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l'~isee~~ 
'!kicJ 
Hata mı, 
değil mi? 

'Peten Fransası Ingiltere aley
hinde harekete mi geçirilecek 

f{eııcıı k 
ı·l'lııtaıt ontr· 'Unc teslim olmı~ uı. 
31r linı · ~0ııanması cilzU'll'rlnl C<.-r.a. 
"-reı<et':::ııncl.l )akıp lıatır.ıu lnglllz 
tl<& a.. .. 

0 
rnulı:ıknnıe Jcn ler anuııu. 

A>- V\I a fllrla 
"'ili. t!r r ' dly hunu '.ılılm 
~nı bvyı da\et oo~k blr b:ıta, u
•lııır kaı u dliııihfünıcdcn \ı:r.ımı1 bir 
ı ilhruı. 'arı &ayan lılr m"81ckdaş ~·>-

ıı.ı '"ıh 
ltı ber ı.. nber1 IUUcrlo Ç~mbcrln). 
"llrn- a11:ıı:ı,tu Jıl•C3. Çcmberlil.) nd!ı 

•• ._. ' tlf• l,;n•--
"llı.U >,.I b • •-.ıua, ~ğtr da\•nımna •le 
• u: ~{J ulan \'cllJ &y, işte lrJ d f:; 
.. Jl~tı ıuo bo~ lu dil,ilıuııcmck" tcu 
7 ., eııı.ı.~;uberıa3 ııın h:de:uıl mualıa· 
ı t:ır, ~·Ağır tlıwre1..:nn.muk bir 1.A. 

~ '~ı rrurı..ı ı r , u, ın bo.) hı du. 
IJir l"lı ! de bir 7~o 7.lyaı değil mJ. 
' cı lıı" ~U r.;ı;.Pr lııgllizlcr, kcndill'rloc , 
1 llıı 1 )UrıUit.:ıdcn ".)ının c!aba \ll- ·~·""..:.;;"•' 

!' il b .. 
ı ·uı ıa.. lr Akı~te uğrnrl:ın;a bu. 
l ll:,ırı "'~ '-' lkld u birıdlr: } a bit.im 
"''ela .. l.f!ıA.r•ın ikide bit lu•nllllc.rlnl 

ua\1"'.tnnı 
a~u fM•,·k )Olurııla ,>ap. 

Romanyada lngiliz 
aleyhtarı siyaset 

Berlinden gelen Alman elç:sinın kralla multkatını 
müteakip kurulan yem kabınede nazırların biri Alman .. 

f'elröl kuyularmdaki lngiliz mühendislerinin 
~°'"York 

vazifelerine nihayet verildi 
l.o ha.ı 

1 8~ ü - r:.omımyaJ.ı ıatarcs. 
.YI bu k b latı!a ctn.~1. yeni ko.b!nc. 
1.ıı..-e.,;:ıı ~ L-ıeC:ckı hancı~ e nazın ve 
larart.lrı ~rlıı:;ın şaıı:.1 dostu Alman 
ııı kal:ı!n ~l;;ur.u tc~kU etmı.ştlr. Ye. 
t!;ıu r:ıu c e cskı "Demir muhafıztıı.r' ' 
tı oıa :ness.ıı,er vo cltalllveUer nazı· 

:'ıılt dı '-" ,, 
'°ll.'llalı ~~ana Otto Rot laimll blı 
4on:ıııo:k· varılır. Hariciye nıızırı 

J Udur. 
1 "n Cıg • ""•lıl1ı1 ur.~nun rlynıetı altmcl., 
l r b U§ olan Y nl hiık<ımct bu ..... Un 

Yınu ın ° rı ı ha:ı e nejrcdcrek, B.iyıısctı • 
tıe •S. :ı ıııu.tmı~hır. 

t ıı ~~~ı J.ın~ct., l'toman .. anm b.ta • 
'"' nyıı. ,~: 1ethıdo de·rıı.m edeceği, Al. 
in ~ıd laiya ile daba sıkı te.,rlltı 

l tnl k bulunacaftı blldiıilmcktcdlr, 
l::a.rı btı abtne k1J,"'lllmadan e\'vel, Al· 
l\rı.r.,1 t:~·u' el · • sı Dr. r'o.brlçlus kral 
~ ·rı bir ::fında.n !;o.bul cdUınl§ ve u. 

t! zn 41 \kaç~a tıuıun"llU§tur. 
l:ıi!t 1 en P troı kuyularınd:ı. çatıpn 
1: ;eı "l. ntUh :ndl le?ln vndfclerine nl • 

t' \ .!rl!ı.ıı.,tır 
•oın "il , 

te ~,anyanm Ucrllne ho~ ı;örUnme • 
1...: ~ıı rak Almıı.nyr:.nm "a.rantt.slnı 

, ·~ r:a::1t ct ettJtii anlq~lıyor. 
~l.\.u 
IJ .11:lSTANJN T.\LEl'LEr.t .. ,,,, .,l . .) 

1 ı ~·ı ~·c:, (.1 •• 1.) - Yarı ı C'>. 

1\ ·:. ıı .ı~ ıu.ı lelıliH elllhnfşlir: 
• lıflıJıı\ ıı . 
· ~ . 1 ı " 'U nıl hıı,::11 ~:ı"ıal ırın • rıı ;ı • , ,, • 
1 rıı 1• Honııın:,adıı vaziyelln 
l ıı·ı.ı~llıen S3 ) rimu:ı;) en o1makla 

il" 11Un>; ııın ulfcıl llchillr. 
ıı ı ıotıer l I' . a~ur o an •Omcn nıah:ıfılinc 
~Jın:ın nskert ve snir ıe. 

Fransız somalisı 
~-· ·kumandanı 
~t-rekeyi tanımadı
~ hildirerek ltalyan 

\lrahhaalannı geri 
çevirdi 

"' ha ı:tı11orJ,• -
c\ Jkıını11 •• öJ - 1''ransız Soın:ıll~i 
~ 11llanıarnrtanı f..:l'ncral Jnnıhyonı 
~'"l'ıncı :ı ' 'c lıtıly:ınl:ır:ı karşı mu· 

lltııhh l' karar \ermiştir. Jtnh:ın 
tı,ı :ı~hrı d" .. 
~· 1 lch'ığ un ıııuınrckc şnrıı:ı· 
ı 'Yareı cttnck üzere scncrnli 
, taıl·nrı ~lrııi~lcrrlir. ll:ı~kumnnclnn 
•a.llıttıad Rurahhoı.l:ırm:ı müt:ıreke:)i 
!~11 1 111~111; 1 .'·c. hcrrıcn cckilrıırlc· 
1, >-l}'l'I ı n11şıır. :\tur:ıhlıa~l:ır hu 
·1

111 ht ı·~rşısınıh mii•arekc ~:ırlla· 1 lı ~ 1 ., 
ilıtın · c "•cıtcn ::ılcl;:ıcele çeki· 

ı~Jcı <.:ir. 

d:ıbir lüzum~uz olıuukla beraber. J jansının BUkrc;, muhabirine göre, Sov 
M:ıcar. Horııcn ilıtiları, şinıılilik ol- yetıcr bugün noı:nanyadan bru:ı yeni 
sun dlplo.m:ııik sureli Jı:ılle do~ru arazi tnleplerlncle bulurunu§lardır, 
~itrnc!:tc<lir. Cu !>itılıacla h-ınırelli bir Muh&blr, So\'YeUcrln Tuna Uzerinde. 
noliJct inki~ar etmektedir. 

Mnc:ır horiclye nazırı, Bclgrııt ve 
Ui'ucştckl Mncnr elçilerini kabul 
clıni,tir. Mczki'ır elçiler Buıl11peşte. 
ye, nonınnY:ı \'C Yugosla\ yndııl;I ''D• 

ziyct \'e bu iki mt-ınlekcl lıük(ımcl. 

lcl'inln lıissly:.ıl ,.e nokıni ıınzarları 
hal\kırıcl.ı nıııfoc;sııf raııorlar \'Cr

nı<'k üzere l{clnıiş lııılunuyorl:ır. 
S'l\"YETLl:m 1"ENI TALlı;pLERDE 

lltl Rl'LUNDUl.All ~ 
Ne\')'"ork, 4 - Assoclatcd rrcsıı a • 

ki Romen limanlannda. ve bu nehirle 

I'nıt nelılrlerl Uzerlerindeld bazı köp 
rUlerC:e kontrol hakkı talep ett!klert. 
nl llAve etmektedir. 

ROl\lANl'ANIN BiR TEKZlBt 

Dükrq, -i (A.A.) - Resmi mahf!l· 
ter, Romanya.nm oı-ta A ,·rupayı ali.· 
kaılıı.r eden m~clelerln eullı .ro:ly1e 
halli için Roma<b. bc}'D~lınilel bir 

konferansm lçtlm:ıa davet edilmcılni 
teklif eyled1A1 hel:ltında.!<I habzrlerl 
kati surette yalanlamalüAdırlar. · 

İngiliz abluka nazırı 
"ltalyanların naturalar.ıncla nevibefer dü§man

lığı yohtur, onları hala davamızın 
mütte fiki addetmekteyim" dedi 

B!r ltalyan denizaltısı ve bombardı
edildi man tayyaresı 

Lou:lra, :i - Umumi barptc 1-
talyadaki lngili.z ordusunda ltal· 
yankırla beraber hnrbet.miş olan 
al.ıhı ka nazın Dal ton. gazeteı:ilcr 
birliğinin \'<'rdlği ziynfette bir nu
tuk sôylemistir. Nazır, lngilter.cnin 
kat'i neticeye kad~r hnrbe devam 
hususundaki azminden ~la şilphc 
edilemıycceğinl tebarüz ettirdik
ten sonra. İtalyanın 'h.ızi:rcll hak· 
krnda eunları si>ykınişlir: 
"- İtalyanların Almanlardan 

evvc.l aklıselime rücu edeceklerini 
uı.nn"dl"Iirn· ltal ·r.ıılarm dahıı iyi 
hislrrl \'e şerefli bir mazileri \'ar
dır ve naturalarında ne\'·İ beşer 
dUsmanlığı )oktur. ltalya), da\•a • 
mızı hala bilkuvve m~vcııt l>ir nıü' 
tefiki addelmelttcyim.,. 

METEl\IM,\ HfCU!\llJND,\ 
ır,u,v \11."f. \IU?\ Z.\ YfATI 

DUnkU İtalyan tebliğinde, Me· 
temmaya hücum eden İngiliz kol
larının. şiddetli bir mukabil taar· 
ruz nctlceııi p\lskürtülcrck 60 mak
tul ve bir miktar mitraJyö:: bırak· 
tığı haberi hakkında, dUn Londra' 

tahrio 
da s:ılahi,retli m~haf;l ~u b:y:.n:ıt· 
ta bulunmuştur: 

Hakiki \'aziyet şudur: 
"Takriben bir bölük \'C Habeş 

çete kuvvetlerin-len m\itceeklcil bir 
m\ifrı>z<', takriben bir tabur kadar 
kuweti olan ltalyanJara karşt hil· 
cum etmiştir· Zayiatırr.ız bir mak. 
tul, on raralıdan ibaret olun, hiç
bir nıitralyö:? kaybedilmemiştir· İ
talyan za};att 3 İtalyan zs.lılti ot· 
ma!c Uz:erP., 3 misli fazladrr· .. 

İl\'GtLlZ TA \ "\ 'ARELE Rl:StN 
ZA l'l.\TI ' ' Y, BlR 1\1,\l,T.\ 

RtCUMU 
Kahire. 4 (,\ . A.) - Ha,•a ne· 

zarcti tebliği: 
Cenubi A-frikada ordu Ue müşte· 

reken hareket eden tnglliz hava 
kU\'VCtlerine mensub bombsrdunan 
taryareleri, Habeş • Kenya Jıudu. 
-lunda Moyale mrnt.-ı.kastnda bulu
nan l.ıir ordugah ch'armdaki topçu 
mevzilerini" hücum etmişlerdir. Bu 
mevzilere a~r bombalarm tam isa
beti ve eh-arda bir cephane ~po· 

( l'a.:ısı <i üncüde) 

Jngiltecepe karşı .. 
Fransız· Alman • ltalyaa 
Teşriki mesaisinden 

bahsedilmiye başlandı 
lngilizler 

Fransız 
donanmasından 

Kaç gemiyi 
zaptettiler ? 

Mütareke şartlarında 
Süveyş kanalına dair 
gizli maddeler varmış 
Beri in ve Roma 'f Fransa ,, nın tota
liter devletlere çok yaklaştığını söylüyor 

Fransız donanmuı kUçUkl\l bU;>1lk
ıu 180 parça gemiden mU~ekklldi. 
Bunların arasmcı. Almanlarm cep 
ıalılıla.rma kar~ olarak yaptl&n 
Düllkerk -ve -Stra.zburr ile beraber be§ 
bilyUlt zırhlı vardır. Aynca l layya
re geml&I, ı deniz t&)'Y&re ana gc.ınlal, 
7 atır knıvaz.ör, 12 hatif kruvazör, 
k6ıÇUk kruvaz.ör denilebilecek 32 muh 
rip, 30 multrlp, 12 torpidobot, l deni. 
zaltı kruvazörü, 39 u blrtııcl ımııt ol. 
mak ~ere i7 denlzaltı gemlııl ,.e mü
teaddit mayn dökUcU veaalre genıU•rf 
bulunmaktadır. Tonajı t&krlben 600 
bindir, Harptenberi zayiat .aekiz tor. 
pldo muhribi, bir mayn krunzörU \'e 
bir denizaltı gemisidir. 

Amerikada 
ingilterenin Fransız donanmasına karşı 

hareketi memnuniyetle karşllandı 

3 Temmuz harekatından sonra 
eimwye kadar nlmabilen haberlere 
göre \'ıı.z.iyet şöyle olmuştur: 

1 - 26;)00 tonluk Dilnkerk zrrh
lm Oranda tahrib olunmuş ve ka· 
raya oturmu~tur· Bu gemi 28·30 
mil aUratindeydi. 8 tane 33 lük ağır 
topla nıücehhezdi. 1 9~6 da yapıl. 
mıştı. Bu geminin eşi olan St.raz
burg ba2.1 küçük gemilerle beraber 
ka<;mağa muvaffak olmuş. fa.ka.t 
yolda bir torpille ağır hasara uğ
ramıştır. 

l\c\ yor k , 5 - Donanma hıid.i· 
nesinin !ngiltcreylc Mareşal Peten 
hükümctl arasında zaten pamuk 
ipliğine bağlı duran slya.51 mUnase
batın b~bUtUn kesilmesine sebeb 
olacağı sanılıyor· 

Tamamiyle Alman hUkümctinln 
emrinde bulunan Mareşal Peten 
htikümetinin lngiltcreye karşı Al· 
manya ve İtalya ile te§riki mesai 
etmeııi ihtimali olduğu bile ileri su· 
rillmektedir· 

Bu mü.nasebetle Fransa - İtalya -
lapanya arasında bir Latin bloku 
teşkili mrıeelesi yeniden ortaya a· 
Wml{tır· Bu işin başarılması için, 
yakında Pcten - Veygand hlikümc
Unin istifa edeceği ''e yerine La: 
val - Bone hükumetinin iktidar 
mel'ldinc gelecPğindcn bahaedil
meoktcdir· 

2 - 1910 te yapıhuı 22189 ton- Mare~al Pcten hUkümeU crkiru· 
luk Pro\'a.ruı zırhlısı Ornnda ya.ıı- nm Almanya ve İtalya tarafından 
mı§hr. Bu gemi 21 mil sUr?ıti-ldey
di, l O tane :l4 lilk ağır. 14 tane 
13,8 lik orta. topla mücehhezdi. 

methedilcrek göklere çılı:anlma.sı 
§ayanı dikkat görilluyor. Dün ak
şam Romadan ~öyle bir haber ya-

Bu geminin eşi olan Brötany O. yılmıştır: 
el ,. po-k 'oa' l ''Fransız ricali arasında yeni bir ran a ma~na ._ar .... ... .mıı; ır. 

Avrupa kunnak hususunda Fran-
3 - 3SOO tonluk 33 mil süraUn- sanm Almanya ''e İtalya ile sıkı 

de ve 8 tane 13,8 l!k topla rnilceh- surette teşriki mesai etmesi lehin· 
hez Mogador filotilla rehberi ge- de ku\'Vetli bir cereyan b~göster-
mi Oro.nda batm~tır. miştir· 

i - Komandan rest f:;imli nn Frans.aya karşı İ~giltcrcnin ta-
hin tonlu!< ve 26 tayyare •a.c;rran 1 kt~ı,r n~manc va~,;y~lt, ~~ayı 
tayyare ana gemisi Oranda· bat· 1 to ı er vrupa mı c erme ıraz 
mıı;tır. daha yaklaştırmaktadır ... 

ı.ı f neıuınıı 4 tiıı~ıido i <ltZl.l .MAODEl,ER 

Bulgar dahiliye 
Kahire, 6 - V~fd rrrkaamın ni· 

şlrl e!Kilrı olan Elmııır gazetesinin 
lstihbarat:na göre ltalya ile Fl'3ll
u ve 1'~raruı:ı llc Almanya arasm-

d& aktOOilcn mlltarekcde SilVeJ.'§ 
kaııalma ait bazı gizli maddeler 
Vardır· 

1NG1LTEREN1N HAREKET! 
AMERİKADA. MEMNUNİYET" 

LE KARŞILANDI 
Londra, 5 - lngilterenın Fran .. 

BiZ donanmasma. kargı ittihaz etti· 
ği hareket ve Çörçilin dllıi a.Jqam~ 
ki nutku, dlişman memleketler 
müstesna olınak Uzere, blltUn dtın• 
yada tasvible kara.ı1amm§ ve lıı• 
gilterenin. kat'i neticeye kadar har
be devam amıiJıin yeni bir tecelli• 
si telA.kld edilmisür. 

Gelen haberler, Amerika efUn 
(Devamı .4 ancfide)ı 

Majinoda harp 
durdu 

Alman kıtaları Llyonu 
ter kettiler 

Llyon, 3 (A.A.) - Kajino hattmın 
son kıtalan da Fra.n.siz kuınand&ıW • 
ğtmn davetine icabet ederek ate,ı 
kcıımi§lcr ve bu yllzden Liyon ııehrin· 
<le kalmakta olan Alman kıtaatı ııeh.. 
ri terketml§lerdlr. 

FRANSIZ RADı:·osuNUN 
\'AZIYETt 

Berlln, 5 (A.A.) - MUt.arekc ko -
mlsyonu Fr&Mız radyosu meaeleıılnl 
m\lzakcrc ctmı,,tir. Alman komlayoııu 
işgal altında bulunan arazide Alman • 
lar tara.!ından sansUre tAbi tutulma • 
dan r.·ra.n.sız hUk<ımctlnln mesullyeU 
nltında radyo neırlyatı yapılm:uıma 
müsaade edllmcsiııl kararlaştırmıştır. 

nazırının beyanatı WJ:Zl/Itfh'll 
"Seferberlik yapmadık, 1- . ,: 

•u1~.{;;~!:z~~dil ı Mısır kralının malıka-
1 

bU:~r~ (A.A.) - Almaıı ajansT ne s ,· ne • bom b a d u• • şt u• • J 
Ootu • ba~: 13ulga.r1stanındald Gor. 

na cumada yapılan mUU tir tezahUr 
esna.aında da.h111ye naz:ın bir nutuk t 1 
eöyllyerek ezcUmle deml.ştlr ki: o• 1 en e r 
"- Bu tehdit ve tebllke zamanın_ var 

da Bulgarbt.aıı dalma sUktlneU muha. 
faza etml§ Te seferberlik yapm&m.r§. 
br. Bulgar ılya.sett tadll aiyaseU ol -
makla t-craber, aynı umanda sulh 
JlyucUdlr. 

