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ıaAşvEKılıN BEYANArıl ngı ız 

: l'l'lrkl e. • 
kuvvetlerinin dün yaptıkları 

t ır 
ı•ı' 
Jp' 

harici 1 tahkimat 
Vaziyetini muha-1 
faza etmektedir j 

1 "Bir taraftan askeri ı 
: hazırlıklarımıza de- J . ,.. 
İ vam etmekle b~ra- j -
j ber diğer taraf tan_ ı '. 

tahrip 
bir çok 
edildi 

Baskın, Almanların 
sahillerde h8.kim 

1 her zamankinden J 
l lazla uyanık dıu-maL i 
i mecburiyetindeyiz ,, f 
liıı ~ 26 (A·A·) - B· M· Mec. 
~ lflhı bu.,"'11nkil içtimamda müsta.-
~- gtııp reis vekili Ali Rana. Tar
~ tarafından verilen nşa~dakl 
-'<l\J. takriri okunmuştur: 

_ olmadıklarını gösterdi 
--~~ Manş sahillerindeki uzun menzilli 

hıı'~Son s.l.yast hlı.diseler U:ı:crine, 
ı.._qUxnetimizln harici siyaseti hıık-

k "'llda Türkiye B- M· Meclisini ten. 
'-... (Dcıınmı 4 ünriideJ 

lng11tere<1e p:ırn,ll't.!:ntc-rc kn~ı rnll"n d IA f"lıı gönuım 
olanlardan bir ı;rup" .. 

talip 

N apoli ve Palermoya 
tayyare hücumu 

r1ornale t:i'ltalya"'lngiliz tayyarelerinin fanliyeti Akdeniuleki lngiliz üs
el"İrıin ltalya için kabili tahammül olmadığını isbat etmektedir,, diyor. 

~· 

İngilizlerin Trablusgarp harekatı' 
muvaffakiyetle inkişaf ediyor 

İ.ondra. 21 - Orta Şarktaki ln-1 teşkil eden Masrab el Cebel boyun. 
f1ı !nıvv1eueri İtalyan milsternlo - ca batı şimaline doğru ilerle~ler-

: ~ler;nc karşı muvaffakı:retli ho.. - dir· . . .. 
· d kata devam ediyorlar. tngihz Ka.hiredekı !ngılız umumt karar_ 
IJJ eı:._\':rlyelerl dün de Trnblusgnrp g5.ht "yerllierin 1t:ılyan efendileri 
5 ~411Jesindc Sidi Aziz'e ,.e B:ırdi:ı.- için istemiyerek dövtiştUkleri ve bir 
·§ ' doğru sahil bölgesi dtıhillnde ve çok yerll &skerin İtalyan linifor -
../ ;:ıı?Pta Jnrabub vahasma. k~dar ~as.ı giymekten imtina ettiklerini" 

"'ltllyeUcrlne devem etmişlerdır· bıldırmektcdlr. 
~glliz dcvrivelerl Jarabubtan. t'ALER~IO BOMBARDIMANI 
0ölgesine. giden çölün yolunu Ro~, 26 (A·A·) - Resmen bil-

•ttfl ~ 

~~--r~----~ 

~ alad•e rasta 
~ J 

~ tevkil edilmiş 
~~astaki Fransız kuvvetlerinin müca
"' ~eleye devam edecekleri teyit olunuyor 

,fi, 

dirildiğine göre, pazar gilnU milt • 
tefiklerin Pa.lermo üzerinde yaptık.. 
lan hava hileumu esnasında. 28 ki§i 
ölmüş, 168 kişi yaralanmt§Ur· 
1TALY.\N BAŞKUMANDANLI .. 

GTh'"L~ TEBLtGt 
ltaıya.<b bir mahal, 26 (A·A·) -

lt.a.ıyan umunıt kararg5.hnım H nu 
maralr tebliği: 

Avrupa. ve oima.lt Afrika cephe
(Devamr • üncüdt) 

isnanva-Cebelütta
rık hududunda 

İngiliz polis kuvvetleri 
yerine asker müfreze· 

leri ikame edildi 
Madrld, 27 (A·A·) - Stefa.ni a.

jansmdo.n: 
Cebelüttank hududu servisine 

memur İngiliz polis kuvvetleri ye -
rine ordu müfrezeleri ikame edil -
miştir. 

topların tahribine büyük 
Hindistanda 

mecburi askerlik 
ihdas ediliyor 

28-50 ya§lan arasında 
bulunanlar askere 

alınabilecek 
Loııdra, 26 (A.A.) - Hindi:stan na

zırı: Amery, Avam Kamara.smda. be
yanatta bulunarak uked 1hUyaçlar 
ve buı hallerde de amal ihtiyaçlar 
için Hlndistanda mecburt ukerllk 
blzmeUerlnln kabulüne lmkA.n ve
ren bir kararnamenin pek yakında 

ne~redllece:lnl blldirm~tlr. 

(Dtımmı 4 i1ncüde> 

Şarki Asyada 
Japonyanın yeni 

siyaseti 
Japon hariciye nezareti 

bir beyanname 
ne§redecek 

Tokyo, 27 (A·A·) - Japon gs... 
zeteleri, yarın veya.but öbtlr gün 
hariciye nazın Arita.ntn Japoıfyanm 
şarkf Asya.daki veni siyasetinin a
na hatlarmt tarif eden bir beyan -
name ne§redeceğlni haber vermek· 
todlr· 

tNGtI,TE&EDE..V TALEP 
Tokyo, 27 (A·A·) - A.!sahi ga

zetesi, Japonyanm lngiltereden 
Birmanye.ya müfettişler gönderme
sini istemiş olduğunu teyit etmek. 
tedir· 
- (Rlnd Çini vaziyetine da1r telg
raflar S UncU sııyfanuzdadır·) 

ehemmiyet veriliyor 
İngiliz tayyarelerinin yapbklan akınlarla 

Bir Alman mühimmat 
deoosu berhava edildi 
Demiryolları, bazı fabrikal~r, tayyare 
meydanları muvaff akiyetle bombalandı 

Londra, 27 - Londrada haber ve
rildiğine gtıre müttefik deniz ve kara 
kuvvetleri, !ng1Uz bava kuvvetıertıe 
f§blrliğl baliı::de dUşmanm muhtelif 
sahil mmtakalarmda. muvaff&ldyetli 
keıı!fler yapmı§lardır, Bir ı:ok nokta
lara asker thrac; edllmiı ve Alman 
kıt.alan ile temasa. geçllınlııtır. ~
mana insanca zayiat verdirilm~tlr. 
Bazı ölüler mQtteflltlerln elinde kal· 
m~tır. Bu k81l! taarruzu esnasında 
birçok müflt m.alrunat elde edilmiııtir . 
M'Uttefik kuvvetler hiçbir kayıp kay
deylemem lıUr. 

Bu baskın h&kkmda fU :ınalO.mat 
veriliyor: 

•'Yapılan lhrac harekAtr A.lmanlan 
tarafından muvaffakiyetaizllkle ne
tice!~ hareket aayıJm.a.kta.drr, 

Halbuki bu hareketler iaUkp.t ·ve ~
tihbar mahiyetindeydi ve maksadı t .. 
mtn et.tnı,tJr. \ 

Bu keıtf taarruru bazı tahldmabı:ı 
bilh&sa& uzun men.zWi toplarm tahri.· 
bini hede! tutuyordu. Bu hedefe vıwı 
olunmu,, taarruz muva!lakiyetla D6" 
ticclemniftJr. 
ALMANLARIN KABŞU,AŞ'J'IKLABI 

M'CŞK'OLA.T 

Myt.er ajanmım aakeı1 muhabir! 
(Dtı>amı • llnet1de), 

ingilterenin sulh teklif ettiği 
şayiaları yalanlanıyor 

Madriddeki İngiliz 
ispanyanın tavassutunu 

elçisi 
istememiş 

Londra %7 - lngiltcrcnln Madrit bu haberin tamamen S8Çlll& ve U7dur 
s~!lrt Sir Samuel Horun aulh tı:ln ma olduğu ka.na.a.Undedir. Bu mahafll 

bllllda ae!lrln, lngiltereııin Af_. 
tspıınyanm tavassutu hakkında t~eb- kadar harbe devam edeceğinl tapa.nya 
btı.ate bulundufuna dair bir haber bU~et1no blldirmeğe memur edil· 

Cebelllttank %'7 (A.A.) - İti---------~--
1V ~ değer menablden alman haber

rr.er ~ &lire, Casııblankada bulunan Fran 
~~ lıarp gemileri bayra.klarmı yanya 
~ ~l~lerdir. Fransız Fasrndakl bina 

da bayraklar yarıya indirilmiştir. 

~Uıı Fransız cilzütamları Fransnnm 
G.J1 komtııerl general Noguş §im 

Bir Nazi Casusunun 
il itirafları. 

ı n 9 i ı terede k u r u ı a o ak ·A'i"'- SaJAh.,.u .. t"'atu - ... ,Uyori . . 

. F d man ayyare erının 
, te.ınınat vererek, emri altında 
l:ımıtcre ile m!lştercken mllcadeleye 
cıı Ilı. knrarmda oldultla.rmı bildirm!, 

1', 

\ııı...~~cr bir ha.bere göre, Do.!adye Ca 
"<lltada mevkut bulunmakta.dır. 

.\\ram kamarasında 
b\lgünkü gizli celse 
~tıdra_ 27 (A·A·) - Röyter: 

tı:ı;vazı:n nazın Morrlron, neza -
~ lararmdan son haftalar zarfm. 
~l>Ilan tcrakkl!~ri bildirdlliten 

bugUn A vem Kamarasr bir 
Ce1se aktedeceltlir· Mon"ison, 

,~'.\ l'.uıklar imalinden bahae -
tir. 

Emsalsiz 
bir casusluk 

tefrikası 

Nakleden: 

}.etl'ıi :l<acdeş 
29 haziran cumartesi 

günü HABER' 
sütunlarında okuyunuz. 

yenı ransız or usu 1 ·ıt h .. 1 Müracaatlar çok olduğu için n~.' ~r~ye ucum arı 
süratle teşkil edilebilecek tkı gundür yapılan ~aarruzlarda 

yadı Alman tayyaresı düşürüldü Lonılra 27 - General d!l Gol lto
mlteaine mensup bir zabit ou 111lzlerı 
söylemiJUr: ''Yeni Franarz ordusuna 
kaydedilmek üzere mUracaaUar o ka-
dar ı:oktur ki, bu ordunun yakında 
teşkili kabil olabilecektir. Techlzat 
tamam olunca ordu teııekkW etlecek 
Ur.,, 
Fraruıanm Loııdra Eeflrt Corb!n la· 

Ufa etı:nıııtir. Corb!n dUn İngiliz hari
ciye nazın Lord H&l1fak.91a uzun müd 
det gllrü§l?lü§tür. Sefirin dö Golle bir· 
likte çalışması muhtemeldir Sefir 
Fransa: tebaa.sma demi§tlr kl: 
"&la.ret 1111 yeni emre ka.dar mu.te· 

far t.a.nı.fmdan idare edlleeekUr. ln· 
gııtere ile Fransa. arasmda. alyast va
ziyet, Fransız mUstemlekeleriniıı va
ziyeti anlqılmadıkç& muzlim kala· 
caktır. Bu mUstemlekeler bir Franst7 
mukavemet csa.:11 olabllir ve müttefik 
addedilebilir. Şlmd11lk dö Gol komitesi 
mUhlm bir rol oynuyor. Fakat ileride 
katt kararlar verilecektir,,, 
Diğer ta.raftan eski ba§Ve!6U Reno

nun milli Fra.n.9ız komitesi relsllğinJ 

deruhte ed~ceğt söylenmektedir. 
(General dö Golün Londradakl fa,. 

allyeUnc ve 1Ullre131 Petene cevııhma 
dair tdçaflar S lbıcll myfıunırda4ır.) 

Lor.dm. 2'7 - Hava nezaretinin 
bllıJlrdiğine göre bu gece lngtlterenin 
ııark ve §imali ııarkl sahillerlle lskoç
yanm oark sahillerine, dll.şma.n tay
yareleri tara.tından taunız edilmiş 

Ur. Haııa.rat ehemmlyetıılzdir. İki 
dUJman tayyaresl dügUrUlm!lştür. 

Alman tayyarelerinin evvelki gece 
İngiltere Uzerlne }-aptıklan taarruıda 
dUJUrWen be§ Almnn tayyaresindeıı 
t1çU bir mUharebe tayyaresi tara!m
dım. d0rdt1nct1.ltl han dafl toplan ~ 

rafından dilşllrWmU~tUr. BO§!nclye ev
vel& bava datl topta.rmm atep çarpo 
mı§ müteakiben muharebe tayyarele
ri tara!mdan dilşttrülm~tUr. 

!ngtllz pllotlan, projekUSrlerln dili' 
man tayyarelerlni aydınlatmak sure
tue kendilerine çok y&rdım ettudertlıi 
söylüyorlar. Pilotlardan blrl. bir Al• 
man bombtı.rdıman tayyareatn1 l1rth 
ot Forth balgeslnd• proje}'tar llStt 
altında yakala.dığmı bll41.rmı,ttr. Pi 
tot derhal bu tayyareyi takip etmil 
ve deııizc dtlfllimu,tCr. 
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HAZRETİ MUHAMMED 
~~G=;===~ <H AVAT f) ~===~~ 

i LK VES -1 KA 
(lbni lshak)ın kaybolan eseri esas tutularak 
. tBN1 HtŞAM 

tarafından 1200 yıl evvel yazılmıg 
Hz. Muhammed hakkındaki illl biyografi 

Türkl)l'J'e çev1rem 

26 MeJJ!fDDddftn Tddırk 
Ebu Bekir: 
- Benim de istediğim bu .. o· 

nun yerine sana bir siyaht (zenci). 
vereyim.. dedi. O hem ondan daha 
kuvvetli, hem de senin dinine da· 
Jıa sıkı bağlı! 

Umeyye razı o!du ve Ebu Bekir, 
Bilfilı azat etti .. 0), 

Y AHUDI HAH~1LARININ 
\ 

VÇ SUALi 

Kureyşliler Elnadr ve Ukbe ibni 
Ebi Mueyti Hz. Muhammed ve 
söylediği sözler; onun hal!eri hak
kında malOmat verip, eski kitapla· 
ra vükuflan bulunduğu ve pe~ 
gamberlere dair kendilerinden zi
yade bildikleri olduğu için ne di· 
yeceklerini sorup öğrenmek üzere 
Medinedeki hahamların yanına 
gönderdiler. 

Bunlar Meıdineye hareket etti; 
hahamlım görüp kendi akıllarınca 
IU. Muhammed hakkında maltl
mat ve izahat verdiler. 

Hahamlar dediler ki: 
- Ona, size bildireceilmiz üç 

sual sorarsınız. Bunlara cevap ve
rebilirse, o vak.it bakild bir pey· 
gamberdir .. Veremezse, o halde ya
lanoda. O vakit ona neyleyec.eği

nfzi siı dQşfinfuı( •• 
Kendisine ilk önce, eski zaman· 

!arda kendilerinden geçip de son~ 
radan baklamıda harikulade eıeyler 
rivayet edilen adamların kimler 
olduğunu, sonra, dünyanın Mağ
rib ve :Maşrikmm nihayetlerine 
kadar gitmiş olan adamın kim ol· 
duğunu, ve nihayet, ruhun ne ol· 
duğumı sorunl .. 

Bunlar hakkında size malQmat 
,·erebilirse, o takdirde kendisine 
uyunuz. Zira bir peygamberdir! 

r(l) Azat edildikten ~ Bz. 
Mtiba.mmedln hlzmeUne girm.li ve Hz. 
Mulıa.mm.edlD mUczzlnl olan B1W • 
Hatıeo'dir. Fakat Kuren tara.tından 

i§kancfı yapılan yalmz . bu değlldlr. 
KurenWer hemen bUt:Un mUsltıma.n.ıa
rn S§kelıco yap.mıoJ.ardır. Hentlz HJ:. 
Muhammedin .ııabı Uo ki§l iken mu.s 
Jllmaıı olan Amman kumlara yatmr, 
bçıltincaya kadar döverlerdi. Amma· 
rm anam mQslllm&n olduğU ı~ Ebu 
Cclılln bir mızrak darbeslle ı:ıımn,tur. 
.6.mmarm babam da Kurentn l§kence
lmndcıı !nmtı§tUr. 

Satvan lbni Um.ene, k151eel Ebu 
l!'ukeylıeJ1 ay&#ma bir ip bafbyarak 
JazgıD kumlarda sUrllkler, Xuten 
pnt.ıarmdan btrlni gısatererek : 

- Senln Allahm bu delil m1 f der
ler, biçare k6le: 

- Benim de ıı1%!n de Allahmıız, 

:Allahtır! derdi. 
Bir de.fa Safvan onun boynunu çz

Jmrarak ba.yılbxuBtr. 
Babbııb famlndek1 kllleyl de k.Jpkaıl 

kllmllrler Uzerlne yabn.r, k!Smllrler 8& 
n1lnceye ko.ttır işkence ederlerdi. Ebu 
eoııı. m:. ömertn mUslUman olmadan 
evvel cariyesi bulunan ZO:ııeyyreyl 

d&nı döve bir gOzilnQ ı;ık&rtmıtı. 
Kurcnıner yaimz mtısıomaıı lı:151&

ıorc dcğ11, llerl gelen mnauımıullara 
da eza ve cefa etmekteydiler. 

Abdullah lb:ıJ Mesut KAbedc Kur-

Veremezse. o takdirde bir yalancı
drrl. 

Elnadr ve Ukbe tekrar Mekke· 
ye döndüler ve Kureyşlilere: 

- Şimdi sizinle Muhammed a· 
rasmda hüküm belli olacak! dedi· 
ler ve hahamların suallerini ve 
söylediklerini anlattılar. 

Bunun üzerine Kureyşliler Hz. 
Muhammede gittiler ve kendisine 
bu üç suali sordular. 

Hz. Muhammed emin bir hal· 
de: 

- Size yann cevap \"eririm! de
di. 

