:ıtırip rlrııışlerclir. ' 

lıı'>nıı ' ' C rn:ılzeme ıtıharile insi. 
llz \e Mı ır z:ıyiatı pek ahenımi. 

.} cl'llırllr. 

İtalyan T cbliği 
lıalyudu bir mulıcıl, 11\ ( ıl..\.) 

ltal)ıın umumi kar(ırgiıhı uilıliri

)'Or: 
lli.17 haziran gere 1 (Bizerl) rle

niz ussiı ile l.\lnllanın ııskcrI he· 
defleri \O Korsikıının hııva lııneıı

ları miıcssir ureııc lıoınhnrdımnn 

ecl ilmiştir. 
Tııhlclh:ılıirleriml1 biri lıilyük ıo. 

n:ıjda olın:ık üzere ıllişııınnın ıki 

petrol Aeınisinı halırmı~lnrdır. 

ŞınıJli Arrikııcl.ı llin~:ızi lıııduı • 
l:ırıııdıı lıarcklit rfevnrıı eınıcklcclir. 

Stırki Mrıkncln uırı:oı. h:ıv:ı h:ı • 
rckcllcri mll\'aHııkı~cllc lı:ıştırılnııs. 
lır. Yukarı Sııd:ının lı:l\n ihlerile 
nskerl lıedeflcrı lıomhoırılıman eılll· 
ınişlir. Büı!in lnyynrell•riınlz <lf>n -
müşliır. t'c <liişnı:ın tny~ nresl ~erde 
lnhrlp cdılmiş ve bir a,·rı tıın•nrt. 
<ıl hır mulınrebe esnasında dil~Ü· 
rıılmiişllır. 

Diışmıın tayyareleri tarafından 

\ apıhıı hazı ııkınlar ınühim tahri
hal husule J.:Ctirn1İ'51ir. Bir ta)•yare 
olel ler içiıııle düşürülmüştür. 

Miliinoctn bazı evler ve rahihcle. 

re aıt hınJ hasara uğrıımışltr. Sh·il 
ııhrılidcn iki ölü \e blrkııç yaralı 

vardır. 

(l.İgurı) rlc ıııy,:ıre rlafi hııt:ır
~·ıılıırı cliırt düşman tnyyııresi dii. 
iinniişlcı'dlr. 

Eritreye yapılan hücum 
l\rtlıire, tS (11.A.) - Dün lngi . 

liz lıombıırdını:in tayyareleri Eril· 
reele f.lıısııvn üzerine )eni nkınlnr 
y:ıpmışlardıl'. Jlir henzln depo'lun
da y:ıngın çık:ırılmı~ ve te!il al ha
sara uğrntılınıştır. 

Asm:ıra "6 Gıırra böJJ:esinde 3 a. 
pılan birçok istikşaf U<"lt'iları mü. 
him maHımat İ!llihsnline 3 aramış -
ıır. nır mfidarna lıar:ıkolu tahrip e
dilmiştir. Ncghelllıle ~erde hulu
n an tıalyan lııyynreleri bombardı. 
ınnn eclilmişlir. 

Limanımızda 
bulunan yabancı 

vapurlar 

ingili~. tayyarele- Alsas Lorende kanlı çarp,şmalar Fransız don~nması 
rının akını (Baştnrah 1 incide) 1 Karada, denizde ve havadaki ve hava hlosu 

Rusya ile vapur seferleri 
yalmz Odesa arasında 

yapılacak 
İakenderlye ve Port; Saldo muhtelit 

qya g6tUrmek Uzero bir müddet ev
vel Tımadan llmo.nrmıza gelmlı olan 
iJ<1 )ı{acar ıDebi. •on vaziyet üzerine 
gen dönmek için emir beklemektedir. 
Bunlardan ba§ka kereste yUklU Mısır 
baııdıralI bir §ilep Karadenizdcn 
•elmlf ve burada. kalmııtır. 

Uç lnglllz gemisi de hAJA. Umanı· 
mızd& be.kleUlmektedlr. 

Akdenizden evvelki gün gelen Ro
men bandıralı Karpatl gUebl bu sa.balı 
Karadenlzo hareket etmiştir. Akdeniz 
den daha bir Romen eUeb! beklenmek
tedir. 

SOvyet vapur poataıarınm seferleri· 
nl etmdlllk latanbul - Odeaa a.raamda 
yapmAları kararlqtınlm11trr. Sov

yct Svanetya vapuru bu akıanı Ode· 
aadan gelecektir. 

l
,mn;;,:;;~mFl;:•::;de~-

TORKÇE SOZLV 

11- MALEK 
Zoraki Haydut 1 

1 
Baş Rolde: Meşhur Komik 

BUSTER KETEAN 
.Fevkalade taklitli ve Tllrkc'e 

sözlil senenin en komik filmi 

2 - Çöl Kanunu 
Baş rolde: Sevimli BOB RAKER 

Büyük Sergüzeşt filmi 

IBUGCJ N 
matinelerden itıöaren İ 

Asf.!.~~4~J 
• 

met ederek cekilmcktcdir. bütün Fransız ve İngiliz muha- • tt" 
(Beıtarafı 1 incide) 2) lkinci ordu, ı.uar nehir haltı riplcrine hatırlatılır ki hir bir mü- ısyan e 1 gendeki bir petrol tasfiye fabrika. Y 

sı ateşe verilmiştir. Ale\'ler 60 'ki. üzerinde clö\"üşmcktedir. Almanlar tarcke meriyette değildir. Ve ıl· 
lometreden glirülmüştür. İngiliz nehrin ı.ağ sahıline geçmişler \'e JJhlar terkedilmemiştir. Yalnız 
tayyareleri Yen Akcldc ve diğer bazı mıntakııları işgal etmişlerdir. henüz başlamamı~ olan miizake
mıntakalıırda ~angınlar çıkarmış- Orlcıın ve Sartic'de şiddetli muha- r. ·e: mutasavverdir. Binaenaleyh 
lardır. Diğer bir grup demir yol- rcbeler ccre)an etmektedir. Or. herkesin vazifesi mukavemete de· 
farına, .Alman kıt'alıırınn ,.e lean'a kaybolmuş nazarile b:ıkıla - vamdır. 

bilir A k h" "I"' d·ı garlara taarruz etmiştir. 3). o Ü n d d b kl çı şe ır ı an e ı en 
Bombardıman ve ncı la)'yareleri C ne or u 11 0 şar 8 l 

Normandi cephesi üzerinde An'don Şampanya cephesinde bulunmakta. yer er 
dır. Alınıınlar bu cepheden nçmış Bordo, UI (A.A.) - Fransız hUkC.. Ekslıışapel, Duizber ,.e Goblonuı 

Bordo, 19 - Şimali Afrikııdaki 
FraMız orduları başkumandanı 
General Nog ile Orta Şark ordula
n baıtkumandam General Mitelhau. 
zer birer beyanname ne3redcrelt 
Almanyanın sulh ıartları ağır olup 
Fransız hiikümeti bunları kabul 
ettiği takdinle harbe devam ede -
ccklerinl resmen bUdirmielerdir· 

kadar uzanım sahayi nteşe almıJlar oldukları bü)•ük gedikten fevkaliı. mcU, nU!uıu 20 binden Cazla olAn ıe-
ve Alman kıt'alnrına bü.} ilk de istifade clmcktcrlirlcr. Ş:ıtoticri hlrlerln açık ııehir olduğuna ve bina- Donanma İsyan mı etti? 

Ozerinde mtııhi, bir Alman tazyiki enaleyh bu şehirlerin muharebe ve 
tanrruzlnr yapmışlardır. Fransanın 

1
,_ . k hofubardımanlara kar§ı masuniyet 

şimalinde iki Alman bombarılıınan Yarcl.ır. Alma~Jıır burar1:ın ..:ı 01 arzedeccğine dair bir karar ittihaz et-
tayytırcsi düşiirülmüştür. Bu sabah üzcrıncle faıılı.rctte huluıırnııklaı'lır- ı u BiltUn memurlar vazifeler! ba.. 
ve dün gece de iki Heinkcl Alman lar. Bir kol Nermcdcn diAeri de :ı:dar.bulunacakl&ı'dır. 
tayyaresi Fransız sahilleri yakının- DiJondan ilerleınekte(}ir. Bu kol. Fransız aözcUsU beyanatına ıu •u
da tahrip edilmiştir. lardan birinin lıedefi Js,·icre hu- retlo devam etmiştir: Yapdığmıız 

lnglllz bombardıman tayyareleri .<Juduna varmaktır. Almanların bu kederli ve mühim saatlerde lntltam 
Goblanz ve Essen'do UC ha.va meyda· hedere ~armıı oldukları tahmin o- Franaaııın hayatınm eaaa prtıdır. 
nmı ateıo vererek tahrip ctml§lerdlr. lunııblllr. Ben konuşurken ordu harbetmekte. 
Van·en hava meydanında da. yangın Daha ~arkta l\fnjlnoclan çekilme. dir. Onlara di&lpllnll ve aakln bir g&
çıkanlmı§tır. .Arruıterdamdakl hava miş Olan ktıv\'Oller Ol nen durmak- rl temin edelim. l<'taıuıa Y8.§l)'Or, 
meyda.nm& CJıı. taarruz edllmlf mey- tadır. Alp mınlakaları sollarında Fransa yqıyıı.cakt.ır. 
danda. duran bir tayyare tahrip olun. Alman kuv~elile karşılaşmış olduk. Parisin bugünkü 
muş. dlterıert de ha.ara. uğratılmııtır. ıarınclıın Jiizuınlıı bir rical hareke- • t• 
tnglllz te.yyarcleri Holanda., Belı;lka, ti yapmışlardır. Vazıye ı 
Fransa ve Almanya. tızerlndo bugün- Birbirinden t:ımamen ayrı bulu_ Bem, ıs (A.A.) - Yabancı gazete 
kU faallyeUerlnde lkJ tayyare zayi nan dört ordu 3 hafl:ılık harp l'Or. muharrirleri Alman lflaJI altında 
etmlflerdlr. gunluğuııa rıığıncn bü~ ük bir ccsa- Parlsin sUkCnet ve vekarmı muhafa. 