Lolıdra.. 5 - 1ngillz deniz nezaretl-1 bomba atılm!§, bir bomba Kral Fa -
nlD tebllgi: ruğun malikA.nealne iaabet etmtıUr. 

1akender1ye ll;Zerlne 1taıya.n tayya.. 'Oç Jd§t ölmUııtUr, dört kigl de yara • 
releı1 bir taarruz ya.pmI§lardır. 82 l.amm§tır. 

• 
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HAZRETİ MUHAMMED 
<HAVA T 1 > fi;:;:===~:::::uı._, 

• 
1 LK VES KA • 

1 
(ibni lshak}ın kaybolan eseri esas tutularak 

tBNI HJSAl\1 
tarafından 1200 yıl ~evvel yaz.ılmıf 

Hz. Muhammed hakkındaki ilk biyo6rafi 
t'Url<Çt1Jt1 çe~lrı:ıı : 33 MuhlddBn Türk 

ihtiyarın bu itırazı üzerine di
ğer biri kalkıp: 

- Muhammedi aramızdan ko -
\alım, yurdumuzdan 5ürelim!. 
dedi. Bizden uzak olunca dilediğ• 
~ere gitsin!. 

B:ı~ımız onun hcliı~ından kur -
tulur ve i5lcrimizi bildiğimiz gibi 
idare eder ve tekrar intizamı te:ıis 
ederiz!. 

Fakat rıne Necidlı ihtiyar dedi 
\i: 

- Bu tedbir de hiçbir i-.e yara
maz!. Sizler onun güzel sözlerini. 
tatlı dilini işitmediniz, bunlarla 
insan!ann kalblerini na~ıl kazan -
dığını görmediniz mi? .. 

Tanrıya andederim ki, "z bunu 
~ apaca.k olursanız, ben güvene
mem ki, o hu sefer bir bedevi ka· 
hile nezdine yerle~esin! Sonra on 
lan o diliyle kazanıp kendisine: 
uydurarak sizin üzerinize saldrrt
masın ve sizin elinizden J1ftkimiye
tinizi alıp sizlere gönlünün diledi· 
ği gibi muamele etmesin! •. Onun 
için ba~a bir tedbir bulun! .. 

O vakıt Ebu C.Chl söz aldı: 
- Yallah, .benim ak!ıma bir ~Y 

geliyor ki henüz hiç biriniz akıl e· 
demediniz!. • 

Dedi. 
Kureyşliler bu fikrin ne oldufu

• nu sorunca Ebu Cebi: 

- Benim reyim ı;udur ki.. dedi. 
Her kabileden birer kuvvetli, asil, 
~üzide genç adam seçelim! Onlara 
1>ircr keskin kılıç verelim!. Bunlar 
hep birden tek bir adam gibi o -
-.un üzerine hücum edip öldürsün· 
ler!.. 

Böylece ondan kurtuluruz! .. On
lar bu işi böylece halledince o va
kıt onun kanı kabilelerin hepsi ü
zerine dağıJmıfj olacak! .. Abd Ed· 
dar oğulları o vakıt bütün kabi • 
lelerle harp edemezler! Diyet ak • 
çclii ile iktifa edecdclerdir ki, biz 
bu parayı onlara \'eririz! 

O anda Necidli ihtiyar: 
- lşte bu adamın öğüdü biricik 

ıyi öğilddür! dedi. 

Kurultay bu kararda mutabık 
• kaldı, da~ldıJar. 

Hz. Muhammedin evini 
terketmeai 

• 
O vakıt Hz. Muhammede ~l:r 

rail inip: 
- Bu gece}·i her vakrt yattığın 

yatağında uyuyarak geçirme! 
Dedi. 
Gecenin iıçtc biri geçtiği saatte 

Kureyşliler Hz. Muhammedin ka -
pıı::;ı önünde toplandılar ve onun 
üzerine satdmnak için uykuya dal 
masını beklediler. 

Hz. Muha.i.ırned bunu görünce 
Aliye: 

- Yeşil renkli Hadramavt (1) 
hrrkama sarınıp .benim yatağımın 
üstünde uyu! 

(Hz. Mtihammcdin bu hırkayla 

(1) Arabistanın ctntıbunda sa
hil memleketi. 

yatması adetiı diJ .. Sa:ıa bir fena
lık yapmıyacaklardır! dedi. 

Kureyşliler Ilı. l\1uhamıncdin 
kapısı önünde _ •ırdukları sırada. 

ara1annda bulunmakta olan Ebu 
C ~ı oıılara cltdi ki: 

- Ilz. ~Iuhammed ::anıyor ki, 
siz ona mut~ .. ·a t eder$CJ1iz .. özde 
Araplar ,.e Acemlerin bakimi ola -
cakmışsınız! Glıy'.1 öldükten sonra 
tekrar <lirilecekmifsiniz. Erden 
nehri boylarıııdaki bahçeler gibi 
bahçeleriniz olaca1,mış!.. Fakat 
~ayet ona U}"'llU) acnk olursanız. o 
\'akıt hepınız katlolunacakmıc:<:ı · 
mz: .. Öldükten sonr:-. yine dirile • 
cekınişsirtiz ama. bu sefer cehen
nemde yanacakmı~smız: 

O anda Hz. l\luhanuned dı5arı
ya çıktı. yerden bir avuç toprak -a· 
lıp ont:ınn ba~!arı iızcrine serpti \'e 
Ebu Cehle: 

- Evet, dedL Den bunu soyle • 
dirn! Ve sen ~onunculardan~ın!. 

Tanrı onların hepsini rüyara 
daldırdı öyle ki, hiçbir ~ey göre • 
mez oldular. Fakat Hz. Muham -
med onlara ~u sureleri okuyordu: 

"Hikmet sahibi kur'an §ahittir 
ki, sen doğru yol üzere bir pey -
gambersin .. ilah ... " 

1 
Ta şu ibarelere kadar: 
"Biz onlann önlerine ve artla • 

nna Hail çektik \e onları bir foeY 
görmemeleri için karanhklarla sar
dık .. " 

IIz. Muhammed bu sureleri o -
kuduğu zaman, bütün oradakile • 
rin ba,Ian topraklarla örtüldü \'e 

Hz. Muhammed dilediği yere gi -
debildi. 

Neden sonra ontara dahil olmı
yan ıbiri geldi ve kimi bekledikleri
ni sordu. Onlar cevap verdiler: 

- Muhammedi! 
• O vakıt bu adam dedi ki: 

- Tanrı sizi utandırsın! O çok· 
tan çıktı. başınıza toprak serpti ve 
yoluna reyan o!du!.. Görmüyor 
musunuz size ne olmu~?. 

O vakıt herkes elini başına go • 
tfirdü ve ba,ıannda toprcik gör • 
düler. Bunun üzerine e\·c girdiler. 
Yatağın üstünde Hz. Muhamme • 
din hırkasına sarılı Aliyi görünce: 

- Vallah, i§te Mtihammed hır
ka ma sannmıs uyuyor!. 

Dediler. 
Ve sabaha kadar bu zanla bek

lediler. Nihayet sabahleyin yatak
tan Ali uyanıp kalkınca o \-akıt: 

- Bizimle konu~n o adam ger 
çek söylemi~! dediler. 

• 
T anrınm Hz. Muham· 
mede hicret müıaadeıi . 

vermeıı 

Bundan sonra Tann Hı. Mu • 
hammede hicret eylemesi i~n mü • 
saa<le verdi. 

Zengin bir adam olan Ebu Be
kir, daha Hz. Muhammed kendi· 
sine hicrette arele etmemekle mü· 
kel!ef olduğunu, Tanrırun kendi • 
sine bir yolda' bah~ecek~ bu • 
nun Ebu Bekir olacağım ümit et
tiğini söyler söyleme%, iki deve 
satın alnu~tı. Bunları hicret e-• 
dikliği takdirde hazır bulunmak 
üzere e\inde beslemekterdi. 

1 (Devamı ı•nr) 

ff A .BE~ - Akşam Postast .. 

Reisicunıhuı 
Yalovayı ~erefleridire

cclderi söyleniyor 
Ankam, .; - P.els:icumhurumuz 

Milli Şef 1smet İnönll'nl.in y:ılunda 
blrka~ sun ' . " at etmek tl? 
Yıılova)• ~ · "'e-ıaireccklerl ııö· · • • 
mcktcdlr. 

-o---
Kalay tüccarı iki 

sene sürgüne 
gıdecek 

tki gün içinde havadan 
yi·:;de 33 kar temin 

etmiş 

Kalay ihtıktn yaııtı~ı iddıaslle ıt
riyat taciri Robeno Polltı aleyhinde 
açılan \'O mc,·l:ufcn cereyan eden da. 
va dün ycctncl asliye ceza mahkeme. 
ııinıle ueUcelenm•. tır. 

DUı kU celsede btanbul mınt.a'm tı
caret rnüdUrlDğUn•Jen gelen cevap o. 
kunnıu§tur. Bu ceveptıı, Robeno Po. 
litinin 19 §Ubatta lzmlrdc Ben Ma • 
yor llrnmsınd:uı kilo.sunu 300 kuı uşa 

,ııatın altığı 1010 ·•llo kalayı 21 §U • 

batta latanlrulda. Avıam Rodrlg'e ki. 
l°"'u 400 kunı~tan satınıık surcLilc 
l<alııydl yltzdc 15 kt.r bile fazla iken 
daha zlyade kAr ettl~i \'e Uııt:ellk ay
nı malın toptancılar ı.ırasında bir el. 
den diğer ele geçmesinin zincirlemıı 
ticaret mahiyetinde olduğu ve fiyat 
murakabe ltom!ııyonunun bu al~ ve. 
r!atc l>titun suç unsurlarını toplu gör 
dO@ blldirlllyordu. 

M Udde!umum!, maznunun bu alış 
\·erı,,te hııtt~ kalaya \'C paraya elini 
bllo ııOrmeden zincirleme uı;uJlle iki 
&1ln lçeraindc ha.vndan yUzde 33 nlıı
btt'.ıde 1:1\r • • ı ett.:.;ı ve kalııy fı. 
yr ı y 'lk luıem ıc- -:cbcp oldu~-unu 
aöyliyerek '•CJ.:lyo t~leblnde bulunmu~ 
tur. 

Maznunun iki ıı. ruJ.:atı müdafaada 
bulunduktan aoııra hfik'ın ceıaeyi ta. 
tfl eucrek cvra.kı tetkik etmif ve ı . 
kinci celaede kararı bfldlrıni§Ur. 

Mahkeme, naznunun yulcnnda. ya
zılıı.n kaiay alım satımını m.!111 ko • 
runm& Jtanununun 32 ne! madde.'!ine 
r)•kırı gl>r -rtl3 ve 50 uncu madde mu. 
clbince 600 !ıra ağır para cezası ile 
::?S lira mahkeme '11a&ratını lldcme • 
ıtne ' 1 Ud .s~ne lldCcU~ Eskigehfre 
ıUrrUn cclilmwne karar vcrrnl§Ür. 
Muha.keme blttıği.ııaen mevkur ser· ı 
be.5t bırakılmzıtır. 

Univerıitede 

Diploma merasımi 
yarına bırakıldı 

llaartf Vekıli Hasan Au ~·ucelin 
'O'nlver.sftede buztn yapılmuı mu • 
karrer olan :ilploma tevzii muul • 
mlnd ı bulunmak Uzere ıehrlmlze gel 
dlğtnl dUn yun~Uk. 

Dlplom& te\"Zll meraalmi Maaril 
Vekilinin ıördUğU lüzum Uzerine ya -
rma teWr edilml§Ur. :Ueraaim yann 
aaat onda Üni\•cmtenin merkez bl • 
nuı holUnde yaprlacak, lılaarit Ve • 
klll ve rektör birer nutuk aöy:iye • 
ceklerdtr. BUtUn fakültelerin yeni 
meıunları dlplomalannr aldıktan 
IODt'& bir geçit resmi yapacaklar ve 
aonra. her fakUJterıin mezunla.n na -
nuna. birer ıenç, vekU ve rektörün 
bltabelerlne mukr.t•·lcdc bulunacak • 
!ardır. 

Ankarada bir otobüs 
kazası 

DWı akfam Ankarada bır otobUs 
ltu.aaı olmuotur. Bahçeli evlere gi • 
deıı 2:5 numaralr otobtımın arka çıı. • 
murlutuna iO nwnaralr otobUs çarp. 
mq, öndeki otobtltı elektrtk diretine 
yüklenmemek için dlrekatyonu aU • 
ratle krrdrfmdan hatif meyilli olan 
yold& devrllmllfr. Dokuz; yolcudan 
6 aı: hatlf, 3 U atır ya.ralanmroır. 

iatanbul radyosu ay 
batında çalışacak 

Ak denizdeki 
şileplerın1iz 

- . -

Bir kısmı geliyor, bir j 
kısmı da yükünü 

boşaltıyor 

Orun limanında hıılıın:ın Tun ,.e 
1nıı l ~ilcıılcri lınkkındıı lıl!; bir 
mnlı"ııııal :ılın :ıınııdıi:{ıııı hu s:ılıuhki 
gıı'lete!rr \'azı~·orlar<i ı. Tlıı şileple· 
rln ~:ıbiplcrindcn ül(rcndiğinılıc 
nıız:ırcn. \llziyeı iiylc tlcğlldir. nı. 
liıkis inal şilebi lı:n:irnnm 2!l unda 
Ornndnn hnrekct <'lli,i:ini ve snlı 
ı::uııü de '.\lallııclnn geçliğini hilılir· 
nıiş; Tan rnpurtı be temmuzun i 
ikisinde Orıındıın hıırC'kct cıtl~inc 
d:ıir bir klgraf çckmişlir. 
Diğer şileplerimiz hokkındıı dn ı 

ınalümal gelnfr~tir. Demir şilrbi 
Bırı1elona Jiınanındn olup yükünü ı 
ho~altır boşnllmoz lrnı·eket cıfccck. 
ti l'. 1 

Diğı•r şilcplcrimiz de M:ırsilyndn j 
lahliye vc.ssitinin işlememesinden 
ve limanda durmanın tehlikeli olır 1 
şund:ın ~ ıikleri ni hoş:ıllm:ık i cin 
Barscloıı:ı~·ıı gitmlşlcnlir. Hnlcn Q· ı 
r ·ııl::ı t:ılıli~·c ile ıııcşyıılclürlcr. 
Yükleri boşnlınca hemen ı<.ularınıı
zıı hareket cde«'eklcrdir. 

. Fon Papen 
Bu sabah şehrimize 

geldi 
.\lınany:ııım Ankanı efıri Fon 

Pnııcn hu sabah Ankaradnn şehri. 
ın izt• gelmiş ''e Il:ıyılnrp:ışnda Al· 
ınnn konsolPsluk crkıinı tarafından 
knrsılanını~lır. Biiyiik elçi, hüku· 
metinden :ıldığı müs:ıade üzerine 
~elıriınizc lıir iki gün istirahat 
edeceğini bu seyahatinin başka se
btbi olmodı~ını söyle-mi~lir. 

-o.---
F ransadaki talebemiz 
hakkında gelen yeni 

malUmat 

Meclis reisi 
Bu sabah Ankaradan 

şehrimize geldi 
Düyiik :'ıfiJlet '.'lleclisi ltcisi AbdiıJ· 

halik nenda lıu sabah kl ekspresle 
Ank:ırndıın ~ehrinıizc selmişllr. 

---o-

Yahudiler Roman
yadan çıkıyorlar 

Bu sabah gelen l'on,·ansiyonrlle 
şrhrimizc l 2i kiııllik hlr ı.~h mül
teci karile~i ile hir Homanyalı \':r 
lıuıli Oİll! ge:miışllr. 

Hoıu:ınyadnıı nrlenlcrin anlattık· 
!arına söre Roman:r:ıd:ı bulunan 
Yahudilerin '"tııirellcri son ıaman. 
l:ırda ınü,killcşıııiştir. Buyiizden 
hir tok Yslıııdller Romanyayı ter· 
kelmcye hazırl:ınmakladırlar. 

Limon fiyatları . 
1ıal;,aya leni sipariş edilen li. 

monlar kara yolile gelirildiği ıHlcn 
pahalıya mal olmnktarlır. I.lmon 
tacirlerinin miiracaah üzerine va· 

.r.iyeti tetkik eden fiyat rnuralı:ahe 
komls;)'onu ~:ılnıı: "'eni~ gelen li. 
monlnr için, c,·velcc tulilt edilen 
fiyata yüzde yirmi ı:am yapılınasr 
nı kabul ctmi,tlr. nu l\11rel1e fiyalı 
100 para olması Jazımgl!Jen linıoıı 
üç kuruşa satılolıilcecktir. ı-·ak11t 
şehrin ekser :rerlrrinde limonu heş 
kuru~ıan a~ağı almak kabil dcğlJ. 
dir. 

Nafıa Teknik Okulunun 
bu seneki mezunları 

Yıldred:ıki Nafıa Teknik 01-i:ulun • 
dan bu yıl mrzun o!an talebeler dUn 
ak§&rn mektepte :>il' Yed& ziyafeti 
verml,,lerdir. Bu YJ1 mektebin mU • 
hendis krsmmdan a:.s ve !en memuru 
ktammdaıı da 26 talebe mezun olmu~. 
tur. 
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Doğru 

Değil mi? 
Anadolu banliyosun 

da yüksek atlama 
mecburiyeti! 