Fakat on ~ gün geçtiği halde 
bir vahiy nazil olmadı. Mckkeliler 
toplandılar ve: 

- Muhammed bize ertesi günü 
bir cevap vereceğini vaadetmisti. 
Halbuki on be~ gün geçti. hlla 
bizim suallerimize dair bir ~Y 
söylemedi! 

Bizzat Hz. Muhammed de, ge
rek vahiy na%i! olmayı:ından ve 
gerek Mekkelilerin kendisi hak: 
kında söylediklerinden, pek mü· 
kedderdi. 

Nihayet Tanrı Cebraili, Uz. 
Muharmnedin kaygılarım belirten 
ve kendilerinden geçen adamlarla 
o yolcu ve ruh hakkında malQmat 
verilen (Esbabı Kehif), suresile 
gönderdi. 

Hz. Muhammed o vakit Cebra· 
ile: 

- O kadar geciktin ki fena şey· 
lerden korktum! dedi. 

Cebrail şu cevabı verdi: 
- Biz yalnız Rabbin olan Alla· 

hm emrini sana getirebiliriz.. Eli· 
mizıde, ardımızda, aran).IZda o!an 
her eeye o hükmeder! dedi. 

(Devamı Tal') 

an okumak te§ebbnltlnde bulunduğu 
zaman Kureytlller tızertrıe hUcum et· 
mifler: ytlzU:ııll g!Sztınll kan içinde 
brralmıIJlardı. 

Bl1tlliı nll!uz ve mevkilne rağmeu 

Hz. Ebu Beldrl dahi Ki.bede Kur'ıı.n 

okum.aya bı:rakmıyorlardl. Ku.reYVll· 
lerfn bu tıkence ve zulUmleri:ııden 
mUelUma:ıılar o kadar uap teltml§ler 
d!r 1d bu yıla (.A.ınUl - hUzün • HU~ 
yılı) denilml§Ur. 

Kurey,ılle.rtn bu eza Te cet&J&rm
dan dolayı !~erinde Hz. <>aman ve 
Hz. ?dııhamınedlıı km olan zcvceal 
Ruklyye, Hz. Muhammedin ııoııradan 
zevcen olan Ommll Selma, 90nrada.o. 
Suriye fatı.hl olan Abdurrahman 1bnl 
Avt, gibi zevatın buJu.nduğunu 12 er
kek ve ' kadından mnrekkop blr kaft 
le, ondan aonra d& Rı. Muhammedin 
amcnzadeııl ve Hz. Alinin karde~ H. 
ca.terln bulunduğu 77 erkek ve 13 k&
dmdan mtlrekkep lldncl bir katile Ha.. 
beflataııa hicret etmifler. 

Necaot (F..ah~e) bunları çok lyl 
kıı.buJ etmtıı, muhaclrlcr ancak Hs. 
Muhammed lııledlneye harekeU Uz.erine 
bir kmı:u geri dl!nmtlııler, h1Ct"8tln 7 in· 
et y:ılmtta da Hat>e,tııtandan ça#rü
mı!Jlardır. HattA Hz. Ebu Bekir dah1 
KureYlln tazyiklertnden H&be§latana 
hlcret etmeye te:ebbtıa etm~tır. (İ· 
mıım Bulıarl) 

· H A B E R - A'kşam Posta!ft 

1 
Limanımızda bulunan 

5 İngiliz şilebinin 
satın ahnması 

muhtemel 
DördU llınanımızda. biri Çano.kka.

ledo bulunan beg İngiliz şilebltıln hU· 
k\lıncUmiz tnrnfmdan a:ı.tm alınacağı 
haltkmda blr haber duyulmu§tur. Ak· 
deniz vazlycU yQzUnden ırulnrunızd.ıı. 

kalmııı olan bu gemiler bir iki &en&
llk yeni teknelerdir. Evvelce Mil.ııa· 
k:ıııı.t YckAleU §llep )mdromuzu gen~
lctmck Uı:cre 10 tane yeni gemi aı. 
mak ltıırıınnı vcrmi§ fakat harp ,·azl· 
yeU bu kararın tatbikine lmkAn bı
rakmanuııtı. 
HeııUz tee)')'tlt etmemekle beraber 

bu oobcblerocn dolayı yuknrdAld ha
b~r her tarana mcnınııntyct uyandır
mxı.ıtır. 

Milli Şef dün Mecliste 
meşgul oldular 

Anlıara, 27 - Reisicumhur !smet 
lnönU dUD ak§am a:ı.at 17 de BUyUk 
Millet Meclisine gelm~ler \'C burada· 
ki ı.lafrelcrlıido ikl buçuk saat lmdar 
meı.ıgul olmU/jlardir. ..,. 

Münakalat vekili 
İzmir de 

İunlr, 27 - J.IU:ııakallt vekili Alt 
Çetin.kaya, diln Afyon - Karakuyu 
haltı ile §Chrlmlze gelmi11 ve Alaaıı· 
calt 1etuyonunda vali, mli.9t&hkem. 
mevki komutanı, belediye reisi ve 
p:ırtl vilAyct idare lıeyeU reisi, em· 
niyet mUdUrU, \.1Jd.yet ve belediye 
parti erkAnr De aakcı1 erkAn ve mU
nakalt vekAJeUne bağlı mUeesaaa.t ve 
devair rilenaı t&rafmdan k&l'§Ilanım§ 
tır. 

Baı.ıta mu.ık& oldutu halde aaker! 
blr kıta ihtiram resmlni yapınıııt.ır. 

Alarm düdükleri 
artbnlıyor 

VilAyet aeferbcrlik mUdUrlUğü, ev
•clkl gUD yapılan tecrübede al!rm 
dUdlllderlnlıı ıehrln ber tarafından l· 
)1 f~tllmemesl Uzerlne tahkikata tq. 
laınıotır. DUdUklerin llylltlle çalı§b

nlmadığl aanılma.kta ve kontrole ıne· 
mur heyeUerfn raporları beklenmek
tedir. 

Sc!erberllk mUdUrlUğü ınevcut dü
dllklert kati görmemi,, bunlarm adet· 
lerinl &rtlırmağa kıı.nı.r verml§t1r. 
Ayru r.a.manda. geçen dc!ak1 tecrUbe· 
de Jrullantlmnmııı olan bazı mUesacşat 
dUdllklerinln de bu defa kullanılma.. 
ın için tedbirler almma.ktadır. Bunlar 
tamanılandılctaıı aonra bugO.nlerde l· 
klnci bir tccrtlbe dııha yapılacaktır. 

Ev kirasını artbran ka
clının tecziyesi istendi 
MUne'-'Vl'r adında bir ka<!m 1939 

senesinde aylığl 6 liradan kiraladığı 

bir od:ı.yr, kiracısı kasap çaagı Hay
ın& bu sene aylxğI 9 liradan kirala.. 
mıı.k 1.ııtedlğl iddiaslle ma.hkemeye 
verumı, ve neticede mUddelumumı 

muavlni suçu s:ıblt gtlrcrck, liUnev
verln milli korunma kanununa göre 
tecziyesini 1.ttemlfUr. Muhakeme ka· 
rar için bqka ıtııı• kalmı§tır. 

Sermayesi az olan 
• ithalatçılar 

Sermayeleri ve ithalAtl&n u oldu· 
l?undan blrllklcre giremlycn kUçUk 
tUccarlann gUmrilklore gelen ma.lla
rmn ithalO.t milaaaclost verilmemekte· 
<lli". Bu tuccarlar, blrUklerlıı t:c§ekkU· 
lUnden en·eı yaptıktan stpa~lerln it.. 
haline mll.laade olunma:u lı;lıı vekAle· 
h mtıraca&t e~lerdlr. Aynı za
mand& duhullyelerl fazla oldufUııdıı.n 
birliklere giremediklerini blldlrmf§lcr 
dlr. Tice.ret vek&.ıeU bu husuııta tet.
k!kler yapmaktadır. 

Elazığda bira buhranı 
Ellzığda bl.r müddettcnberl bira 

buhranı bqla.mI§ttr. BUdirllcUğin.e gö· 
re, mahdut etlerde veyıı lhttkAr fikri
le saklanan blralar elaltmdıı.n ~§esl 
'0-'50 lnm.ııa satılmaktadır. İnhisar
lar 1d4realııln ihUyaca. ltt'ı!l ntsbettc 

Gazi T erbive 
Enstitüsü 

Leyli meccani talebe 
alınacak 

.Ankarn Gıızi Terbiye En.stttllBUnlln 
muhtelit §Ubelcrine leyli meccanl tıl· 
lebe almacakt.xr. Naıru:cUer 30 tem· 
muza ka.dnr maa.rU idıırelerlne mUra
cae.t etmiı:J bulunacaklardır. BuDlarm 
1Ubclerlne göre l, 2 ve 3 ağustosta 
ya.zıh lmtlbıuılnrr yapılıı.c:aktır. 

Muvaffak olanların isimleri 30 ey
ICıle l:ndar vestkalarilc beraber mel{· 
telle bildirilecclt \'C sözlU lmUhanlıı.r 
blrinciteşrinln be§lnde mektepte ynpı
lııcııktrr. EnatJWye muallim mekt.cbl 
mczunlarile llSo olgunluk d!ploma.amı 
ha.12: olıınlar almaca.ktır. Enstlttıye 
nebarl ol:lrnk girmek lstlyerıler bu 
mUddet içinde doğruca mektebe nıu
racaat edeceklcrdlr • 

Zürraa verilen kredinin 
azalblmaması tebliğ 

edildi 
• .fokara, 26 ( A.A.) - Ticaret 

Yeldllclfnden bildirilmiştir: 
Memleketimizin toprak mahsul· 

lerfnl arttırmak ve ZÜM"aa yardım 
olmak fizcre fcabcdcn krediler Zl· 
raat Bankası tarafından temin edil· 
mektedir. 

Son ıa.mnnlardıı baıı tütiln mın· 
takalannda şimdJye kadar verilen 
kredilerin şube ve ajanlar tarafın· 
dan eksiltildiği haber alınmt~tır. 
Banka ile yapılan lemasda bunun, 
bir kısım ~ube ve ajanlara banka 
umum mildürlüğü tarafından son 
zamanlarda verilen emirlerin yan· 
lış anlaşılmasından ileri geldiği 
meydana çıkmıştır. 

Bilumum istihsal kredilerinin 
evvelce te:oıpit edilen normal esa!" 
lar dairesinde devamı Ziraat Ban· 
kası ~ube, ajanlariyle kredi koope
ratiflerine tebliğ edilmişUr. 

Yeni mahsul gelmediği 
için un azlığı hissedildi 

Yeni mahsul heııUz plyaaya çık· 

madxğuıdaıı dtln buğday bolluğu lçln· 
de uehrhnlzde bir un azııtı bellrml~ 
Ur. Bilhaııısıı. Kadık6y semtindeki tı· 
rnıcılar dUD ellerinde pek az un kaldı
ğından değlrmencllerc mOracaat et
nı!§ler, fakat onlardaki buğday d& lh· 
tıyaca. kA!1 gelmediğinden un bula· 
mamxııardır. Belediyenin elinde gch-
rfn ~ gUnlnk lhUyacm& kAt1 un 
stoku vardır. Fakat buna ıılm<llltk 
dokunulmaınakta.dxr. Yeni mahJıulU:ıı 

birkaç güne kadar gelme& vaziyeti 
dUzelte<:ekttr. 

Nafia, Sıhhiye ve İnhi
sarlar vekilleri 

Istanbula geldiler 
Nafta vekill Ali Fuat Cebesoy, Sıh· 

hlye veklll Hultlııl Alatq ve 1nh1-
ııarlar vekill Raif Karadeniz bu aa.
b3hki ekspresle A:ııkaradan ıehrimi· 
ze ge1Jn1olerdir. 

• JMyat mQraka.be komisyonu Z1lc· 
caciye ve m&:ııifatura c,,yalarmm 
!lyaUa.rmı teablt etmeğe bqlamrotır. 

• On gllndenberl Um.anımıza hemen 
hiçbir gemi gel.memesi yUı:Uıı<!en güm. 
rUk varidatı gittikçe aza.lmalctadır. 
Yalnız evvelce gümrüklerde kalmrf e~ 
yalar U.Zerinde muamelo olmaktadır. 

• Yunaniııtazıdaıı trenle ,ehrlmlze 
gelen lıtUbeccel 1.amlııdo bir kadmm 
vücuduna sanlı ol:ırak tkl kilo kn.çak 
ipekli lruma;, tutulmu;,tur. 

• Dc:ıılzyolları koopcra.tl!lnln kira 
mukavclealnln feshi haltlondaki mU.S
le§IJ>bUslert mUspct netice veremedi· 
gın<!en Kocata~ su ve gazoz fabrika· 
Bı zarar yapmasm& rağmen iki aenc 
da.ha kooperaUfçc idare olu.nacaktır. 

• Tırhao vapuru önUmUzdekt pazar 
gllntlndeıı ıtıbe.ren İstanbul • lımlr 
sUrat postaıımı yapmağa bnşlıyacak
tır .. Her anlı yapılacak lzmlr • lstan· 
bul lllve postalarına Konya vapuru 
talı.ala edllmi§tir. 

• bin. g6ndermw beklenmektedir. 

• Uzun mUddetteııberl tamir edil· 
mekte olan Derıtzyoıınrmm emektar 
Bursa vapuru dll:ıı havuzdan çrknu.' 
tecrUbo!ori yapılmt§ln'. 

YUZDA~I iVE Y4 
/)ı W)/;)[)(}. 

1-Jı'ç .f~.SıJ?. 
MJ>DAN i 
St>oı·~-

Kadın kaçırıp 
oynatan 5 5 lik 

hovarda 
Ne yapayım, diyor, 

gönlüm kocamadı ki ..• 

1 

Bundan bir sene evvel Bursa.da 
Rultlyc !mnind& bir lıadınt dağa 
kaçırıp oynatan 55 YB.§lanndıı. Mus 
tsüanm muhakemesine UçUncU sulh 
ceza mahkemeein.de başla~. 
Hadisenin bUtUn alil.k.adar ve oa"'it
lerlnln Bursada olması haseblle, 
do.vaya. B~ada baJulmasma karar 
verilmi§tir· 

Mahkeme salonunu terkeden 
Mustafa etrafını alanlara: 

•'- Eh ne yapalun, saçınım • • 
ğardıyBa. gl>nlünıtlz de ihtiyarlmna· 
dı ya! Rukiye benden 3,5 lira borç 
istedi. Ben de: "Eğer benimle et
lenceye gelirsen veririm" dedim. O 
da. geldi.'' demiştir. 

Yüksek lktıeat ve Tica
lilei-in. ak§alll yemeği 
YUksek :tkuat ve TJcaret mektebi 

mezuııla.rr cemlyeU. her aeııe olduğu 
gibi bu ısene de mekteplerinden mezun 
olacak genç ark&dqlan ıeretıne e 
temmuz 1940 tarih1:ııe rasUıyan cu· 
m&rteııl gUnU akp.mı aaat 21 de Bu· 
adiye pl&.j gaz!noawıun ycıı1 yaprlan 
otell aalonh.rmd& bir aJqıam yemettı 
tertip etmf.ftlr. Eald mezunlarla 
memleketin lkbaadl Ye malt ahası
na me118Up pek çok z.evat bu toplantı· 
ya davet edllml§lerc:Ur. Sabaha kadar 
devam edecek ola.n bU toplaııtmm 
mUkcmmellyett için bir komite te§kil 
edllml§Ur. 

Trakyada pet.ra§Ütle 
atlama tecrübeleri 

yapılıyor 
TUrkkUfU gençleri tara.tından bu· 

gün Trakyamn muhtelif yerlerinde 
parqlltıe tayyareden atlama göat:ert· 
lert yapılacaktır. Genç havacıla.rmm 
yüksek kabiliyetlerini bir kere daha 
göaterec:eklerdir. 

Misafir Irak nazırları 
yarın gidiyorlar 

Ankara. :7 - Muhterem mı.aıırıe· 
rimlz traıc hariciye namı general 
Nuri Sait ve a.dliyo ııazm B. Nad 
Şevket yarınki Toros ekaprutno takı· 
lac&k. husu.! bir vago.nla Ba#d&d& 
mUtevecclhen Anka.radan aynla.cak
lar ve meraslmle ufurlıuıacakl•rdır. 

45 yabancı Şilep Tuzla
ya naldediliyor 

Tunadald son vazıyet dolayutle 
Umanrmıza iltica eden Franııız ve İn· 
gillz flrkeUcrine alt hu1-Jb&t ve pet
rol ta:ılu gcmUerin P&§abahçe ve BU· 
yükdere önlerinde ~·ırmaaı mUDUlp 
görWmemtı ve buıılarm Tuzlaya na
killerlno bqlanmıatır, Son gUnlerdc 
ı;elc:ıılerlo beraber bunların adedi 46 ı 
bUlmU§tur. 

Li.hey sefirimiz ve 
heyetimiz yarın geliyor 

La.hey ııcflrimlz Yalrup Kadri ve 
Holanda. ııe ticaret lJlukavelesl al<di 
için Hola.ndayn gttmt,,l:cn harp hare· 
kAtı yUztınden avdet edernJycn heye. 
t.lm1zln yarın aabahki trenle Alman· 
ya yoluyla !at.anbula geleceğl haber 
alm~tır. 

Ba§mÜ~avir Edimeye 
döndü 

lzlnll olarak §ehrlmlze gelın!ş olan 
Trakya umum mUtettl§llğt bqmtıııa,. 
virl Sabri öney dün gece Edirneye 
dönmtı,tür. 