ıns'lliz bombardıman tayyareleri 1· . za. ettiğini ve &bldclertn muun oldu-
taıyad& da faaliyette bulunmUJ ve retle mukavemet göstermektedır. g-unu ve halkın maddt bir ınkmb çek.. 
Mlllno, lıılon.to, Varcz, Seato KarezJ Loııdra, 18 - Halden gelen ha - medlğlnl blldlrlyorııır Şetırııı lafeal 
bombardım11n edilml,gtfr. !avlçro hu- berlere güre, l\lajinodan cekilmiş temin edıımııtır. A~me blzmeUırl 
dUdunda. buhmnıilar muttasıl nlert olıın )arım ınilyonhık kuvvet ce- rolundadır. 

slrenlert duymuşlardır. nuptaki Fransız ordusile birle~miş. B d 'd }" 
Bundan başka Fransız tayyareleri lir. Or O a a a rm 

de lt».Iyanm Tonno aanayi mmtaka· g·("h t k d'I • Nevyork, 18 (A.A.) - Kolombfya 
8IllI ı,e yaramaz blr hale geUrml1I91'- ı a er e ı mıf Broadcastıng Şampanyanm Bordo mU 
dlr. değildir • · me.ssm muhacirlerle hıncahınç dolu 

Al t l • • tondra, 18 (A.A.) _ Fransız olan Bordoda bir a.ıtum lşııretl vel'fJ. man ayyare erının dlğüıl ibtldlrlyor. Hava mUdataa top. 
bir m uka'bele•i mi? yüksek kumandanlığı telsizle bil· ıan raaııyete geçmtıur. 

Londr. - Ağleblihtlınat 1nglllz 
tayyarelerinin akmlann& bir mukabe
le olmak üzere Alman tayyareleri 
harbin bafmdanberl ilk defa olarak 
inglltereye bUyUk mlkyuta bir ha· 
va hUcumu yapmııtır. Hücum York
, .. yr ve Langıayr iıUkamotinde vukua 
gelml§, 11 sivil ôlmU§, 14 s!v!l de ya
ralanmııtır. DU~an tayyarelerlnln 
d6rdU denize üçU karoya dUpUrlllmUş· 
tur. 

iriyor: Yine aynı muhabir gunıan Ulvı e-
Fran11z kumandanlığına bugün diyor: 

gelen bazı malumata nazaran dü~ Halkın dU1UndUğUne göre, A.lnıan. 
man kolları. muharebe etmeden ıar Fransızları izne etme~e mUmklliı 
mühim ilerlemeler yapmak için olduğu kadar dc\·am ederek latediklı
beyaz bayrak himayesinde ilerle· rl gibi bir sulha muvaftak olmak lL 
mektedir. temckledirlcr. 

Tayyare yolculuğuna rağbet 
Ankara ve Billtreş pos- 1 yecck tayyareıer tnmamitc bitarat 

Nm-york, 19 - Fransanın sulh 
talebinde bulunduğu bugtlnlerde 
Fransız donanmasmm vatlyetl bü
tün dünyada bUyUk bir merak u _ 
yandırmaktadtr· Bu donanma har
bin bqmdanberl h1çbir ziyana uğ. 
ramadığı gtbl birçok muvaffakı • 
yetlcr de kaydetml3 bir donanma
dır. Bu IUbarla Hltlerin sulh tek -
llfleri arasında donanmanm tes
limini istly(lceği tUJ')hesiz addedfL 
dJği için Franu amltallık maka • 
mmm vereceği karar a1lk& ile bek 
lenmektcdJr. Bu takdirde Akdeniz 
Vaziyeti tavazzuh etmi§ olacaktır. 

Malfim olduğu Uzere bu donan -
ma Akderılzde İngiliz fllo~Ue bera. 
her iş görmekte \'e İtalya harbe 
gitelJ iki harta olduğu halde bu 
donanmayı Adrlyatik denlzlnde 
hapsedilm.iş bir halde bırakmakta
dır. Fnın!ll1! donanması Almanya • 
ya tesrm olduğu takdirde bUyUJ: 
bir ihtlnıalı! göre mihver devletleri 
hpanya.yı da kendi bloklarma ala· 
ralt lngill.ıı donanrna~ına ka~r der
hal h:ırekote geçt'ccltlerdlr. J."a.ltnt 
Fransadan gel~n mütemmim ma _ 
IOmııta nazarıın Fr11nsız filosu bU
tUn cllziltnmlarila Atltıs denizine 
ac:ılmışttr· Sulh ış!rtlartna orada 
intizar etmektedir. Bu ~artlar do • 
nanmanm teslimini icap cdec<.'lı: bir 
takrm mutlc-bat iM donıınmontn tn
gilfz filocıuna iltihakı muhtC>mC>ldir. 
Z'lt!n bilindiği Uzcro müttdiklc -
rin deni~ kuvveti h.:ışkumandnnlığı 
ln~l'z amirallr{;'Tnc1adtr· . . .. 

Ilır ğün 11enl lılr kutlre/ ... J/er ıar&ılma: bir azimle prou
ırrmnlarıtıı hazırlayan 

~fia talan kalabalık md emle~~~ı1er .üzerind
1 
en gcçbeect~ıııt:. 

en secv.., crın yapı mnsr, nzın e 
oluyor darikindeki güçlükten başka bir 

Bu sabahki Ankara tayyaresi 10 engel mevcut olm~1rğı ve yakrnda 

Ne,·york, 19 - Nevyork Tn)mic; 
gnzetc:ıi son dakikada Mndrid mu
habirinden al~ığr bir tPler:ıfı neş • 
rctmelttefilr. Bu telgrafta, bütün 
Fransız donanma.sı C'üzüta-::ırmın 
Fran:.ız limnnlnrınd:ın cl l'.'nir.c açıl -
drkları blldJrflmclltMlr· nundan 
ba"ika Fransız h:ıva filoları da dil'i
nı:ırım eline gccmt'mck için A!ri • 
kaya uc:muşlnrdır· 

LALE 
Yarın matinelerden itibaren 

Yine senenin iki eısiz. /ilnıinl birden müjdeliyor 

yolcu ile gitmiştir. • bu sefer!ere y~nıd:n başlannıuı 
Muvakkaten kaldınlmış olan lz. ınuht_;mel oldugu s~.ylenmektedJr. 

m.ir tayyare postalan için de bir • D.ger taraftan dun Ankııradan 
cok müracaatlar vardır. Fakat bu §U haberi aldık: 

1-BROKLiN KAHRAMANI Frans ızca~ 
hatta seferlere ne zaman başla - Anluıra, 18 - Siynsi vaziyet 
nacağı henüz malum olmadığından dola)~ile tren. seferlerinin ackt~ • 
bilet isteyenlere şimdilik mUsbct Y~ ug:nma!T ıhtlmaline ka?'!1r hU· 
bir cevap verilememektedir· kumctin bazı devletler arasında 

_Altın •esli "DlCK POWBl.-L,, vc qü:cller oü:cli 
I,ANE'nln yarattığı büyuk :evk ue neş'e (ilmi 

2-ÇELIK K A FES [Fransızca~~ 

EUkreş • lstanbul P..om~n yolcu tayy~re postalan ihda~ etmcvi dU. 
tayyareleri d~ vapur sef,.rlerinin şUndüğilno llalr M!'lre?,l~eıt haber • • 
tatil! dolayısile bUyilk bir rağbet terin do~nı ôlm::ıdıjb o'!Tenllm 1~tır. 
bulmahtadır. Sabahki tayyare yedi 
yolcu ile Bükrcııe hareket etmiş -
tir. Bilkrcşten gelen tayyareler 
daha ziyade kalabalıktır· 

Bir adam karısını 
sakakta yaraladı 

·ıhr:ıcntımız Tuna yoluy
la yapılacak 

Akdeniz vaziyeti üzerinde lhrn. 
calımıs mUhlm miktarda azalmış: 
c'lUn ııncak J9 bin liralık ihrncnt 
olmuştur· 

JEAN PMmım - IWBElff BAUO'nıın 

ilH~R AlK$1A~J~ 
Evvelki gün Bükrcşten 17 yolcu 

gelmr.k surctile Dnlknnlarda şlm. 
diye kadar görülmemiş bir yolcu 
rekoru kaydolunmuştur. 