! Meuim dola,'Blltı Ana.&ılu ban)l
j .l osund:ı yoku ·rnlı..-tan blri.."11ç mbll 
i artnıı,tır. Bütlio hnl b<ıyund11-.I 
j sayfl~elerde oturan halk llabah ak • 
i ,anı eetıre jnlp di.inm<'l.tcdir. nunıı• 
l da, ,·oteularm, bilha&M ı.adm , .e ı; .. 
! cuk.aarın maruz kaltlıf;ı mU:kÜI ili' 
İ 1·AL1yete l~ret ~e~ğı1. · 11 
: Bu hattın Oeviı.11, l\uçükyalı, 1'11• n ıc 
i ous, Söt.lthi ,.e Sus.diye btasyun • enı~ 
J lannın peronn ı;olt darılır 1•e katanıl t..,,11 

1 
u~ınliıpna klfa:ı et ~tnıe~tectlr·ı \·eren 
Bilh&Ma ak,amlan 17 • ıs '-agotı• tiaı 

dan mürelJtcp k:ıların orta l erin • tla.n 

l 
doo ancak 9 \ag-on kaduı peron' rıı 
raatlııruak1 a diğer 15 • 9 'aıon htı 2• ~~rtnı 
tan ,.e aoodiln peron Jtarlclııde kal. ~Un 

tdan 
maktadır. Bıı ~ıniyetto r.e.ınln, ,.11 • n 

1 gonlardan !;Ok al!;akta knlmakt.a. ,., ~ll 
ı yolcul&rın lnlp blııl'hllmesl, .,~~ eır 

! atJclizme ı:aJıımarıuıı olonlar Jçt.o. ilen~ 
i lmklnsı7. bale ,eımı, bulunnıa.lrta • rııu 
i da. K1'tarm ön ve arkasmdakl ~· ~·ad 
İ gonJarda bulunıuılarm, bu btıuyon• r hıl 
! lardan birinde inmek ~oJn, \•agonla • 1' 
! rm içleri.nelen Uerliyettk orta taraf• 
: lara ıclmelerl lcsp etmdcto, tM<a' 

A11/;nrn, ~ (A.A) - llariciYc Ye· 
kfılelinden biluirilmiştir: 

Fr:ıno;adaki lnkhemiı hakkında ' 
bugün \'eklilelc ~eJen malünınt a,a· 
ğıdotlır: 

J bu cJa uınuı sUrdüfünckın ban def• 
Kongre : tren hareket edivt~kte ,.e ineceJI 

SıırJycr jJk okullarındaki. J'Oksul ! ~olcmar da bir tstu1on ötıtye ka .. 

l - Bordo'y:ı :<nHmcn v:ırmış 
olup Pel'igııeııx ~chrin,de ycrlcşll
rllıncleri temin edilmiş buhınan ta· 
!ebeden bir kısmıhın isinıleri! 

Cemile Allliycll, K:ıdrnnol, l\lelı· 
met Hıınyol, Süleyn;ııın Barda, \ 0 c
ılad Dicleli, Enıin Bankoğhı. Şekip 
Çopuro~lıı, Cengiz Uluç:ıy, Ali San. 
ılobr:ı, C:ıhit Tarancı. Suphi fgan, 
Şinasi Yılın, Fuat nil.ı;:cn, Alıleddln 
Tezol, .Jıık Baliknr, N:ıci Korkmnz, 
Suzan Ker,·on, Yani Toptn:ı;, Anna 
lzcmonel. 

2 - Toulou.,·d:ı lıuhınnn l:debe 
isimleri: 

Orhan Ksrokose ''e Özdirik. 
3 - ~Iarsllyad:ı bulunan talebe 

isimleri: 
Celal Uslar, Hif:ıt Cinci. 
4 - Dordo'<la bulunan vnlanıfaş. 

Jarııı isimleri: 
Ayzislnzi, Ziyaeddin Ali, Tevfik 

Tilnıcr ,.c kansı. 

Bu sabahki ekspresle 
gelenler 

Bu sabah gelen Seınploıı ekspresi 
şehrimize 1" eC"nehi getirmiştir. 
Jtalyanın h:ırhc siı'mesinden sonra 
A \'rupııdan gelen yolcu adedi a-
garl lıadde inmişti. Bıı sabahki 
ecıırbl yolcuların fazlalığı ise harp· 
ten sonra mcyclann çıkan bir takım 
ı:ütlüklerln )'av:ış ynvaş ortadan 
:kalktığım göstcrmcktedir. lki Alman 
sıilesi, hir Frıınsıı kndını Ye üç 
İngiliz iş :ıdamı bu sııualı seıcnler 
nrasındatlır. 

Suriyede tetkikler yapacağını \•e 
orad:ın 1tnzclc"inc lnzıl:ır Yazaca
ğını söyliycn Lıir Almnn g:ızctecisi 
de gelmiştir. 

Eroinleri yutan zehir 
kaçakçısl 

ü. · .Ud::ı ·- :ncaahmet ;mc_ ... • _ 
clvarmda yakalanan ııabıkalt eroin • 
ellerden Rıza 20 l akct eroin yutmu" 
ve ha.tanede mi<le:i yıltanaralt cro -
inler çıl<anlmı§t.ır. :r.ıza. adliyeye ve • 

· cocııklora nrdım ccmi\'ellndcn: 1 dar bir 11e5a.bat J'•pmMctadrr. MY• 
Senelik kongreıniz 1'/i /940 pa. } le bir n'liyet evtelkl akpm da mıe"! 

ıar günii saat 10,30 da Bü;)'ükdercde : dana. ceımı, 'fe ylk.ctc atıama,
Sarı.rcr Halke\'İ salonunda ~·apılıı- j kabUlyeU olmıyan ,-oleularm Jne • 
cagıtıdon sa)ın üyelerimizin teşrif- : mecUğlnl g<tn."o l!lta5)·on memui1J 
Jeri. u 2 __________ ....,..,..,...._ a•areket lpnıt.I Tttl~ ..,. 

! tekrar didttldule bftıl do~ 

1 : :KuÇUK HABE:~LER ~] l ta Bl7::=01
;:;;. y\ik96kllk._ 

1 
atbyabllmek her yolcunun kin el&> 

~ Roma.nyadan dönen heyetimizin 
reisi Dı!J Ticaret Dairesi Rei.al Sorvet 
Berld.ıı dUıı akfam Ankaray& gitmla
Ur. 

:.~ Ha\•a tehlike.s~e kar~ı oehrin 
muhtelit yerlenne yeniden 100 cana. 
var dUdUğU konul.aeaktır. 

ı;ı Taksi aahlplerl belediyenin yüz. 
de l~ zammını pek ıı.z bularak mü • 
racaat etml§lerdir. 
~ Konya değirmenleri lat.a.nbul fı. 

rıncılarma ucw: un vermet"i tekli! et. 
mJılerdlr. 

:;. Taksim kıgla..ıımm meydana. ba
kan kı8mını 4000 Uraya yıkmağt. ka.. 
bul eden mUteahhlt ortadan kaybol • 
m~tur. Bu i§i belediye yapacaktır. 

11- Bahçe l&hlbl ve ıdııemacıı..rdalı 
mürekkep bir heyet belediyeye ınU -
ra.caat ederek yaz 111.&U nıilııaaebeUle 
!aallyeUerlnl bir aaa.t daha. geç taW 
etmek müsaade.si fateml~lerdlr. 

:,. Datml enclimen lllks lokantalar. 
da tabldot fiya.tlan 100 ve blriıı.cJ 

aırunarda 75 kuru, otar&lc tubit et • 
mlı;tir. 
~ Kayaerlde bulunan Erzincan te. 

llketz.edeleri, her ;Un, clli~er ki§illk 
birer kafile halinde memle~etlerlne 
d!Snmelrtedlrler . 

<• ls"içre setiriniıı rcfiJ.a:.ı ile 
ls,·lcre sefarelhanesi kltibi bu aa· 
hshki Konvıın.-;iyonellc l!ehrirniı:eo 
gelmişlerdir. 

-----· BELEDiYE 
KONTROLU 

NEREDESiN? 

tflılir. Jlf!I' an teiie.rleldertn aıaai ~"UYArlarımak ltat1mall nrdır. Bil • 
f h•- bu yolrunım ha11tA veya il& • 
: mne bir kadro ohlu,'llnn t&9VTiır e. 
i denenl11 nıJ)·et t.ok a.tıa tıehllkell 
! bir raahl~t alır. 
J Devtet. .Demlryolları laareeı bir • 
i kaç yilr. tor'- thnen tıo .leCI& eclerel' 
• bn lıtasyonlarm peronla.mıı katartl' 

boynu kifi gel~k l>adar nzafıroll
lıdır, diyonır.: 

Doğyu değil mi? 

ingiltereye taarrU" 
zun tarihi evvelden 

ilan edilir mi ? 
Xwyork, /; (J-. • .ı.) - ı,c,~or~ 

Tlmes sazc!esi 51okholm muhabiri 
Otto Toleschu , 1'on·eçlen · a1ına11 

:ılınan haberlere nazaran Non·eçte• 
ki Alman kıtaatı, İngiltere istila~ı' 
nın 9 Yryo. 10 temııım:ıla bnşlıyacıı• 
ifını br-klemekte olduklımn1 bildir 
mektedir. 

i\lezl.:Qr muharrir şunları ili"e 
etmektedir: 

"Non-eç limanlarında Te biJbıS• 
sa Berıen ve Stavanger limanJarııı· 
da Alman kıtaat Ye nakliye gemile· 
rlnin tecemmu etmekte oldultlır1 

söylenmektedir. 

An.kara. S - Tekrıır açılmaaı ka • ı rilmlşUr. ~ı günlerdm birinde, ;ene bo 
ıiltunlarcla, .arat yüıı:Unclen ot.omo'blt 
Jaulannın alıp yürlldüpııtl ve öo• 
lonme&inin ııkı bir kontrole batlı bu· 
lmıdufunu kaydetm.tıUk. 

AYnı zamanda Almnnlar, Nor,e\• 
in en şimal noktasında bulun•11 

Kırkener'dt. Finlindi)·a hududun' 
ıla deniz.altı fJtmlleri için büyö1' 
üslr.r ,-ücuda getirmişlerdir. JJıl 
ü~lerlc icabında Beyazdenrıdelc1 

limanlarda Ruı ticaretini bloke et· 
mek ıuüınkiin olabilir." 

ra.rla,an tat.anbul radyoaıı ağusto. ------------
ba~mda faaliyete geçecektir. P..ndyo 
nıUdUrll Fuat MUnlr bu mesele hak • 
kmda teUdkatta bulunmak üzere ya
kmda İatanbula ;;ldecektlr. 

M vt - Dt0/1068 sicil numaralı U. 
mau cüzdanımı znyl ctUm. Yeniııini 

ı;ıkaracatrmdan esklıl.nin hllkmU yok 
tur. Ahmet t:'ıun (141188) Bu yaa "nl fıcoommnl Ostti.ftden bir 

(>&Ur ıeçtL Gene ıöllltWc ld. .koa
trolden Mfll' olma.diktan '-ika. oto
mobil ve otoboe y&nfı, ~t paaı.r
bnlan daba tisttindiir. 

Anl&fıltyor ki, felsrln nüfuu, lllllle
diyentn ekall-.tae ıö• yumdafu• 
göre, fazladır. 

Şotürlenlen, Miratterlııi Mrar. cıa. 

ba artmn&larmı bıeledlye anr.aı.r.. 

riayetklr olmalarmı rlea etmelt 
• miinlkliue de, 1'hı toförlerta belMIJ'L 

nln aksi döfibıoecle ....._...ldalld, 

ricamıu 1llDIU'alUll&J' •to elma&.. 
• bo;Unldi ~llratlftlııl · 1119Hfau "_ 
tkoCdllerbte lnu~o"''· 

Londra, ii - Jngiliz tan·areJeri 
dün J{indüır: ve gece Alman) .. ~1 
petrol tasfiyehanelerini, ukert roil· 
esseselerinl, milnakale voııarı"1 

bombardımana dnam etmiılercli': 
De,·er ve Brüksel hnn meydan•" 
daki hangarlar hombılanmı' Te eıı 
ar: be{I Alman bombardıman tayf•• 
resi tahrip edilmiştir. Ru ılım el' 

nuında hanlanmajla ka11nşan ~· 
m:ın tayyareleri, müusir bir ınıl• 
ralYöz ateşi alhna ahnmı~lardır. 

Alman tayyarelerinin İngiltere 
ür;erine yaptıkları hficumlarda d• 
b!rkıı; Alman tan·areai düşürfll' 
ınü,tür. Rombardımantır yiiıündt11 

maddi ha"•r :u:.dır . ))ört sivil lil 
nıü~. on ııltı 'kişi ~;ır:ılannu~tır. 



ingiliz - Fransız deniz har bi 

lskend_eriyedeki Frtinsız 
gemilerinin lngilizlerle 

eraber Qlduğu anlaşılıyor 
! Fransız donanmasının yarısından 

fazlası İngilizlerin elinde ... 

~tcit d. 
ı : 1Yor ki : 