Bu sene üzüm bol 
hmlr 2'1 - Bu seneki Uzüm mah· 

sulUııll:ıı çok bol oldu:U tahmin edil· 
mektcdir. lnclr mabsuJU hakJcma 
benUz kaU bir tahmin yapılmamak-
tadır. • 

Bu acne her fkl mahsul plyau.lan· 
nm, a~ıma zamanmm biraz gecikece
ği kaydedilmektedir • 
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Tıısarnıf! 
Memlekette bu so!I günlerde t.

aarnıfun no kadar e1um oldu'ttı 
blrlncl pllnda tekrarla.nan bir ~ 
Jdlmt oldu· Dllnya hıırbinln do • 
ğurduğn lk-tı3acU 3()raitt.cn mµt:t• 
t'.1UTl1' olan memleketimizde bl • 
sanufa. uami derecede riayet ti 
derek yaıtamıınm hem ııuınuncS 
,·e hem de ferdltrin ecı mühinı ,., 
zlfeal olduğu du.rmadnn tekraflJ" 
nıyor-

Bunun için hUktınıet lr;JerlndC 
oJdağu ı:;fbl fertlerin de Jizmıbe' 
len tedblrt almslan yerinde bft 
bt\slret vo ihtiyattır- Ve bnııf 
kimse lttnı.z edemez! 

Fakat tasamıf, tuamlf def 
ken ifrata gibneğo de ltızum ol
otmadığı kananllndcya· Ve bu l!• 
ratbl. tasarruf diye l" hacııJlll1 

daraltmak lateyenlcr de görünü' 
yor• 

Eeaaen bagün1di eera.tt kcnıli' 
Dl:rfnden hamım• daraltmt§ bnlllt 
nnyor· Karadcnlzde munakaJitıf 
t.mamllo durmu, olduğu bu ~ 
günlerde l~llyecek madcle btııaıııl' 
yan birçok fabrtkalar birer ~ 
IKUerinl sokaia brraJmıakta. 11 

carethancler, ht151151 mu~~ 
kapıJannı kapatmaktadır· !''Pi'" ili 
MDld bıaanlarm zanırl olaralJ Jr 1\ 
alz kaldıktan elvennlyormu, gnJ 
dün bir akpm puef.e8bıdt 
fıkra yazan bir m~lekda'1JJI dl 
beledlyelerln ltmmıı.az; n:uısnıf1'- e. 
nndan §Sk&)ri ederken yeni 1", a· 
pılan bazı ttıfkilAtm ıllzumniJ' ~~ 
ğunu tebarüz ettlrdlkten sonn. D' 

nun vo eğer mibııkttmc u l~e r" 
nyıın eeki teeekktlllertn de Jil'1' 

nr istiyor. 
Buna, Tey& herhangi bir f~ 

kapanmasını istemek bence Jsı.tl" 
JıdJr. ÇU.nktl bunn istemek 4enıtY 
birçok kimseyi l';ıdz ve doıayıstı', 
blrt.ok aileyi elımeksb bırakinsl'' a 
hr· Ve hiç ıüplıtıelz ki esueo ~ ·c~' 
~kU lı:Mançtar. bagttnldl bılyır ı 11 

pahalılı~ ıau,tlayamukcn ~ et Ilı 
§er:ılttn 7M'Ul'et1 yaprak dökUJ1' ~ 
~bl insan.lan işlerinden sllldp c13' 
kerkeu, yeniden vo tasa.rnıt ol • 
san dJye blrt.a1am niandaşlan tr 
tıdz bırakacnk bir fMllyete geçme) 
\"e ba suretle ~taletfn hnc1ud1JJ!0 

genişletip onu daha umumi r-P ' 
mak hiç de doğra değildir· 

Suad DerıJil 

Yaldız 9,5 liradan 150 ~ 
liraya çıkarılmıt ! b t~; : 

Fiyat mUrakabe koın.layonn dUn b!f 
yaldız ve birkaç limon lhUkAn ııAdl' 
aealnlıı tahklldne b&fl&ml§tır. Yal~ 
lhtl.kln yapan ml1eueae hakkmd& bit 
Zl\btt tutuımu~tur. Bu.na göre, ays.r 
kabılarm Jı;lne wruiaıı danıgalard' 
kullantlan bu )'aldızlar 9,15 liraya 51· 
blırken 1150 liraya kadar ~ 
tır. Yakalan.:m llmoncular' d& pıt' 
kendecl e.a:ııaftn'. Komiayon bU~ 
tetkikatını bitirerek mamunıan .., 
ti.yeye teallm edecektir. ./ 

Satıhk fevkalade 
nezaretli bir ars 

Cllıaıglrde Susam 90bisDdl 
20 num.arah yedi Jtb al~ aıo&- ıı•ıı 
ro murabbamda vo Kumrala 86' ıırn 
kağma. da ayrıca 14 metre yttı• \ or1 
olan ha\.'881 güzel 1'e dmlzo fct• ~baı 1 
kalidc nezaretli ana •tılıkf# llıişı 
Cllto.nglrdo GllnC611 sokak No-.. tına 
Y eB}lpalu apartman kat 2 de JW ra 

1 

haettin Kıbçere müracaat- buıı ı ___________ ,, > t:ıı,~ 

ZAYİ - L'.man İdnrcstndcn ~ ~~laş 
mı:ş olduğum liman cUr.damnJ z&) r l: 
cttJ.m. Yenlalııl nlacağm:ı.dan ~ 

1
' 

ni:ı hWmıU yoktur. tbsaJl
1 
~;)e 

(US6' ~qrı b 
ZATI - 1sta.nbul BeledJyeelO: ~~ 1('1 

den alıma olduğum 1081 aayrlı pl~ ' ~ lar 
kalnn Jmybctthn ycnblnl olac:ı.s?' ~. tıı 
dan eskilerinin hilkmU yoktur- qL 

(14861) .BJ •ıa 
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Q~ıilJ@ir~@LW@rBJ!lıfill4j- ingiliz H;biye Nazırı diyor ki~ .. 
Zamanı gelince 

lngilterede, Fransız biz de taarruza 
önüllü alayı teşkil ediliyor geçeceğiz 

a. 1 d •• O il ''Yakın Şarktaki kuvvetlerimizi ilham 
D&ra 0 O D Peten HükOmeti . eden ruh bu taarruz ruhudur 

P.t.D. Cevabi.• HindİÇİnİyİ de ı .. mıdm, :o< \.A.) - Harbiye nazı· I ~ Hurrl)ell rıuhnfaza v:~ekrar '~ b&§\'eklll doktor Matın Dal· 
"lılıı aebeblerden dolayı istifa et· 
~. Şehinıah tarafından yeni ka-
il te§kUlne endUstri nazırı A il 

'111 r rnemur edilmiştir. Yeni kabl 
~ akşam 11&at 19 da Şebln§aha 

"1932 ye kadar başkumandan, 1935 de harbi
ye nazırıydınız, askeri sistemimizi neden ıslah et 

' edllmi§tlr. d . . ? me ınız.,, 
~nea. hUkQmetl Almanya ve t-

ile mUtareke imza Pttlğl için 
ı.....·lklerin ekonomik ablukası ıtm· 
"Al altındaki Fransa mmtakası· 
~ t..tbtk edilecektir. tııpanyol ve 

iz llmanlanna giden ticaret av
ırıutad ıekllde tevkif edilebile

' <lir 

Hukomet merkezi Bordodan 
K·ıermon F errona nakledilecek 

" . Unan ajansına g!ire Bulgaristan 
~ler nihayet bulmu~ ve memle

btıtUn fab'"ikalarında ıı tekrar 
llııttır. Hiçbir hadise vukubul

' tır. 
~llıertkada I'achard otomobil 
rlnYasınm mUmeııalllert dUn A· 
~ ırıım mUdafna komisyonu 

rrare motöril imall hakkında 
~reye glrlşml1lerdir. Bu motör· 

ordun imalinden imtina ettlgt 
k ce motörierl oldutu tahmin e-

' ?· tedır. 
'lkllyatın tanzimi için Romada 
it etek olan konferanu. tıUrak 

Romanya heyeti dUn ltalyaya 
• lı..et etrnl.§U r. 

l.ondrıt, 27 - 1.ondrada bulunan 
Fran .. n: generalı Dö Gol lnııilterede 
Fran'lızlardan mürekkep .Lılr göniıl
lii lejyonu teşkil edecektir. Bu hu· 
susta lnKillere hlikümetlyle muta· 
Lıık kalmıştır. 

c:encral Uö Gol Fran~ızları mu
ka\'eınl'tc leş,·ike devam cJıııekıe· 
dır. Viin gece l.ondra r:ıcl~osunda 
bir nutuk daha ııoöylerni,, bu nu· 
tııkluıı sonr:ı radyoda Fransı:r. do· 
nıınma~ına hitaben hlr beyanname 
okunmuştur. Beyanname, biıtiin 
Fransız gemilerini derhal serhest 
bir Fransız limanına ,·e~a nıiiltefik 
limana harekele davet elmektetlir. 

lHAREŞAL PETENE CEVAP 
•arn Kamarurnda Tanca me· 
hakkında sorulan bir auale ce- Bordo hükömeti h:ışvckil gene· 

"tren hariciye mU•teıan Butler, rııl Dö Gol nutkunda rııareşııl Petcn'e 
t cevap vcrcrf'k e7.rünı!e drıniştir ki: .. dare eervlslerlnln normal 

""lttld "- l>ün iyi t:ınıılı"ıııı se~inizl e cereyan etmekte olduğunu e 
ltUr. MUst~r. tapanyanm duydum ve ~nplığınızı haklı ~ös-
blt..ratıığına riayet edeceği !ermek için Fran'lızlnra söylcdiili-

llıdakı beyanatını aıatrrlatmıı ve nız şryleri lıcyer:ınln dinledim. He· 
etnıııur: .. _ lnglll.z hUkOmetı, zimetimizin ~ehebi olan n~kerl 
Yoı hUkQmetlnin namusklrane ılün vaziyetimi7.İ ln\'sir rıtiniz, 
~ kabul eylemiştir... sonra ümitsiz lıir vazi}cl önünde 

ıtüşmanlnrımızdan şererti bir mü· 
il " l:ıreke islih~ali ıçın iktidarı ele 
l\ÜÇUk dahı.lıye .,,rı~ınm söylediniz. 

Müteakiben ileri sürü!en şartlar 
• önünrle 'ya Horılocla k:ıl:ırnk kabul 

mamur ;~ r J etmek veyahut reıldrderek harbe 
devam 1clh itrıp:rrntoı1ti~a geçmek 

la~larına !tam yapıl. Jıklarından b.,ka bir ıık mevcpt 
'olmndıAını tfzın ftôr<Jo7fa frnfmaıı 

t't~aı dün Mecliste tercih etıiğinizi bildirdiniz. 

müzakere edildi l\fareş:ıl, 
k nu hic.:ıh ıl:ıkikalarınd:ı, bir 

~ Qr,,, ~7 - 111iyiık Milll't Fransızın size c·evap \'l'rnıek kin 
1 i dun hirilıirini takiben ı;c"ini }iikscltıııcsi l:'ızınıılır. Bu ses 
ıı~ehe nktetmıştır. Birincı Lıcnim ~esim olnt"a!..tır. 

n ııçılı~ını nıııteakiıl clevlet Filhakika, nskerl diın ,·:ı:r.iycll· 
~tları aylıklarının tevhit "e miz t:ıh:ıkkıık elnıiştir. Fakat bu 
~ Une d:ıır kanuna bağlı bir rnziyl'I neden i:eri 11ellyordu? Fe· 

11r:1ı ceh elde dc~i.~iklik )'rP'.~- na bir, a'ikl'ri sistemden Fransayı, 
r" ıhır kanun l!ıyıhasının mu- Almnnyanın ordu mevcudu delil, 
c'ıne geçilmiştır. düşmanın nıütefev,·ik cesareti de 

değil, münh:ısıran mekanik, taaı-
ıtıuıı:ıseheı:e !IÖZ alıın nerık ruz .,.e manevre km·veti yıldırım 

ti Otnnb;a), ıne\Z•'U ıııüzake. gibi çorpmışlır. r.unu bütün mu· 
,,,. ,

1
1111 11 t\) ilı:ısi) le lıır nııınnrnlı h:ırlpll'r hiliyorl:ır. 

01' ıle >epıla:ı de#ışikliklcr üze· Fran!lanın hu mekanik kuvveti 
lf' duıınuş, hunl:ırılan Uahili~e olmamış, kendi"iine bir müdafaa or_ t• ~-1 •ne ıııt ıJp~ışikliklcrlc Ma:i- dusıı. lıir siper ordusu lıazırlanmı• 

t"·l ~ 3 eli merkez ınuhaselıe kad. ise tının k,imindir? 
ılaı.ı ilanlerın hıilçcıle ~·:ıpıl- ~tnre~nl, 
luzunıu t:ı'lrıh cılılmı, olan Sız ki 1914-l!l l S harbinılen ııon . 

tıır ıle ıe:ır cılılcmiyeceAin• ra, Frıınsnnın as!;crl orııaniza-;yo
iiıınrı, \e bunların la))tnl İ!I. nuna ri):ı"iet Piliniz, ,jz ki 1!l:l2 ye 

1
/r· lrndar Frnnııız ordusunun lıaskuman 
lır edıll'n taılıllcriıı e\l>ahı danlığın ı ~r:ıptın ı z, ııoiz ki i!l3:; te 
da lıiitr;e encfirnenı tarafın· h:ırbiye nazırı olıhınuz, ııiz ki ml'ın-

1) trııen iz:ıh:ıtton sonra !IÖZ a. lckclimiıı:in rn lıü) ük askeri ş:ıhsi. 
l/I 1ahilhe \'ekili Faik Öztr:ık, yeli idini7.: im fena sislenıin elzem 

>e \'cka'c:lne ait ceı,·eldckı ısl:ılıını hıç bir ınman miirlıırao 

1 lııtin e~:ısınııı şiıııclire kıı. 1 etıiniz, islediniz. iltizam erlecliniz 
~ 'utı dı~cr vekaletlerin taşra mi? 
blları tıırlil eılilnıiş olması na Dü~ın:ındnrı ınii l are!.e islemek 
ıı vcktiletin tnşra teşkilatına ınesıılhelıni üzerinize aldınız. Sizi. 
lıtıamış olm:ı~ı neıicul bu- miilarekcnin ı~r:ın~a için şer«'fli 

11 
~ııçük ınenııır:nrın ıerfihiııe oltıt"nltına innnılırdılar. Simdi hıı

hulun:ını:ulığını, üzt"rinde 
me~e'cnin esası hu sı- 8 ' \ . ~ ,~.. .. ' ·< ... : ' : .... 

nun lıüyle olup olınadıj;ını öğren· 
ıniş ol:ıcağınızı zonnedıyoruın. 
Fransız arazısinin liçle ıkı'\I ılüş. 

mon:ı le~lım eılildl. Hem de nuıl 
lıir düşmana ... Biilün ordumuz ter
his olıınchı. füitün esir askerlerimiz 
şimdi me,·kuflıır. Donanmamız, toy 
~areleriıniz, t:ınklıırııııız, silıihları. 

ınız, diişnıun tarahndıın mülterikl
nıizf' karşı kııllıınılahilrııek üzere 
oldul!ıı ııilıi lesliın edilecektir. Ya. 
t:ın, hük{ııııel ,.e bizzat siz, M:ıreşal, 
köle ıncn:r.ileslne indirildiniz. 

Alı .. böyle hir köleliği kabul lcln, 
Mnreşnl, Size, Yerdun gnliblne 
ihli)'aç yoktu. Herhangi bir kimse 
kAfi idi. 

Teslim edllmtıı Fransayı, eoyulmuı, 
yağına edilmiş köle haline konulmuı 
Fransayı, yine ayni Ahenkle, B. lıla
repl, işine gtlctlne tekrar ba§lamağa, 
kendini toparlamağa davet etUnt.z. 
Fakat Franııanın hangi hava içinde 
kendini toparlamasını, Alman çizme
si ve İtalyan iskarpini altında hangi 
nama kalkınmaıımı istiyorsunuz? 

E\·et lo'ransa kalkınacaktır. HUrlyet 
içinde, zafer içinde kalkınacaktır. lm. 
paratorlukta, dUnyada, hattA burada, 
Fransız kuvvP.tleri teıekkUI etmekte 
ve organize olmaktadır. Uzaklarda 
tavlanan ve takat keskin bir hale ko· 
nan sllAhlarımızın müttefiklerimizin 
,:Yaptıkları sUft.hlara ve belki de daha 
bqkalarlylt..birle,erek milli toprak· 
Jara muzaffer bir suıeUe döaeoekler.1-
gtın gelecektir. lıte o zaman, evet, 
Fransayı tekrar meydana _getireceğiz. 

LONDRA ELÇ1Sl lST1FA ETTl 
Diğer t:ırafl:ın Frnns:ının Lonılra 

hü) iik e:çisi Korben istiCnsını 
Rorılo hiikıimetine bildirmiş ,.e 
Jngiliz hariciye nazırile uzun uza· 
d ı ya gi;riişıııiiştiır, 

PETEN "ABINES1N1N YENl 
HVKC1'1ET MERKEZİ 

İspanyol ajansının Fransız hudu· 
·dundan aldığı maliımaln nazaran 
Peten hiikümell hfıklımet merkezi· 
ni bu harın sonuna doğru Klennon 
Ferr:ın'n nakledecektir. 

( Klermon Ferran 103 bin nüfus
lu bir şehirdir. Merkezi Fr:ınsad:ı, 
P:ıri~in 420 kilometre cenubunda· 
dır.) 

Çorumda 600 kız çiçek
çilik öğreniyor 

Çonım, 2:J - Şehrimiz halltevinde 
20 gün devam edecek olan çlı;:ekı;:lllğe 
alt bir kurs açılmı!}tır. Buraya devam 
eden talebe yekQnu altı yüzU geç
mlc;tlr. 

nundan b:ıı.ıka halkcvimlzde şapka 
blı;ld, ve d;ldo kursları açılmııJlır. Bu 
kurslarda 150 den fazla genç kız de
vam etmektedir. 
Diğer taraftan ,rhrlmiz belediyesi· 

nln açtığı ıo!örler kursu da muvaf· 
fakiyelle çalışmalarına devam eyle
mektedir. 