-TEPE BAŞI Bole~i~e Bnttesin~~. ~ Birçok ecnebi kun!Tl:ınvalarınm 

tstırnbuln Uı) nro l Jctinl!lt için 
fattllycte gc>ı;ti len hiilil:ında bu -

- rndaİti Havayolları 1daretinc1e ma. 
lürnat yoktur. SAFi E 

Çok kıymetli sanatkArlardıuı mllteşckltll 18 W3'1lll; 

.. ,.... '-e haytamı ı,tıı'alCJle bO,rWc b1r saz helcU 

Milll l'f! Arap oyunlan "' muhtelif \"tlr ete numatalsn 

Yalnız evvelce lstnnbul • Bıırlin 
bava seferlrrinl yapmI§ 01::ı.n Al -

- mn.nyanın Lufthanza ltumpanynsı. 
nın mUmc:ısili ıi· I\:urt geçenlerde 

- şehrlmlZden geçerek Ankaraya git· 
_ ml!J ''e baıı temruılrıtd:ı bülunduk. 

tan eonra buraya döntnüııtur. 
1stanbulla Bcrlin arasında ~le· -•11&JiR\lB!'!l1ll.Mlılllll!ill!llıDIIDl!lR ıınıır.mmm-= 

AlAkadarl:ır or ta ve şimali Avru
paya yapılacak ihracatımızın tren 

nu snbnh Altmbııltknlda 110kak ot· ve Tun& yoUyle yapılmaııı lizotin. 
tıısmda bir adam karısını bıçakla n· de tetkiklerde bUlunmaktadır· 
(jır surette yaral:ımıştır. Taks m doğ BU suretle ilhallt ve Jhraeati • 
rıımncı sokıığtnd:ı ll r.unınroda ot•ı: mız Akdenlzin karışmasından pek 
rn::ı tUtUn amelesi O:ınll. oğlu ArtJn az mUtee~ir olacaktır. 
ile karısı Ha~·t;rmu; son gUnlcrdc D"ğer taraftan gümrUklcrin va
k~wga etmişler ve llayr;nnuş Artını ridntı gittikçe azalmaktadır. Akde. 
eve Almıınuıttn ba;lnmı~tır. DUn ge- niz vaziyetinden sonra limanımıza 
ce &ene e\'tne giremlyen "rtin bu sa gelen vapurlar bUsbUtUn azalmış • 
balı kııtrsının sokıı~a ç:kmMJnı bek· 
Jnml~ \'e arkasmdan takip cdP.rek Al· tır. Karadenliden gelen vapurlar 
tınbıikkalda 6nfine ~ıkıp b:(:akta aoı da pek udır· Bu ayın 15 gllnlllk 
böğrllndcn yaralamıştır. Kanlar için· varidatı bir milyon liradan biraz 
de yere yuvarlanan kadın yeUşeruer fazla tutmu~tur. Bu miktar eski 
tarafından baygın Nr haltle hastane- ı normal Eıımandakl varidatın Uçta 
ye kaldırılmıı, Artin yakalanmıştır. biri nlsbotinded.Jr. 

Fransanın 
• 

beklenı 
<n urtl

1 

beraber Amerika el~ 
kanııa.tlne göre, de'jır 
mlh şartlan pek ali 
'3ugllnkU halde .AllJI ~ 
ları Frnnsaya bildir1fl 
pek acele etmeıııe 

iy:ısi mahfeli bil~~ rf' 
da Almanların milt dl 
pek geç cevap veril 
rerek Ynvaı:ı hareket 

Romanın t 
Roma rn - 1 t.atytll ~ 

fili Fransanın sulh f 3 

etmesini al~sl takdir~ 
mU11terekcn son dar 
kanaatindedir. f,İI 

F ransa şere 
· kabul etı11b',, 

Bct"do 18 (A·.4-) , .. 
radyosu bugünku . 
Papanın Fransada~ttl'-'~tıh • .a 
rio'nun Fransız ve t . .d'lS'~~ .. 
metleri arasında _tı111 tı)if 
fesi göreceğini sö11da 
b~pten dolayı yakı~tt" 
zi öğrenccefiz de ..ı 

Fran~ız spiker, IJJ~r 
. bl 

Fransanın §erefıız . 1 
etrniyeccğini tcbarUI 
elemiştir ki: . 

Memiekct §erefsıt 
bul etmeye, veya . H 
manevi hUr riyetleritl~ k.: 
vey:ıhut Fransanı~; dit :"l'ıın 
ya katiyn razı degıl ol t v 

lstıı=tpları her ne ~ l:: 
her feyden evvel ~· ·~ v 
ler, sancag.n şerefi ~ 
rirnizin yaptığr in~.~ıı 
ki müca·lelq; d,i un 

Fransız rcıdyosıı11ı.ıtlıl 
dirdiğine rörc, Fran5ıe 
bu sabah Mareşal l'C 
tinde toplanmıştır. k t 
T arihi müla 'ıl 

vukua gs 
Münlh l9 - :Mareşal 

artını ını konu§mal< ~ 
lifini müteakip muer a..ı 
ruında kararl~n Il111~1f~I, 
nihto saat 16 da yapıl~ ı 
başveklll >Jusollnl re' ~ 
Clano ve erklnıharbl.Y',ı 
llyo olduğu lın1:1e hU911 

15 de ldUnlhe geımı~l~~J 
kcodllertn<Jeıı daha r··: 
!er tarn!mdan Karşıl~,tı 
aırada ,ehrin bUlUn ÇV" .,uJ 
ve hnlk tezahüratta ııı' 
Musolinl ihtiram J<ıı.-8 
sonra HIUerle l:'Jrllltte~ 
prcnıı Şarl sarayına ~Jlll~ 
da hlı,;blr mcrnsfm yııP JJI~ 
bir tevakku!La.n sonra 
Royaldekl lkamcts-lh~ ı 
lışmalnra başlanmıştır· 
iki saat sUrmUştUr. ?Jul 
l~I' artıamda sulh prtl 
bir anlaşma h:ısıl oıuncıı 
biye reisleri ve bnrlcl~ 'ır 
ıvuraıcue müz:ıkere)'I ıı 
devam ed lmlı.ı ve rı rıts 
pıJıuı tetklkl rd::n ııonr1' 
ruat tc .. pıt oıunmu tur0 Hıtıcr \'C Musolilli )1 )1 
mliler: HlUcr c ph c 
maya hareket ctıni ur. 

t~ 
Termos sakhY~ 
k"' r yaptığı idd1~ 

Kas~ronun ııı~ 
miyeti iste 

Sullunhtıttıanıında t~ 
tıcısı .J oıd f{tuıtrô il 
sakhyara.k ihtıkllt >'ll~il 
açılnn muh k<.'m ) o 
vam cdilmillt· . 

tddiara göre, suçl 1 murae:uıt eden mil tetil d 
sonrn sıv l memur! 
termos bulundu~ Jı!l d 
mi tir· BugiınkU c '" 11a 
mumf ıdd an'.lnıes nl b ~ 
lunun milli 1t0ruıırr. 11

1 t 
31 nci mR.dde!ıi d 1 
maddcsltic g r , P ~ 
gU.n ve mahkQmı te sı 
dUkkiının:ia vnlın ô 
nnn tcnno l<>nn m.U t ) 
bu brar kntil ti ı dd~J 
kanunun 63 üncü rna~ 
hince masrafı suçlu t• 
dcnme>k nzerc k:ırnt11' .J 
iUuiııu hltemi lir· '-' 