i tııa va u~ r amağı 
~~~klemeliyiz .. 
• ılaa.td~~ı.~ Yapmağı 

Usu ·· ncırıı .. • nmuyor uz 
tt'iJ dü; - lngiliı Başvekili 
harb \"az· avam kıı.marasın-

l dcınıştlr·•Y~.tindcn de bahsede
Hu kı. 

1 cuma u • - • 
'-'ketınu,...ı . . &:ramagı, hatt~ 
bılo b , 1

1stıla cdilmi~ gör-
erek İn~~ emeliyiz. 

.~a'l;ı düşgı tereye, ı:erekt11! 1 r
kı hucuın rnanımızın yapabile

dc olan ~ .. t~rdetmek için eli-
n·'.llı. Utun hazırlıktan ya-
r lltıın 1 
ilr1tı rlandalılar d" 
ıtı ar, g" • ın ve par-

'l" ar ki 1 ~zetmeksizin anlama-
1 t l'tıaruz;~ an.da bariz bir tehli• 
.a\ılt bi ~~· Bunlar haklann-
,ı~td' r fıkır edin-'"ı·· . •h ır. B 11 gımız me-

tl· an i:ec u hazırlıklar bizi &a· 
, ·tcdir. eye kadar meşgul et-
lal'tı 

l'lc c tneabın b"' .. 
ti ' ltıiıtt f' utun tebeala· 
o3111ararı~d;~~rim~.z~.' atlantiğln 
•rı .~tırnıza h.ı butun samimi 
•rtı'ktİ<ları ıtap ederek onlar-
Ilı 'llıı Ya arında bulunan bütün 

h; . bo ..... Pırıatarını talep ediyo
rı· -. "•ıny0 1 

r1 1 tı har d n arımızla tam bir 
t ga 'nrı d ı e bulunduğumuz şu 
''I c\İrivo erece tehlikeli bir dev
i i ~. ltkıruz. Fakat ümitle do
•1:1'.1h~na mı~~ bütün faziletle-

! ır il . Çe ıltliği şu anda par
rı~~· tnıtlc doluyuz 

:tı I'! b . 
tk ~c) b· ava kuvvetleri mü-

t\ı "drc~\:a~d.edi~. Ve en yük
ıılll !barı h bıiıyetıne varmı~tır. 
ır. jıı bil ~rp bahriyesi hiç bir 
lrı-d .ıı~ilte adar. zayır .. clmamış· 

tı· ılti k ~edckı ln~ılız ordusu 
h 1 oıl'tı: ar hiç bir vakit kuv

tr.ı~ l:ı.t1,· rnıştıı;. 
,~ar:andgırnız filli hareket Alman 
·•!'rı agın . ' !it~ ın Amcrıkaya ve l!la· 
~!ara ~ckadar gayretle yaydığı 
ıt~~l "crın • !layialara kökünden 

• .., llı-,inci ege kendili~inden kl
•nı11 e ,bl7.'.at ::ıı larafrndıın yapı
' la.~~ oldu. ıztn hile 1n~ilterede 
ı~, ar-, di t;\Jnuz hu yalanlar ve 
t< ~ hü1tl~rlıı.r ~i. Alman ve t· 
'l' l'Jt tn~ t'Uenylr. mü1.akercye 

~ 
il.tb' -a\'\'U ıı ııt 'tın rundaymışn:. 

Ckt~~ 'İdde~r mecbur k.aldığ1-
tc1t;.u l'alaıı ve; en vahım ha· 

r, lıı 1P ttrrıe ıayı~ları tın~ rr.iy
lırjlıtı ç bir kt~ır. Hayır, bay
'ıııh c}'i dü•~retıe müzakereye 

lliı~~PJ:na., !~~~iyoruz. Hiç bir 
"~ :"ti ,,ı uuşü • 
lı ııaitı ı, harb .n~ıyoruz. 
arbc c "e 10 e ~lırn1zdeki bütün 

Açık denizdeki Fransız harp geınilerinin de Almanya 
ve italya ~line geçmemesi için tedbir ahndı 

J.onılra, .i - Fran'<ız donanması
nın, ln~ilterenln kontrolu allına 
geçmc~i hadisesi etrafında Jngiliz 
başvekili ~örc:il dün avam kamara
sında izahat vcrmiı:tir· 

Röyter ajansının paıliımento mu· 
hnbiıinc ı;öre Çörçil, lngilizlerln 
Fransız l"Jrhhlarına yaplığl hUcu -
mu anlatırken. avıırn knmıırasın<la 
adcliı bir matt'm ha vaııı esiyordu. 
g ;zzat Çörç!I bile mPcli11c hİldi::;eyi 
anlatırken bir ı;ıkıntı ~cçirir ;::ibl 
gözüküyordu· Frıınslzlann gemi ve 
insan zayiatı bildirilirken mecliste 
bir ölüm silkfıtu oldu. B,u sıkıcı ha· 
vıı, ı..ncak Çörçil, ,·aziyet hakkınd:t. 
ki hUkmlin \"CrilmMini mPrli~c hı
raktığını sÖylediği 1.aman lıııfifle
di· Bu sözler, ya§a' nidaları ile kar· 
,ılanmıııtır. 

11.\ztx n:cı:u.ı 
lngiliz b:ışvekili nutkunda şun

ları söytemi§tlr: 
- Fransız donanmasının Al

manların eline düşmemesi ıçın 
almak mecburiyetinde kaldığımız 
tedbirleri, samimi bir kederle bil
dirmek mecburiyetindeyim. 

tki millet birlikte harp ederken 
bunlardan biriıi rruağlüp olur, ezi
lir ve müttefikinden kendisini te. 
ahhütlerin.den ibra etmesini talep 
mecburiyetinde kalırsa, beklene
bilecek asgari bir keyfiyet, Fran
sız hükumetinin muha:.amattan 
vazgeçer ve mücadelenin bütün 
yükünü İngiliz imparatorluğu ü
zerine bırakırken, kendi sadık ar
kada§ları için lü:>.umsuz bir yara 
açmaktan tevakki etmesi olacak
tı. Hem de o sadık arkadaşları ki 
bunların nihai zaferi, Fransa hür
riyetlerinin yeniden doğması için 
yegane §ans teşkil eylemektedir. 
(Alkışlar). ' 

Fransızlara, mütarekenin ak
dinden evvel, donanmalarının İn
giliz limanlarına gitme.si şartiyle, 
teahhütlerinden tamamiyle ibra 
etmek teklifinde buluncluk Bu, 
yapılmadı . 

Amiral Darlan tarafından lngi
liz amirallık dairesi birinci lor
duna verilen her türlü vaat ve 
teahhütlere ra;.men, r:;amıı1'. do
nanmasını Almafıyanın hükmü 
altına koymaya mc:.tuf bir müta
reke im,,alandı. Halbuki Fransız 
donanmasının bir kısmı. bi::im 
hükmümiiz altında bulunuyor<lu. 
Pilhakika Afrika limanlarına dö
nemiyen müteaddit Fransız gemi· 
teri, on s:ün kad:ır evvel Ports
mut ve Plimut limanlarına gir
mişlerdir. 

Şurasını hatırlatma~lı*ım la
lımdır ki, bizim iiıerimizde. öl
dürücii olabilecek bir yara. böyle 
bir hareketin neticelerini tama
miyle müdrik bulunan Bordo hü
kumeti tarafından açılmı~tır. 

SERBf~ST R1R.\KJJ,.\ X 
AUIAXLAR 

• 

Fransız milleti tarafından de
ğil, fakat Bordo hükumeti tara· 
fından maruz kaldığımız his!İz, 
hatta fena niyetli muamelenin bir 
ınisali daha vardır: 

Fransada 400 den fazla A lman 
pilotu esir bulunuyordu. Reyno
dan, bu pilotların l~iltereye 
gönôerilece~i vaadini almıştık 
Reyno devrilince, bu pilotlar Al· 
manyaya teslim olundu 

i1"'Gtı.tz Ltl\IANT,ARl:\.DA 
Z.\M'ımıı.J:N GF.MIUrn 

İngiliz kabinesi, Fran11ız donan · 
masma kar§ı yapılacak hareket 
hakkında kararın ı, mütte fikan al • 
mL'<hr· 

aldık, veyahut şartlarımıza muta
vaat etmeye davet eyledik. 

İki saHıharp kemisi, iki hafif 
kruvazör, aralarında büyük "Sur
kuf" ela bulunmak üzere b:ızı de
nizaltı gemisi, sekiz torpido muh
ribi, 200 mayn tarayıcı gemi ve 
denizaltı gemilerine karşı terti
batı haiz vapur. imkan nisbetinde 
süvarilere kısa bir mühlet veril
mesinden sonra. Portsmut'da, 
Plimut'da. ve Sernes'de borda
lanmak suretiyle ele geçirildi. 

Bu hareket, mukavemet göste
rilmeden ve kan dökülmeden ya
pılmıştır. Yalnız Surkuf denizal
tı gemisinde bir İngiliz bahriye
lisi ve hir Fransız subayı ölmüş, 
birkaç kişi yaralanmıştır. 

;\I tlCAD1':ı.•:n•: ın;y .\ M 
ımı;CF:K FR.\ :\'SIZLA R 

Fransız bahriyelilerine gelince, 
bunların ekserisi vaziyeti sevinç
le karşılamışlardır. Bunlardan 
sekiz ila dokuz yüzü, harbe de
vam etmek hususunda hararetli 
arzularım izhar etmişlerdir. (Al
kışlar) . Bazıları, İngiliz vatan· 
daıhğına girmek i~temişlerdir. 
Bu talep. kabul edilecektir. Fran· 
sız kalmak suretiyle mücadeleye 
devamı tercih eden di~er Fran
sızların hakları bittabi mahfuz· 
dur. Bahriyelilerden geri kalan 
kısım, Alman efendilerinin emri 
altın.da bulunan Fransız hükiime· 
ti lazımgelen tedbirleri almak 
liıtfuncla bulunursa. derhal Fran
aız limanlarına gönderilecektir. 

General dö Gol'u takip eden
ler müstesna, İngilterede bulunan 
Fransız askerleri. memleketlerine 
iade olunacaktır." 

1SKK.'\'"DER1Yimı·; nuı.rS,\X 

Fil.O 
Kuvvclll bir filo bulunan lsken

deriyede aynca bir Frnnsıı: zırhlı
m, üçü modern ve sekiz pusluk top· 
!arla mücehhez diirt Fransız kru
vazörü, baı;:kaca daha ufak Fran· 
cıız harb ~emılcri var<lır· Bu gemi. 
tere, limanı terketmel~rinc ve 
Fransnnın .Alman fatihlerinin elle
rine düşmelerine müsaade edilmi -
ycc('ği bildirilmiştir· 

Eizz:nure miinakaş:ı ,.e mü1.ake· 
rf'IC'r olmuş ve rcsur bir r.miralin 
kumandası altında 'bıılunım bu ge
milerin arzulaı1mıza inkiyat etme· 
dikleri takdirclf' batırılmalnrı için 
tertibat alınmıştır. 

Bu ~abalı İsken.deriye üzerine l· 
talyan hava ' ku\'Yetlerinin ;·aptığı 
hücum esnasında bazı Franııız ge
milerinin kendi toplariylc milşte • 
rck düşmana şıddetli ve mUesslr 
bir ate~ ac:tıklaı rnı söylersem, yu -
karda bildirdiğim \·aziyetin 1n~ili7. 
ve Fransız zabitleri arasında do· 
~ır<luğu elemi tasa,·vur cdebllirsi. 
niz: 

lskrndcri)·f'df' bulunan VC' hnrlJc 
devam f'tmek isti ven bü t iin Fmn
sız zabit ve bahrivl'lilr.rine bütiin 
kolaylıkları yapaca'itı7.· thtiyaçları
nR bakacak ve mücadele devam et· 
ti;':i mliddctçc kendilerine yardım 
cdc<·eğiz. 

Gcriy~ kalan hahrivellleri mrm
lekctlcrine iade ctmrği ,·aadettik· 
fo~mniyclte bıılunmalannı dnuhtc 
cdecC\ğ'imiz ~ibi, l:ııkcndcrh·cyi tcr
krtmclerlnc de ihtimam ~ö-;tn..l'cc. 
~iz-

Olt .\ 1'"'0 .\ 1\1 H.\I>iSt: 

Afriknnııı şimal sahilinde Oran'da 
ve Oran'ın askeri limanı olen Mi· 
re • El - Kebir"de bulunuyorlardı. 

Dün sabah, bir İngiliz zabiti. Ka
pitcıı Holland Franııız amirali tara· 
fmdan kabul edilmek üzere bir 
destroyerle göndeıildi. 

Mülakatın reddedilmesi üzerine 
murnhha!!ımız size okuyacağım ve
sikayı ibraz etti. Ilu \"CSİkanın ilk 
üç fıkrası size e\·velce bizzat söy· 
!ediğim müt:ırekr mC8clclerindrn 
bahsediyotdu, dördüncli fıkrıı ~öy
le başlıyordu: 
"Şimdiye kadar arkadaşlarınız 

olan bizler için güzel gemilcrinizin 
Alman ve !lalyan diiı!m:ınlarının e. 
linc dUıımrııine miisaadc etmı-k im
kansızdır. Biı: sonuna kadar harb 
etmeğc azmettik. Zannettiğimiz :;L 
bi, kazanırsak Frnnsanın mlittefi • 
kimiz. menfaatlerimizin biribirinin 
benzeri, Almanyanrn <in müııterek 
düı:manımız olduğunu hiçbir uı
man unutmıyacağız. Zaferi kazanır 
sak Fnınsanın iht~am \'C toprtılc_ 
lannı yeniden ihya edeceğimizi size 
resmen beyan ediyoruz. 

Bu mRksatlaıiır ki, Fransız do -
nanmasının en iyi gemilerinin mü~
terck düşman tnrafmdan bize karşt 
kullanılmaması için gerekeni yap· 
maklığımır. lnzımgelmektedir· 

tKl ~IKTAX utnt .... 
Beşinci fıkra: Bu \':ıziycte naza

rıı.n bu şerait altında, Oran ve ML 
re - el .. Kebir'de bulunan Fransız 
filosunun aşağıdaki iki şıktım biri" 
ne nazaran hareket C'tmesini taleb 
etmek üzere lngil'.z hükumeti bana 
talimat verdi: · 

l - l.lnkinele ri işleterek Alman 
ve İtalyanlara karşı muzaffer ol • 
mak U7.ere mücadeleye de,·am et
mek. 

2 - Kontrolumuz altında mah
dut mlirettebatla bir lngiliz !ima· 
nına gelmek. 

lngilterey<' muvasalatlarında mü 
rettebal kııbil olduğu kadar silrat
le mııhtrlif gemilere takııim edile
cektir. 

Bu iki şartlan birini kabul eder 
seniz harbin sonunda gcmi!erinİ1.i 
size iade eılcce~iz \·cya gemilerini
z.in mnnız knlabilcceği zararı ödi· 
yC'ccğiz. 

3 - ).IUtarekr fiartlarına teca
vüz edilmiş olmamak için gemileri
nizin Alman veya ltalynnlara kar
şı kullanılmaması ııartını ko"mağa 
kendinizi mecbur görürseniz, ge -
mi lerinb;i mahdut nıürcltf'batla 
Fransız ~arhi 1Jindi11tanında bir H· 
mana m('sela :Martlnik limanına 

göndC'rinlr.. Orada gemilerinizi arzu 
ctti~imiz ı;rkilde silıilıtsn tecrit e
decf'ğiz. Jstc~Pniz gemilerinizi 
harbin sonuna kadar r.mniyE'tte 
kala bileC'l'kleri Amerika \'a tc\•di e· 
diniz. Mtirettelınt vata;larına iade 
edi!Pcektir· 

Altıncı fıkra: Bu aliccnab teklif· 
!eri reddedı>rscniz deı in teessüfü
nır r:ığmrn altı ııaat zarfında ge
milerinizi hatırmaklığını7. talcbindl" 
bııhınaca;';ım. 

Yedinci fıkra: Yukarda yazılı 
~artlardan hiçbiri icra edilmezse>, 
<;:"<'mllcrinizin Almanyanın \•e İtal
rıtnın elin<' düı::memcsi için her 
Uirlil kun·eti i.ıltimal clmek üzere 
'ıükfrm"tlmi?.d"n emir nldım .,, · 

l\tPZ.\ KEn t:r.ım 
Bir lngiliz saffıharh filocunıın 

müthiş km•\·etini istimal <'tmcğc lii
~um kalmndan trkFf f'ttiğimiz şık· 
lnrdan hirinin '·:ıbul rdileccğini ü
mit <'ltniştlk· Döylrı bir so.ffıharb 

ril(!llll Oran öntinf' gclmi~tir· 
Bıı fi!nvn son 7.amımlarc'ı Diin· 

kerkte 1 00 hin Fransız askPriııin 
tRhliyeııinric idıırcdr t<'mayüz edrn 
\"İS Rmir11l Sommcrvillc kumanda 
ediyordu· 

'ıı•ta '°k.tn h n §ıddetiyle ve bizi 
clt\r~tahakkı a;lı 2ayeler her hu

Cdccc~z ,~dinceye kadar . . . 
Dün sabah. Fransız filosunun 

büyük ekseriyetin~ teşkil eden 
gemileri, ya kontfolilmüz altına 

J<•akat bu hikayenin en vahim ta
rafmı sövlcmrk kalıyor. Frırnsır. 

rlonanm2ı;ının ~n ızliz.., I iki ı:emi!li, 
Şa rnhorst , .... r.e,·7.rnaY'a ~ok fnik 
hıılunan Dünk(')rk \'e • Rtraz · 
hurı; modf"rn saffıhıırh knıVa?.or 
!eri ve muhtelif hnfif Jfrnvazörlcr 
ve bir mikt.3r ıif'strnr<'r. dcnizııltı
ları ve daha bar:ka gemiler eimaU Aınlral Sommeı ville'in emrinde 

3 

Ta gg are harpleı i 

Tayyarelerle kaç türlü 
ve nasll bomba atllı r ? 

Hava hücumlarına· karşı 
mukabil tedbirler nelerdir ? 

ı.·rıın.ııanın harbi kaybclmcslntlen 
ı;onra, İngiliz ihraç harekcU b:.ışla • 
~·ıncaya ko•lıır, A\·rupııda kara bar .. 
binin <lurdu;tııııu ka\Jul cuersclt, bUyUk 
muharcbc.ler şimdiki halde ha' aıara 
geçmiş demektir. · 

Fillıalclka, lngıliz ve Alman tay -
yarclcrınin nıukahıl hUcuınlnrı bunu 
ısbal etınl!kledlr. lnı;lli:ıler istilı\ e _ 
dllııııJ olıın Holt\nda \ e Belçllm tuıı · 
ral•lnrındakl bcnzın dcpolarlle haf .. 
\ 'e denlı: Uslcrinl, Almanyad:ıki gar .. 
lıırı, tren UUsnlc bntlarını \C ordu 
teccmnıulnrını boml.ıardınıc.n ederken 
.\ imanlar da Jskoçynya kadar cenııbı 
ı•c mcrkf'zi tnbrıltcrcyi tehdide başla.. 
ını~lardır. Bu karı:ıılıklı hUcumlarıln 
Jnglliz tayyare ve pilotlarının Uııllln. 
IU~ fllphcsız olmakla beraber he -
nUz mUsbet bir netice elde edileme _ 
tllği de muhakkaktır! 
Diğer tar.ıftan ltnlyanın h:ırbe gir 

mr.sile Afrlkaya sirayet eden harp 
havalarda devam ediyor. Son ajans 
tr.bllğkri tnı;ll"z kU1•vetlerlnın Suma. 
!ide :ı2 kllonıetre llerledlginl lılldlr. 
nıel;.le bcrab<'r bUyUk taarruzlnr ha · 
\'alarda \'lU\i olmnktatlır. 

ı;;u halde bu tayyare harpleri nnsıl 
yapılıyor! Yahut ne ı:ıekılde ıdare c -
oillyor? 

Bir tayyare harbi Uç şekilde me\• -
zubahs olabilir: 

ı - Yliksclt irtifalardan bomba at. 
mak! 

:.ı Pike hllcumllc bomb:ı atmak! 
3 ~ Seyyar torpil atmnk! 
Bunlnrı .sıra!ile 17.ah edelim: 
Yüksek lrtlfalardnn bomba almak 

ııııulU basittir. Bu uııul hazer zııma -