ıı"' 1 ' , .. ,· ,ıttı·: 
1 •I ı 1 lı 1 ı il ıj, ı il 114 

;nıurıarın terfihini ı~tihclııf 
11'11 leh:ırüz ellirmlş n 5ÖZ· 
11ilırirkf'n ele demiştir ki: 
~rknd:ışlur, her gün de' lel 

Sl'lrln bir m lon .• TPmlz bir hava lçJnde ... 
e• sQ&el ve yeni filmleri rörnx-k ldhenler: 

rnuıeınaı.li}en zi)ndele~
lr. Burnıl;ı çık:ırdıOımız ka. 
ıı kısmı azamı idare memur
'•zıfelerinl arttırmaktadır. 

t l eri nele durur, maa$ ye. 
durur fak:ıl uıife mütemn
•rtarsıı ve hen bu \"~ıifelerln 

'-l'il'diığün!l ı;ôl ler~cm f'lhelle 
l\rnanınız. Onun için çok rl. 
torum ,.e ı:ıınnediyorum ki 
b1111ırn yüksek heyetinizi laf. 
"ıtftir, bu küçük memurların 
"1 ııı yapılmış olan küçük 
b llişmiyellm. Bu suretle 
llııları dl~er de,·let leşkila

•~lı,an memurların vaziyeti. 
it la,tırmış o'uyorm:. Raşka 
'1ı~ l"npınıyoruz." (Çok doitru 
~ . 
~İ>e \'cklllnl takiben kür!liÜ· 
~" Ma1i3 e \"ekili Fuat A~ra. 
ıı, t.ı ınerke7. muhasebesi kaıl. 

l hpıl:ın ilaveleri teııp etti
r lıın ve zaruretleri izah eyle. 

1 l11hıtı müteakip dıger mad-

A 

LALE'VE Koşsun 
Bu;Ua matinelerden itibaren Z büyllk ve görWmemJı lllm birden 

1 -BAHRiYEYE SELAM 
blhrtye mek&eblnln ne'.}e, ııık , . ., lıryec-.an dolu hnyııtı 

2 -CiNAYET SAATi 

delerin mür.nkere!line Reçilmiş ve 
kanun heyeli umumiye'linin ikinci 
mnıı:akeresl yapılmıştır. 

fiunıJan !lionra dC\ let dP.ınlr) ol. 
hırı lstimlıik kanunun:ı i'ıı.ıze)}el 

kanu na bir nınıiıle eklenmesine ait 
IAyihanın ikıncı mü7.akl're"I \:ıpıl. 

mıs ve t"e:~e,·e nihayet ""erilmı~tir. 
Meclı~in ikincı cc~P i Rı;ılılı~ı 

zamao cumhuriyet halk partisi 

Mecln mııs1akıl grupu reis Yekili Ra 
na 'farh:ın umııml \'a7.h·et hakkın 
d.ıkl sııal lakririne llaş,ekil Dokto~ 
Rerık S:l\ dam cr\·:ıp vtı mı~ vl' ~[ı. 
rrf,li aıı..1 .. lrıı l.ı l;ıırşılaMn hu he • 
\Rnatı:ın "onr:t ruı.nnmcye ıted'e. 

rt k rt"zn l'' feri iıı~ao;ın~ alt k:ınu
nıın lıırıııd m•pl\lrrt'~İ ':ıpılr.11$. 

lır. r Rnwel:itimi:in beuanaiı t inci 
ıou/aını;dadır.). 

rı n. f;den bu nltşam radyoda bir nu· te. Is "c daha sonra da bu hUrrlyetln 

tert<edecek mı· tı tuk söyleınl~tlr. Nazır demiştir ki: hudullnrını k"lisl eylem k için yalnız 
i r - Bılytilt Brilanyn, dUşmıına frna bulunmak İngiliz imparatorluğu fı;ln 

• dakikalar yn~atacak olan !evkalAde bir imtiyazdır. 
Japonya ile "dostane kudretli bir ha,•a kuvvetine malllttlr. Fatihin demir tl'kl'rlel<lcri uzerlc• 

DUşman, hllm ,.e sUltOnetıc oturma- rlndcn geçen 1 lmsclcr ümıtıerlnl za
mÜzakercler,, cereyan nın ve mukabele etmeden bombardı. fcrlmize bağlıyorlar. Biz bunda ku-

ediyormuş mıın edilmenin lngttız milletinin ta· sur etmıyc::c.,ız. 
biati lktizrunndan olmadığını pek ya. Şimdi, taarruza atılmalt zamanı 

Şanghay, 26 <A·A.) - Cenubi kında öğrenecektir.,, gelinci.re 1·adar, bir l<nleyız. Sadece 
Cindeki Japon ordusunun umumi oıı~manın yakında hUrriyetın başlı. bu adalar llzerinde hU,.umları defet.. 
karargahı tarafından neşredilen bir ca kalelerine yapac:ığı hUcumlıırdan mek ktı!I dcr,tldır. Hi~hlr muharebe 
tebli~de bildirildiğine göre, Japon bahıır.den Eden demiştir ki: sadC'cc müdafaa vaziyetinde kalarak 
ku\·vetlcri Kvangsi eyaletinde kıi.- - Bu hücumlar dcfedilccl'ktır. Buna ve hatt.tı. sadece muvaffaldyetll muka· 
in Nannlng mıntakasında Hindlçini mukabil biz, dUşmanı kendi memle. bıl hllcumlar yaparak ka:anılamaz. 
hududu istikametinnde taarruza ketinde de\•amlı ve ağır hava taarruz· Harbi nerede olursa olsun dU§mana 
geçmi~lcrdir. Geçen salı glinil ge _ !arına maruz bulunduracağız. Dü:ma· karşı sevkcdcceğimiz dakika geldlğl 
cesi Japon kıtalan Hindiçini hudu- nın defedilcecğine kanaatimiz var- zaman - kl muhakkak ~clecekUr -
duna 30 kilometrelik mesafede kfı.· dır . ., bunu bUtUn kuvvellerımlzlc yapacağı• 
in Lungchung ch·annda bulunmak- DUnkerk'ln tahliyesi esnasında ln. mızdan emin olabilirsiniz. Daha oim· 

glliz. tayyarelerinin bir günde 70 Al· d.d<'n dUnyanın başka lusımlannda 
tayçhlar· man tayyaresi dQşürdUği.inU hatırla- taarruz harektı.llannda mu\·affakiyet.. 

Tokyo, 2G (A·A·) - Hariciye tan nazır lnglllz t.ayyar<.'cilerlnln ken- lcr elde ediyoruz. Yakin Şarktaki 
nezareti namına söz söylemeğe sa_ dl göklerınde harbcderken bundan kuvvetlerimizi sarih bir ı:urette ilham 
lahiycttar bir zat bugUn beyanatta daha iyisini yapacaklıırını söylemiş eden ruh bu taarruz ruhudur. Bu va· 
bulunarak Japon hükumetinin Pe- ve sözlerine §U suretle demm etmt,. zlyct lsUltbal için faliha~ırdır. 
ten kabinesini Fransanın yegane tir: 
meşru hilkfımeti addettiğini söyle· ---------------------------... 
miştir. • 

Fransız Hindiçisine bir kontrol 
komisyonu ile Japon donanmasına 
mensup cUzütamlar gönderilmesi 
meselesi hakkında aynı zat bu hu
susta Fransız sefiri ile tam bir 
dostluk havası içinde mUzakereler 
cereyan ettiğini ve Fransanın Haip 
honga Japon harp gemilerinin gön 
derilmesine hiçbir veçhile itiraz et 
mediğinl söylemiştir. 

SOVYET RUSYADA 
iŞ SAATLERi 

Mosko\"a, 2i- Sovyctler Birliği 
sendikalan merkezi konseyi bütün 
ameleye, mühendislere, teknisyen -
lere ve memurlara hitnbcn bir be· 
yaııname neerederek 1' saatleıinln 
arttınlacağınr bildirmiştir. Günde -
lik me98l müddeti altı ve yedi sa_ 
atten sekiz saate çıkanlacaktır. 

Beyannamede bu kararın veril -
mc.sine dUnya harbi sebep gösteril· 
melde ve Sovyetıer Birliğinin de 
istihsalatı çoğaltmak lüzumunu 
duyduğu ilave edilmektedir· 

Bomaayada 
Milli vabdet 

Bükreş, 27 - Romanya Kralı 
Karol, "Millet Partisi" ni vücude 
getirdiği için, salı günü hükumet 
tarafından resmen tebrik edilmiş -
tir· Taht salonunda yapılan tebrik 
merasiminde Başvekil Tataresko 
bir nutuk söylemiştir· 

Kıral Karol, nazırlar heyeti rei· 
sine teşekkür ettikten sonra şu 
beyan:ıtta bulunmuştur· 
"- hlemleketin rönesans işinin 

bu safhası, kati safhasmı teşkil 
etmt>kledir· Romanya bugün yeni 
bir siyasi plan üzerinde bulunmak
tadır. Bu plin yUksek maneviyat 
ve tam bir milliyetçiliktir· Son 
günlerde söylediğim şeyleri ne ka
dar tekrar etsem azdır: Birleşmiş 
olan Romanya badema. hiç tered • 
dUtsüz ve azimle yeni b!r iş dev-

resine doğru ilerlemelidir. B;.ıgün 
bizden istenilen şey lfı.f değil, fiili
yattır. Badema bir ad::ım hakkında 
hüküm verileceği zaman, yeni re
jim kadrosu dahilindeki icraatı, 
memleketin iyi!iği için yapabildik .. 
leri ve bunlara karşı olan imant 
nazarı itibara alınacaktır· L:iflnnn 
artık hUkmü kalmadı. 

Kısa keseceğim, arzum şudur: 
Herkes, nereden gelmiş olursa ol· 
sun, müşterek bir çalışma, 1mügte
rek bir iır.an, müştl'rek bir ruli 
dairesinde birleşmelidir· İlk za: ..... 
manlarda bundan on sene eV:.·el 
memlekete döndüğüm zaman yap•. 
mak istediğim §ey, yani herkesyı 
ittihadı, bugün, bütün Romcnlerın 
kati vatanperverliği sayesinde ta· 
hakkuk edecektir. Allah yardımcı :O 
mız olsun.'' 

Fransız müstemlekelerinden 
Ma dagaskar 

nedenbcrl ada ile Fransa arasında 
muntazam tayyare seferleri tesis 
ctm·şu. Paristen kalkan tayyareleı: 
Cezair, Belçika Kongosu tariklıd 
yedi gilndc Madngaskara gidiyor • 
lardı. 

Bugün Fransız müstemlekelerin
den bahscdillrken Madagaskar a _ 
dasının ismi pek anılmıyor. Bura
ya talip yo!< görünüyor· Fransız 
müstcmlekelcrini paylıişmağa kal
kanlar bu ko5:Cocaman adadan hah 
setmiyorl:ır. Fakat sulh müzakere_ 
IC'ri sırasında bunun böyle olmı -
yaca "ı şüphesizdir· Çünkli bugün· 
kil mtitarcko bnhsinde bu adanın 
hiç ehemmiyeti yoktur. Bir defa a 
dada buytik mlkya'3' a Fransız kuv 
veti yoktur. Sonn Hind denizinde. 
ne Almanya. ne de ltalya b1hrl 
hakimiyet kuramıyacakl:ır::.ı"l göre, 
bu hükCımetlerin ada;, işgalleri de 
muhtemel değildir· Japonya kıyı _ 
tarından çok uzakta olan bu adaya 
kuvvet göndermek istcmiyecr!:tir. 
Fak:ıt yann sulh müzakereleri hnı;. 
tarken bu ada"a bir hayı: ta.ipler 
çıkılcaktır· 

Madagaskar Hind denizinde. Af
rikadan Mozambik kanalile ayrıl • 
mış bir adadır. Bu adanın sahası 
624.700 kilometredir. Yani Frans:l. 
Belçika ve Holanda.nın mccmuun
dnn daha bU) Uktlir. Huna mu kıl • 
bil Rdıtd:ı yalnT7. dört milvon insan 
oturur· Şu hald,. adanın bUtfın 
nU!uıru Pans şehri a.l-a'l"lndcn da
ha az demek oluyor· Madagaskar 

da oturan yC'rlilerc Ualgnş derler. 
Adanın cenup tar:ı.fl:ırı tnmamile 
bataklıktır· Merkc::indc ve şarkın _ 
do.ki yaylalar ve ;:. üksek vadiler 
çok münbit ) erlerdir· 

Fransız müstemlekeleri arasm
dn, Fran'.lanrn imar etmekte en çok 
müşkülata uğradığı toprak bura -
sıdır. Memlekette servet kaynakla... 
n yoktur. Ahalisi azdır. Fakat Fran 
sa 40 senedenberi çalışa çalışa 
bu aı:lada çok iş yapmıştır. Kırk 
sene evvel Mad:ıgaskar halkı yiye
c"'klerini teşkil eden pirinci Hind.is· 
tandan getirirdi· Bugün ada pirinç 
lhra<: Men menıleketkr arasında -
dır. Fransızlnr Mad:ı.gaskarda kah. 
ve ağ:ı<;lan yetiştirmeğe muvaffak 
'>lmuı,ılardır· Bütün Fransada sar
folunan kahvPnin bl'Şte biri bura -
d:ı.n gelir· Rüttin dünyada sarfolu. 
nan Vanilyanrn on ııck"zde biri ve 
kurşun k'.ı!Pmlerlmizin içindeki gra 
fit l11mi verilı'n maddenin yarısı yi
ne Mııda~askardı. çıkar. Bu ada 
Hn8 scnrslnde Fransa Ue bır buçuk 
rrıll:·tır franlık İ'3 ) ı-pmış \'C iptidai 
:naddn ihrn<: ctmfı;t ir· Adada be -
raz ırktan • irmi ~ di bin in•an ya
~:ır. ıiiğer ıUıalı"i \ rrlilC'r lir· 

Fr:ınsa. Man:ıc-ı~kar. adasının bu 
ehemmiyetini takdir eltinden on se 

Adanın idare merkezi olan Ta • 
nannrive büyük bir Avrupa i'eıiri 
mnnzarnsmı alm,ğa başlamışb:t:._'.A
da ahali.si hristiyanlığı yeni kll>J!l 
<'tmiııtir. İlk katolik kardinali ı.r.a: .. 
dagnskar ada.sına 1939 da gitmii • 
tir. Adada son yıllar içerslnde ~
nayi hareketleri de başla.mıştİr. 
Madagnskarda zC"ngin bakır maden 
leri bulunmu1, bakırcılık inkişaf et 
miştir. Çuval fabrikaları, Frinsız 
orducıu için lazım olan bUtiln ff.U' .. 
vah temin edebilecek genişlikteydi,. 
Franııa ordusu için et konservesi 
buradn hazırlanırdı. 
Kırk sene evveline kadar ada 

halkı bir çok hastalıklardan kırıl • 
maktaydı· Bilhassa veba her~'ll 
korkunç nisbctte telefat verl
vordu Tan::ınarlve hastanesinde bir. 
Fran~ız doktoru vebayı kati suret.. 
te yencc<>k devayı bulmuş ve has
talığı yenmiştir· 

Binncnaleyh nUfusu çok az, nra· 
zisi iyi bir hale getirilmiş, coğrafi 
mevkii itibnrile taarruzdan uzak, 
y:ı.şatat"ağı insanlara mUreffeh bir 
icıtikbal vaadcdC'n bu adaya me?!l. 
l<'kellerindC'n taşan nUfusu yerleg._ 
tirmC'k idn sulh müzakereleri sı -
rasınd~ talip olacak devletlerin 
mevcut bul•ınacağmı söylemek 
yanll§ bir ihtimal değıldir· 
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Fransada iaşe meselesi 
Bordo, !'7 (AA.) - Bana bU!Vor: 
H mub m tın durma.sile mevzuub&ha olan b hua& meml ke-

t n ıaoe a t mll8tac m l l rie me 1 olmu tur. Y md bu busus 
ta t \1ye aur tıert lttlbaz edil cek~n ÇUnkU par!Amento lçtlmaında bir ter

s 1§1 r n za U lbd:ıa f!krt ileri .. J :ülmll§Ulr. Bu neu.ret muhaciri ı e 
, t.:rhl e mUt alllk mesel lerle ufnôG-Calı g.bi •ııaJ'i '\-e :tırı.ul ıı.nıcıt!ın.oe • 

mini ll-:: tt'vaıgul edecek ve \A~:ıt ·41~ • h•.& ı.. ı ~· ,.,. ... " ... 

Reno tekzip ediyor 

l!:J o. 21 (A·A·) - H:ı' 

Holanda<b. Alm:ın 
1 

• • • • 
:o::l ~~rJLn ccrı 

Romanyada hava 
tatil edildi 

Bük~, 2'7 (A· ·) - Roman~a.. 
da bUtün dahiU ha'fa servisleri ha
va nezaret.inin emrile iıj'an ahara 
kadar tatil edilmiştir. Halihazırda 
illemekte olan yaln:z Bllkree-CluJ 
serviai vardır. 

Vali bir kaza aeçinli 
htanbul nll ~e 'brledlye nı.t LOt

fl Kırdarm nlDde pçtrcqı htr Da 
mtSculDde kolu tnclnıftlW teeatırte 
~ aldık. VaUmlJı blı ~ bir 
hafta lcadar e-rtndt:a ~ 
2stlraJl&t edecektir. 

Halk Opereti 
Bu alq&m Narlıkapı Be!ıcMbde: 

(Ka4ml•rm~) 

T. iş Bankası 
1940 ICir;iilı Cari 

Hemplar 

Da.miye Plim 

halyadaki lngiliz ~lçiai 

rtcmanya krallık ı:ıecli
emde bir ~tifa 

F ord Inziltcreye neden 
motör vermiyor, 

Delro11, ~7 fA.A.> - Hcnry Ford, 
Jngıllere için t ) l re motörü ) ııp
ma)ı rt'ddeltıA nın e!!habını ııah 
ederek, dun okşom şunları söyl · 
mi tir: 

Herhangi bir ecnebi de' let iı:ın 
tn)are motbrü \eya b:ı ka harp 
mühfmm tı yapmak, B rleşik Ame· 
rikanın harbe linnesln• )'arjım 
etmek demektir. Halbuki ben, 
B rlqik Amer ka> ı h rp harici tut
mak btf7onım." 