Bundan sonra suc;1~11r 
mUdafnalannı ynpet~ ı 
radn bilhas~a zgbtı i~~ 
niyet milt1UrJO·u rn ~~ 
Emin ve Ferldıınun ~ 
rnUel:k"lletinin "terıno! 
ğini duymadıklıu•ın~ 
z:ıbtı teltzip ettıkle 
mU .. lcrdJr. ;l 
Helkalı Ziraat ~ 

leri tatbikattı J"I, 
Aym 17 sinde flalkal# 

tcbinde imtihanlar bitxıl lıl 
cı--n JUbnren bUtun tn1~3tı 
mUddetle harman to.tbi 
tır. 
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NAKLEDENı 
BURHAN BURÇAK 
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~ dü§Undü: 1 dip g6nnek istiyordu. 
hakıbt. şu ... Siz o çocuğu Nuriye elini tuttu ve yava3Ça 

t.'Gk llViyorsunuz ki onsuz teskine çalıştı: 
~_'İlin için imkansız bir - Sevgili çoaıtum beni dinle-
...._.: yiniz. Sise namusum üıerine söJ 
~ do~ dlifünüyonunuz veriyorum ki Kerimin yarası bir 

eledi. Herhalde vıcdanmı çiüten ibaret... Simdi büsbütün 
~ edeneniı yanıl tyfle§miı zaten koşup giderseniı o· 

w_ kalkarak ilave etti: 
~ de artık aitmlllyim 
çOk yalnız kaldı. 
&enı aIIediniz Nuriye.. dil· 

unı ve ıstırablanmı siıe 
ıı;ın beni affediniJ.. Bu 

bın &eY değildi fakat •.• 
tutam.hm. Daha kuvvet 

ıaıınedi)'Ordum •• Feri" 
kaçmak kuvwtiııf buldum 

konU§Urken... neyae •~ 
utanıyorum Nuriye_ sız 

bakını ve fradelisinildir .. 
beni ne kadar a~ ıplarsı 

eaı kuvvetlılerin bile ıayı 
Yardır Kerim. Eğer ı lei .;t

enniıı tamamen unu 

l>tki istediğiniz gibi olsun. 
F'ende hiç bir ~Y bilmeme· 
l1nutmayınu .. 

ll'erJde hi'bir §eY duymıya· 
de SÖZ veriyorum .. 

Ye, Ferideyi ntt kadar da 
illünO aklından geçirdi 

L., derdini anlatukeıı Q ka· 
~r6k bir azap du~tu Ju 
Ulf yaradan sanki bütün sa 

neeesi akıp gitmiş aibı 
~hık hissetmişti. Şinldi Nu· 
~ zamanki sakin Nuriye 

bir halde. karanbla 60· 
Paıcat aydınlık salonda Fe 

a... ltaı,dasmıştı. Boynuna sa· 
"Plü w Kerimi sormala bar 

göreceği 

nu ... 
Nuriye sustu. Söylediğinin ta· 

mamile hakikat olup o!madığtnı 

dtilündü. Nihayet karar verdi: 
''Evet eğer giderseniz her te)'e rağ
men onu müteessir etmiş olursu· 
nua, dedi. 

Sonra da: 
- Ciddi aöylUyorum. Bundan 

memnun olmadıktan balka kendi
sini de bana kartı darıltmıı olur 
sunuı. 

Feride biras sükQnet bulmuştu. 

- Peki. O halde bu akşam git
mem. Fakat madc.-nki l\a:;ta nlma
dığmı ve sok:ığa çıktığım ttmin 
edı yorsunuz, onunla görü mek bti" 
yorum. Ne o buraya g:!.e!">ılir ne 
de ben ona gidebilirim... Bu vazi· 
yettc ne yapabiliriz? 

Masası başına oturdu ve Keri· 
me şu tezkereyi yazdı: 

''Sevgili dostum. Yann sabah 
saat dokuzda Taksim parkında bu· 
ll118lnn. Bana gelip plemiyeceli· 
niıi yanım. Si11 muhakkak gör 
mek isti)•orum. Eler iÖfemezsem 
bir müna~betsızlik edeceğ m.,. 

-4-

Sııı di41ÜMll 
Jitridı 

Saat dokuıdan evvel Kerim. 
parkın kap&&mda Ferideyi bekli· 
yordu. Onu. daha uzaktan ıöıdü. 
Genç kız otomobilden indi. Zarif 
hattket~erle toföre emirler verdi, 
Sarpı da indirdi. Sonra etrafında 

dn'11ao ~ ~Qpt.k.Ae J>ir~ 
parka dolnl Dttteidlıl• .... 
Ç.Ok sade, dümdüz, fakat iyi terzi· 
de dikildiği belli bir elbise gi~ı· 
ti. Esvaba ehemmiyet vermiyen 
Kerim bile i\iztllilinin farkma 
vardı. Fertdenin altın saçtan ıtı· 
nqte daha~ parlıyordu. Kımıw 
dudakları daha kull ve ııüJel gö· 
r11nüyordu. 

Kerim kendi kendine dü~ündü: 
Feride muhakkak 8(ilellepaişti. 
Onu bit; bir saman bugünkü kadar 
gQzel w ince görmemişti. 

"Servet ve refah Ferideye yakı-
JIYOr., diye mmkfandı. Sonra ,u 
manam fikir de geldi. ·•au debde
beye bir tek ~Y uymuyor •• Akıllı 
ve sevimli sarp bir zengin köpeli 
değil.. O benim köpeiım .... 

Sarp birdenbire ha\iamaia ba'j 
ladr. Kerimi yal"'..ınında hiS!letm.ır 
ti. Bund3n çok memnun olduğunu 
da anlatmak istıyocdu. 1-'tndf 
hayretle baiırdı: 

- Siz .• sız burada mısın11? 
Teninin tatlı güıel1iline kuvvet 

li bir kırmızılık )'a)•ılmııtı. Saşır
mı§ &ibiydi. Kerim kısaca ~ap 
verdi: 

- Herhalde buradan ıeJ~· 
nm dilşünmü~üm. 

Hemen koluna ıttdi ve tenha 
bir köşeye doğru yürümele başla 
dılar. Sarpın zinciri yoktu. 

Feride Kerime uzanarak: 
- Takmalı unutmUIWD· dedi. 
Sarp kas;mak istiyordu. Kenm 

köpeği daha ııerbest ballayabilmek 
için şapkasını çıkararak yanına 
koydu. Feride aJnmı yaran ve ka
şına kadar uzanarak gözkal>aiını 
gölgelendiren küçük yarayı &ördü. 

O şimdi hemen hemen ~iş 
gibiydi. Fakat ona bal<tıkı;a Feri" 
de içinin titrediğini du)·du. 

Dudaklanm oraya koym2k isti· 
)-ordu. Fakat he)·ecanınr be1li M" 
mek istemedi. Çünkü Nwiyenin 
haber verioine belki kuardı. Nuri· 
~-e de kendisine bir daha hiçbir 
'i!Y söylemezdi. Kerim Sarpı bat 
lamakla mqgul olduğu için gör
mü)·ordu. Sesinin titrtmesinin ıeç
me.)ini bekledi. Sonra t!Ordu: 

( Devemı var) 

H ı\ il il! 1t - ı\kpm Potta• 

Stalio - Norveç 
lsviçre gazetelerinden •lan Ha-Ke 

Almanyanm. Norveç ve Danı· 
markayı lııtilA etmesi So•yet Rua
yada hayretle karşılandı. Sovyetle· 
rin, Slokholm sefiri olan Frau 
Altksandra Kollentai Avrupa efklrı 
unınmiyesine Almanyanın bu şe
kUdc hareket edPCrlinden haberi 
bulnnmadıilını s~yledl. 

Sovyet Rusyanın, harbin İskan· 
dlnav memleketlerine sirayet erme
si fizerine. bitaranık siyasetini de· 
(lıttinniyecetinl ilave etti. 

Bunun üzerine bazı Avrupa ga· 
zeteleri, Norveç fflndlstanının ve 
tsTeç demir madeninin Alman 
kontrolu altına rrec@Ce!ıinden Sov
yet Rusyamn memnun olmndıAını 
i'8ret ettHer. 

Böylece Almanlar Baltık denlıini 
blkimiyellerf anana almış olılular 
ve Rusyanın Ballık devletlerine 
vermiş oldulu teminatın kıymeti 
luılmadı ..• 

Sovyel Rus)·a, Alman nüfuzu ve 
· hAklmlyetlne karşı, tekrar ~rp 
df'•Jetlerıne dônmek mecburiyetin
de katac:ıktır. 

Fran5ıZ matbuatı itcı bu mntalt?" 
aları yürüten dl~cr mııtbuatın fik
rine lftitak etmiyor. Jo'rensı7. mat· 
bualı. P.~oskm·anın Alınan islilA!lı 
lı:orşı~ınıta gösterdiiU h ıyretl sami
mi tel~kkt elıncdi. Franctılara 1rf\· 
rt', nftnimarka ve NorHç'in '"lllhı, 
Fin"nıl Yıtnın rl·nm!lsı, ı\lm:ın -
~ I\ yt•I ~i:di anı. m:ı~ı netic<'lefr 
dlr. Almanyan•n, hbndinnv yarı 
madaıını, nilCuıu allıha alma!';ı 
So\·yetler tarafıhd:ııl çoktan bilini· 
yordu \"e bu hususta mutabık kal• 
nuılardı. 