nmda. birçok dC'fnlıır tecrübe edilmiş 
ve 6000 metreden atılan botnbalıırda 
isabet c!ereeesl ölçlılmil<;ıtUr. CcbclUL 
tarık ve Malta gibi Uslerdc bu nevl 
bombaların teslıl yU .. dc 4~ tir. Deniz.. 
de yUzc.n hedeflerde ise anenk yüzde 
ti tir. Falmt bıı nlsbctler tayyare defi 
toplarının mUdahnlesl olmnlcsızın elde 
edilen blrt;ıkım neticelerdir. Haldkl 
harp halinde de!ı bataryalarının mu .. 
kabelesl hesap edilirse bu yUı:delerln 
çok mühim mlktnrda ineceği §ilpbe-
11lz telakki oııınabilır. 

Pike uııulü ·bomba at~alc 'bflhassa 
Flander harbinde tntblk edilmiş olan 
yenl bir tayyare harbi slstemldiı'. PL 
lı:c uçu~ yapacak o:nn tayyare başa -
ı;afı inmek sııretıle bombalarını atar! 
Uu nevi .h!lcumlıırdn karadaki fabrllta 
istasyon ve bahriye limanlarındaki 
havuzlara isabet ihtimali yuzde 30 
kadardır. Runa mukabil yUı:cn hede!_ 

bayrağını taşıyan saffıharb gemisi 
ile bir knl\"aıör ve kurlrPtli lıir des
troyer fil ot illiıst vardı· 

Müzakerat bUtiln gUn devam et
ti. Üğlcden sonraya k:ıdar kan dö· 
külmeden ıwra"timi~in krbul t'dile
cei'ini ümit eUik. 

Fransız · Alman mütareke ko -
misyonunun bulunduğu \'iesbaden
dcki Almanlardan herhalde ııldığı 
emre itaat ederP.k olacak, Frnnıuz 
amirali ~artlar ımıza inkıyadı rcd -
dedf'rek harbctmf'k tasavvurunda 
olduğunu hildirmiştir. 

Jl.\nn n.\~Ln'OR 
Bıınıın üzerine ı:.minıl f;ommer

villt.', gece olmııdan va;:ifcs:ni ifa 
ctnıPK emı ini ıılmıstır· 

Saat 1 i,:i3 de s:ı.MI lı<>t"'"'"'lları 
iln de himn \'e cdil"n kıı·ıvl'lli f'ra'l 
sız filosu lizeı ine ateş· açılnm;lır· 

Amiral harbin \'ahim olduğunu 
bize bildirdi. Ateş on dakika ka -
dar devam etmiştir· B·ınu mUtt>:ı

kip "Ark Roy:ıl" layyaıp gf'mimi 
zin tayyarelr.ri hücum~ gı>rTisl,..r
dir· 

Sa>tt 19.20 ele amiral Sornmcr\"il 
it>. Strazburı; sınıfında bir saffı
hari> kru\·azörüniin hasara ıığraclr 
ğını \'e bafırıidığını bildirdi. Brö
tany ı:ıınıfrnda bir saffıharb kru· 
vaıürü d(' batınlmıştı. Ayni sınıf
tan diğı>r bir kruvazör de ciddi su· 
rettC! hasara u~atılmıstı. lki Fran
ı::ıı:'torpito muhıihi ve Kom:ından 
Tc.cıtP ismiııdrki Fransı?. tayyare 
ı;r.misi batırılmış \"cya su almakta 
idi· 

J\,\ Ç.\ XT.,\ R 
Strazburg veya Dünkerk liman; 

dan kacmnk ic:in şayanı dikknt bir 
mchrırrtll' manevra yapıwırdıı. Bu 
zıriı lı Tıılon Vl'\"a simali Frııns•1 
Afri'rnsınm bir limanını tutmak ii .. 
1<'rc c"snrclle atıfarıık Bordo hli· 
kiını<'tinin im:>.a cttli?i mntarcke ah
kiımrn:ı. le\'fikan Alman kMtrohı 
altınıı zirme~c ) ollnnrlı. Dlinkcı·k 
\'e\·a Slraıbıır"'un kumrrdıın Vt' 
mürPtlcbatı Almanlann kUt'a~ına 
atılrhklarınt b"lki de bilmh·orlardı. 

Kaçan zırtııı bn-yarelcrimiz ta • 
rafnır!nn takip <'dilmis ve torpito
larclnn hir!nin isııhctli all'!line ma· 
ruz kalmışttr· GC're C'.('?.";,.,:ırn h .. _ 
kıı Fransız \•apurhnnın J-~.,a·,.İn" 

iltihak ctmi~ olması vaıittlr· C'e • 

!ere karşı yüzde 10 u bulmuı;tur. Pı· 
kc bomba ntışlan karada rnucasır 

oı.ıuıdnrı nıı;bctten ı!nha fazla deniz... 
lcrcıe muC's~lrdlr ki, Alman t.ayya.rcle
rlndcn bırç9~1 lnı;lllz torpido ve 
nıuhriplcrıne bu şelulde hüC'uma geç _ 
ml,lcrdir. Bununla ~rabcr, pıke u • 
çıış, çolc talıın go ıııl.ıt,ı pılota lhti~ aç 
hlsııetti~i 1 ndar ı:ıığlıım tııyyareyc do 
IUı:um gösterir. Plkl' t.ÇURla bir a\'IJn. 
taJ da defi batar) alıırının hticunıla _ 
rına az maruz kalmn <rd h.ı dotru. 
su dcfı bntaryaları;u b\lyülc bir ce -
sııretle şıı:kınlıt:'ıı ı;cvk tmekliı". 

Seyyar torpıl atınıı~ gelince bu 
U!ul lınrp gcmllcrınc karı;ı ıııllsbet 
hiç bir netice \•eınll:ml,llr. Fakllt kıt 
me halinde giden ticaret gemilerine 
kar§ı yüzde miklarile bir tesir elde e .. 
dcbllını§Ur. 

Bİ.ıı;Unkll halde bu lıç ıı:uıhlcn baş .. 
ka tayyare harlılndc tatbik edılcn iıi
ğer ııs!tcri slstcmlrr daha \'ardır kl, 
bunlıırn tayyare hUcumlarına ltar~ı n... 
lınnıqı birer tedbir de diyebiliriz. 

Bu tedbırler dc §Unlardan ibaret • 
tir: 

ı - DUşmand::ın en·el tayyareler 
uçuraral• muhasım tarafın tayyarelc .. 
rinl, hangarlarını, meydanlarmı mah
vetmek. 

Son İngiliz tnblye p!Anı iş!e budur. 
2 - .Müdafaa edilmesi ıa.zım olan 

mevkilcıin ;> Uzlcrcc kilometre ötesine 
ses alma makinrlcrl lcoyarıık tayyare 
hücumlarını \'tıkllnde öğrenmek. 

Bu usulden l•nııılarda istifade cdL 
leblllrsc de, mcselA Malla adn.st gibi 
etrafı tlenizle Çc\•rill bir yerde im .. 
kAnsızdır. 

3 - Top ateşlle tayyare dUşUımek. 
Bu usulden hazer halinde birçok 

faydalar ümit edilmişse de maalesef 
harp vakU hiçbir lyl nellce verme • 
mlşUr. Mesell\. AlmanlllPlll Paris U .. 
zerine yaptıkları 300 tayyareden 
mUrcltkcp muazzam alem esnıuıında 

bunlardan nncak 16 sı defi ateşlle dU. 
şUrUlmUştUr. Niteltim harp btlltcnlc -
ri olrumuş olanlar bUyUk tayyare 
harplerinde bu ncvl muvaffakıyetin 

pek az olduğunu mU:ahadc etml;ıler .. 
dlr. 

HulAsa :Avrupnda ve Afrlkad:ı blı. 
yUk tayyare harpleri oluyor. ŞimUiltl 
lngUlz pltını da şudur: 

Harbi uzun bir mUddet tayyare har 
l:i halinde muhafaza etmek, .Alman • 
yanın dnhill nizamını ve sanayi mın· 
takalarını bu şekilde tahribi mlilea .. 
kip ordu lhı·aç elmelt :ıuretlle zaferi 
kazanmak!.. -ı 

.uıirde bulunan g<'miler biz mnnı 
olamadan bıı zırhlıya. iltihak et -
miş ve hep birlikte 1'ulona gitmi3 
olabiliJ"lcr. Dünkerk bi~ok aylar 
hi7.mete gire>miyccek haldedir· 
FRA:-.·s ız ~:.\ YL\1'1 l'AZT..AOm 
Fransız gemilerinin harbcttiklc· 

ri o kadar tabiidir ki bunu söyle
mekliğim zaittir· Davaları tabii 
olm!lmakla beraber, Fransız bah· 
riycsi müsellem olan cesaret fiÖh ... 
reU!e harbetmiştir. A imanlar tam· 
!ından dikte edilen J."'ransız hUkit
m~Unin <'mirlerlno itaat eden n· 
miral Gensul ve zabitleri 'ayanı 
takdir bir tarzda hareket e~lcr
dir. Şicldclle harbetmck mecburi • 
yetinde olduğumuzdan gemilerde 
ve limandaki Fransız zayiatmm bU· 
yük olmasından korkuyorum· Bir • 
çoh muazzam infilaklar iqitilmiştir. 
Harbeden İngiliz gemilerinden hiç
biri zarara uğramamıştır- (Alkııı • 
lar). 

1ns:ınca zayiatımız hakkında he
nüz rapor alamadım. Fakat ami· 
rnl SommC'rvillc'in filosu olduğu 
gibidir ve yeni bir harbe hazırdır. 

,\('IJ\ lll·::\JZDI~ UUJ,UNAX 
Ft:A~·sız G E!\1 tumı 

Akdeni zde hakimiyetimizi ida
me için lüzumlu tedbirleri alaca
ğız. Fransız donanmasının büyük 
bir kısmı, ya elimize g~smiş veya
hut muharebe harici bırakılmıştır. 
Bu donanmanın Almanlara teslim 
edilmesine mani olcluk. Bazı 
Fransız gemileri açık denizde bu
lunmaktadır Bunların Almanla
rın eline clü"?mesine mani olmak 
için lazımgelen her şeyi yapma-· 
ya kat'i surette azmetmiş bulu· 
nuyoruz. (Alkışlar). 

Hareketimiz hakkında bir hü
kiim vermeyi, itimatla, parlamen
toya hırakıycrıım. (Şiddetli alkış
lar). Hükum vermek hakkını, 
millete, Amerika Birleşik Devlet
lerine, dünyaya ve .tarihe bırakı
yorum. 
l'fALYı\X F!LOS'l~XA Di\ SIRA 

Gl:LT~CJ;;t{ 

Onın'd14ki filomı;ın ndetr.'l ~ok 
faik olan fc. k<'nd:sinc de lyi bir 
hü:mültnbul göstrrmC'ğn hl\7.ırlandı· 
ğımız ltnlyan filo u (sülU.,mclcr) 

( Lütrrn sa~ fn~ ı ':"''irinlz l 
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4 HABER :_ Aqaın Poıtı11 

lngiliz tayyarelerinin 
müthiş akınları 

Hadiselerin 
tefsiri 

Londra. IS (A.A.) - Hu·a nezare· 
tind-111 tebliğ edllınl~r : 

DUD ıtlıldüı, lııgUiz bombardıman 
tayarelerl dflfQıanın petrol teaiaall&rı. 
münakale batlan ,.e depoları üzerine 
ı.&rruad& bulunmuılardtr. 

Gece hua :artlarının mUuit olma. 
lllll& rağmen Almanyada Achen Ho -
landad& Kooj \'e F'ranaada Kervillc 
bom.bllrdJDıan eJllmlJUr. 

Wa$larafı 1 ineide) 
trtı f.et\•lkler, ya bu te,vlklerl doeta. 
ne ,.f! ftkll&ne an...u,t ena kapdu 
ve kfl'k yılda ilk: .. ....,.dl MI' de 111-
nun eözllnü tutalım!., dl.)en1ertn aaf. 
l~tl! 

Tayyarelcrlmlzden biri dönmemi§ • 
Ur. 

IAtıfe bertaraf • ., lncUbJertn Fran. 
91& tesllmlyetlnden llOllJ'& &ldlklan 
tf!dblrlerln Uk a1alllmal , .• en ...._ 
nillruüıU Fransız ,..Cleltnl kaç~ 
nıak lçlı ı göze aldıklan bu harekette 
gürlUPblllr. 

FRANSIZ N'AZIRIARININ 
tÇTlMAI 

Roterdam " 8clıoolhooben yakmın 
da buh11ıan birçok mavnalar bombar • 
dlm&D edilmtfUr. Belçik&d&ki Evere 
w Rol&ndad&ld Ypaburg tayyare 
me,.S.nlarm& da taarru~ edilmif ı·e 
~ bıuJunan nakliye tayyareleri Ue 
aıır ta:nareıer tutuıturuirııuıtur. Di
ter bul tayareler de buar& uj'ratıl. 
mJfln'. BüWn tayy&relerimiz aallmm 
de.mlGflvdtr. 

Qlluıwıe, 3 (A.A.) - \'lcby'c.4ro bl! 
oftildttfne pt, naaırlar mectia: Leh.. 
ı unun riyaatlnde topla.narak rıcuaı'e 
aıecllsin ıı=tinıa tarlblnl tesbJt • tn:: -
tir. 

Daha Hdün,, blrlblrl .)ıutlnda \fl bL 
ribirl ufrunda 111vapn iki ıloe& p • 
minin .ır11tır1no ulclırmua ywykll • 
nün bu ae:ılp bofu,malannı J Jlcbdar 
Aleminden ıııeyrfldeıı melekler veya 
yeryth:ünde bir cennot l:ayatı dtllll -
nn t.ena.:s lmaa nılll&rı tininde eL 
bette bir •'tlcıla" dan baflıa bir te3 
olamıız; fakat yalnız ıu harbin hatları. 
gıcmı bir tarih mebdei alalını: Hanp 
hAdlııeclf! bir "fkJa" .-lıl)'9U 7olr. 
tur'!' 

ihUyatl& yolumuzun haricinde bu· 
hmmayı tercih etntl"fü. Bununla 
beraber zannediyoruz ki, Akdeni -
&iıı mUeaair bir kontrol altmda bu· 
lwıdurulmuı için devam edeceği -
illl harektt eanaıımda onun da ır 
naaı ıeiecektlr· 

ALMANLARA VE PETENCt 
FRANSIZLARA GÖRE 

C'Aı11evre, a - Ora.n hldkiui 
bakkmda Alman, İtalyan ve .Mal't
pl Peten h~etl menbalannd:ın 
ayni mealde ınaJCımat verilmekte · 
elli· Alman ·~ ıunlan bildiri
yor: 

"J'rannz semilerinin istim ilzt>
riDde olm.adıit ve bu

1 
yüzden ağır 

toplanm harekete retiremedlkleri 
Öirenilmietlr· İngiliz gemileri Jl'ran 
&lllann mukabele edemJyeceklerini 
bilerek Ulak mesafeden atet aç -
JIUllardrr·,, 

üabinde D1lnkuk ve Proveu 
-.f!ıharp ıe.milerl ile ?rloıadar fi
lotlll& kwnandan ıemiıi yanmafa 
betJ•m11tu• Br6tany N!fıharb ge
m.latnbı İngilizler tarafından koııu
lu bir manyetik mayna çarparak 
harab oıctutu aanılmaJı:tadır. 

8truburc Mfflbarb canim ile 
filotilla kumandan gemiai ve bir 
miktar t.orptto ,,. df"nizaltl remi· 
al, !qmsterin eemberini :rarmap 
'" •Gık denize çıkmafa :muvaffak 
olmutlardır·,, 

mileri liıerine ateş açmıştır. 
Bu tnsif edllmez hllcum lcar~ı. 

~ıntb Fransız hilkılmeti, halen f!'I 
kenderiye lfm11nın<la lnııfliz ııeml. 
lerl ci'"annda demir almış bulunan 
Fransız filo•u cüzüıamlıırıno, lilıu
mu takdirinde kun·et istimali He 
dt.'rhal hareke! etmeleri emrini ,·er. 
miştlr. 

Bun<lın ba~ka, bu hüruın, dün 
kD müttefikler tarafından yapılmı~ 
olmasından dolayı bir kit dahı 
menfur hir mahf:rrt ınetll~inden 
Fransız •mlrolllk dairesi, a~ık de. 
niıde bultın:ın büıün Fransız harp 
ııemllerlnr. rastlıyarnkları bOtün 
fn"iliz tlraret (Jemllerlni tevkif ey. 
lemelrrl ,.e bütün yeni hücumlara 
si!Ah!ariyle mukabele etmeleri em. 
rinl vermiştir. 

llAREŞAJ, PETEN RCKfiMETt. 
N1'N BfR KARARI DAHA 

Roma, 4 ( A.A.) - Yan res
mi tngilu ajanaının bildirdiğine 
göre. Franıu hükUmeti, lngilb 
gemilerini ve tayyarelerini, Fran
sa anavatan •hilleri ile denizatı· 
n Franıız f'r&riıi ıahillerinde 20 
millik bir mesafeye yaklapnak
tan menetmi,tir. Akıi takdirde. 
bu cemi ve tayyarelere, ihtara 
hacet kalmaksızın hücum edile
cektir. 

iNŞA RALtNDEKt FBANSIZ 
GEldLEBt DE KUBTARD.J>I 

ld'rLDIN PETENOt FRANSIZ· Londra, 4 (A.A.) - Röyter •· 
UM BAJqı:ntGt 84LAB.n'ET jınaı bildiriyor; 

Geııe Almaıı ajanaı Berlinden ıu Serbzest Fransız deniz kuv· 
ha.beri veriyor: •etlen ba9kÜmandanı Vla Amiral 

''Fruaıl heyeti Alman mUtare· Müzeliye, bu u~ah yapılan bir 
ke komiayonwıa Oran civarında mWlkat emHında, Pranııı bıh
.P'nıım w İlllilb harp filol&n •· riyeaine mensup hiç bir zırhlının 
rumda cereyan eden h&diseleri 1 Alman veya halyanlarm ellerin-
bildlnaJftlr. de kalmamrı oldufunu beyan et-

~tler, 1'ran.m hUkümetine. mittir. Fransız bahriyeaine men· 
l'raıuııs ı-•mil«"rtnf. J~p-:,·.ı,.rden ıup bfr miktar ceminin de Genc-
kurtula.mamalan takdirınde berba- ral de Gol'un davetine icaMt et
\'& etmelr 1&llh!yetfnl vermi~tlr· tiğinf ilave etmiıtir. Bir miktar 

Mlltanke mukavelena.mesınde de Franaıı dfnl.altı ıemislnin de 
derplf e~ ~ulunan bu karar~ tngllia ıularmdı butundufunu 
Alman hilk(bnetinin J'ranaız donu bildirmiştir. 
mumdu iltlfade etmek niy!,tinde Franaada hali in!&da bulunan 
olmadıfau ve ancak, .~anyaya birkaç harp ıemiıi de tezglhlar· 
k&lfJ yeniden barbe iftirakine m&- da "d' ·ı k ·'-ali • i · nJ olmak niy tini tqıdığmı teyit n nı . ırı er~ . t&"ın ~rı . çın a 

1 ktedlr e melelenyle bırlikte emın bir yere 
ey9eme n-·--n bir k İt.al ı cötUrUJmliıtür. Diter Franaız 

una m....._ arar yan b ·ı . ·ı.u.t tec "t dil 
hllkbıetlnce de ittihaz edilmietir. ~rp gemı en 11 an an n • e · 

'' mıı oldukları halde !ngiliz lıman-
11.UU!:ŞAL PETEN llVKOao:rt- Jannda bulunmakta ve Fransız 

NIN RESMi TUl.ınt bayraftnı taırmaktıdırlar. 
Diler taraftan Maretal Peten Viı Amiral Muıelier ıöılerine 

hWtbıeti ıu reamt teblifl ne,ret- ıöyle devam etıniıtir: 
mittir:' Gayem, Fransız bahriyesi bay· 

1 Temmuı sabahı, Şimal deni- raaının terefini k"rtarmıktrr. Al· 
ıladea ..ıen ile ıafhharp ıembin. man veya İtalyan hükumetlerinin 
den, bir tayyare ıemJıinden, liç ellerine Franaıı donanmuınrn, 
krunıörden ve bir ham filotiJIA- lcıtınen dahi teslimini Ulcp etti
darı miirukep kuneUi !nılliı kuv. rebiJecek hiç bir veıile vermek 
Telleri Orarı'ın derıtı üssünü teşkıl istemiyorum. ümit ederim ki her 