Bordo hükUmeti tngil
tereyİ proteato etti 

1 &det ~ Ura. • 2Cı00.-llra 

1 • 1000 • - IOOO.- • 

e • IOO • • aooo.- • 
12 • - • - aooo.- • 
• .. 100 • - tOOO.- • 
Ti • DO • • ITSG.- • 
m • • • • mo.- . 

I.ngiliz kuvvetlerinin dün 
yaptıkları Keşif taarruzu 
clJaı turalı 11nctdt) 

bu huausta 11uı ıan yazıyor. 
''MOttefik:er ta arından ao,man 

1NGlı.tz TAftdl:LEBtNlN \Borkum ve Ungen tayyare mey. 
F AALlYı:Tt danları üzerine ağır taarruzlar ya. 

Leaılra. il ( ·A·) - Haft He- Pılmll ve demiryela tabrtp •Hl•• 
tara!rndan ı,gaJ e ımeıcte olan MAll 
boyunca muhtelif noktalam yapıla 

ıhnçlar ve ı.ıman ktta'arlle U8la • 
l ı n t m:.alar lsbat etmektedir ki 
Alm:ınlar otmal bu111unClan 'l'raDaız • 

saretiDbı teiblill: Ur. Bamm deml.rJ* ltmk aolı • 
lıtuharebe tayyarelerlmb, clUn taamdan lluant n lh!ırn il -

Fransız sahilleri yakuımdald tay_ maltndc Doratcn demlryolu ~ 
yare meydanlan berlncle d8\'d19 ca Y+fii••lwr W11r:ua ~· 

ı h una ıca ı ton k r u~ l:ın raııau;tır Rahrü Ol~Wd• '1r Triaj 
Hava d vri~ el rimizd .. n biri9i, fan buara ugratdmqtır. Nonhelm 

k nc:liaindeD daha JnıvveW bir dilf· de bir .benz1D taatlye ,__.,.uma 
man muharebe tayyareleri tefek - ciddi basarat yapılmıttu'· 

:Jatı llnl tutma t bb etmekk 
g tıi mesuUyet ckrubte elınif 
lerdır. 

Bu mmtaka Norwıç. Danhnarka, 
Almanya, Holanda, Belçl1<& ve Fran
sa ıralaU ertdır ki, Almanlar bu senli 
sahili tu~ \efebbüa etmekle 
muharebeler eaııumda zayıflayan de· 
ııiz kuvveUer1yle tut.mağa ~eltenmlı
lerdtr. Bu genlJ ahtl hattı boyunca 
mubtdtt noktalarda ve bllbana ,tma-
11 Franu. ablllerinde mu.t&bkedı te· 
a. t " aefal imaıı ~an Alman 
ifp1iDdea evvrl möttlıflltler tan.tın. 

ktllli ile kaT31lqarak bunlardan 6- Bı 8lll8dekl tlil:r181'8 fabdbl!PI 
çUnU düşlirnıilştUr. Devriyemiıiıı kuvvetli darbeler lndiriJmia w bom 
h ç zayiatı yoktur. balar Kolonyadaki kimyevi mamu-

Fecirle, la,ub hava kuvvetleri, 1't ~ lıafilllllar vullua 
dU§JDaD taıııfmdan legal edftm1t ge~tir· 
bulunan Roterdmı yakınındaki Heligoludda bir mllhlmıllllt de -
Valhadea tq')'lU'C meJtuma hU • ton Hrbava dl._, 
r.um etmiş ve tayyarelerin hepal Ba haretlttım cföneJl 'bombardı-
.. limen dönmQftUr. man tayyarelerimizden biri bir dilı 

du taıarlp edflmiltir • 
>..1111uıv yalaUı mlldllt.. llat.ıan

ıım bu sayıt ıaolttaıarw t.akvl,ye de· 
~ apı umuada ~ 1:ıgWz de
n~ ku\-veUertn1D yapabilecekleri bu 
km te!illkelerlııl karfrlama'k için bin
lerce kilometre uzanan aaJıllln 'bttttln 
uzmıtutmıca m1llltm miktarda kıtaat 
ba!mıdarmak meeburtyettnde llaJa
calcJardlr.,. 

Bu eahe.b ttlMınden bow.rdı • man avcı tayyaresbıl dilftlrmllltOr· 
nwı tayyanlerimb, inldı hnlz fttUA tayyarelerimlz •llmmı d&ı. 
ikmaJ edilmil olu Berpa cin • m11fleNfr. tJü uhll mQdıfaa tay • 
rmdaki Domoen tana.re 1118'J'danı • yaral SJr•adim9)1a u..riAde ya • 
na hllemn et.mittir· Tayyareleriml& pılan lst.ikpttaıı dönm_..Jırrilr. 
blJllk tı.....ı lmlllle pttnq ye aotCN illa ALMAN \11..ln:ft 
hepai OsleriDe 6'maüttUr· JICCVIU. Va&\DI 

BOllB&BDDIANLAB &rffn .H (A.A.) - Almın ıJan-

Loaılra,. (A.·A.·) - Hava tıeb. 
Ull: 

DUn Ül8Jll hglUs bcmlberdımall 
Berin, t'7 - tngUJzler ctDn Kant tayyareleri c!Opnarım Rolkıdıl4a 

sahlJlerlnde iki yere aaker çıkar • ve ılmal-batl AJıaanyuaadald tay. 
mata tetebbUa etmlflerdir- Bu te- yare meydaa1arile mUnable ,.,n.
tebbOS ta.rctfıdilm1ttlr- Almanlardan I mu ve diğer asker! bed.rlerilrt 
Ud yanlı 'ftl'dlr· bombardmıan. etadtl..alr· Amhem, 

Başvekilin beyanatı 
(Baı ıo.ratı ıtlll!l.del l an111111umm 2 numaralı protolm. 

W- baymmalarmt IHht.ena S., - lunun metni pdıır: 
ve.ldMest na ederim·" ,.,. .. ...,. !melan ı.a1enu w 
xumıye plen Bqvekf1 Dr· :Re- m•e tedlam .... u ta ..a

fik Saydam, ...ıtdaJd beyanatta blJ.u.ı' w.= 11 ._ ......... 
bulmmıuetur: ....-. •lelik .KnıRlk w ~ 
"- lll.Wer-............... J"8 u-srnl "-·11111 ..._ ... 
8ilfa .,..., .. .,_ TuUa IMllll ..a. ~ cc" u ... .-. 

ltMt ··- • , , Is ........... h .... .,.,, 
16-d ~ .... J(;w-.- ,. eeva. l.'abrcla adi ıeo- ==•• 
.. ,-, ..... : mwtNnee ~llW,e .... ......_ • • 

....,_...,. ................ bmmtolat.•»lfhr ....... -.............. ~ banSo.,....,...~ 
.......... .....,... .... et.it ................. .., ..... 
•• ..... hl!.... ... ..... fa ... w &' ..... ..,. --
..... .... • -ek ,.., ...... ~ .................... ..... 
M' 11& ...... ilılru'v-*1-~ 
eap edea .. ,...,. ,.. ıt. - .... ,.....,. ~ llıh ... 
u-.na ftlld7e ll&llhamda1d Krallık ve TlbtdJ9 u...ıa .._, 
PJdm' .. ,........,eelld...., alüll......,d'• Pli '

0 0? 
,_ d•mtei• ... &)i , .. lılr ... cıluü te-
lltımJebtimbln emniyeti w 111r1ı1 .r.ıw' ,.,.,, 

...,., ..... bir taraftan ukeıt 
b...trklarmma c1evam etinekle 
,..... ... , diler ianttuı her-. 
CMMklndm ful& 11,.mk dlll'IDÜ 
welnırlyetlncleyk • Bravo eealerl • 

Der tllrltl t.ıutktm lcUaap edea 
.. 4kbtU val,...... meml&r 
kt6111 tcl1I olhjtu bdar etrafmul 
.... de ........ weseema hUlm 
elealm• llmlt etmekteyiz-" (Brav• 
wleıl, drekll ........ ) 

2 No. h protokol 
Bqvekilim!dn din llecJlstekl 

n.tJnmcla mewubahs 19 blılncitel
rin 1939 tarllılııde .Aııkanıda imza· 
Wumt olu. Tllrt - hcDls. Fransız 

LoMn. n - Loııc!ra radyosu 
'l'Uıtiye Bqve1dll Dr· Refik Say-
4amm dilll Bt1:rQk lllllet Kecllaln. 
deki beyanatım naklettikten aoara 
l1l m1ltaJt.QI ~ •tmlwttr: 

··- Ttlrldye BapeJd11aln beya • 
1lllı Londrada lmlp&tl Oe kaqı.. 
lanmıştir· ı.sn-., '1'11 kiJ eaia va
siyetini takdir etmekte ve Tllrlı:l • 
)'eyi p)'l'lmaharJp bir mlttetık 
addetme~..edir- TUrk Jıllk6metl 
pyrimuharlplliba• cleftlll ederek. 
bilyUk devletlerle dostane milııMe
batmJ mulıafua etmelı llteJDekte. 
clir·" 

Napoli ve Palermoya 
tayyare hücumu 

fBoı lara/ı 11nclde) 
1P-rlııde kayde deler bir ıey }o1r -
tur. Şart! Afrltada lııgWsler .. DL 
redua ve AIDıara" yı bombardı -
man etmek istemlelerae de muvaf
fak olımam11tardır· tkl dOpıan tay 
yaresl dl1fth1llmlletllr· Napoll il -
:erine yapdmat lsteJlllen bli alun 
nvcı tayyarelerimlz ve tayyare dafi 
bataryalarmıız taratmdan rerl pQıı 
ktırtnlmüt ve dllpıan nr.aklqmak 
mecburiyetinde kalmqtır. 

trALYA :ıuı.a YAPA<lAKJllff 

Roma. 26 ( A.A.) - "Geornale 
D'ltaJya" ıazetesi yaayor: 

.,lnaillere lmparatorhıluna korfı 
açdan harbin son safhasında ltal
) anın mühim bir vaztresl vardır. 
Cllnkü ltatp yalnız Alman lnrnet· 
Jerile blrUll t Jnılllz adanna lı:ar 
'' dolrudan dıolnın 11ı>ılacô 
tal1T1lla iftlrak elmekle bhnı)'t-
cak. Qlll ameada dalla•' bil' UJ
de hr tarafta bulanan lqWs fm·· 
paratarJulunua bnetlerlu karp 
da duracakbr. 
inamı 11J'&HI adamJan beJ'U&" 

tıu dn f..ıJlı kudretinin kat'I 
unl111'Jan bu kaffetlere iltinat et-

rnektedlr. Akdenizde ve Kttlldfnlr 
de lnsitiz b:ıhriyesl miloatalltını 
felce uğratmakla llalya lnllliz dCT 
danmasını• blJlk dhOtamJarnu 
lllliltere adasından uaak bul11ndur
malıt:1dır. Bundan ba!Jka ltalyada 
Mısırda 260,800 ı .. 1111 atlı:etlel 
mefluç bir balde bal11ndurmakta· 
dır. Ken71dakl kunedar handan 
hariçtir. ltalyanın aksiyonu Molla· 
dan lskenderiye:rt, Mı•ırdan Sndan 
hmanındon Aden'e ve Zellodan Ber
bere) a kadar lnılliz bua YC deniz 
Otlerine mlteTecelhUr. laıiıterenln 
mukabil aksJ10na ise naGnhasıran 
ltalJanın açık ft!hirlerinc teveccQb 
etmiştir. lotıiliz tan arelerhıln 
faaliyeti Akdealzd• tulı edUa 
lnıitiz üsleri sisteminin İtalya için 
kabili tahammtll otmadJltnı ispat 
eımekledir. 

Bu üslerin türlp ft tadW ltab"a 
için bir adalet n emniyet •-lr 
•ldir. ltab'anııa barba mldüelftt' 
nin sebeplerinden biri de budar. 

irALTAX JLUll08t 
mPL&!OYOS 

Romo. 26 (A.A.J - Nazırlar mec> 
Usl 8 temmuz cumarlell llnl ... , 
onda lçtimaa davet edllmlttlr. 

a hfldfrtyor: 
Sıh ıeeesl VeRr • En 'ftll)"t'tl 

hemen hemen h•ttanbıp c!fttmaa 
ttınare1mntn turraıana ulrannr 
tn'. 
Daımn tanareltrf 111rert olmı

)'Rn hedefler üzerine lellfi lil&el 
tahrip Te nnıın bombalan ıtmır 
lardır. A*erl hedeOere taam&& tr 
eebbillinde blllıman yarlerde b11 
hücumlar lakipl halinde iken dur· 
durulmu,tur. 

Bir sivil ölmllf. Wr roaaorklt 
h ..... a ulramıt. blr ıamanlık taıı· 
rip edilllliftlr. Diler rerlerde mad· 
dl baurat cll2"1dir. Olen 7Qkblr. 

Carpmlta pcesi Bnmen'e kadar 
bornbardınwı edilı:affM ele ekwi 
alaTalde boıgbalır .kırlara dllfmGt
tGr. 
ALllAN llAfJ[IJllUIDAlQ.IQL 

ımr DBIJQI 
Füraüı llnlUll _...,,.... M 

BoyDkaft 
yangınından sonra 

Son 24 aaat içinde 

4 yangın daha çıktı 
Din.,........ ıı ..... ft 

12 .. yanmeene 1ıltea lılr YDIDl 
ollnltm'· AUI aat t j,Sl c1t Ko 
ut eaddellnde 8 D1DIW'Ü nyamn 
tuttuiu qçı dOklrAnmck.n çıtıqtır. 
Dftlr'klmn bacum4an mçrayua Ja 
Tdcımlar cephesi BükGd* adde 
lbacleo&mwamtantı•~ 
bir bOlme ile 8IÇI ~ Q
rdaa Bristo7& alt kalavea&ıl lıfSı.t 
tahtalarnu tutqturanat n ...._ 
1ıa ocaiuı 11cajmdan kav belbae 
relmil oıaı. tahtalar blrdeDbll'I 
pu1e•.Pır· Bl)'Ubda ~ 
JUCID yll'bae ~· lııedllJ' a· 
tef blrlrag •Wdrlm ..,... ...... 
bal Beybelieda ... laüQe ltfalJw • 
lerWea JanlDa lılteamlt*" NU.a. 
ret a.Q grap Qc: Mat .... ,. J'UPll 
töDdlnbllmltlerdlr· 

SWllnne ....UyMI -·-de 
~ neferlerilMlea 212 J...a 
kolundan ve yOzllnden, 122 Yapr 
ela yQ.Uaden yan•ımr* e 

DIOD YANODl'L&a 
Din bwadan baeb ~ 

muhtelit l8IDflerde 6-t ,..... 
daha olnuattur· ....... llld,.....,...... 
cladlr· Gece laat ll,IO ta a Hilaa 
c:Mdlllnd• NDrıonuıa Aı.,a ote • 
Unde .Ot b.1Jıatllırttn fula ya • 
kdM tahta ~ ylllllldm 
baea tutillllnll, 1Badllı1lllllllttır 
.,.... ~T-. 

Kız talebe yurdunUll Uctlnctl katm. 
da otaıu IO ~da ~ 
P•c .. aMtlllda lflarmm •ut-
111111 ft bplamalar tutupıQltlır
lttalye tanımclaa ~ 

lltlkW caddemnde 329 nwnaraıı 
l:Jtwt• IQIEICI «QkHnıD111 men. 
tala cltilla .... ı-r~ itfa
iye t...raclaa lılru ıı......t De 
liDdOrWllllltlr- l)llklrf• aeoo 
Ura)'& alprWI _.... ...... , 2 
ur. 

Aapbptda Oal Jdtpılblll bqm
cla Katdenm kira ile obardulu 41 
a1llllal'ÜI dNrlr&nm llNIDdül o • 
dadan ,...,. --. od& ... - • 
... JUUl*tea imala ............ 
... Sebebi .. , ............... 

............... 
..... olllı IElllmr 

( A.A.) - Almın orctnları 
mandanlılının teblill: 

Garp&e kQda deler' bir 
olmaıaattır. 

21 ı.mu ocell. •ıomı_. 
tmnmeıerfmlı merUıd 

llWibıll ..,, •• ---tansre eDdüatrisl tesüatuaa 
ederek IM»mlııaılar slm1,11r. 
Şimdi b4ber alıadJjıaa 

buirssa aecesi BaJ'ODDe a~ı 
da, takriben >' edl bin 
dilfman nakliye aemi.siu 
edilmlttir. Atllan bombalar 
U lAfiWdar ıre :vaoıınlar 
pUnniftir. 
lrludanın cenubi ı.erb 

Alman denballı ıemisi 12 b 
bık a1Walı .Sanarak ismlad• 
ıillz ıamblle diler siWW 
car ..UalAi torpWemifUr • 

Stavanıer • Sola tanare 
nında büctım etmek left'bb 
balwau Brlstol - Bleııhaym 
S loıilıı tayyaresinin ikl 
A1maD avcıları dilşlkmüştür. 
cll tanare hllcumunu y 
ka~bolawştur. 

Jnıilfz tayyarelerlnin 21 
ıecesf Almanranın ştmat '" 
na atm1' olttatlan bomba 
kert lledeflere isabet etmryil' 
haftf zmn181" Termittfr. S 
kadar haber ırltnabtldıtıne n 
4 kişi 61mil~tür. 

Hindislanda 
mecburi aske 

(Baı taralı 1ınc 
JfUll', her tlltlmal• arp T8 

ummnl ftU19 ~ ftr'9D 

mm •JUIUI tndl etmlfllr. 
L&Jlb& Da R!ndlstudılkt 

paldarm 91fer'ber edJtmelbıe 
kin Tenoektir • 

Ba ....,_.lalD 28 4a IO 
lcadar .. lrlm"1• beklpndıt 
tuavvur edUmektedir. 