Sovyel matbuatı - (Frau Alek• 
sıındranın beyanatı Sovyet ıaıete· 
lerlnde intişar etmedi) - ise, Al
man i5tll6sını tenkit etmedi. n blc 
bir hayret eseri 11östermedl; hatıA 
Almınlan haklı tcördü. Almanların 
noktat naurlannı müdafaa etti: 
.. _ Almanya, lnıiliılerin Non·eç 
bra ıulorına ma)·n dökmelert Uze 
rıne, n kendisine tevcih olunan 
tchllke)·l bertorar etmek ıayeslle 
Norvecl btllA etmek mecburlyetkıi 
duydu -'' deniyordu. 

SoTyet matbuatı, Almanyanın 
Kopenhag ve Osloya tevdi eltili 

muhtırayı tenkit etmekslıin net· 
retli. 

J.'in harbini hazırlyanlarm mlU· 
terlklcr olduğunu İZ\'estia ıaıetesi 
bUrllk başlıklarla yazmı,. Gt\ya 
müttefikler Finlindiyara yardım 
g:ıyesile hkandinav adasında yer· 
!eşerek Almanyayı l}lmnlden tebdil 
edeceklerdi!. 

Molotof1un Sovyet meclisinde 
iradettiAI nutkun büyük bir kısmı 
bu rnenua tahsis olunmuştu. 

Sovyet Rusya lrat'l bir bilaranıt· 
tan uzak durdu; hıttA Almanyayı 
lstandinn memleketlerini tstlll 
etmesi için teşvik ettiğini bile 
söyliyebiliriı. 

MoskoYa, Non·eç'in olduAu gibi, 
lsveç'in de Alman kontrolu altmd• 
bulundutunu söylüyor. Almanya 
hundan sonra İs\"eç demir madeni· 
nl istedlAi gibi kullanabilecektir. 

Alntnn hükt\meli, Moskonnın ha· 
beri olmadan taarruza geçseydi 
Sovyet matbuahndakl aksntnmell 
bambaşka olurdu. Baltık denizi hA· 
kimiyetinio Almanlara ıeçme"I 
muhakkak ki bazı teessür emarele
tlnln ıörünmesine sebebiyet ve
rirdi. 

Alm:ınyanın .Baltık deniılne ma
kabil, Sovyetlcre baıka menfaatler 
nadettlll bundan da anlaşılmakta· 
dır. 

Stalln, şimal memleketlerini Al• 
m:ıny:ıya neye mukabil verdl1 

llalhk deniıinin kapanması Sov
"*lerln lıine gelir ml! 

Hayır, hiç bir zaman gelmez. O 
halde Stalin ne düşünüyor? Biz an· 
ee• ttt neticeyi çıkenblllrlı: s ... 
Un Alman zaferinden ,ophe ediyor, 
n Baltık denlılnln erseo serbest 
kalacağını zan nedi)'ordıı. 

Sov7etler, şilphe yok ki, bu har 
bin kılrflllllda JAka)'l delillerdir. 
istekleri feY, Alman n müttefikle
rin yıpranmalandır. Alman hareke· 
linin rnüsbet neticeye sider gibi 
oldulu ıomanda Baltık devlet • 
lerl Oıerln<le faaliyete ıeçnıelerl 
de Baltık denizinin erıeç serbest 
kalacalı nnlannın korkulu bir un 
mahiyetine sirdllini görmelerin· 
dendir. 

<lalatasarag 
Niçin mağlCip oluyor? 

Hatırlar mralDll? l llndeki eualleriae cevap olmak üzere 
Oalataearay :tamır deplumaıunm l· yudrk .• 

kiııct m ... 84)lk bir 1a11 farkllt B11me11& yıuulJyor muyus T 
pltp vu&ıe\te llcea 1._IO dakika t· 8Mlt ftlNI 00&T 
çlnde 5 gol ylylp maçı 5-t matlQp 
blUrdiJl zaman, San·Kırmw taraf• 
tarıarmm atanda hakemlerin bir Kongreye davet 
(keranıet)l olctutuna dair ttva19tler Bt11oğla Spor Klilbi Baıl..-onlıfıır 
dolqmata bqladı. dan: 

N• derece doP\l G!dU#UIJU bU
nıelUlıl mtz l<;ln maçı gözUmtı.zıe gör
memiz JazunJ.ı. Halı.uıd gt r ıenJ§Uk 
Ilunun için o zaman ne üalJ.tnaarAJ' 
hlarm iddialarına mevz11ubaJMI etaııı. 
ııe de lzmirWeriD gııJebclertni ıUpbcı 
oulru~tuk. Sadece maç tafailltmı o
yWıun cereyan tarzına terkedtp mllta.
ıea ytlrtltmeğo kalkt§m&mlfbk. 

O zaman, bası bmlrlller bu plebe
nin bOyWc blr mu'Yalfakl19Ue elde 
edildtğtDl aöyleml§lerdi. 

Beden Terbiyesi htnnbul Bölgesi 
Dıışkaıılığ nın 6 • 6 • 940 tarih ''e 
904 sayılı tamimine tcdikan DeJen 
l'erblycsi nlzamnıımesine intibak 
için azolanmıı 21 • 8 • 940 tarihin
de cuma günü nk§emı soot 21 de 
klllblln lokalinde konıre)•e da,·eı 
edillr. 

••• 
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Yazan : Michael Zoskehenko 
Çeviren : Cevat Tevfik ENSON 

!relerdeki kırtasiyecllile bir çare için yakaladılar. ' 
Dostlanmdan Fedorpar.slo,•, da· ı memurlar Parslov'u kaçmamı•r 

buldu. Bana .kalırsa.. O, bir hü- Yumruğu yiyen adam bira& 
k~met adamı olacak kadar akıllı·· kendini toparlamJjtI· Konupaafa 
dır. başladı. 

Kırtasiyecilile bulunan de':a• o _ B;n buraya iş laklbi fcln tel· 
kadar ucuı ve elverl,Udir kı, bu rniştim. Sabahtanberi al:ııma bir 
mtıhlm ihtlraın behemehal be· lokma bir .. d 
ratını almat lAıımdır. Fakat ne . şe~ aoyma ım; acını. 
yazık ki, dostum Fedorparslo; bu Resmi hır daırede aç~arına it ta· 
yQıden •imdi hapishanededir. kip eden ~en, ~öyle h~r Taziyette 

F d l b. · t k"b" • . day:ık yedıllm ıcln sııl protesto 
e orpars ov ır ış a ı ı ıçın d · B 1 d -

mütemadiyen bir daireye gidiyor- e erım. en övmee., hiç bir IU• 
" '" . . retle hakkınız yok. 

du. Boylece bira.aç ay o daıreye gı- Par 10 b'" "k b" k 1 k d 
dip geldi. Fakat hiç bir netice elde resi nse ."d.ukyl u ır ıaı ınd 1 

,,... 
· M 1 · ı ·I • .. çır ı en sonra sor u: 

edemedı: emur ar onun ış ~ e a - Siz bu dairede cahtmıyol' mu· 
1Akadar olarak dosyasını letkık et· sunuz? H k'k t · d 1 t '"i 

i l "b · · h il d ·· a ı a en sız e ş aa p 
m r,or ar ,.. u ışı ya~ın • e e- etmek için mt buraya geldiniz? .• 
riz şeklinde cevap ve~ıyo~lnrdı. - Tabii iş takip ediyonım; Ud 

Bu _hal, terakki etmı, hır mem- oydanberl burnJa gidip geli70Ntn. 
leket ıçln hayret uyand!~cak ka· Daima da allahh)'orum. Bana do
dar prlp bir ~ır~asi!e~ılıkte.n baş· 'kunnıamanız lAzımdı; çünkü, ben 
ke bir şey delıldı. Lakın, daıre ye- memur değilim. Eğer memur oluy
ni ~lr blnara taşındığı için Pars- dım .. Ses blle çıkarmazdım. 
lov UD dosyası bulunamıyordu. Parslov cevap verdi· 
Belki de kııybolmuşt~. D_?ı;yayı _ Arfedinlı beni! .• ·Hata ettim. 
bulmak lcin bily(lk hır telaş da Sizi di~erleri gibi işsiz güçsüz o· 
ıöıtermiyorlar._ ,.. • ,..,,b t bi _., 1• • ., turan memurlardan 11nnettlm. ı.e 

&ıo.1 e r """" e ımııe geçer.. sele Lund n ibaret. 
diyerek işi surüncemede bırakı):or _ Ben buraJ• gire çıka artık 
Iardı. Daha d~ğrusu, Parslov un )'erli.si gibi birşey oldum. Masa ba· 
bastalanarak olebilecellni ve hu 'ında da onun için oturuYordum. 
l~I~ de kendilillnden sona erece- Slı de üıerlme atılarak beni yum. 
J.inı düşünüyorlardı. rukladınıı .. 