edea Jıl-1kebir koyu önllnde ah. kumandan, gemiaini dütmanı tcı· 
ıı raedl eylemi,tir. Mütareke an- lim etmekten ise, berhava etme
laşması mucibince, Fransız rırosu. siru tercih edecektir. Bütün kabi· 
nun buı cüıOtımlırı, eıcümle liyet ve kuvvetimle müttefikleri· 
Dünbrt •• Strııburı zırhlıları bu miz İngilizlerle teıriki mesai ede· 
koJda bulunmaktadır. 

Jqttia eminli, buradaki tnn. ceğim. 
sıı filoeu kum.ndını Visamiral Via Amiral Mutelier, serbest 
Densı.ıJ'ij leslim olmaya Teyahut olan Franaıa ticaret cemilerinin 
Fransu ıemflerhıl balırmaya da,·eı bir ktammtn da eınrine9ıirmek il· 
etmlttfr. lnıiliı amirali, bir karar %ere oldutunu ilbe etmi,tri. Em
•lmak Dıere iki saat mühlet ver. tine ceçen Prınarır ıemileriain 
ırılt. taklt bu mühletin fnkizasını teyri seferinden tahasıüt edecek 
heklemeden fnıiliı deniz tayyare· ııaralar!ı, but renıilerde mÜU• 
lerl. Nerstlkebir koyunu marı~·etık dere edilen çok kıymetli hamule· 
rnınlerle kapatmıştır. Fransız a. trrden mütevellit meblitlar H · 
mlnll fn«fllı ihtarına bış e#m"I<· vesinde, trunetlerlni uzun müd· 
tea imtina eyledtıı kin tnrtllz rı. C:rt idame ettirmeye kafi para 
loeu, ant 17,,0 ta Fransız harp ıe- mvcut olduğunu bildJm:ıiştir. 

VA K.I T matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

r 

,.. 

yeniden 
açmıştı1 

Kitap, mecmua, sazete basar. 
Tlbiler namına dizii i.ıeri alır. 

Bu n.ıUiıanbe,)i trlbUnlerden takip 
eden ve iki tarafın ı&Jebe için J aptr
ı\"DH bHaral 1111' slzctl alarak mubL 
kemeden Pflre• bir 11189 rııeraım... 
Oranda • ......, tutulan cemUere ) "Dil. 

mıyacak, hat&& Dbkerltln 1'9 ~L 

atn teslim elnuyuı kıunaadllnlanm 

• ı:~r tam bir mllllyetı:I , .e biz.im gL 
b1 •WI bir Dlkadele tarlltlnde Y•!&
IDll bir mtWye~I iM • mazur ıormı. 
tıeellUr. 

He.ele -..ıt: lngtit«e 1MJ1Un Mr 
Fl'M9R mllleU tanıyor, fakat lıa 

nan.ıs milletinin Lonclradıa bir ko. 
mite halinde \ikıut vubnııı bir '°'8k
k1Utea be§ka kendlal için dost •tr 
bllk!UMU twumı,yor. Pel.en bllkble~ 
onan için mevcud l11e lııu mevcudi7e1 
mullaaum olaa kuvnte y&lıu& •lr 
dllfmllt cleilldlr. MUtl.el"f'k bir mUca. 
delenin, ylnP. bir mtıc.dele aafllaaı ol. 
mak IAzımgeten bu e•retten ıaclece 
kendi nefalnl kurtarmak endltf191ne 
kard•ralr 1lrl1UklerJ llW.ttranm blL 
ta. ...-ıUyetbıl 1-ırlllzJeıln .. rtma 
7ttldemek ve 8111111 lnclllır. lmparator
hıpnnn ledalcArtdı'larUe ödeyip aatın 
aldlrmak yoluo• tu*mut 1'8 lıö71ecfo 
iki f'llndekl IU&bları atw.rak birine p., 
malı latif, öt.eklatı lllr l&f1• abaat bir 
••ı.&a" dlr. Ortada bir "mütareke,. 
yoktur, mutlak bir teellmtyet vardır. 
Fraaaa caUplerl Fw doaanmuı J 

bastın ) alnıa kollarmı lıaflayrp kea
dl kontrolleri altma alan bir muta. 
\-Ut alpaı ballne koyınufl&rdır. hk 
flJ'9&tt&, aul'ltı yaln1ır. lncQli tmpa -
ratorlujıuıa ödetmek için müteaclcll 
lıll' kuvwı& "a.tt'·lardu. 

o !ıa1~ T Bu enet ya kendllerlnln 
olmlllıdrr, ,.. mabTecUllp ealuledea ... 
llnmelldll'. ÇörtllJn a~laftıuma teee. 
.Urle anla~ı kanı, llem pllp pi • 
mek için, bem mailQblyetln valıame
&Jnl artlrinak detfl, f'kılttmek için ea 
unun bal4utu karar IHldur. zan. ..,. 
pl.1"8 lnsfllslen n ... Mr ceba1ıMa1 
taaarla4Jtau hasfllırler .ııu..ktedlrler, 
......- enel n harp ~iade .........._ 
lana lnalatlaa efWp: ''Clınmt. .ıa.e 
ne T lllUm UrdJmlır. ln«Ulaler T" dl. 
yeceklerladfon bal9erdarcbrlar. ft"ane • 
decıeklerdir ki. AJmulula laarbetıne
mek lctn IUUll Franaızlar bu defa 
lnsfllır.lerle harp etmek I~ pllplerl
nln l&flanna katılautlarcbr: Bunda 
en büyük rolU cotraft vaziyet lcabm. 
ea Pıae donıuarnut sörtıel'ktlr. • 

Demek Fran11ır. donan .. Nma eldt' 
edlbneıll mUmklln olanlıanaı elde •' • 
mek, o~ını imla& etmek 
karan lasW&ee dOtllnWmeden verU • 
mit laatab bir karar aaydamaz. 

tJıautma!Mk IAgıMu ki, AIUlek 
mllavl yeya mll8dll ellllllar anam .. 
bir lıı&rp a..,,..,r oı...aı.wr. lla allAll. 
larm ....._..rlyetial arUlrao &miller 
arasında cihette maae\1 unaurl&r da 
vvcbr. MllbuaD IMr taralaa mlDetkr 
.,.... la&rp, pyrlm'llıartp, Wtaı.f ba. 
kukunu teWlkJ edlfl ve bu teWddJe. 
re l&daW söıterltl de bu unaurlar 
arumdadrr. fnıtJlır.lerln harp lıatfı1'al• 
bu teWıktlerln harpte ıdJlb olarak 
oynadıfr role rnuküele eemelcte. late
)'erelr ",. lstıemlywelı prçelltea 
prl kaldrlanb Ye lıu ,...._ 'J'MTlrt 
ı;ftrAr'm blJe ualdM auta ..-..ane 
bllk .............. lasQtaler ille ..,. • 
dır ld. .......__.... alJ&Muma 
muadil aiWI IPIUallrmp ...... .. 
~Q7erlar. 

Velid lle7 "Ma lnsHls ... anmc= 
ttaıyan cJonanmumı lllr ,.,,_ -. 
luf*lneütır .-,. lııeldlıeruıu b&Du
kl,M" diyor. 

Oraaau lıılır. bilJMJ iz. Her lıalde e. 
alr f'raManm AbnlNıyaya dhlp: 
"Bep ıu taıUtı.lot!" demelllne ~ 
lnJlıtsler dıı hnlya)'& etmp: "Blır. .ı. 
al l"raa• için ~retl: ~" 
dl)'9 cıemlle yapk,_. J6rm~a 
lllWdı Çö1'çlllA DDlııddan J"raaaya 
..ıır,a bttnt,ellal .... etmek •TUiie 
Wtlyer: füU Ol-. ..a.ıal l....,_ 
don:uımur )'eri ... p,..._ padlerl. 
ne taarruu lımı.l·....,.ıe llAbm!t ua
nolnrahdrr. ."5 ... lıd6 lnsllls 
dOUılllllMIUI ı t & 1 7 • ..., .......... 
ar ....,_.. ......,_._. slld l1aJ.. 
na ............... ~.-. 
; ............................. . 
aı 1ıCf ,..,.. ..._....._ teldeaımea 
~, ,....., ......... -- .... 
............... C>eaJ'lr ,...,... 1111' 
........ J'811Q'8r: .............. 
,....... ...... •• A.lıılııı• 
S."9tlne " lı:aneW bı.tıt- ..... ............. . .. 

Jngllizler kaç Al~;:ji~ 
zaptettller binden eksik • 

gemı 
· · Londra, _. ( A.A.) - R 

(Bn,ıaro{ı 1 lnrldeJ (ajlebl ihtimal Foş sistemi on bin SalAhiyettıar Lon'dra 
5 - Oranda iki Franııı torpitoıu tonluk modern kruvaılirlw) bir tok d(lşman :ıayiatı hakkınfi' 

ku~"ıı"k "eını·ıer Jn•iliılerle b"raber saplar yürütmenin güçl daha batırılmıştır. , .. ,. ... . 
6 - İngiliz limanlıırında bulu· \"C onların safında harp elmekte· men, Holanda ve DeJcı1 nan iki Fran:\ız zırh im (Amerika· dirlcr. lındenberi RCı;en harek 

dan l(elen haberlere 1röre 22 ,er bin 9 - Jnııillerede bulunan Fransız tarın 400 bin ftlll ve l '' 
tonluk Ye 12 t:>ne 30,5 luk topla amiralı Musöllye Fr111sada ban in. olduklan fikrindedir. 
mücchhe7. J\ıırbc ve Pariıı zırhlı- şa<laki sarfı harp gemilerinin ( oluı Bundan bir kaç l(ln e 
tarı) lnJriliılere teslim olmuştur. bt.'şer bin tonluk Jan Bar ,.e Rişli· dilen Alman rcsmt raka 

7 _ Jn~illererle ornca 2 hafif yö) tt'zgAhlardan indirilerek emin re 
10 

ma) ııı ile 
4 

haz·rııll 
JcruTa%Ör, bir çok denizallı 1ıemile. bir yere götürülclüklcrini söyle· da (Jeçen mliddet z:ırfı 
ri ve bu 11\t'Yanda rn hüyük deni- miştir. (Amerika bu emin y~rln ların ölil adedi 10 bin, 
ialh gemisi ~880 !onluk Surhkuf, diK'arıal.blankı olduiun,.u sö)Jemekte- ile 23 haziran arn~ıncln 
200 kadar nıayn larnyıcı ,.e ta lcl· det iı;-indcki ölü adrrli 1 

. bahir a\·cısı gemi, 8 muhrip fnglliz· 10 - Bir kısım Fransız harp ı;e idi. Bu son dc\'rcde Fr:ı 
lerin eline geçmiştir. mileri elye,•m açık açıkdcniıdrdlr. vemeU çok zayıf olrlnitö 

• _ fııkenclerı".·ede bulunan hir İngiliz başveltill bunların da AJ-
1 

h 
1 

d 10 
o -• man arııı u ı e"re c Fransız zırhlısı (uAlebi ihtimal 22 man}·a ,.e Jtalya eline lfCÇJrllmiye- haziran devresinden d:ı 

bin tonluk Lorren) ''C 22,32 lik ccğini SÖYiemiştir. ylat \'ermeleri Ra;rl'i ın 
toplarla mürehher. dört kru\"ıızör rülmeklrdir. Filh:ı!. iLR 

Fransız - Alman 
teşrikımesais1 mı? 

fBa,ıt1rcıfr I lnC'iılrı 

umumiyeslnin ve deniz mahafill
nln, tngilterenin Franaız donanma· 
sına kar§l ittihazma mecbur oldu
ğu hareket tarzını tamamen tuvib 
ettiflni gÖltermelrted.ir· Amerika 
Aya.o mecltsi hariciye komiayonu 
reiaf maruf Pitt.m&n bu huıuata 
ezcUmle ıunlan ıöylemiflir: 
"- fngilterenln bu hareketini 

takdir etmekte bUtUn ayln azalan· 
nm benimle hemfikir olduldanna 
eminim· İngiltere, Fran!ız donan -
ma.smı ele geçirmekte haklıdır. Bu 
donanma,, HiUere bırakmamaltla 

na1dcmdakl itimadmıısı takvive et
u. Biz İn(ilterenin müdafaa vur 
taıandın zayıf olduğunu tahmin e
·ıı;orduk· Bunun aksini gö::-trek 
memnun olduk.,, 

Yine AmerikfL ay;lnmdan Miıter 
F" · • ise: "İngiltere)i takviye eden 
her ıey bizi de takviye eder .. Fran
ıırz donanmasmm Jngiltereye geç · 
meainden memnunuz,. demiftir· 

NE\.YORK TAYM1S NE Dtı·oa? 

Unit.ed Pres. Nevyorktan bildi
riyor: 

İngiltere tarafından .... ft ...... ~ ,...,_ 

nanmuma. YU'l')'et edilmesbıl ele 
alan Nevyork Taymis gazetetrl, 
~terenin ou tedbiri almak mec· 
burlyetinde bulunduğunu tebarUı 
ettirpücten sonra diyor ki: 
"- Çörçil İnıiliz azminin ve l

natçılığmm yeni bir dellllnf daha 
venni.ş bulunuyor· 
~üpbe yok ki, bu azim,' tnıtlte

renin iıtilllmı tassrlam~ olan 
ffitleri bu teoebbilse atılmadan ev
vel hayli dll§Undilrecektlr .. , 

(F'raruın donaıunumm zaptı ve 
denhr ha.rbl baklanda tafsllit a Ua· 
eti u)'funnıct.dır.) 

Radyo aboneleri 
Radyo abone bedellerinin ödenme 

İngiliz İtalyan harbi 
r nıı~ııırnı ı r ; ııdttr J 

ıwıda olduğ11 muhtemel bU~ Uk bir 
inflllk llaydedllmi:ıtir. 'Yarlara ve 
korulara iltica eden kıtaat, üsleri· 
ne salimen dönen tayyarelerimiz 
tarafmdan mitralyöz atqine tutul. 
mll§lardır· 

Refakatlerinde avcı tayyareleri 
de bulunan üç dllıman bombardı
man tayyare filosu, Malt& civarm
da görülmüştür. Avcı tayyareleri
miz bir dilfman bombardıman tay· 
~-areslni havada pa~alamrşlardır· 
İçinde bulunan beıt klJl parqUtle 
atlam1'1arsa da blllhare denizde 
yapılan arqtırma' neticesinde bu -
lunamamışlardır. I?ü~an hi~blr 
bombıt atmamıştır. Te,hia edileml. 
yen bir tayyare Karamaran üzeri
ne birçnk yangın bombalan at\ilt11-
aa da hiçbir hasar olmamıştır· 

lTALl"AN TEBUGt 

ltnl11ada lıir mahal. 4 (.-1.A.) -
lıatyan umumi kararg6hının 2.f nu
maralı teblili: 

Cyrinaique hudııdundıı, Sollum 
mıntakasında, bir kolumuz Musai
de vasıl olmuş, bir zırhlı otomobil 
kolunu rıiiskilrtmüt Ye tay~· 
miı de düşmanın bir ıuotoi'iıe llo· 
hına hücum ederek kolu dalıtnuş. 
tır. 

Daha ccnupt:ı, Capm:zo mnnterft 
i~tikAmına k:ıı ı Tnkl müteaddit 
tnıiliz hücumları bariz bir surette 
tardedllmı,ıır • 

Denizaltı .ıemilerimizden biri 
üssüne avdet etmemi,tır. 

Şarki Afrlkadn, Somalili ubrle
rimi:ı Moyale'de bir lnılliı münfe
rit lstihklmını iMal etmı,ıcr, ve 
mukabele olarak düşmanın yıpmıt 
o'tluAu hn,·a akınına ratmen mer 
kii muhafaza etmişlerdir. 

Sudan cephe!!iinde, hava filolan· 
mıı Caba ,.e Gallabat'd• düımen 
kul'Ve!Jerlni bombardıman etmı, • 
lir. 

A!lıı:ıb üzerinde yapılın bir düş. 
ın:ın ha~a akını ehemmlyetılı 11-

rarL'lr yapmı,ıır. 

mUddetl bltmıı bulunmakt&drr. llu • Bir lngiliz tayyare 
ayyen mllddet zartmda e&ne bedeL 

leriDI ödememlı ol&nl&r ytızde ylmıf nem• •ı torpİllenmİf 
r.aml& temmua lllll&yetlrı• lrad&r borç. • .. 
ıarmı ldeyebOecelrlentir. Bu mtlddet NeTY9rk, 4 - Auociated PN8a bil. 
zartmda &bone bedeUDi verıneınif o • diriyor: 
ıanıara P. T. T. mtldtlrlııtU ıa.ratm- Alman umum! karal'l'lhmm blr 
dan bir ihbarname teblll adllecek ve teblftlne l'Öfe, la&1Jterenln en yani 
teblll t&rilllrıdın 1Ubaren ı~ &'tln ar tayyare ı•miat bir Alman talltelb&hlrt 
fmd& para yatırmıy&Dl&r hakkmda tarafmdan torplneamı,ur . 
kanun! tekjbat yapılarak rdayo ruh. lıluhua tebliğ, remtnın b&ttzlmı 
sa~lerl ıert almac&ktır. 96ylememektedJr. 
=.:::::.::::.:.:...:..:.~~~~~~-----

4 h:ızir:ın devresinde HO 
Relı:ikıılıl:ır, Fransn:lar 
ler gayet sıkı rnür:ıdcle 

Şuraın ita tebarüz el 
•ki, ayın 2a inde Alm:ın 
Alman milletine, Alm:uı 
a~ır oldultunu f.akat 
l!HG dııki zaylal kaclar t 
bildirmişti. :Alm:ınl3r o 
muharebelerde 600 bin 
\"f esir vermişlerdir. 

Bu l'>ebeplerden dola>·ı 
ki salahiyettar askeri m• 
Alman rakamlarına pek 
miyet atfey;emektedir. 

- Boruum 7ek -
- Var ama ltea 

..... caldıPn .. .,,..... .... 
- Fransız ka 

Ç U B U K L U BAHÇESiNDE 
MEMLEKETİN MÜMTAZ OKUYUCUSU 

Bayan. MUALLA 
ve Kemani SA D 1 

• 

Bar Allıa• 
.TEPEBAŞI BELEDiYE Bahçesin 
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~e~tıhaver, gayri mul\~- ı akrabalarını ;ctırmt.§leıdi· 1.<"nka~ 
lnUddet için "Eismark'' çocuk, halta. on sekiz yasından kti· 

· i§inl terkedceex ve çuk: kunse :·oktu. 

kiiçük, faknt çok ş1k ve • mer ikan :zabıwı tedbır almı.'.j-
"...cı-•oqelliJc enatit.üsil" aça· t.ı. Kapıda bir ntiktar üniformalı 

llna Verilecek isim de "Vi- polıs bekliyordu. 1ı;erdc do ;;ene 

~~-~ilaü'' olacaktı· polisler vardı· Sivil olan bunlar 
~i, daha doğruııu kararı yüzde yüz Amerikalılardan ve al
. Ukten 80nra Şlager ili.ve manca bilenler arruıından ~ilmi§-

u. Birllğln ileri gelen azalan ve 
12 

genç kızın ııimdi bıze A • "Gestapo" ajanları ile birahanenin 
topl'ağnıda da.ha faydalı devamlı müşterileri bu ıiyaretfr 
teaUın ederainiz tabii.,. lerin hüviyetleri ha.kknıda en ufak 

~ evrakın nakli icap e. bir tereddüde dahi düıımü) orlardı. 
t' 11lZarr dikkati çekmeden Maamafib çok kalabalık toplandı -
tıdebilir. Bunun icin bula- ğı akı;amlar da ııivil polislerin ka

;,ne VB.§ingtonda,. Şlkago. la balık anısına kan§ıp şüpheyi da

taııaiskoda veya herhan- vct ctmcdik!cri de olu)ordu· 
~e oturan zengin bir O ~&m yemekten ve kuvvetli 

da.veu üzerine gittiğini Alman biralarından BOnra 61\lonlar
tltten ibarettir. da bir hay huydur baııılamıştı. Ci -

in cnıırı~ ihtiyatlı davran gara ve pipolardan çikan dumanlnr 
§l!ahen bildirmek lazım - bir sis gibi eLrafı sarmı~tı. Hemen 

u~dirde de ondan miiııa • 