Yemiıte lnıl~\RI 
ceMclin • ·yeti 

DUıı BaJ1cta Yemit sahili 
bulwıaa ctıledln ıtaa mtııtıl!Olll 
dsın 88YJW abe.junn&luk 
A hreof*1ye ait oldalu w 
..._ dllferek botoldafıı ..... 
Alman • Scwyet 

dunun tahdidi 
.... 2'7 - 8oY)'9t baricll9 

llrUli prp lflerl mUdllr1l, 
,uu.ıc ri1tbell bir sabit 
lıalde Berllne ,;elml§tlr. Alm:ı.D 
ı-t bufucSunuıı tahdidi ifil• 
ol&caJttır. 
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O NAKLEDEN: 

ın BURH~:URÇAK 

f.vgorurnJ 
Gast.eri yqla doldu. Fakat o 1 niz, yeni doğan güneşin aksile kr 

dakikada sakin olmak llmngeldi· .ıaran boğaz üzerinde uçuyor .. Na· 
iİlli düşünerek tebessüm etti ve mütenahtye qoğru yükseliyordu. 
~ hiçbir kelime aöyltmeden • • • • • • 

dtldak!O esnadaannı uzaBattıMalik: • Tayy~ gökyüıüne doğru yük· 
\'ı . . Y yaklqtı. selmeye ba§layınca Feride bir 

e ne,elı hır sesle: IAt..- tı···-= ti' L'ak t b" b"t" g,._. __ -1:.M tled' ICllWC U'<;uu§ o .I.' 3 US U UD 
- ..._.j1WU.WO .. ...-... ı. -..ı lak ... t. • .. ı ... ~. 
Feride kızardı: ~a;ı1 ve par.. l:ı-A ~~~~ 

E t Ban ık Ba D-'t . nsı. olunca şoyle duşunmuştu: 
- ve ıt ··· Y ·-•· ra "Art k k kını ~ ı. ... ~ lduğu · · Kerim ı or yacagım,, tayyare 

"IClSIZ o ıçın onun ufki bi . . de k 1'' . d 
~ beni ötürü r vazıyettc gı r en en e 

es· . ~? yor. etrafında nihayetsiz ~luğu göre· 

&Y ~~ hayrette kalmıştı. mf yor v~ asabı biraz s~tınet. bulu· 
ı.-_ . bak 0 da bl b' .. yordu. Fakat baıa.n birdenbire se-
&~me tı. asa ır gu· • b' ha -'· ti lr ... 1_ selik t' 0 M l'k' n ır r~e e tayyare yan yatı· 
~ ta et ı. zaman :ı ı m 1 w: ..... h kadar . b' yor o zaman aş., yolcusu korkudan 
~ ~u ayretten o ganp ır tit . rd B' lık .. 1 b' h l ltkil aldı ki ~ ride kahka.halan nyo u. ır ara oy e ır a 
ıapt.edemedi. e nı oldu ki Ferl~e ?c~·rllecek ~dı v.c 

F
,.,,_ t _,, ..ı.yil Be . haykırdı. l\.erurun kuv\·etlı ses.ı 

- -a uıur şey yçg ... nı t . ..riil . Un hA"' la 
:ııı ___ ._ • ed' v--.-1· ·ı ' tmek a.yyarenın gu tüs e -ım o • 
~ ıstem ı • .&l.Cu~dsı e gı -'· "K rk ak b' k ; .... , 1 1 . .:.. .J..ı tı· Ad ta ro.&A: o ·ac ır BCY yo .. sa· 
411llfCJı yo cu.an re'\Ale ı. e kin' l ded' . d uf· bir tehlikeden k rktuğun o unuz,, ı, \e tayyare e 
eli 0 

. ? ıann_e- kt vazircte dönclU. :Feride bu ıa· 
L., JOrdwn. s~~ bırdenbı~ basıt. afından utandı. Korkman1a!( iı;iıı 
1111r tren se,·a.1atı .,;aru:1cakmı"' gıbı • . • 

· ; r· Ah :ı; K bO" cnnı ,· p;dı. l ıun za an boy· 
~a kansını .a.:ı}or. • le k~dı ) ~1'ruz ara ıra gurun rol 
·""· sız '°·" b;,ırıp bır aaam ını.ı.: . . •• • . . . -8- K~ ı~m.aruu göımck ıçm gozleı ı· 

G.. haf f buhar tabakaları a· nı a;ı1 or ve gene hemen kapatıyor-
UDC§ l d Y akinl ti' Göz· 

fasında yavaş ya\-a~ yükseliyordu. ~ . ava~ yava~ s ~. •. . 
ili .... _ · t k kulurdu. Fal;at lerım açtığı zaman kendısını denız 

.. _ sıs en or d iki' .. ük' --'·t buld 
h1 .. ~~- ı ....... "'.r, . . hi b' te.hl' en yuz metre y ~ e u. _·-.cu O~'l lÇlD ç lf ı- E ( 1 . bi -Z.1.J\ ite iht' ı· kt u,...., ve vast ar· trata esrarı ve ganp r ~u· 

HA BE R - Akşam Postası 

l~J&:ıa ~ 
I 

4 .. .. M 'il" K.. b't k . e ~- - ;... uncu ı ı ume ı er en... .. _. 
Dördüncü milli küıne maçlan Ö· vetile çalıpn Betiktqı da yeııdik· Gulle hokkabaz 

nlimilzdeki iki hafta maçlarından 
sonra bitiyor· Fenerhıı.hçe takım~ 
da bu seneki milli kümenin eam • 
piyonu oluyor· 

Bil htanbUllular, 3imdiye kadar 
yapılan her mili! küme sonunda 
taknnlarmmm oampiyon çıkmala.. 

rma artık alışmıe gibi bir halde ol. 
duğumuz için, bizi alakadar eden 
bir (hm.ir mi, Ankara mı, latanbul 
mu, acaba hangisi?) sualinden zi
yade (Fenerbahçe mi, Galatuaray 
mı, B~iktq mı?) istifham. cUmle· 
ıl daha ziyade alikadar ediyor· 

Depluman maçları bitip de iş 
sade sttanbul maçlarma kaldığı 
zaman milli kUme §&!llpiyonluğu -
nun ibreai Uç takım arasmda oy • 
namafa başladı: Fener bahçe, Ga
latasaray, Be§iktq. .. Hanıtst eam· 
piyon olacaklardı. 

Fenerbahçe aon hmir maçlarm
da büyük ııayılı galibiyetler temin 
edince, san llcivert tarattarlarm 
içine biraz su ııerptldi: Oh!- Fener 
l3i dtlzeltml§ ... 
Aynı takımlar karşıamda Gala _ 

tasaraym kwr galibiyetı. taraftar
ları endleeye du.tlrdil: Eyvah!
Takımm çeki düzeni bozuldu. 

lctc ·bu vaziye tte ild eu.11 rakip 
k rıı k:ırw'& geldiler- Tlirk spo
rundıı esasen h k1ı bir he,> eca.na 
yer veren milli küme mar,laruıın 
bu ea heyecanlı maçmda, danenm 

kuyrup l'enerb&hçenm elinde bJ. 
dı· 

Eh- Bltmeaiııe 1 .. 2 hafta kala 
ele pçldlen bu kıymetli kuyruiu 
Fenerbahçe .kaybedecek değil ya? .. 
Karşısmda ikincilik için var kuv-

ten sonra, \l ünctl mllıt küme f8Dl
piyonlu.ğu gibi ıerefli bir unvanm 
pAyesine yll.kaelen sarı lacivert ta • 
kmı yerinin sahibi olduğunu ha -
kiko.ten gösterdi· 

Ş~di önündeki ma~larmm bu 
mevki üzerinde artık hiçbir tesiri 
yok.. Bunlar ancak birer rev~ 
mahiyetinde .. Onun. için netice Uze
rtne tahmin yUrUtmeğe ça~ 
faydasızdır. Bu mllsabakada (ha-
yat memat) me!elesi mevzubahı 
olmadığı için (Fener de yenebillr, 
Beşiktaş da .. ) diyebiliyoruz .. Hattl 
bana Beıtktaıın galebeısl daha ya_ 
kın gibi geliyor-

Milll kümede Feneri hemen at
başı takip eden diğer takım da 
Galatasaraydır. Eğer önllndeki iki 
maçını da kuan.ıraa Fenerle aynı 
puvan& gelecekler. Fakat ıampl -
yontuğu Fenere avera,ıla terkede -
ceJı: .. Eğer vaziyet bu ıetılde olur. 
q, • üncil miltt kUmede Galatua.
raym da çok terem bir mevlde u· 
tqtığmı görllrllz· 

Galataarayı pmplycmluktaa u
satl~~ bqlanRta iki mafl6.. 
biyetJle netJcclencn ve alllradar1a
rm (bmir hezimeti) namile an -
dıklan maçlarda· 

Ne ise .. Maksadunız, TUrk spo.. 
randa uzmı yd1ardanberl dalma en 
&ı atı ltP1 eden bu Dd kıymetli 
takmııımmn mi1U kilmede de yan. 
yana plcllklerini tebarUz ettirmek 
"kendilerini tebrik etmektir: 

SuN Tminl OG:n 
• 

Sa:ıl 22 yi 30 gcciyor., Proğr:ınıın 
on ikinci numarası ateşten harf· 
lerle iıaret ıe,·hasının ÜT.erine ya· 
zıldı ... Orkestra, keskin, çiy bakır 
seslerl)·le bir şeyler cahyor : ıo1 i y:ıh 
bir perde ile ayrılan sahnede işci
ler büyük kemerin "trapez" !erini 
düzeltiyorlar. 

Koltuklanndan bir tanesi bile 
boş kalmayan salonda ~atır bir u· 
lultu dalgalanıyor. içeride yer bu· 
lamayan halk. dışanda, daha iyi 
16rmek için birlbirini ilip kakıyor; 
ınkı~ıyor. Localarda ')'arı çıplak 
kadınlar dürblnlerinin camlarını 
aJliyor. asabl hareketlerle yelpaıe
leniyorlar. 

Biraz sonra, işeiler itlerini biti• 
rince, Raif Kndor, "Gillle Hokka· 
baz" sahneye çıkacak. 

Nakleden : C. E. 
tiği ,.e a81:ıdı~ı şehir! Vak tile "o" 
nun yaşaılıfıı, hiç ı,üphesiz, hAIA da 
bul ıın<lıığu şehir! Acaba hiıla onun 
sedef teni, pcnbe renılni mu· 
hnr:tza cdi~or muydu'! Yeşil bakış· 
hırı büyüleyici kudretini kaybetmit 
miydi? Yavaşça, eskiden kalbinden 
taşan bir ıışkln mırıldandılı ismi 
tekrarladı: Madlen ! Ya Rabblmt Bu 
birkaç hece içinde ne ıztırap, ne 
ıztırap ve ne tatlılık! 

('.eneleri kilitlendi. Büı,tan 
sertleşti, Hayır, bayır! IUaln .btl
kiln sürdfilü bu mustarip kalpte 
sevgiye, artık, yer yoktu. 

Rejisöriln bir lşareU tııertne or
kestra oynak bir ma111 başladı: 
Raif alkıılar arasında ahneye <'ı ' -
tı. G6zllnde bir tek ~. başında 
kul"JUnl bir ipek ppb, elJnde dr. 
saJlam, bambudan bir bııston ,·nr· 
dı. Şapkasını başından dil· urme· 
den, boynundaki dik, kolalı ına: .. 
kırmadan tehlikeli bir pı·c114a 'J ı{ 
tı ve kendini bastonun l'~CQr 'B 

muvazenede tuttu. Sonra dıWa .u :~ 
kül oyunlara ~ için çııut·~ ·It' 
pardesilsllnll, cebtiol, kıı.Hı'ı~ 
16nıle1ini, aiJllh pantalonılllu çı· 
Jcardı. Bryaı ateaden mol os11;un 
1 inden ıuülenaslp vücudu ~öf'tln· 
dil. Dürbinlerin arkasından sahne
ye dikilen «{lzeJ giSıler bu mütena· 
sıp vücudu zevkle HJ?etU. 

una ı }O u. -..~ dı . b'I • 
'ada k k bekli ve Fer'de net var , gaynta ı ve manevı 
~ ~ 11

' Y°,r 
1 

bir silldlnet.. Artık tayyare sallan· • 
ÇQk elıyle tayyaraun beyaz ka- haf'f ,,.:_ k .b. . Yozme teşvik 

müsabakaları 
Gül kupası 

"Gülle Hokkabaz" bfiyük J>•l
tabtların halkını seyrine koşturan, 
fakat Parise daha ilk defa uğrayan 
bir adamdır. Sahnede türlü türlü 
oyunlardan sonra biri basırlanan 
bir topun ,daha doğnısn bir havan 
topunun geniş ajzından içeri ıirer. 
Bu top hakikatte bir mancınıktan 
bqka bir te>' delildir. içinde ta· 
hammil!O, kuvveti fn('p(fen ineere be 
sap edilmit ya) lar T:-rdır, Bu yay. 
lar tam istenllıl" ~i zam nda içeri· 
deki adıımı ka11ıdnki yükoıek keme
re doı}ru fırlatır. Aynı Hmanda da 
beriden ufak bir dinamit parçasını 
ateşler. işte .. Glllle Hokkabaa" ın 
marifeti! Fakat bunu cok kolay 
116rmeyin, hayH tehlikeli bir ter 
dlr: Blraa batı d6ase, projeld6rler 
ı&z~erini bmafhra, kollannın 
lnanetl kesilse kendini sahnenin 
llseriDde balu·terir. Hem de d6rt 
kit Jlklekten-

Enllerf, Raif, aptı:ra. her fhtl· 
male kartı bir al ıerdlnnell ihmal 
ebniyordu, fakat sitilde itiyat ona 
caaret Terdi. tnun aynı ,eyi beş 
Mile mtltemadlJen tekrar ederse 
artık o ekmek yemek kabilinden 
bir ..,. elar. 

Herkesin yürellnl alnna ptlrea 
birkaç tehlikeli O)'Ulldan IOn..., 
bir hileden ibaret oldalmm bildik· 
lerl halde merak ft labınulıkla 
son numarayı bekleJ'8ll balkm .ı· 
kıflmnna nrJere udu' elllerek ee
•ap verirken, dolup tlflll aaJonu 
ıöıden ıeçirdl. Yukarıda, balkoa" 
da, ıiyab elbisell ufak tefek bir SJt.. 
tiyar tadın 16%0ne llltti: BlltQa 
vilcudu titredi. Cllnkn "Baytlnoı• 
nn sakin aokaklanndan birinde 
Talrtile kendini eot senn Te ub.· 
nndan klmbWr n• ladar .-.,.. 
bir anneai bulundulanu Mbdll· 
mqtı. ZaftJlı timdi ,..ıım NPDIJ'" 
dL Raif babaanm GldQClatl "iM • 
Ancelos" da Yerdill bir ....U 
ııraaıada llılrenmlfti. KlmbQlr lnı 
J,Jçare Hı.. l!Meıı ollaaa ae Jra· 
dar linet etmlttf' 

ıa.ı___ .\. Maliki mıyor, ı ıuu uı gı ı sessızce 
~-um okşıyordu. Bay e ka rd 'C"....:..1- lind -ı-.. 
~~·t rakl kadma bala yıyo u. n:ıAK: e en s~ 
-~ me a genç • .._,ükl .. bil ... 9~.. -1·ıı T -
l'otlardı. Birdenbire Feridenin ha· 1~ erım e ~ral.AA • .e 
\ırına bir §eY gel.mit gibi Kerimi nm ve berrak bır hava. .. Derin 
~· aeaizlik içinde yal.ım motör sesi. 

- Kerim tafyareden nerede i· Bu sevimli gQrllltü Ferideyi bir 
lleceiiz ninni gibi teskin ediyor. ona müş-
.. - Neden sordunm, yavruaı· tik bir dost kalbinin çarpması te
"unı. sirini ''et'i~u. Kerimle konuşmr 

• ..;;_- En-alarmı için... Nihada 
.qıbiJi edeyi. ...... °'*,. IMQrsün
~ilc hayri~ h:aykırdı: 
- Suna bakınız Kerim. Hari· 

kuı1cıe bir mahlQk ... Dünyada r 
li bulunmaz, vallahi .. . 
~ i§lerile meeguldü. Niha

rtt: 
- Ham mmms, ki1çOk Feride? 

decu. 
Se.ı p]rindt. Kuvftt1i yOIQnde 

~ küçük bir er)dlee ve aabiyet 
~Si yoktu. 

- Humm Kerim. 
l\erim yolcu için aynlmı§ yere 

Clturtmak için Ferideyi kucakladı. 
'ıe Yükseğe kaldırdı. Sonra yavq· 
Cll kürklü paltmunu ilikledi. Yol· 
~ yerine blllayan kayqlan a
~ ada geçildi. Feridenin ayaklan, 
~ tahtaya dayaımuıtz. Ke
~ itina ile oturtması aek yot· 
~ hofUDa litmifti. 
~-~Qwbessim ve memnun g6zlerle 
~ bakıyordu. 

1tezim göılotlerini taktı. Feride
,_ de taktırdı. Rahat oturdulu 
~ korku1acü hiçbir ,,, ol• 
~ tmıin etti. 

Sonra yavap: 
- Dua et, Feridedljcn. MO. 

a"'l:'l1111r1ı.-·1 ol. Bm Allah himaye eder 

yordu. Zaten motör &ürllltilsü bu· 
na maniJdi. Arasa f]ıa ediYoldu: 
··varal>liil blitlıimaye·et ve biribi
mbden ayırma. Çünkü onu çok 
aeviyoruıt\.. 

Once çok korkac:almı sammıtı. 
Fakat §imdi aok yolcusu tehlikeyi 
d~ Mademki Kerim 
yanmdaydı. Yalnu bqmı çevirip 
ona bekmalt. ·bir ft!f eormala. eli· 
ni usatmala cemet edemiJ'cxdu. 

Fakat yanmda oklulunu ona 
emniyet ettilini biliyor ve maste
rih oluyordu. 