Parllov, deli 8ibi makamdan ma· Daire şenerinden birinin sesi 
kama koprak bu işe bir ıon nrme· lşltlldl. 
le çalıştı. Fakat, emekleri h?P gitti - P~ralov'un dosyuınt derhal 
n memurlardan nefret eth. bulunuz bakalım! .• Vakıt kaybetme-

0, hiç bt rif yapmadan çalııır ylniı (:abuk 
ılbl 11tırilnen memurlann haUerlne Yu;;.ruğu ;iyen adam söze k:ı• 
bir UlrlO tlhammlU cdem~yordu. rıştı: 

Eve~ Onlnrdan .n~frel ed•yo•du. - Affedersiniz .. Ne için bu ada· 
Llkın, yine ken.dı~ıne hiklm olarak mın işini benimkine tercih edlyor
onla•'fl büyük bır neukeUe hitıp e· ıunuı .. Doyalı yiyen ben delil mı· 
diyrorı•u. 1 1 f 1 Be i d 

Bi• • d i ~rerken kendi Y my.. 1 ç 0 maısa- n m Os)'I· 
• l(l n" a rere e• • mın da aynı zamanda bulwunası 

kendınl! soylendı: l'- ı · ..ı 
" 'll'ı. b · · b ü d bit" uısm. smım: Tatarsov dur. 

- .-.eer u ışı . us n e ıre- Daire şefi yine emretti: 
meucm .. Yine benı nylar<"a oyala· _ Tatarsov'un dosyasını da 
pcıkt.ı-.•· derhal bulunuz •• 

Memura •ordu: . Bu sözler fizerine TatarsoT Pars· 
- Rl"1m lştuı bar habff var mı1.. Jov'a bit P etti. 
Adam cey;ap verdi: a · 
_ Dolnısu.. Henüz balJedeme- - Zanneder~m dosyayı bula 

d'k cıklar. Eler sız olmasaydınız dn 
1 
Dostum Parslov, be)·nine kan ~a ~lmblllr kaç ıün ıidlp ıeıecek 

h~cum ett!lini hi~edı:ıce, odadan tır;;;~lov ce\"ap nrdi: 
çı.tai'1k bıraz temız h.ıva almıı4~ _Bana t•tldlr etmeni• lhını. 
dOflndtt. Kapıdan ÇJktrhn, masa Ben olmasaydım .• Bu daireden yn 
sında avare avAre oturan orta yqlı kanııı Jmrtaramayacaktınıı 
bir memurun ıslık çalarak tırnak• p ·• 
la ilAI dı"ını ıördü. Memurlar, anloT'a yaklaşarak: 

rını c a e . . -lşte; dosyanızı bulduk, alınu:, 
Bu mtmur keııclialne büyilk a- dediler. Faknt resmi dairede Ye bi· 

dam eUtıU vererek aşak ayak Uze- zim huzurumuzda haksız yere bir 
rine atmq; gubıoda oturur gibl vaıandafı d61Qp hakaret etUllnlı· 
bir tavır alınıştı. den dolayı sizi mahkeme)·e tes-

Benim aablrlı dostum Paralov bu Um edeceliz. Kanunlarımız, bakkr 
aalme karşllDld& Mkellndeıı adeta nızdan gelecektir. 
kudurm111tu. İti hakkında kon111tu- Tatarsov'a dn: 
ı?u ilk memurun yanmdaıı aynlır- - Siı de .. Yanlış yere münceat 
keın aten iyice elnlrlenmlftl· elmi~sinil .• dediler. Müracaat ede-
Fakat fimcU. kendisini kontrol ede. ceğiniz daire burası delil .• Slıortn· 
m.11ecek kadar anormal bir inıan lar ınildürliı~üdür. YumruAu boş 

)'ere yediniz. Tnllinize küsünüz. 
olmuıtu; tereddüt etmeden ada- Tatarso• bü)·ük bir hiddetle da· 
mm 11uratma, elinden ıeldiit ka· ireden ayrıldı. Dostum Parslov'un 
dar kuvvetli bir yumruk yapqtır. da mahkemesi ynpıhJı; ı;ebepslz 
dı. yere bir adamın ) uzilne yumruk 

Memur feryat ederek sandalye- ~ urıluğu için bir .ıy hapioı cezos111a 
ıılnden yere yuvarlandı· Bu valyet mahkCuo edıldı. 
kartmmda. her taraftan Y.ıifen CEVAT TEVFiK ENSON • 

1 Emekh ve yedek subayları davet 1 
8etUdat AalıeıUlr ftı••.._ı 1 açık &dre9ln.I yumakla mtıkelleftlrw 

le·. 
Beflktlıf Alkert1k tubelladl k&JıUa senelik ihtiyat )'oklamaama lfUrt.k 

olall tmllkll n :redtk (eald t&bll'le etmlyen veya tafrada olanlar yuıcar. 
blrtııcl " UdDol anuf lllt!Jat aabltan da yaalJ veetka 1111reUerllt bulunduk. 

Geçen puar Btjlktaı • Galatua- Dert Bazkult kllUıO 
ray maçını RyretUktea 110nra Galata d&a: 

Ut memuriiıl uklrlJ'e) •bllfarla u.. ıan yedtri bildirmeyenler lOTI 1&111& 
kert mtmurlarm MlleWl 70klamalan. kanunun 10 maddeaine tevUkall eru 
na ı Bulr&D MO gtbıUDde beflNDlf Ura para cezaamı ödemete mUk6m 

lıefkanbtm· · ve 80 Huılna 9tO Üf&Dll lllll&.Vet edilecekleri UAD olunur. 

•arayın lsmlr maçlU11lda laakemlı> Beden terblyeal genel dlrektörWIU 
blr kerameti olmadıfmr ve lsmlrli· btaııbul gölse•l bqk&lllatmm M·INO 
leriD (bu plebe7f bUyUk bir ınuvatta- tarih ve 94M aayılı emri muclbbıoe 
klyeUe ekle ettılc) demelel'lnde ne le& yapma.ta mecbur olcfulumuz tevka· 
dar baklı olduklarmı timdi tama· ilde kongreye azalarlanmwıı teptf• 
lllUe mllaterib bir ,ekllde teaUm ed.. lerlnl rica ederiz • 
bWyoruL ••• 

Evet.- bulQakU taıumlU1D lçlnde 
en kuneW blr ınamarayı &neden 
San - Kınnw takım, saman saman 
mtlllıif bir paııile tutulmaktan kendl
nt alamıyor. Bu panik 20 dakika da 
aUrae, Galatuaraya bir pantıln acı 
neUceainl aplıyabutyor. 

a.çen pasar Betlktaı k&rflllDd& 4·1 
galip vu11flle ve tıattlD b!r oyun 
oynarken 21 dakika içinde t 4 vaz.lye

tt dUfen " mat blru dalla devam 
etae maaıap aıtıe olacak Ga&a\Uar&Y 
takmumn lmnlrde lıakemlerlD blfDU• 
O& utradıklarma 1ıaanamayonıı:. 

Galatuaray hm1rde de b!r ~ 
maruz kaJDUf ve bu puıl1ltD mUll 
ktlme lklneWğlDI blle telıllkeli blr va
Zlyete 110kacak kadar cıence OSel1n 
do mUeulr olmuttur. 

Bu panllderde 1De9Ull19Un yarım 
O)'Ullc:ulanla. prloll da talumi ltfkll 
edeıılerdedlr. 

Bu aatrl'lan, 'bul okuyucul&mnrzm 
{Galataaara)' ook kuvveUl bir takı· 
ma malik old\llU halde ntclll bekleııll· 
medl)J mııfl<kbiJeUere utr;ıyorT) 1tk· 

Vefa lmaa l' ........ kaalıtm41uı: 

Senelik kongremla 22/6/lMO CU. 
martesl gilnU saat (18) da Şehu.de
batmda LetA.tet ApartmıaruııdakJ ku
IUp merkezinde toplanaeatmda.D aa. 
ym tıreıertmlzin teırtnert rica olunur. 
RUZNAMZ: 

ı - ldare beyeU raponmun okun. 
mam. 

2 - Jlurakaba heyeU raponmun 
okunmaaı. 

3 - Ana Dlzamııamenln tadili. 
4 - ldare ve murakabe. beyeU ... 

çimi. 
5 - Beden Terbt)'Ul ntzamnımell· 

nt lnUb&k 1ı:aran. 

••• 
Fertk6y - IJilJ1 ldm&D)'Ul'du ...ıık 

koqTUi 23/6/960 puar stıntı saat 
10 da Ferlköy 17 lnct ille okulda ya
pılacak .,. idare beyeU aeçllecetın· 

den bUttlll Azalanmızm ıelmeleri 
ehemmiyetle rtca olunur. 

bulacaktır. Bu 7oklam&J& lataalıulda 
bulllD&lllar lllUf " rOtbeat ber Dl 0-
turaa olawı lıaftıuua ,alaaa ea-r. 
&eel barlo ..,.. ,..ıer ...... aut 
.... ... ....,.. .... u ,.. kadar 
....,. )'Ulb 'V'88lkalarla blrlllı:te 

blzaat mGracaat edecelderdlr. 