1 

lrmcn heıkes az çok sarhoştu. 
k lllayız. Zeki kızdıı ve ha H r ağu:dan bir ses çıkıyordu 
u\'\'ctıidir. Herkesin ~evezcliği tutmuetu· Bu 
~ dcratni,z? ara.da, birlik erkii.nınm iknzlanna 

~· bu l!Uali nezaketen soru- rağmen ibliyalsızca konuf:anlar da 

1 ok a l\assclin Hilda) a o - j olu) ordu· 
"crırıı bilmıyor değildi· hla- llnsalaı·dan biıiııde doktor Krus-
~ On • k. h b" ind ik" k. ' a her ııcyi anlatmıFtı Bu stıı, er anı nr ı:,.·cs en ·ı ·ışı, 
c l<~clın •. • b Hilda. Gotfrid ŞI .. geı \'C Kc:, nba-
en bUı 'erccegı ce\'n 1 l'er, süz.ellik enstitüsünün ikinci 
buıun lordu. Hildanm )akı· direktöıü Erika Valf bulunuyordu.! 
Cbij· n_1aSJ onu ancak mcm- Bu masaya en ,yakın masııtla ise 
d 

1rd1. üç kiı;I \'ardı· Bunlardan biri San 
b 

0lrtor Hıldaya 0 zamana Fransiskoda büyük bir mağar.anm 
taz açılab'I . d idarecisı Herman Şlassinı;di· Bu 
ı olan .. 

1 mıR~e e ~sas adam ufak tefek, zayıf ve siniı 1i 
bo metrcsun ol· Ka - biri)di· Amerikada Alman ana ve 
• l:an.ı~ ve seninle ev • b~bad~ ~of-nu~. hiç Almanya) a 

he k.lifiıu sarahatle SÖ) le· gıtme.mıı;tı· 
nUz cesaret edemcmiılti İkincisi banka memuru Franz 

Re.nç kadın N . kt ' Şna:,der, üçüncüsü ise Ncv)ork d
e ktndlslnı enor a yer- \'armda.ki bir tan·are fabrika.sın -r,8 • n başlıca )ardım· da ustabaııı Ycıner nenıdi· 

Vazı~ et surat le deği"e- Franz Şnayder şık gi)inmcğe 
eberıı gayı et ctmiıı, fa kal muvafralI ola-

<11ı1 e tehalükle fakat uıl mıyarak bilakis gülünç olmuştu· ' 
1 betJı etın k ' Ort:ı bo~ lu, ha.rl! ı;örUnUş ıl biri~· 

" sızın, cc,·ap di· Vcmer Renze ~elmce irl}or:y· 
ia1t1r111 di· Becerikli, sıhhati yerinde bir a
liııın~ .. v~r az.Wnı Şlagcr. 1 

mele tipiydi· Mahareti ve gayreti 
Jlelt f Unuz. Froylayn Keyn aaye&inde "'fabrikada ustabaşı ol -

lld" . aıla tanımıyorum a - mu~u-
l" ~e l'tnnek iııtcdlğiniz Şlassing gibi, bunlar da Alman-

ı Yapa.bııece~n kanilm· yayı gö~lerdi. 1.kiai de Ame -
to• e rlkada Alman ana ve babadan doğ-

dan bir 
• " • muolardı· Fakat doktor Kassel ve 

her al sonra ı;ı.zlı te~ki-

~e 1.ara.rta ııubclcri arılmı0 
ııeı~k Alınanların istihbarat 

ili ıııleıinde ba~ıırmaı!I 
bıldikl . b" ı.1 e:rı ır mukemmc-

, eıue;;. b 
tebe)(er:;e 8.§lıun~tı. 

hlri .0 en .faydalı u.nsur
luka bır birahane:, di· 

ltı~ :Nevyorkun lüks ka· 
du&. hol ''e lokantalannm 

611 2{ Un u 
tctııln c caddede bir bl-
'OtJcun katnıda açrlmışt1. 
tcb , Amerika veya Al • 

laaı bütün Alınanları i
ı •tieta 

'-trı Jt.n re.mı bir bu· 
t ır ~di. Onlar Amerikanın 

~eh· 
·t\,.., ırlerizıden birkar ı;Uıa 

·.rorka 1 ııı d St '.il nazı ''dındaı;-
a. burac1 

e~Crlerdi a l emek ~emeğe 
loı- I{ 

el a~ı h~men her ak am 
1_ er a;v • 
'41 tr ~ "Uı komiser Got-

tı •e ondan daha 2'eyrek 
~·· dikkati celbetmeme~e ""'a,;11 o 
aj ı Hre ugrarw. "Gcs-

1. aıııarı da 
" do~ bu birahanede 
.ı_ Urlarcıı 
... l{ • 

'l'llha"er ··v· . ııı·· . • Il ana bı· 
l&ırti 

de" Verilen bu bira.ha _ 
llt\h llnt • ~ ı. ın,.. erılerlndendl. 0'4tak 

~~ ve:, a "cnstitU.U" 
t ilo lllllttabdenılerlle bera • 

de rk bu ?llliatahdemler bl • 
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· " lcrr 1t 1et'di ıp etrneğe karar 

''"" 'I'iro1ıu · ~~el mupnnı ~ 
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tll\ .tıkıntı an~m dört Ealo-
lıı , c h doldu. Boş bir ma 

er rn . 
Jlırı k asada bırkar. ki-

Amcrikada resmi müsaade ile a -
çıJmış "Alman - .Amerikan lJirligi" 
tarafından bilhassa Uç a}danbeı i 
yapılmakt:>. olan ma.hlrııne ve gc -
ni.' mikya.ata propaganda sayesin
de üçU de HiUerin ve nasyonal so.ıı· 

yalist rejimin en hararetli taraf • 

tarlanndan olmu§lardı· 
Fakat bunlardan birl, Herman 

Şlassing, ilk zamanlarda harareti 

mubafua edemcmi§e bemiyordu· 

Böyle bir muhitte pek Hıtiyatsızca 
tclA.kki edilebilecek JJU sözleri söy. 

lcmcııi buna delildi: 

- Franz Vcrner sozleriml yan

lı.oıı anlama, eli) ordu· Führcrinıize 

olan btiyük imanımı ve bilj'\ik A T

manyanm i3likbalino dalr ilmiUeri

mJ knybetmta değilim· Fakat bir 
muddellir bazı Amerikalı Alman

Jnrm, büttin Amerika~, " Ameıi -
kalılan bb:e \'e prensiplerimi7.C 

yaldaştır:nak için müracaat cılliklc· 
rl usulleri tasvip edemiyorum· Ayni 
zamanda çok şiddet ve cok riya -

karlık göstcrillsor. Uu do~'Tu de • 
ğiı ... 

Sözlerime inanın, ben çok Ame • 
riknlı ile temas ediyonım. Birçok 

fabrikatörler, memurlar, tUccar -

lar, Alman vatanı ananelerine bağ

lı kalmakla beraber iyi bir Amerl· 
kalı bildikleri bana. son zamanlar

daki işler h~kkmda neler dü~lin -

düklerini aöylenıckten cekinmctli -

Ier. ltiraf etmeliyim ki b11 rozler 
hiç de Almans anın lehinde c1eğiJ ... 

Salon çok sıcaku ve Horman 
Şlaasing epey içmi!!U· Durup yü • 
zUnUn terini sildi. Önünde yarı dolu 
bardaklardaki bira~ ı içti· Rardağı 
tekrar m::ı.s~nm Ustilne korken 
Franz 
duydu: 

Şnaydeıin mrrıldanrlığını 

- lierman, snn çok fazla söyle
niyorsun! 

Vcrner Ren:~e gelince, o si.iküti 

bir adamdı, bnıımı sallamakla" ikU

ra etti. Böyle yapmakla l.o'ranıı:ın ih 

tiyntkilrlığrnı taa"ı.J') etmi"e b"nzi· 

~ord ı· 

3 3 üncü vıldönümünü kutlarken 
- o! Et =z 5 f lztiz 

f enerbahçeliler 
Yugoslavların meşhur Gradya

neski takımını davet ettiler 
33 iincU ~ıldönünılerlni kutlula

ınıık uıC"re Jo'enerbahçolilı ı· 21 
temmuzda zengin bir spor gliuiı hn· 

zırlamıslardrr. Fenerlil<.'r bu mlina

sebetlf! Yugoslın ta.k~lnrın . 
dan Grad~an.ski takımınn müracaat 

ederek kcndilcı ıni mezkO.r tnı ihtc 
maç apnınk üzere davet elmiş -

Milli Küme 
Bu pazar yapılaca.·~ 

maçlardan sonra bitiyo1· 
Milli künıc milsabakalaı1 bu pa

z..-ı.r Şel'ef stadında yapılacak ne
~ıı.taı>. • l'cncrbahçe. Galatasaray · 
Vefa mac•lonndaıı sonra bitiyor· 

Bu haftaki müsabııl:alarda fınt. 
lnr 50 ve 25 kuruşa indirilmlııtir· 
16,30 ela yapılacak GalatasaraJ · 
Vefa mnı;ınm hakemi Tarık <>ıc • 
rengin, diğer müsabakanıııs:'\ Sami 
Açıkönev'ıiir· 

Ankara da 
T enıs turnuvası 

T e§vil< müsa.bakaların:ı 
önümil.=deki cumar tesi 
gi~"1Ü 19 Mayıs s: ~ ~ 

<.'evam edilecek pazar 
günü de finaller 

yapılıyor 
\ nkarn, 5 ( Hususi) - Fedems

' onun tertib ettiği tenis tc vık 
turr.m•asmu 1 n layıs stadındaki 
kortlardıı. üniımüzdeki cumaı tesi 
gilnü devam edilecektir Cumartesi 
gUnU döml finaller, pazar gUnU fi. 
naller yapılacaktır. Geçen hafta ya· 
pıla.n mUsabakalarm vPrdiğl notl • 
celere göre. erkeklerden Kerim 
Bükey, Ahmet Tl\Ildoğan. Semih, 
l<'ehmi. krdmlnrd:ın Julide Parkan. 
Adalet, Mualltl Toscr ileri vaziyet· 
tcdirler. Tenisin Ankarada bu se
ne her senekinden fıula rağbet 
görmrsindcn dolalı, miısn.baknlar 
iki kategori üzerinden l apılmakta
dıı·. 

At yarışları tehir edildi 
7 tcnıınuı p:mır gunıı haşlı)auı. 

sını :rnzdısıınız lsl:ınhul ili al ~a-
11 lnrı. lıir k:ıç giındcnberi ':ıgan 

yaRınnrlordan dolayı koşu sahn ını 
snlnr hliliı eıtiilindcrı 14 lemınıız 
(laz:ır giinune tehir rdılnıi,liı. 

leıdır. 

Yugosla\ tnkımile mali şeı-a.il 

uzcrinde anlaşma haııtl olur.sa. yıl· 

donuın!N inde ı.~enerlılcrl Craa
,; ansk.i karşı:ıında se\ redr.cc.·"'Lı: dı>" 
mektir. 

Fcnerlıleı c tPşcbblislcrinde mu. 
vaffakıyct temenni ederiz. 

M alzemc yohaulluğu 
y üzünden 

Dolmabahçe 
stadının inşaatı 

durdu 
Dolmabahçı>de in§a edılecek u

ri stadın temeli geçenlcıdc atılmış· 
tı. Fakat şimdi, malzeme yoksullu. 
ğu ru7.tınden stadın inşaatı durd'l!· 
ğu gibi, istimlak cdilmlc; olup da 
~,itılmakta bulunan e.ski binaların 
yıkılması i!'linc dP. 11imdilik faııııla 
vcıilmiştfr. 

Memlekette 
hareketleri spor 

• 
Hl RS.\ D.\ \ TU .TlZM 

~lt1SABAKALARI 
.Cur a, (llmm!iİ) - Bölgr atle

ti7.m bidncilıkleri bu hafta Ata
Ulrk ııtadyornunda yapıldı. 100 
mctr ede Zi~ n Özge, 400 metrede 
II:ı.mdi Ylı:o:cr, l 500 mctı ede Os· 
man Y Pnilmi~. 200 metrC'd~ Zı~ a, 
ÖZE; , 800 metrede Hanıdı Yüzer, 
110 manialıda Kadri, tek a<lımda 

Ziyn Üzge, gülle ~tmada Ahmet 
Yazarel. cirid atmada Orhan }~. 
ğel, sırıkla )11ksek atlamada Ah· 
met Ya.r.arel birinci gel.mitlerdir. 
4Xl00 bayr&k yarqmda Acar ta
kımı blrlnci olmu§tur· 

Mektepliler arasındaki birincilik
lcrdP. de 100 ve 300 nıetrode Or
lıan Yal\'nç. 3 adımda Seyfi. gülll." 
at.rnada. Feyyaz, tek adımda Ke· 
mal, yüksek atlamada Halil, cirid. 
de fil') fi Acarsa)' birinci olmn§lar· 
dır. 

nllRSı\ İLKBAHAR AT 
'YARl~LARI 

Bu~a, ( lluııW1i) - İlkbahar at 
ko~ulaı ı A tıcılarda yapıldı· Birinci 
koli!tıda Nezir Tcmizerin (Işık) ı, 
ikinci koşuda Luleburgu.Iı :Muııtıı.
ra Vurgunun <Binna.ı) ı, üçüncii 
kocıuda Fey1j A tlıoğlunun (AJeey
ı;uı) ı, dördüncü koııuda. lnegiillü 
Hasan Mutlunun (Yüksel) i birin
ci olmuslardıı. 

m H:Sı\DA susrORl.ARl 
11.\ Rf;J\ETT,t:Rt 

5. 7. ')40 Cuma nnrsa. <Husu i> - Ha\'u:ılu 
• parkta rnıntoka yirnme mil.ııabaka· 

7 :m Progıam. vP. nwmlelı:el sa. ·ı ıarının ikıncisi yapıldı· 200 metre 
ııt ararı. 7.35 Müz.ik: Hafif mliı:ık serbest yüzmede Akmspordan Mu. 
(PJJ.), 8-00 Ajans haberleri, S.10 zafer. HO metre sı.rtüstü yiizme~e 
Ev kadını - yemek listesi, 8-20/ Sannt mektebinden Mu1.affer Giır-
8030 Mil7.ik: Jean Sahlon'un plak. sakaryn, ::!00 metre kurbağalama
lnrı. 12-JO Program, \'e memleket da ııanat mektebinden Necdet Dc
ııııat ayan. 12-35 MU~k. 12 .50 A- mirci. 1000 metro seırbost yümıe
jane lıaberleı i, 13-05 Müz.ik: Saz e· de .Akmspordan 1brahim Sungur 
serleri. 13.20/ 14-00 Mütlk: Sen- birincilik kazandılar. 
fonik program (PTJ.), ıs.oo Prog. 4X200 bayrak yarı.c;ında sanal 
ram. ve memleket sant ayarı, 18-05 mektebi takımı birinci oldu· 
Müzik: Macar ve Romen Halk ha. 
vala.rı (PL), 18-301\lüzik: Anadolu 
halk hn vaları. ıg.45 Mü.7..ik: Cnz
band (PIJ·), H>•l!> Mü:r.ik, 19.45 
Memleket saat aynn, njans habcr
krl. 20 00 Müzik: Fnsıl heyeti. 20· 
~O Konuşma, 20 '51) ~flizlk: Okuyan 
• Radife Erten, 21.15 Konuı;ma, 
21.30 Konmıma (Rad~·o gazetesi), 
21.45 Mii'lik: r:.adyo salon orkest. 
rası, 22.30 Memleket saat Ryarı, 

ajanıı. 22.45 Müzik: cazband (PL·) 
23-25/ 23-30 Yarınki program. ve 
lrnpanıı,. 

--o-

Ertuılrııl Sadi Tek 
Tiyatrosu 

Bu ı.:ccr Büyiil,nd:ıtla hkele g,ııi. 
ııosıınıJ:ı \:ırın ı.ıecc IJu\'iiktlerc Aile 
h:ıhcc inde ( Karmokorışık). 

K A \ !"ER İDE .FUTBOi, GR U P 
RtRt~ctLlKI,F.Rf 

K!\~st~ ı·i, 4 (A. A.) - Kayseıi. 
de yapılııtak olan futbol grup bi· 
r:inc!l!klcrl müsabakalarına i§tirak 
etmek 'tiıcrc Samsun, Trabzon, Gi
resun. Ordu, füze, Zonguldak ve 
Sinop ta!mnlan yarınki cuma :;ünü 
~ehrimize geleceklerdir· 

Bir genç kızın 
ser_güzeşti 

\ alna. K.Jtabevlnln nqrettiği 
(8eÇıno bıklye ler ) adlı ucor. klta 
ı.erlllnin üçüneüııU (bir genç la· 
"o aerıDzeetı > adlı rUul bir •t 
romanıdır. 

--o- 1 1; ~ŞlO RIZ \ Tt\· ATRO l 

fJ:ıli!fP. Pi5klıı 1ıeı tı!ıl'I' rı lenıınu1 
<'Uma gııııii alisnıııı Sundl~l.", en,•ol 
ıı"le lı:ılı('c ındc • \"rlınin ÇOC'U il. 

100 .,..J1• w tan bu e.erln 
rh-atı 10 kunııtan llıareHlr. 

l\nnlhn r.~I lntifar edellJN: 
K,.,. 
ı u OlırJ~J; baldo ti lllkll.re 
to f~nı " ı. .. mıor :ıtı hlkA~.,. 

Nakieden ; Baki BAŞAK 
~ ııcı:hı. o gunforde \ ı.' al'ad.ııı a~ 

rılac:ıktı. Hudutsuz denecek kııd ıı 

bü~uk bir !ler,·etin ,·erdiği iınL:ünl:ı 

hayatının lıer a)ı, D)Tı bir memJc· 
kelle gcç]yordıı. O senenin ~·:ızıoı 

geçirmek ldn de 'iy:ına:·ıı sel mis, 

biraz doltı~mış Anıl'riktı\a doııli

'orıhı. 

Ha~alla. \ııccl:l u:ın ladıl:ıbılı•ccl.. 

hiç bir 7e':. ~alntamı->tı, e-n ınııh 

lc1em bıılcılar. ı•n nıııar.z m ko~ 1 

l:ıl'lıı lınşırneşu: 'iha,i. ılıni en 

'iıl.: ek iııs:rnlarla dii~iıı> k:ılL:mı-ı, 

diiıı~ ada onun ıçin ~ l'ni s:ıyılaLiJe· 

cek hiç bir hfıdise kalmamıştı. 

l\,ıpadı~ı guıl,:wal..J:ıı ı ar.tlıı'.;ındJn 

ctı uf:ı Lak:ırak hızlı hızlı ııcres alı· 

l orllu. t•cııLc hir ışık, gecenin ına· 

'ıliğı do:aıı oda) ı I.itif bir şekilde 

a.rıJınlalınıştı. yarım ~.ıat ~onı n 

pı·nccrcdc bir gulge bclirdı: Ba~ı 

~·:ne . :'.\O\tıŞ ılerikdı, )Ol:ığ:ı b.ak

lı, ınııccdıcrlcrın durdu;;u masa' ı 
gü:ıtlcn geçııdi. Birnn tereddütte 
kıldı. onı.1,. ı;cru:ınlı8ı alarak ce 

bıne iııdirılı. Pencere~<' dundu ,e 

hırılı·n fıkrıni dcgiştirnıı~ gıhi, n· 

ziınk:ır adımlarla ~atnğu ~aklaştı, 

di:ı~uklu 'e kuştü.> u .>astıkları ı 

arasında goınülen pamuk ;ibi elle-

!)imdi mc\·sinıin bu tatlı \'C bavgın rin birini ll'l"U('l:ırı icine alarak 

günlerinde, dnrBUn ve m:ı' i denir: 
ll'ri a,nrak meıule.ketine d<inecekti. 

:\nl'clanııı. !Jıitıin bıı mıı\'lıffakı· 

·'ellere rağmen içini kemiren. ta· 

hakimi.: etmeme i adclA daR'Jdrıun 
olan bir arıunı kıılmı lı. Dir hıı • 

sıı ı;örırıt•I.. 

Bunun iciıı elinden ne gddi~s.e 

) ıı1ımışlt. Oturduğu otelin halır:e· 

'inden ııeı·eı ken. il.f defn inci seı

danltğıııı dü~iiriır gılıi 'apaı a\.'. ~e-

rı• bııa\.mı ıı. Fakat her :;derinde 
de l;aı Şt$ını bil'İ çıknıı~. rııııh,us 

dü~ürdüğu g e r d ıı n 1 ı ğ ı ne· 
:ıaketlc iade etmişti. Bu eğlencenin 
herbirl, Anceli~a ıaçer bin fraııka 
mal olmuştu. Fabl o, b\ı bile. bile 
yapılan fedakarlıkta hiç hir zc,·k, 

bir he,·ecan dıı~mamıştı. Onun ar 

zusu ,bakil.:t bir hır uhh kurban 

olmak Te münıkuıı olur P hu hır 

ızhjın kabranıanını ,•ı:;\.,ndan gôr

nıekti. Uzuıı ı21mıınılanben ~ arıu 

onu o kadar üzınuştü ki artık içine 

garip hir inkisar hilı' çvkıuuştıı. 

\nla~ılı\ordu l.:i Aıneı il.:A~n. hu çok 
ı tediğı ar~u unun \t>rine ı;el<lisinı 

görmeden ılönmüş ulncıktı. 

f5!e birazda bu iimilsizliğin 'er 