Bir zaman hava o kadar llkin
di ki Kerim malrineyi bırütı ve r 
lini arkaya uzattı. O ellerin motö. 
rf1 idare etmesi icap ettilini dilfü· 
nerek tutmadı. Sadece bap ildi 
ve sabit gibi duran parmaklara 
bafıf; fakat UIU1l bir buse bıraktı. 
Bu mada öyle tatlı bir saniye ya· 
pdJlar ki... fakat çok ima bir sa· 
niye. •• AtJı. yolcusunu himaye eden 
sadık ve vefaUr eller gene motöre 
döndü. 

Simdi tannan ve 1911 kabJrahaJa~ 
la stilüyordu çı1gm ve ten kahka· 
balarla. .. 

Kerim ne oldulmm IOllll8k i· 
çin atıldı: 

- Mahkeme reisi hatırıma gel
di ete amu)'Ol'UJD. 

Kerim bU cüm1.Qi pek iyi an· 
Iayamadı. Fakat bu mesut kahka· 
ha ona da sirayet etti. 

- Kerim mahkeme reisi bug(lr. 
beni bekliyor. Ge1medilimi ıaron
c:e merak edecıek. Yann gazeteler 
de de vakayı okuyunca hayrette 
kalacak. 

Fakat söylenen kelimelerin ka· 
nadan vamıı, ıibi havada uçup 
gidiyordu. Kon\l§IDak kabil değil· 
eli. Alk yolcusu Kerimin sesini i· 
şitemiyordu. Artık hiç bir ~ dü
şünmilyoıdu. Mesut ve hülyalı 
bir uykuya dalmı15 gibi gözlerin 
kapadı. Tayyare ne kadar z •• man· 
dır UÇU}'Ordu? Kaç metre yuksel· 
mifti. Acaba ne kadar zaman son· 
ra ineceklerdi? Bunun hiç farkın
da delildi· Simdi ~ kesif bir 
bulut tabakası altmda gizlenmişti. 
Teneffüs ettiği havada birdenbire 
biraz rutubet hissetti. 

[Defflllı var). 

utaabal 811 8porlMı ~: 
1 - lJdDct 7USme tepik mllaba· 

ası I0/1/940 Paar stıaa B01CIJlde
re BeJU Park 7'lllm• baTm:UDda :pa
pılacaktır. 

2 - JID•""'••tva aat H dl • 
!anacaktır. 

8 - Hakemler: Rıza Suel1, Bekir 
Nacar, Nevin s..an, l!llUa Beyar, 'l'ntlll-. .... ~ m ..... 

Gard. llDDMt 1Jdndll-
Yukarda llbDled JUllı llüea .,. 

k"41fl•rm muan- mtte mlaba.. 
b mabalUDde lınbmm•ıan rica olu· 
aur. 

Vefa ldübiinün koqreai 
Vtla...._Y ............... 

da: 
22/6/MO tarldDde tcıplanarat 

eberiyet oJmedJimc'ın tehir edi-
len ...ut ~ 29/1/MO 
camarte11 stııall -.t ıe c1a e~ 
deblp Letafet apartmuamdMI 
ldtlp ıurkmılnde toplan•calnu'ın 
l&ym IJelerimlllD. ~ rica 
olmmr-

• • • 
~ ..... y ...... 

'llnc1ea: 
30/6/MO puar gtbı11 aaat 13,30 

da ldllbUmtblla Parti Nnumdeld 
JobHnde yıllık kongn.ue Beden 
Tertıiyeal Gme1 Dlnkt&iQtlaln 
talimatnamee1ne g&1e yçdmuı i
cap eden fnbJAde Jumcrmdn tev
blden )lapıhn•• kararJqmqtır. 
Yurd Qyeledn1n plmelerinl ehem
miyetle rica ederiz· 

•• • 
Boaar4 Spor mal ...... h 

jmdaa: 
KlllbUmtız fevblAde kOJlll'Ml 2'I 

hulraıı 19'0 peqembe gllnQ lla&t 
19,30 da Galatada lalr YJyapqa 
)'Okufu Lakerdacı IOklk 12 JUDD& -

rada bulmwı heJetl idare mene
sin.de yapıJacaimda eaym uala
rm gelmeleri rica olunur· 

Ankaıada 
Satıhk em Ak 

Müaabablan bu pazar 
yapıhyor 

A.Uetism .A,..Vltlm• t.wt1p ettL 
fi Gtllkapu1 mU•NJral•n paar 
gtınll 11aat 2.30 da Kad*6)'de ,... 
pılacattır· AUetlerlımlıı iyi bir 
formda olduklan •••na twdUt 
eden pı08&bablarda cnr.eı netice -
ler ıtnwığr umulmaktadlr-

Huırhk blttilrlen 80Dr&, Raif, 
lnallıia bir kltealndea alona b*· 
b. Garip )>lr blbla d117da. adeti 
nefesi bbnı10rdu • 

Pariı! Baran Paristit Parla! Bir 
daha afak basmamaJa yemin etti· 
il fehlrt Raıt Kavctor' Haydi ora
dan? Raif Kndor ha, ilinlann 
tlserlnde .,.uTarlamp ilden bu 

B da L--.1...-1 Anslo Sabon namı mtlstean uıl 
111'1& n&UJU htTireUnl atıaıut lçin latllıap 

olanmat bir isimden bafka bir feJ' 
Atatilrk lltadmda fnegGl ~ delftdl Hatlkatte o "Ba7tlnoln da 

le Bana ~ Aı:ar idman ., dolmuftu, n asıl ilmi ''ReJIDOnd 
Yarda uumda ,.p1aa mtlMbeb Poke" idi. 
71 1-T Aeub:lar ka........,ırıllr- Ah! Pariıl Sndill, utırap tek· 

Oeniz Levazım Satmalmı Komisyonu illntarı 
....,....tmrtllr. 
29 bulnll MO cıamarı.L IGDtl au.t 12 de puarlılc1a bbatJalı aımacak• 

tır. lateldllertn lıerlGD Kaıcmpe11da bulma kcımlQaDa Dlmıme ft ftllf
lu'Ue mancu.tlan. (UOl) 

• •• 
ı - Talımlll .ma 1ıed9U ('81UO) Ura oıan a kalem maı.menın 

• • 8'0 tutblM ıutlQu Clllll&rtell sQatl .. t u dl ıcamm,..... 
el& lıaJunu dlDla laam ••mNma ~ puartı1d& ek· 
.Utmeal J&pd&Cütlr. 

1 - KaU temtmıtg (TK.U) lira olıap f&l'bıamNl blrsUn it mtt dahi• 
llnde meakQr komJQOlldan bedeJlls almalılltr. 

a - ı.teldUeda M10 9Q111 Jruuaua lltedlll Yıwlkla adi P01D koml8-
1QD& mUraoaatıan. (DI02) 

• • • 
ı - T&IUlılD edilen bedeli (lm) Ura oıu ıt kalla mullteıtt cim maı-

9emeıda -..-MO taıthlDe raatlıJ&D cama llDll aat 1' te ıcuım
pap.da delds l"9llllL atmalDı& komlQ'Oll11Dda puarllkl& eUUt-
melll ~. · 

2 - KaU temblatı (-.U) Ura olup prtmmMI lıım'IQll il ...U dahi· 
llnde makQr koııdlıJmdlm bedellls ıhDalılUr. 

ı - ı.td"Jarla MIO 8Ql1I k&llu nun l.ltedlll 'ftl&lkl• birlikte adı ~ 
komiqaD& mancutlan. (0303) 

• • • 
ı - 'l'a!amlD edDIA becSeU (ü81) lira ol&D 11 k&l11D mUlıtellf cim mal· 

semeDID »+HO tarlh1ne rutıQu cama sQnl1 A&t ıuo da ıc.a· 
mmpqada ba!UDU deDla 1e'fUml atm&lma ~ puar 
IJkJa eladltmMI J&pd&caktlr. 

2 - Kati temln&tı {172.U) Ura olup prtDame9l MrltlD lf ad dlJd. 
Unde meüar ~ bedii.ıs aıma'blllr. 

ı - ı.tekWerln 2'90 U1dt k&llUDUD ...... wwlkle blıtlkte .. P09D 
koım.,on& moracutıan. (GaO&) 

• • • 
Ankaranm en i)'l bir yerinck 

halen iyi geliri olan ve daha ya- • 
rm daha büyük inpata mOaait 
bulunan ild ev n b1r depo iki 
panelde birden ve ayn ayn utı
hktır. icraca takdir olunan bedel· 
leri birine (8.600), ikincisine 
(11.000) liradır. Ahnak isteyen
lerin 10 Temmuza kadar aıılq
mak U.Zere 2144 numaralı poeta 
kututuni •raa rumuzile mektup 
yazıırak m .. rac:ıatları. 

1 - Tahmin edUen 1lldell <12ST .&O) ura olu 1IOO talM U&a\ tuı,umm 
29-6-MO tarlblll• rut1l)'aD cumarte.a ptı aat ıuo da Kuımpa· 
pda bahnı• deldS lnumı atmaım& IEomlQaaUDda puaıtıkJa 

eblltmeal ~. . 
2 - K&U temlD&tı (12a.18) lira olup prtnamu1 berıGn it .atı dahi· 

l1nde makQI' komiQODdaa bedelm &llllablllr. 
a - 1lteklUertn M80 a,111 k&lluD1m IRldltt 'ffallde birlikte adı seçen 

komlQan& mtlracaatıan. (UOG) . . .. 
ı - Den1s ordueu lht1J&Cı için &lmacak olaıı 21 kalem mUhteUt elM 

malJrtımeniD 28-1-940 tarlb!De rutll)'&D cuma artınf1 aat U5 de Ka· 
ımı' da bulwıruı deıılı: levazım ıı."ltm!!.lma. 1 om!eyonunda adt pa· 

zarlığı y pıl&caktır. 

ransızca ders 
Orta mektep ve liselerde Jkmale 

kalanlara Te Fransızcasını llerlet· 
mek lıt,•yenlere milsait ıeraiUe 
fransısca den Terlllr. 

Ana edenler Yakıt matbaasında, 
"Fnnsııca Otretmeni" i~mine şi
fahen veya talııiren :railracaat 
edebilirler. 

2 - btc!WloriD nıezkO.r komllyona mt1r&caatlan. {5308) 

••• 1 - 'Pahm1n edlJell bedeU (lllOO) Ura olan bir adet bm,..,. t temımm 
HO tarlbln• raathJaD .ıs ıtıntı .ut ıuo da puarlılda elaılltmaıt 
ya.pdacaktır. 

2 - Katı teminatı (8'0) Ura olup prtnameııl ı.slB komlQODdan 
alma bilir. 

3 - tetekUlerin 2!90 sayılı kanunda yam1ı vualllle blrllkte 1'eUl gGn ve 
aatte Kumıpqada bulunan kOlb18yona mllıacaatıan. (CS807) 

itte blltlln bunlar ~eıa!ıı yn. 
dndendi. RaU Madlen lefn elbıt. 
lladlen lcfıa emden ~. 
llacllm loln 'ftta dellftlrmltd-

Şlmdi, bDttln aueteler "Galle 
Holı:klb11" dan bahsederba. ar 
tık ba UJ1lflllllf blblJe mlltelalli 
olabllirdl. Fakat ama 1efaledden 
IOnN kuudJlı ba JÔUlel elı:mek 
ona ne tadar ffl plmlfd. 

Serftl Peflnde kotan _...u.s. 
arkadatJıktan oda hfanetçll.lllaclm 
çobaobla, llrklerde Plbaeohta 
lı:adar bllttln bakir meslelden !>at 
TUnDUft bantta takip edecell JQbı 
•nnuıtL 

Sahnede birkaç 1dfl Ralf'm topu
nu bazırlamlfb. Tam bu anda 
.. ATansen• de bot duran locaJar 
dan birine berkesin teclllGlllll 
a)'llldınn bir elft slrdl- BrW, 
amoklnll bir hmral llbellJdl: b· 
dın altın ltlemell eJblMdalw lc!Dde 
lilaellilinin bGtln p111slJl9 ..-S 
lı:amattınrordu. Raif nuıballlila 
altında sarardı. Ba bdm, ha il). 
ıilstıı, slbel kadın .. o.. idi. -ıı..t· 
len" dL 

Ah! Biçare Raif! Kalbin ·~ 
zannettllln llbl. 61medL U.dm 
ıölallnllıl albnda fırla,.acak 
çırpınıyor. Madem ki. keneli aebep 
oldulu bir faciadan 10nra Mili 
kalpıizce terkeden, bntlln f.elle
rlnio menbu olan bu bdmı kol· 
larının arasında ııkmat lfıtlıacble 
Janıyomm ! Bayır, chılıa 61medtt 

Raif topun alnndan llrdL Kaclır 
ran orkestra bJrdenhlre llllhl. 
RaJrJn sesi: "Ateş!" dire Nlu'ch· 
Dinamit patladL GtlDe Bokbbn 
kemere dolm abldı. mrdenbfre 
ulondakilerlıı llkıpn hanoenle
rinden mtlthit bir feı')'ld koD.ID. 
Ne olmutta? Raif Trapaln dllli&t· 
ae tutunamamıt. bir klllçe lfbl J8l'9 
dtlfmllştfl. 

Kulistekllerin hepsi reJl*te 
beraber sahneye ahldL Raltın 11&
leri arnlandı. 

Kulaklannd3n kan fıfbrdL KUlll" 
pınyanın doktora: 

- Çok tehlikeli, dedi. Rutaha· 
neye.. Çabuk milmkiln oldala bclar 
eah'*-

Can c-elı:işen Ralf kendini hJbet· 
meden: 

- Anne! dire mınldancb. 
ReJis6r: 
- Znallı çocuk! dedi. Annesi 

Amerlkada olmalı ... 
Madlene gelince! Raif IUITdor De 

'fteymond Fokenin aynı •dam oı
du~nu ona kim MSyllyebillrdl! Ba 

lınc kıyafetinin, bu malı:nJın .ı· 
tınd ltı sene eTTel ftmlbfd~e 
bo" !us ı i :mı nasıl tanıyablllrdl7 

Buna raıtmen. ba feci _.. br· 
f1Stnda beyeeanlanmıt .erttndO. 
Yanındakf erkete: 

- Ne yazılı:! dedi. Gtlsel titr ae
llbnh)'dı. 

Sonra biran trilnn bir 4llflace 
ile lllTe eCI: 

- Yarabbi! Ben bana ~ yerde 
alrdtlm ama, nerede aetıfii1 .. 



Kok Fi atları 
ETIBANK EREGLt KöMOR iŞLETMELERi 

MOESSESESINDEN: 

2/12889 No. lu Hcy'eti Vekile kararile te?Sdik edilen 5 No. 
lu Koordinasyon Hey'eti kararı mucibince kok kömürü işlerinin 
tan%imi müessesemize tevdi edilmiş olduğundan, Aokara, lstan· 
bul, İzmir ve diğer §Chirlcr için tcsbit edilen satış fiyatlariyle 
umumt satış şeraiti a~ğıda bildirilmiştir: 

1 - FİYATLAR (Karabük Gazhane Sömikok 
aynı fi}•at.) 

için 
Tonu 
T.L. a) ANKARA 

Asgari bir vagon, hamule senedi üzerin.deki D. D. 
YoUan tartısı mucibince olmak üzere milessesem:zin 
veya müessesemiz şeraitinde çalışacak olup Beledi· 
yecc gösterilecek tali depolann satış fiyatı. 23.30 
Milessesemizin merkezi depolariyle yukarıda tavzih 
edilen şekildeki tali depolarda müşterinin vesaitine 
teslim - Satış fiyatı (Gazhane deposu merkezi depo· 
muz mahiyetindedir.) 24.-

b) tSTANBUT .. 

Milessesemizin ve yine müessesemiz ıeraitinde çalr
şac.nk olup keza Belediyece gösterilecek tali depo sa
hiplerinin depolarında ve gazhanelerde müşterinin 
vesaitine teslim. 21.-

c) 1ZM1R 

Al ancak'da Belediye gazhanesinde müıterinin ve· 
saitine teslim. (İzmir kok satış işleri İzmir Belediye. 
mine verilmiştir.) 24.-

d) D!CER SEHfRLER 

Bu şehirlere Banka tarafından satı lar ancak (Fob) 
yapılabileceğinden fiyatlar şöyledir: 

Fob Zonguldak 
Fob Karabilk 
NOT: 

Sömikok Karabük 

16.10 
-.-

21.60 
18.50 

Bu §ehirlercle kok almak isteyen satıcılar, eğer o ıehir Be
lediyesi Etibank'a bir bayi göstermemiıse kendi namlarma ser· 
bcıtçe sipariş verebi!erler. Ankara, İstanbul, İzmir haricindeki 
askeri :makamlar veya sanayi müesseseleri ihtiyacı için kok kö
mUrü almak isteyenler Ankara'ya Etibank'a müracaat ederler. 
Bu §ehirlerdeki tes.'ıin koku sattı fiyatı yukanda Fob fiyata nak· 
liye ve ton başına muayyen bir kfinn i!Svesiyle mahalli Beledi· 
yeterce tcsbit edilecektir. 

Yukarıda mevzuubahis askert makamlann ve Jataatın ta
lepleri müteahhitlere mukaveleleri muhteviyatına göre teslim 
edlllr. 

İstanbul, bmir ve Ankara'da Etibank merkez! depolariyle, 
~uhaneler ve Etıöank ıeraitinde çalışacak, yani onunla aynı 
fıyattan sattı yapacak olup Belediyece gösterilecek tali depo
lar haricinde kalacak semt depoları ke:a Belediyelerce götıterilir 
ve btınlann satış fiyatlan maballt Belediyelerce tayin olunur. 

1 - MÜRACAAT YERLER! ı Telefon No. 

'l\.NKAM : Etlbanl[ Umum MUdUrHiğU 
Ticaret Şubeıi 3006 
1STANBUL : EREôLt KÖMÜRLERİ tŞLETMESt 
KOK SERViSt (Tophane iskete caddesi No. 28) 4476'r 
ZONGULDAK : Ereğli Kömürleri İ§let-

mesi Kok Servisi 145 
DfôER SEHfRLER : Etib.ınk Umum 
Müdürlüğü Ticaret Şubesi - Ankara 3006 

3 - TALİ DEPOLAR : Tali depo adresleri Belediyeler 
tara!ından ilan edilecektir. 