1 - Emeldl ... )' " mmuarlar: 
A.) Nııtua htıvtyet cD8dallı 
8) Ka&f nnı1 ııened1 <Beru.t) 
O )Vana ukerllk veıdkuı 
D) Her ballgl bir fen ıubeatade lb.. 

uau yapmrf ıae diploma-. 
il) İkl adet '6X6 eb'adında vNt.. 

kalık fototraf. 
D - Yedell ••7 ve ukerl me

murları 
A.) Nııtua hQvlyet clladuu 
8) A.akerllk vealkaaı (terbla tez. 

kereal, yedek 1111bay diplomua.) 
C) Herb&Dıt bir fen tubealnde lb. 

tlAI yapm11 l8e diplomuı.) 
D) lkl adet VeGkalık 4,5X8 eb'a. 

dmda fototraf. 
Halen lataııbuld&D b&rlç mahaller

de lıuluıwı emekli ve J9dtk aub&y
l&rla Mkert memurlar yulcanda ya.. 
1111 ..,....hıarm birer IW'eUni bulun. 
duldan ;veı1D ukerllk tubealne mO· 
raca.at ederek pul 1laak etmekat&ln 
taad1k elUrip taahhtlUQ blr mektupla 
ıubemlze göndermeğe mecburdur. 
Kektuplarmda bulundukları mahaJl!n 

• • • 
YerU &mln6al AL ı,abeala._ı 
Yedek etlvart aatetmen UTMI) 

l:nver otlu 312 doğumlu Mebme\ 
l'&1k te• olarak fUbe)'e plm .... 

Matbuat iıçilerinin 
kongreıi 

TUrk Matbuat TtiaıleyeDlerl Blrll• 
tlJMlen: 

Mutad senelik kongremiz 16 Ha· 
ziran 940 Pazar gUnU EmlnöDtl hal
kevl aalonlannda aktedllecekU. JDc-. 
riyet baaı1 olmaclıtlDdaaı 80 Ha.:lna 
HO Pazar gUDU aaat 13 e tehir edil· 
m~Ur. Arkadqlanmwn ogUn Emtn· 
önU halkevl aalonlarmda buır bu. 
lunmalanm dileriz. 

Kiralık 
Kadıköy Bahriye cadde91 102 nu. 

maralJ elektrik, havagazr. a& w ısa. 
lorlfer teala.tam haVi yecll oda,lı m~ 
lakll ev mectaurl azimet dola)'lll1'1e 
kiraya verilecektir. laUyalertD ew 
veya 60831 - 42397 telefon numara· 
ıarma mUracaaUarL 
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SAF ve NORMAL GIDAs; .. 
.... 

Nazilli Basma Fab:.·ikası mamulatı sab:J ilanı: 
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h:i . ... 
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Maıılfutur:ı tır:lrellle nıc~-;-ul bıılunduklarııu mahaUI ,·Hrı~·et Ticaret Odalarmdnıı alll(:.nl;;ları '«'<lilml:ırla iı;bat 1 :m dl,~~~} 
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b;zzat \t~Ja tahrlreo muramat E'ılen!C're ııatı, yapılacaktır. mi 
Satı§ mınt::J.kaları ta.ks:m~tı a~ağıdo. g-Österilmi§tİr. I ~·~ 
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JSTANBULDAI~J fy1ERK EZ/Iı-1/ZE i:ıı 
2 _ AııJ.mra, h:mlr, Adana n :.\l<'rsi:ı \'llf\yPtlerl t.u·carlan S . 
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NAZILLi F .1-\.BRiK ASI NEZDiNDE/(/ SA TIŞ BUROM UZA mi 
··r 

müracaat edeceklerdir. ~~~ 
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saat ]j clt•ıı <;otır" l rlt•l"rı 111 1'.! ~ n Iİİll..n ce_ n IE"n~ ~A, IJ !!! 
~ ~ n N ~ c IF n ya 1t a ~ u ~ ;;;;;;!) ıı- v ~ ~ :m ---------- - - ı :::.. 

~w -_------~ 29,2fJ J\r. f.{)'.\!l.EKLIK \'C P!J \;\IAI.n;: 13.\S:'ıl.\ :lti,2~ı Kr. ,:m , -- \ \7.1.11\ n \S'.\1.\ 

1 Dr. NECAETTil\ı 1 ıı \l lr zw:txı.ı B.\S:'ıl \ 30,'.!0 " 11.\SSE TIP '.!2 2ıı.2ıı " 1 1 " 2t 'U "'' " Sabah!!:.;~~~~~ Ak 1 i~c;n;:m~:m:zr.::m:im!!!l~BJll!iliilliil!lllill!ımaı:i::Emi:Dim:ia!lmlililllalM *4SR W' Wf.'& S i 'd 

lşamlan 17 den sonra Lillcli Tay· ı · 
yare Ap. Daire 2; No. 17 dt 

1 hastnlnrmı kabul eder. 1 

.:elcfon: ~9~ 1 (f 
1.1mDr Kemal Ozsan ' 

U idrar yollart hastahk~ 

380 Bur ıı Pozan Ustü Ohoııyan H 

' 
E N BiRi N C i 

Kan, Kuvvet, lştiha Şurubudur 1 n.:!~.'. =~~~~~~:.'~: .. 
apartman· Tel· 41235 :: 
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lılerin nUmunekrılt' birllktn muayyen ~aatte Kasımpaşada bulunan komisyo- nunda yapılacaktır. şartnamesi komisyonda görUltir, Tutarı 97.920 Ura ilk 
na gelmeleri. (5028) teminatı 7344 liradır. !steklilerin ihale gün ve saatinden bir saat evveline 

kadar kanunt vesika ve teklif mektuplarını komisyona vcrmeleri.(7l){M39) 

1 - Deniz ordusu ihtiyacı için alınacak 15300 kutu maden clldııı ile 
600 kutu Linolyom cilasının tnhmın edilen bcclcli (2733) lira olup 
20·6 040 tarihine rastlayan perşembe gtinti saat 11.30 da Kasımpa
şadıı bulunan deniz levnzım satmalma kom1syonundıı pazarlıkla 

eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - KaU teminatı (409.95) lira olup şartnamesi hcrgUn iş saati dahi
linde mezkfır komisyondan bedelsiz almabllir. 

3 - 1stcklilerln 2490 sayrlı kanunun istediği vcsalklc birlikte adı ge~en 
komlsycna. mUracaatıarı. ( 5027) 

• • • 
11.110 çift yemenl müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme suretlle 

mUbayaa edilecektir. Muhammen bedeli 33.330 lira ilk teminatı 2499 Ura 75 
kuru§tur. İhalesi 5·7-940 cuma gtinU Mat 15 de Kayseri askert satınalma ko
misyonunda. yapılacaktır. Şartnamesi Ankara, !stanbul Lv. Amirlikleri ve 
Adana, Kayseri askeri satma.ima komisyonlarmda görülür. !stcklllerin kanu· 
nun 2 ve 3 Uncu maddelerinde yazılı vesaik ve ilk tcminatıarile belli saatte 
komisyonda bulunmalan . (82) (15040) 

~ . . 

-~~--...,.. 
OeKKAT! 

Şirketi Hayriyeden: 
Yaz mevsimini Boğaaiçinde geçirmek İl' 

teyen sayın yolculanmıza mahsus fevkalade" 
la rak 1 temmuzda n itibaren eylul sonuna l<ş· 
Ual" 3 aylık% 50 ye kadar tenzilatlı kart aboPç 
manlarımızın bu sene dahi tatbik edileceği ~ 
15 hazirandan itibaren satılığa çıkarılacai' ı· 
lan olunur. 

~atARBl'~**ıı:s•~•'a;ca111.mıwmı1a11~wa1111•11!i52?11AS1:1m•111 ......... lll!ııa1: .. lllllll .. •1111ıııı.. 