4 -TEDİYAT: Kok bedelleri tamamen peşin olarak tedi· 
ye edilecektir. 

5 - TESJ .. tMAT : 
Resmt devair ve müessesatın derhal bağlantılarını yap· 

malan ve ihtiyaçlarını azami 31-10-1940 tarihine kadar teseJlüm 
etmeleri mecburidir. Aksi takdirde müessese taleplerinin vakti 
zamanile is'af edilmemesinden mes'ul bulunmıyacaktır. 

Ankara ve İstanbulda kalörifer tesisatı bulunan hususi bi· 
na sahipleri ihtiyaçlarını mahalli Belediyeler vasıtasiyle en geç 
15.7..g40 tarihine kadar müessesemize bildirecektir. 

6 - l{OK CİNSLER! : 
~nknra, İstanbul, İzmir için her cins kok ltömcrU için 

tek sattı f ıyatı kabul edilmiş olduğun.el bunların sureti tevzii 
hakkında tanzim edilmiş talimatname mucibince tevziat yapıla· 
caktır. Hususi tevzi şartlan aşağıda gösterilmiştir: 

- Kalöriferi olan resmi devair ve mücsscııat, apartıma.n 
vcsair binalar Karabük ve bir kısım Gazhane koku 
kullanacak, mütebaki Gazhane kokları Gazhanenin bu-

• lunduğu semtin ihtiyacına tahsis edilmi§tir. 
Sömikok, talep edildiği ve stok vaziyeti müsait olduğu 
takdirde, sobada yablmak üzere mübayaa edeceklere 
verilecektir. 

'1- STOK: 

Ankara, İstanbul ve lzmir'dc talepleri kar§ılayacak 
stoklar tesis edilmiş o1duğundan ihth·ac;lar.n sını!lvlc l:at'ıiılan· 
m ı için 11 .l' . :ı "r· r ıı 'ı' ' ~.. :ı ~ " ' r" ..-ur c"ntlaıı. 

Öksürenlere . Katran Hakkt Ekren1 
----------

BRO LE E pek f aidelidir 
-------------- ------------ -
j ısıanbul l'omutanlığı Satınalma Komisyonundan 

KomuUınlık kıtıılan için 29-6·9-IO güno.l sııat 10.SO ı:n 4745!i kilo yntnk· 
lık kuru ot aatm almacakt1r. latcklllcriıı bclU gündo Fuıdıltlıdıı. c tmolma 
kom1Byonuna gelmeleri. (53~) 

• ••• 
Ko:nutanl.k kıtnları i~in 29·G 9'0 gUrıU saat 10 da pazarlıkla i5 ton 

ye.rn11 c kuru ot eatm almacaktır. lsteklllerln belli gün~ Fmdıltlıda komu
tıull:.< e:ıtmalmıı ltombyonuna gelmeleri. (15397) 

ııt •• 

K~muta:ılık birlikleri iç!.:ı. :ı i -940 günU saat ll de pnznrlıkla 100 adet 
tavla h:ıl:ıtı r.:ılm nlmacaktır. !stel.lllerln r;nrtnarocyl &örmek için bergUn 
pıu:ıırlık l~lndo belli &Un ve saatte Fmdıklıda kom~ık sııtuıalma komla· 
yonuna mUracııatln.rı. (15308) 

A B E R - Atr,am Postası 

Beher metresine tahmin edilen :fiyatı 66 ku~ 8:1 santim olan 700.000 
metre arka çıı.ntnlık nm bezi pazarlıkla. mUnaknsa.yıı. ko:ımu§tur. lbnle.!1 
29-6·940 cumartesi gUnU ıı t ıı dedir. Ka.U temlns.tı 44,93G liradır. Evsa.t 
ve §llrtnamesi 2340 kuruoa kom!syo:ıdD.o aımır. lııteklllcrin Jmnunun emreı
Uği bels-elerile ihale ııruıtlnde Anknrada M.M.V. 1atına.ıma komisyonunda 
buluıunala.n. ll42 )(5323) 

• • • 
Beher metresine tnhmln odlten fiyatı 21 l<urucı olan 400.000 metro astar-

lık bez pıwırlıkla mUnakııs:ıya ltonmuştur. 1halcs1 1·7·9-10 pazartesi günU 
saat ll,30 da yapıla.calttır. Katı teminatı 10.900 Jlradır. Evsaı ve ~nrtııamesi· 

420 kunt§::ı komisyondan alınır. lsteltlllerln kanunun emrettiği belgclcrllo 
ihale saatlııde Anknrada M.M.V. satınalma. komisyonuna setmelert. 

(144) (5::.S) 
• il- • 

Beher met.rc:ıtne tahmin edilen tlyn.tı 21 kuruş otan 400.000 metre astar
lık bez pazarlıkla sntm almnc:ıktır. lhalesl 2-i-940 salı gUnU sa.ııt l].,30 da 
dır. KaU teminatı 10.900 llnıdır. EvS3t ve §&"tnam .. sl komlayondan 420 ku· 
ruşa nlmır. Jsteklllcrln konunun emretU[;l belgelcrlle lhnle snaUndc Ankara· 

da M.M. V. aa.bnalma kom1Byonuna ı;cımelerl. (145) (5326) 
• ır.. 

Beher mctrC!:ine tahmin edilen .fiyntı 21 kuru,v olan 130.000 metre aatar
'ıık bez pazarlıkln. mllnaka&\ya ko:ımuatur. !balesi 3·7·940 çar~mba S'ÜJIU 
saat 11,SO da.dır. KaU temlnrıtı 4095 liradır. Evsn! ve ~a.rtnruneııl HO kuru. 
komisyondan aımır. toteklJlerin kaııunun emrettiği belgelerllo 1hnlc s:ınUnde 
Aııkarada M.M.V. satmlllmn komisyonuna ı;elmeleri. (146) (532i) 

• * * 
Beher mctrcstno tnhmln edilen !lyııtı 1::3 kuruı 70 ıantlm oln:ı 150 000 

metro yazlık elbtnellk bez pa.:ı;arJıkla mUnakaaaya konmu§tur. lhnlesl 29·6· 
94.0 cumartesi gUnU ıınnt 10 da.dır. Ka.tl teminatı 22,555 liradır. Evsn! ve prt· 
ıuımesl 1005 kuru,'ia. koınUyonda.n a.lmır. lsteklllerin kanunun emrcttı:ı bel· 
gelerile Uınle s;ıntinde Ankarııdn. M.Y.V. eatınn.lma komisyonun.'\ gelmeleri. 

(1'7) (532S) 

• • • 
20 ton alyah ve lki ton sarı sabunlu kösele pazarlıkln. sııtm almacaktır. 

Siyah k5selcnln 10 tonu ihaleden 15 gUn ve 10 tonu da bir ay ve aa.n kliaelo· 
nln btr harta içinde teslimi prtbr. lhalesl 29-6·940 cumartesi gllnU sa.nt ll 
do Balık~rde Kor ııatmalma. komisyonunda yapılacaktır. Iııtcklllerln belli 
aa.atto komlByona gelmelerL (1'8) (5323) 

* • • 
ııooo adet battaniye pazarlıkla satm alınacaktır. Muhammen bedeli 

47.1500 lir& katı teminatı 7125 liradır. PazarlığT 23·6·040 cuma c-Unu saat ıo 
da Ankarad& M.M.V. hM-a ııatmaıına komisyonunda yapılacaktır. ldıı.rt ~rt.
name, evsnt vo nUmunCBI 238 kuruşa komisyondan alınır. leteklllertn muay
yen gün ve saatte katl teminatı \"O l<anunt bctc-elerllo komlayonda bulunma· 
lan. 008) (Gl67) 

• • • 
AD<lğıda )'8.Zllı eller kapalı zartla eksllbneye konmu,tur. thalcııl 9·N>40 

salı gilnU hlza.lıı.mıda y:ızılı saaUcrdo Aydında asker! sntmalma komisyonun· 
da yapılacaktır. lsteklUerln kanunt vcıılkalarile teklif mektuplannı ihale aa
aUerinden bir BS.a.t evveline kadar komisyona vermelerL Ş&rtııameleri Anka
ra, 1ııtanbul Lv. A.mlrllklcrl vo Aydm, KU§ada.sı &1kert ıııı.tmalma kom1Byon· 
larmda glh111Ur. (1215) (5218) 

Jdlktan 
Kilo 
86.000 
90.000 

Tahmlıı bedoll tık teminatı 
koyun aığtr kcıtl eti 
Lr. Lr. Lr. 
14.400 9360 9000 
U.000 22.300 22.1500 

••• 

koyun aığu' keı:ı eu ihale aa· 
Lr. Kr. Lr. Kr. Lr. Kr. atıerl 

lOSO 102 67~ 15 
2M8 1687 M 1687 M ll 

Bober t&kmun& t.Ahmln edilen tJyatı lkJ lira olan 10.000 takım pijama 
10-7-940 Ç&'l&mba gtlnU aaat 11 do kapalı zarfla ıatm almacıı.ktır. latekl!le· 
rin lıiOO liralık llk tcmlnaUarllo blrllltte teklif mcktuplnrmı ekalltıne anaUn· 
den behemehal bir aaat evveline kadar Ankarada M.M.V. aatmalma komls
yontına vermeleri. (96) (MS2) . "' . 

180.000 kilo mğır eU kapalı zarna eksiltmeye konulmtı§tur. lhalc.sl 9·7· 
940 aalJ: gUnU aaat 16 te Bıvuta aııkert aatmalma komlsyoııund& ynpılacok
tır. Muhammen bcdell 86.666 llm muvnkkat teminatı 2750 liradır. Şarblamo· 
al komlııyonda herg1ln gllrUlUr. hteklllerin belli gUn ve saatten bir saat ev· 
vellne kadar kanunl dnlrcslndckl kapalı zarflarını komisyona vermeleri. 

(111). (6170) . .. . 
G25 ton stğtr eti kapalı zarfla aatm alınacaktır. Muhammen tıyntı 33 ı..-u

ruı lhalesi 10·7·940 çarpmba günU aaat 10 da Teklrdağda aakert e:ı.tmaJma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi komLsyonda c-örUlUr. (11:?) (5171) 

• 4. 

&her metresine tahmin edllen fiyatı 114 kuruş olan mahruti çadırlık 

bez evaatmda 20.000 metre eedyellk bez aa.tm almacağuıdan ıstekJllcrln 1710 
liralık ilk temlnatıarlta teklif mektuplarmı ll·i-940 perııembe günU sa.at ll 
den behemehal bir ua.t evveline kadar .Ankarada M.M.. V. Satmalma. komls· 
yonuna vermeleri. (97) (6083) 

••• 
Ap.ğtC:a yazılı ıhevad kapalı zarfla ekaUtmeye konmuştur. Iateklllerln 

IlAHÇESt AJ,ATURK IiISiUX,da 
20 /{/Ş/LII\ SAZ l/El"ETllTB 

il 1 T E- E 
~ ncste?W.r Tıı.mhur:l 

SALAHAODI PINAR 
KEM 111''/ 

UBAR TEl<VAY 
ZENGI MILLf ve ARAP OYUNLARI 

VARYETE NUfAARALARI 

Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 
kolay müessir bir müstahzardır. 

l 

arsa olucanlarına 
karşı gayet tesirlidir. Barsak ııolucnnl:mnın büyüklerde ve Küçüklerde 
ıeb~b olacağı tehlikeler s:öı önüne alınarak solucan hastalıklannda bunu 

kullnnmalnn faydalıdır. • 

Hekimlerimiza ve halkımıza tavsiye edilen bu 
mUst;ıhzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuru:;;tur. 

'XZ 

is an ul eı d v s 
1 1 1 a fr 1 

Tahmln ltk 
bede il tcrnlnat 
6000.00 450.00 DarUlAcc::cnln yıllık ihtiyacı için o.lmıı.eak ıso.ooo 

kilo aut. 
ı:sooo.oo 1125.00 D:ırlllllcczcnln yıllık lbtiyacı lçlıı almacak !O.OOo 

kilo lmıl ı:ıı.rnman <:ti. 
11875.00 890.62 Temizlik amelesi lç!n yaptınlacnk 1250 takırl> 

ltışlık clblso 
G000.00 373.00 Tcmlzlllt nmclC31 için yaptmıacnk J.000 takım yaz-

lık elblso • 
7680.00 Si6.00 Temizlik amele~ lı;ln ynptınla.cak 1200 taıoııı 

postal 

Tahmin bedelleri llo llk tcmlna.t mlktnrlan ~ııltarda yazılı l§lcr ayn 11.ytı 
!tapalı zart u5Ullle eksiltmeye konulmu§tur. şartnameler Z!l.bıt ..:c nıuamclllt 
rnUdUrlilğll kaleminde t;örl\lecckUr. llınle 8·7 -040 paznrtca 6"' ~ ııııat :nTV 
dalml encUmcnı!o ynpılncnı.tır. Tllllplcrln ilk teminat m kb~Z vcyn melcturr 
lan ve 9.10 yılma. nlt Ucııret od:ım vcsfüal:ırlle 2490 numnrn.lı kanunun tart· 
fatı çcvre!!lndc hnzırlıyncaf:lnn tekllf melttuplannı ihale gUnU sa.at l4 d• 
kadar dalmt encUmene ,·crÜıelcrl lAznndır. '(5226) 

Topha!lede Dikim evi Md. den: 
Toph:ıııedc füi No. lı dikim cvlnln gocuk a.telycslnde gocuk dikmek n::c· 

re kOrk mııklnclerlle blrl1kte işçi alm:ıcnktır. Mezl<Or diklmevl a.telyclcrlnde 
kendi mnld.nelcrlle gocuk dlkmcğc tnllp olıı.calt l;x;Uerln eerolt1 llğrcnmek ll 
zere hergün saat 13 ten 19 za. kadar Toph:ıned:ı dlklmevl mUdllrlllğUne müa 
racnatlnrı llAn olunur. (15078> 

kaxıunt \•cslltalıırlle toldl! mel-:tupl:ınnı lh:ı.1e sııatlndcn bir ııaat evvellne ltıY 
d:ır Nl;1dcde asltcrl ıs:ıtın :ı.ıma komlsyonunn \'Crmelerl. Şnrtna.mclerl komls· 
yonda görülür. (10~) (~165) 

Cin.si Ml:ttnrı Tut:ın 

Sığır eU. 
Odun. 

kilo lira 
l 23.000 2i .060 
300.000 3.GlO 

Teminatı 

lira ıer. 
2020 60 

420 75 

lbalo gUntı vo maU 

10/7/ 9<10 
11/7/94.0 
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v ziv ti 

AKTtF. 
Xc:ııcu 

Altm: san KI~ 11121 ss2 
Banknot • • • , • , 
Ufaklık • ~ , ~ , • 

Dahı1de'kf Muhabir'ler: 
Altm: San Kilo~ 
TUrk Lirası • , • • • 

Hariçteki Mu1ıabfrl.e1': 
Altm: Salt Kilogram 6 691 890 
Altma tahvm kabil serbe:st 
dövizler • • • , • 
Diğer dövizler "e borçlu 
Klirfog bakiyeleri • , • 

11 cızine tahvUleri: 
~ruhte edilen evrnkı 'lak. 
diye karşılığı , • • 
Kanunun ~ - 8 maddelerine 
tevfikan Hazine U.ra.fında.n 
vaki tcdiyat • , , 

~etıedfJt cil.tdlınt: 
I'f carf !enetlcr • , , , 

E'ham ce ta1ıvilc1t ci1.zdan1: 
I Denıhte edflen evrakı nak. 

Al divenin karşılığı eshrun ve 
t:ahvilat itiha.rf kıymetle 

B Serbest eshıtm ve tahvilat: 
Avan.,lar: 

Hazineye kısa vıı.deli avans 
n!tm ve döviz üzerine • • 
Tahvilat üzerine , • • • 
Hıssecinrlar , • • , • , 
Muhtelit • ~ ı • , 1 , 

100.881.833.62 
10.344.941.00 

1.898.622.18 

441 -~~.73 

9.412.678.10 

58.233.08 

21.464.767.93 

158. 748.563.00 

19.310.196.00 

252.151.644. 78 

48.2·1i.S58.t)3 
8.265.882.28 

8.547.000.00 
8.620.18 

7.SOS. 722.00 

Yekun 

Lira 

113.125.396.80 

441.535.73 

30.935.679. t 1 

139.438.367.00 

252.151.844.78 

f:-6.513.741.21 

16.364.342.lS 
4.500.000.()\) i 

20.472.611.73 1 

G33.943.56854 

Sermaye • • ı ı • 
Thtiyat akce~: 

Adi ve tevkal5de , • • • 
Husus! • • , ' • • 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanwmn 6 :s maddelerin tev. 
fiknn Ha~lne tarafından vaki 
tediyat • • 
Deruhte edilıan evrakı nak 
diye bakivesi • • • • • 
KC!.riıhğı tama.men altın olarak 
ilaveten teda\ille vazedilen • 
Reeskont mukabili Uavt.en trr 
da. vnzed. • . , • • 

MEVDUAT 
Tiirk liras1 
Altın S. Klg. fi!l !>41 !l30 
Döviz taıı.hlıüdntı: 
Altm:ı tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı Kli. 
ring bakiyeleri • • , • • 
Muhtelit , r ı , , • • 

6.1SS.Gfı6.15 
G.()\)0.000.0v 

158.748.563.00 

19.310.196.CO 

139.438.367.00 

17.000.000.Chl 

19:;.so" noo.oo I 

32.537.678.56 
78.124.167.90 

3.298.46 

29. 714.936.31 

Yekurı 

1 Temmum 1938 tarlhlnderı itibaren: .Iskonto haddi ?O 4 Altm üzerlne % 3 

Lira 
ıs.oon.ooo.(J(l 

12.188.666.15 