10 adet kamyon pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin bedeli 4000 lira 
hesabile 10 kamyon için 40.000 liradır. Şartname, model ve diğer evsafı hak
kında komisyona müracaat edilmesi. Kamyonlar 21·6-940 cuma günü saat 
10 da. tatanbul Tophanede Deniz yollama binasında tahkim komutanlığı irtl
Mt subaylığı dairesinde pazarlıkla yapılacaktır. Muvakkat temlntı 3000 li-

radır. Pazarlığa gireceklerin teminat mektup veya makbuzlarile belli vakit· l •
1

•ıil•••••••llİİll•il••••••••••r:t••~ 

~ 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 1 00,000,00 0 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zi;-ai ... c lk2.rİ her nevi b""n::a mtrmeleleri 

ıJ ord hu ikt renlere 28,800 L1ra 
ikramiye Veriver 

l.iraut l;arı!.ıı.smrJa knrııh:ır~lı ve i:1·, .. ~"!11, tnsnrr:ıf he-.ıı ·ıla. 
ı·ında cıı uz ;;o lil'ası hııluııaıılarn scncıle .J c!cfu çckilr.ı·ı•k f. 

kur'n ile n':'n~ıılakl pl:lr:.ı gorc il:ı·aıııiyc cla···ıtıl:ır:ıktır. 
4 Adl'I 1 0~10 Llrnlık 4.0'10 t.ırıı 

4 r.oo 2.01 (1 

4 ı.;o • 1.000 • ' ) 100 .. 4 0011 

•ca liO • a ll<.HI • 
ı.rn 40 4.1100 .. 
ır.o !O .. ~~na 

~" 

DlKi{.\T: lles,ıpla:·ındnkl paralar tı•ı senP içinde r,11 
lir:!d.ın aş:ı;ı;ı dU~ruiyc:ınlcre lkraınire ~ıl:Lığı tıltclirde % ~O 
f:ızlnslyle verılercıa:r. I<ıırn;ar senede 4 defa: 1 Eylül. 
ı P.irinı•ll"\nl'rı. 1 ~rnr• '"'" ı Hıızlr<>'1 t-ırHı•ı>r-inriP f'<'l<llPı•P\<tir 

E!R==:z::or•rw;a ra a•wnueıerşfffl,r • }i:rı ?t t'\N 1 •eıtx!51f"ro-. 

tc komisyona müracaatları. (85) {5043), 

* * * Her ay 300 :500 ton buğday bir sene müddetle un yaptmıacaktır. Pazar-
lık 22-6·940 cumartesi günü saat 10 da Balıkesir Kor satmalma komisyonun
da yapılacaktır. Şartnamesi hergUn komisyonda. görUlUr. Tallplerin muay
yen vakitte komisyonda bulunmaları. (86) (5044) 

* * * 100 ton yulaf askert/evsaf dahilinde pazarlıkla sa.tın alınacaktır. İhale· 
Ri 22-6-940 cumartesi gUnU saat 11 de Balıkesir Kor satınalma kom1syonun· 
da yapılacaktır. Şartnamesi hergUn komisyonda görülür. Istcklllerin muay
yen vakitte komisyona müracaatları. (87) (5045) 

• • • 
70.000 kilo sığır eti kapalr zarfla ekslltmeye konmuştur. Tahmin bedeli 

9SOO lira. ilk teminatı 735 liradır. İhalesi :Mldyatta askeri satmalma komis· 
yonun da 4· 7·040 perşembe gilnU saat 10 da yapılacaktır. lsteklilerin kanunt 
vesikalarlle teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar ko· 
misyona vermeleri. (90) ( 5048) 

* * * Kırlakcli için alınacak beşer bin liralrk sadcyağının 20·G·940 tarih!ndekl 
pazarlığının tehir edildiği. (84) (5042) 

* * * 
42 ton srğır eti pazarlıkla satın alınacaktır. Çerkl'.'sköyden \'izeye 100 

ton arpa ve 100 ton un prızarlılda naldettlrllecektlr .. Pazarlığı 24-6·940 gUnU 
saat 14 tedir. İşbu nakliyatı yapacak olanların mezk~r gün ve saatte Vizede 
askeri satmalma komisyonuna mtiracaatıarı. (88) (5046) 

• • • 
80 ton ve ayrıca dn !'iOOO liral·!• l:nru ut. 13 ton toz şeker. 5 ton zeytin 

tanesi, 3 ton ycr.1cl: tu7.u, ıs to;ı ta::.~ bakin, 24 ton kabak pazarlıld:ı satın 
sılınıtc:"'t·r. l' :::ı :ıJı 21·6·910 sünü saa.~ 14 ten 16 ya kadardır. taliplerin 
t mı:ıatle.:-:1:? birlikte mezkur gUn ve saatte Vizede a3kcri satmalma komis· ı 
vonuna gelmeleri. (8()) (5047) 

* * * A>a~ıd-ı yazılı mcvad hizalarında yazılı gün \'e saa~!erde kapalı zıır:la 
elcsiltmclerı yapılacalttrr. İsteklilerin ihale saatlerinden bir saat evveline 
kadar tekfü mcktuplannı Çanakk:ılc~e mUstahkem mevl<i satınalma komls 
yonuna vcrMel,.rl. Ş-ırtnameleri komisyonda görUIUr. (79) ıuoıı ı 

Cinsi. Mll:tarı Tutarı Teminatı lhale gUnU ,,e saat 

Ko:.run eti 
Sadeyagı 

Koyun eti 

kilo lira lira Kr. 
.ı;;ooo 20.'.!:;o • nıı;,ı:; 

ı;;r..ooa 

10.:iOO 
ıo:;.ooo 

8.3S3 

• • • 

11.000 
6/i/Orn 

11/7/040 
4/7/940 

11 
11 

16 

Seherine t"'hml"l l'dilrn fiyatı 470 lira olan 100 ~.det seyyar fınn pazar· 
lıl:ln ml!nal<ao;aya konmu~tur. İhalesi :!1·6.940 cum"a günü saat ıı dedir. Ka· 
ti lerıl::ıatı iO:iO ı;ra,lır. E\·saf ve Ş!lrtna'Tlt!Si 233 kuruja J;omlsyond:ı.n alrnrr. 
tstekl.lerin k:ınıınun emrettı;;ı belgelerle ihale gUn ve ı::ı:ıtlnde Anlmrada 
M Jl.I \'. f.atrnalmıı komisyonuna gelmeleri. ı 55) (4933) 

1 Ç·talca Asiıeri Satınalma Komisyonu ılanları ·ı 
Çata·catla'ti blrllltler ihtiyacı için 20 C-:HO perşembe gUnli sa."lt H de 

(60.000) kilo kuru ot komisyonda mevcut ~em.it ve e\'safına göre p:ı~ıırfr!':ı:ı 

satın alınacaktır. İ tcklilerln belll gün ve ı::antte kati temlnat!ar:ıc birlikte j 
Çatalc:ıda asker! sa tın alma komisyonuna gelmeleri. ( 1991) 

ADEMİ İKTİDAR 

HOvRMcöıBi~ ~ 
-Tabletleri her eczanode bulunur:. 

. ıPooto ••••~ 12>5) G.ıoı., loı.obol, ,-- ,/ j 
._ __________ R_e_c_et_e_ıı_e eat<I", _ ~! 

Devlet Demiryoltan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlarl 

ıııı 
Muhammen bedeli 3261 O lira olan 300 ton motorin 2/7 /940 ::;aıı "ı;ı•~ 

saat 15 de kopalı zarf usulü ıle An.karada ldare binasında satın aıınacıı 11 
Bu i<;:.> ı;lnnck lstiyenlerln (2445,75) liralık muvakkat teminat ııe l<~t" 

nun t:ıyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gUn saat H de kadar ı<O 
yon reisliğine vermeler i 1Azımdtr. ~ 

Şartnameler 163 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılıi' 
tadır. (~ 

l tstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonunda~ 
.,ıı 

14·5 040 gUnU talibi çıkmıyan GUmüşsuyu hast anesinin aşağıda ) ıe 
iki kalem tavuk ve pillç ile tekli! edilen Ilyat:an pahalı görUien dört "" e) 
yiyecek maddeleri tekrar l<apıılı zarf usulile satın alınmak üzere cksııtfll ıı 
konmuştur. Eksiltme 6·7·940 günü saat onbirdedil". Şartnamesi hergll~tıı 
misyonda ı;örilleblllr. tstcklilcrin belli günde saat ona kadar teklif Jlle1'l 
larını Fındıklıdaki komut:mlık satınalma komisyonuna vermeleri. (5031 

Cinsi Miktarı Muham Be. M.uval<kat '.ft• 

Yoıturt 

Paştörize sUt 
Çiy süt 
Tavuk 
Piliç 

kilo Li. Kr. LI. J{r~· 

10.000 8000 oo 600 oO 
40.000 10000 00 71'.)0 oo 

20.000 3000 00 ;ı:::'i oO 
2000 adc>t 1500 00 l 12 50 

1000 " 500 00 ~ 

Z3.000 00 l iZ4 oO 

• • • 
Komutanlık anbarı l:;in ::o-G 940 gıinU saat onda be?ş bin Jdlo gaz)~ 

ıııı· p:ızarlıkl.ı satın alınacaklır. Uuhammen bedeli bin yetmiş beş ıır:ıdır. ı.ıııl' 

~artları kom•:;yonda görülebilir. Isteldilerln belli gUn ve saatte tındı 
komutanlık satmalma komisyonuna gclmc!eri. (5020) 

·~ * * t .. '1 Muhabere alayı gil\'ereinleri için 20·G·940 gUnü saat o:ı tırdc , •' 
yüz kilo ku;ıyeml bin kilo bul\'dıı.y, bin kUo mısır pazarlıl:l:ı e:ıtm ı• 1 ın~r" 

. ~p 
Muh3.r:ımen bedelı iki yUz elli liradır.Isteklllerln belli gün ve s:-:ı.tte 
Jıda komutanlık satmalma komisyonuna. gelmeler!. (5030) 