ki)•le, o liin hareket edeceğini ote
le haber nrdi. Aynı akşam, Joluı.n
tada )'t mck yerken garip bir hissi 

kablch'\lkıt ile titredi. Karşıki ma· 
saJardan birinde, tanımadı~ bir 

adanı, gözitnün içine h:ıknrıı.k ~ c· 

nıeğinl ) iyordo. 

Bu, ~ mer btnırJi, uıımca ho~Jıı. 

&İm$iyah ıöılıi, pnmakları yul!ül..

lerde siislıi ~iyini,inf' razla itina gi>s 
h•rrıılı. bir l!ençli: Tnnı hr.kltdlği 

!lerseri tipi. Hu ad:ıroııı, lıcn ııunıhı
ki 'Jerdanlığın incilerini kaı ıdan 

Sal il' ıibi hir lıali vardı. 

O akşam, Dansinı;dt tanı~tılar. 

f •i dınscdiyoı· Hı lıonuoınıı,ı can 

~ıkmayordu •• '.nc,.ı& hu odamı lıtm 
şüpheli görclü, hem ıle gariptir. On• 

dan hoşlandı. '\ eıııcği lıirliktc ~ c· 

diler. 
l:.ırıi l\ont Rober Da.ı ıowıldi. h i 

hır ott lde oturduiunu söylemi ti. 
F.rlesi $:\bah ' nce16nın ilk ı i, 

l\ontıııı adresine ceuplı bir tcl.gııır 

Gôndcrıoek oldu. Öğleye ıloğnı, o 

otelde hô;ı; le bir adamın bıılunma 

dığ1 cenbh le lclgr:ıf geri ırtldi. 

Ucın'k .,ııcelanııı ıo.üı>he i ~erinde 
ıı1i. Beklec.li. 

(iün geçtikçe Kontun, :\ııccld.)a 

alakası artıyordu. Her yerde dan · 

Jardo, :rıırışl:ırd:ı. lokant:ıda ~olu 

ü~liinc çıkıyor ,.e Ancc.la bu moncr 
ranın farkında değilmiş gibi gijrü

nüyordu. Hal Te tun o derece cm· 
niyet Yericiydi ki Ancclü baran, ~·<Mc 
emin olduğu hakikatten şüpJ(cleıı-

• 
mek derece$ine hile geli ordu. 

Bö;ı;J,ce aradan rpc;ı;ce zanı:ın ge:;· 

li rn nihayet bir gun J\ncl."ll ZC\ :,ı 
iı;in hareketini daha razl:ı tehire 

Jfizum görmiycrek erit.si sabah ar 

tık gideceğini haber ,·erdi. 

Kont bu haberi •lıralmaz kızardı. 
\•e AneeJA Takıldı: 

- Yokııa müteessir mi oldunuz? 
- Der~e ·ini ta :ı\"nır edemez· 

iniz. 
- Yol.canım niçin la an ur 

cdemiye)iın. 

Ancela söz arasınJa, hiımelçisi· 
iki ıün lr.iıı "'erdl~ini ejt7.ından 

ııekoçınr gibi ·arııı. 
~ .. 

.\ncel6 gece penet.re~ i :1r:ır"k 
»tmıstı. Mücevherlerin! ~ atııAı n· 

n un\. P biı· ına a ii~tiinr: ı.o~ ıiu. 

lahardı: 

- ilen geldim Anccliı, cüretUı
Jık, J.:üst:ılılık de, ne dersen de. 
Ynrın, bir daha ı:oruşmrmek üzere 

Hidecc.ğiniz ihtimali benı ('Jldırtlı. 

Beni koğmn, cgrr i temi~orsan rr 
de.) ım. F:ıkııt ... 

'\ah·arışı o derece :ınıimi~cli 11 

Anceliı: 

- Gıl: dh emcdi. Gene adamın 

dııdaldaı ı, gene kadının ~utünc her 
an hir paıca daha )&klıı~ı)ordu. 

vene kadın edece: 

- Hıca ederiın diyeb1ldi. 
caba bu, ınnınıadığı \C mahi.)t::· 

lJni anlamadıgı bir adamın verdıği 

ı.orkudan ruı)dı? Yoksa hakiki bır 
arzunun tatlı mağliıbiyell mıydı? 

Bunu anlamak ınüşküldii. 

alıah olmazdan önce. mechul 

kon ı, ~ a\'aşca ~ :ıtaktnn a) rıldı. 

A nrclıi l'Orgunluktan cansız dü~miış 
gihi U) uma taklidi l apıyor ve :Oir 
pllderi anısından gene adamın bir 

golge gibi pencereye He-rliyen ho· 
~ali nl scyredi ordu. 

<ıolge, hirde-nhirr doııdlı. Gen\' 

knrlına on ctrf:ı baktı. 

bel'i ı.li.indü ,.c mııceılı!"rlcı ın 

ilstunde durduı;u maı;a)a yaklaşa· 
rak aldığı serdanlıilı tekrar ve yr 

vaşca ~erine bıraktı. 

Ankarada emli.k 
a lmak istiyenlere 

\ n'karada Büyük mı,.t Medi l 
bahı;csi yanında asfalt yol üzerin. 
de l'ltailyum l<a~ı"ında UııtUndc I· 
radb ii~ ~·aın bulunan lld artla 
,tlyu lzalrıol do1a),8llc Ankara ~
JıUtmca 15 temmuz ı;ünli MAt U 
''e kadar · atılacaktır· Tahmin 
kı)ntetlcri 19-700 liradır· 9!0/7 
numara ile do"nııma bekılablllr·· 

M\b.aredr~e w lı1tirnk ~ln ortak 
aranıyo~. Anla ma'k lmyenler 
htubulda anıa riim111Ue poıta 
kutum %14 numaraya, Aakanıla 
f4'ltıfon '2826 ya münu~aat etmeJL 
dlrlf'..r-

Elmas 
Kemer 

Vakıt Kitabevinin neşrine baş" 
ladığr (Seçme hikayeler) adlı 
ucuz kitap serisinin ikincisi 
128 sayfada on tane gilzel hikt· 
yeden mürekkep olarak (Elmas 
Kemer) adıyla neşrolunmuıtur. 
Fiyatı 10 kunı§tan ibarettir. 
Okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

0/o 50 tenzille . 
dunva şaheserleri 
ı:u teaıil:itt:ın i'itif·:,, ' ın • \ ıı. 
kıt" gv.etesinin nkuyucolarma 
'~rdiif J.-uponlart t.oplamak kl. 
fldir· Bunlardan bir ayhğmı JlÖ•
t~renlPr hu ~Zl'I kitapları ,.Uz· 

dt' r,o eksi~ne all!'b.r· 

Dr. NECAETTtN 
ATASAGUN 

Sabahlan 8,30 " kadar. A.k
İ~amları 17 den '<>nra Lllell Tay~ 
•yari" Ap. Daire 2; No. 17 dt 

h:ıstalamıı kRbul eder. 
J'f'h•fnn: :?3053 
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l ıstanbul Levazım Aınirliğaıden verilen harici asl<eri ıutaatı ilanları 1 
----·~-~~ ......... .._..-..-=:& ......... _.......,w..._........,.,..,_...._ ... ' ucı:ıer kuoauııa uwmuı cduen fiyatı ııo ılın oıan .ı:.ıu k.10 ı•ınııuı..ıon ı:.ı·t· suo.ıoou metıc mlı.abı .ıtcr..-;tc pazıırııı.ıa 6 7-!l'lU cum.ı.rtt:.sı gUnU • 1 

010 cuma günU saat ll de Ankarada M,M.V. s:ı.tm.ı.lma komisyonunda pazar· 
lıkla s:ı.tm almaca!ttır. lsteklllcrln 2100 liralık ltıı.tt tomlnatl:ırllc birlikte An· 

karada komisyonda bulanmııları. (1Z5ı (5~iSI 

* " • 
Beher kllosuna tahmin edilcn fiyatı 160 kun.ı;ı olan 2~.000 ldlo ldro!ıl pa 

muh ız tcmmu:: 910 cumn {;UnU s:ı.nt 15 te luıkaradn u M .V . E:ltın'.'llmrı ~o 

da :>azarJıkla satınalm:ı.cağından isteklilerin 6i:i0 liralık kati tcmlııaUarllı: 

birlikte pazarlık giln ve s?ı.atındc mezl•Cır ıı:o. da tıulunmnlnrı. ı 131 l f 5271) 

"' "' * 
A§aS-ıda .}nzılı kuru otlar 22·i .940 p:ız:ırlc.si ı;ünU ı::ı.at 11,30 dac!ır. 

Teklıf mektııplnrı ıh:ılc saatinden lılr saat evveline kadar Lt41.burgn::da as· 
keri sntınnlma l<omlsyonuna '"er!lmcsı. Şartnamesi komi.eyoııu:ı. ı;BrülUr. Her 
parU ayn ayrı lhalc edilecektir. ( 182) (6530J 

!.lıktıın futnrı Teminatı 

kilo lira lira 
S.!0.000 40.tOO SOl;.ı 

1.110.000 rı:;.ooo to2:; 
1.110.000 55.500 4():!:) 

1.110.000 55.500 402.> 
l.lll0.000 57 .500 4125 

•20.000 21.000 15i~ 

... :ı. • 
1980 ton buğdayın dc:ırmcnlcrdc övUtUlıncsl kapalı zar!ln cl<61ltmeye 

,konnıugtur. }hale.si JO·i·!llO cumo. Clinll saat 16" da Eskt~chtr l°'or ı:almalma 
komlııyonuncla yapılacaktır. Şartnameııl l:oml.syo:ıda goril.Ur. Tnhmln bede· 
li S9.GOO llrn il!t temınatı 2970 liradır. lııteklilerin kanunda yazılı \"csalk \"C 

teminat makbuı:larmı havi teklıf mektuplarını bc111 ı;Undc saat 15 e kadar 
komfsyona vermeleri. (183) ( 5531) .. . .. 

t0.000 }\ilo a:ıdeyağı kap:ııı r.nrfla ekıı.ltmel'e konmuştur. !balesi 20·7·940 
cumartesi gUnU sa.at 12 de Esk.l§l!blrdc Kor aatınalntn komisyonunda yapıla
caktır. Evaat \"C prtnamcsl komlsyondıı gtırut'1r. Tabınin tcdell 44.000 lira 
U'ıt teminatı SSOO Uradır. İ!itcklllcr~n kıuıunda yazılı vesaik \'C tcmln:ı.t m~lt· 

buzlarmı bav! teltlU mektuplarım mczkılr gUn \'C saatten bir ııaat evveline 
kadar komisyona vermeleri. (180 (55ı2ı 

• * • 
100.000 kllo m~ır eU kapalı zıı.rtı&. eksiltDlcye konmu~tıır. .Muhnmmcn 

bedell 25.000 lira ilk teminatı ıs;:; liradır. lhaJesl 22·7·!.HO puartcııl gUnU 
saat ıo,ao da yapılacakt.u. lstckl11erln me-ı.tır gunde k::ı.nuııı ,.elı.kalarl.le 

blrlikto znrtlanru: Tokatta ıısker1 satmaıma lrnml3yonuna vcrmelen. 
(lSG ) (55:: 1J 

" ~ "' 
l.H0.000 kilo mğır eU kapalı r.arfla eksiltmeye konmu;:çtur. lhalcal lt'>-7· 

940 pazartcal ı;iinU Mat 15 to yııpılacaktır. Muhammen bcdclf 511,200 llra 
ilk t.emınıı.tı 38.340 lira.dır. Evsaf ve şartname31 ltomlvyonda gtırullır. lıı· 

teklllerln kanun! vesaik ve lcmlnaUa.rile teklif mektuplarmı ihale saatinden 
blr Baat e\"Velino kadar Edinıcdo sanayi kl§lasr.:d:ı asltert s:ı.tınalmıı komla· 
yonunn vermeleri. (125) (5268) 

.. il- • 

li40 ton :ı.-uru ot kapalı zarfl& nlmacaktır. Muhammen bedcll 27.000 lira 
Uk teminatı 2025 liradır. lhaleııl 11-7-940 per§embe S'{lnU saat tl,SO da Ela.· 
u: tUmcn anlmalm& komisyonunda yapılacaktır. lsteldllerin belli ı;Un ve sa· 
attcn b!r aaat cvvellno kadar luınunun izahları dahilinde tanzim edecekleri 
teklif mektuplarım koml!yona vermeleri. Şıı.rtnamesl Anknr1t, lııtanbul Lv. 
.\mirlikleri ve ElWğ tümen salmalma komisyonlarmda g6rll1Ur. 

CUIO) (5::i~l 

••• 
Aşağıda yazılı mcvad 15-7-940 pazartesi gllııU hizalarında yazılı a:ıntıer· 

do kapalı zarna satın alma.caklır. EvBa! ve p.rtnamcsl komisyonda s;6rlllllr. 
tstcklilerln tekJlt mcktuplıınm lbnle<'cn cıı geç bir saat el'"Vcllne ltadnr EdJr
nede Lnlap~ada askcrl satmnlma komtsyoııuna vermeleri. ( 1~2ı (:5275) 

Cl.n!ıl Wktan Tutarı tık teminatı lb.:ıle ııa:ıti 

Sıtrr eU 
Sadeyağı 

kilo l!ra l!ra Kr. 
203.000 103.6~0 6127 llO 
70.000 04.500 5975 

l{i 

16,::o 

87.000 - 7400 - 0100 - i400 - HOO kilolardan ıbaret olmak lızcıe be, 
grup halinde cemnn 68.600 kilo eııd<'yn.Cı kapalı z.ıırfin eksiltmeye konmu§
tur. Hepsinln tahmin bcdcll 82,il20 lira ilk temliıalJ 5366 l!radır. Gruplar ayrı 
ayrı da ihale edilebilecektir. El<alltmcleri 12·7·9 ıo cuma sunu saat 11 de 
LUlcburgazda askerl satmalnla komisyonunda yapılacaktır. şartnamesi ber
G'iln komisyonda gürQIUr. Teklif mektuplan belli gün ve saatten bir saat ev
veline kadar komlayonn verilmesi. (134) (~277) 

~ .. 
Kapalı zarfla balye halinde 600 ton kuru ot n.ıınacaktır. Muhammen be· 

dc11 30.000 llra llk teminatı 2250 liradır. lb:ılc.ııl 13·MMO pazartesi günU saat 
16 da KUtnhyada Top. A. eatmalma komisyonunda yapılacaktır. Teklif mek· 
tuplarmm ihaleden bir saat evveline kad:ır mczkQr komisyonn '"erilmesi 
Şartnameai komisyonda görllJUr. '(186) (~2i9) 

• .y •• 

10.000 ton eııya nakliyatı kapalı zartla eksiltmeye l<onmuştur, lbnl~sı 

11-7-940 gilnU aat 16 da yapılncaktır. Muhammen bedeli !!SO 000 lira ilk te· 
ıninatı H.950 liradır. Şartnamesi Ankır.ra, lııtanbul Lv. Amirlikleri ..,.e Er· 
nırumda l{or sntmalma komisyonunda görülebilir. lsteklılcrin muayyen 
gllndı> ihale saatinden bir atı.at cvvellne kadar teklif zarfl1trını E"rzıırumda 

Lv. Amirliği satınalma komisyonuna vermeleri. (137) (5'.!SOI 
•':(.. 

lkl adet hansnr kapalı zarfla yaptırılacaktır. ıııaıesı 11M·940 pn.z:nı trsı 
gU:ıU aaat 16 da Çorluda Kor satmalma konıbyonunda yapılacaktır. Keşif 

bedell 185.535 llra 46 kun.ı, tık teminatı l0.52S liradır. Kcşlt ''e şartnamesi 
927 kuruşa. komisyondan alınır. Istel<lllerın kanunun 2 \"e 3 UncU ırıaddclcrln· 
do yazılı bclı;clerilc birlikte bcll1 gwı \"e saatten bir saat CV\'el teklif mcı~

tuplarmJ komtııyona vermeleri. (138) (5251) . ~ . 
:Seherine tahmin edilen fiyatı 600 lira otan 100, adet sryyar fınn paı:ar

lıkl:\ mUna.kas:ıyn konmu~tur. tbalcsl S·7-94U pazartc!I gUnU ~aat ı ı dedir. 
25 taneden aşnğı olmnmak Uzerc ayrı ayn tcl<ll!lcr de kabul cdi!!r. Katı te
minatı 8:500 liradır. ICvsat \"e ı;ıartnamcsl :;oo kuruşa komisyondan alınır. ts
tekl!lcrln kanunun emrcttlğı hel~rlerle ihale saatinde Anltarndn M.M.V. sa· 
tına.ima komisyonunda bulunmal:ın. (216) (56821 

.. 1(o • 

800.000 kilo kuru ot kapalı zarrıa eksiltmeye konmuı.ıtur. Şartnamesl 
Ankara. lstanbul, l{onya Lv • .Amlrllklcn satma:ma kcımlsyonıa~ında, ı:o. 
rWUr. Muhammen bedeli :ıs.ooo li:1t ilk teminatı :;:\62 lira GO kuruştur. 

Ek.slltmesl 8-7-940 pazartesi gUnU saat 11 de Konyad.:ı !...v. Amtrll~l sa.. 
tmaıma kombyonunda yapılacaktır. fsteklllerln flRnt 10 kMar tei<llt mek. 
tuplannı meı:kQr komisyona vermiş olmnlan. (1061 151:.!:51 

.. . . 
Beher adedıne tahmin edilen fiyatı 42 kunış olan 2:>.000 ndet yaatıl> 

kılıfı ile bcherliıo tabn1ln edilen nyatı 28 kuruş olan 2.;.000 adet yastık yUı:lı 
0·7-9!10 sıı.!ı ı;U:ıU saat ll de Anlcarada M.M.V. satmnlma koınlsyoounda pn· 
zarlıkla satm nhnae:ıktır. Şartnamesi hergUn komtııyonda ı;-örtl!Ur. lstekllle· 
rln pııznrlık gUn vo ıraatındc 25SS liralık katı tcmlnaUarlle me::~r komls
:ronda bulunmalan. (1561 {5i20) 

• 4 • 

Beher ldJo:nıruı tahmin edılen fıyatı 51 Ura 50 ku:-uş olan Hl.500 kllo 
GOı3 numnralı ve beher kilosuna tn.hmln edilen fıyatı 20 lira olan 39,300 
J..ilo 16/ 4 18/3 ve 2:;;3 numaralı keten iplikleri l'npah zarfln mUnakasaya 
konmu§tur. Yukarda zlkredllen numaralaraan berbanı;1 blrlııl için 1000 kl
Jodan a..~ğı olmıı.mnk ~artlle tekllOcr kabul edilir. İhalesi 7-8-!J-10 çar. 
camba ;;11nU .saat 11 dedJr. llk teminatı 67.457 lira 50 kuruştur. E\•saf \·e 
fartn.&mesl W liraya komisyondan alınır. isteklilerin kanunun emrctug1 
tıcl.,.derle thalc ııaallndcn en aı: bir saat ovvcllnc kadar tekllt mektuplarını 
Ankarada. M. M. V. Satmalma komlısyonuna vermelcrL (101) (-lll20) 

10.30 da l~;aktı,ıcııırJc Kor satınnlnuı komLsyo:ıuııdıı ııatın aıınacalttır. ş.ırt.• 
me.sl kuml.syond:ı görUIUr. Tahıııln bedelı 11:;.000 liı adır. l'i:all tem.n .• tı 6. ~l 
lıradır. tsteltlUcrin ı.anuncla ynzılı ' sal!< \'C lrnll tcmınatıarl!c bclll .,1.0 ~ 
saatte koml3yona gelmclcrl. (~00> ıi:i3;;tl) 

• • • 
50.000 kılo ndeyıı~ı kap lı unla ntınecaktır. lhnlcsl <i 7·0'0 Jl3-'Brlt.:s 

glinü ıı:ıııt 15 de ı-:aysr.rl .satınalına komlsyoııunda ynpıı:::ea:<tır. Mul!ımıoıen 

bedeli 5j.000 llrn, Uk leml:ıatı 4l~ô liradır. Şar~name31 Ankara. lst~;ıbul l..V 

Amirlikleri ve l'i:ayserı asltcr1 satın:ılma koml~·onunda gOrUlilr. lst~ltlilcrln 

ilk tcmln:ıt \"C l>anunun :! ,.e 3 üncO madclelcrlnde yaı:ılı \"cınıl:le t.ırlıkte 

tcklJC melttuplurmı ihale aıuı.Unl.len bir saat cv,eıu:e ltnrlıır komisyonn vtr· 
meler! C83 ı 15041 ı 

., ... "' 
1\arı garnlzoı..u lı;in bir kılnsuna tahının echlen fiyutı ı ~ olan 

•<;0.000 kilo flı:ır eti ile b1r ldlcı .. un·ı tahmin cdilrn fiyatı :.: kun..~ o::ın 

8.000 000 kilo odun \"c J\rda!tan ı;arnlzJnu lçın b r kl103unıı tahnıı11 t'dllnı 

tiyatı ı::ı kurıış ola.o 14'1 000 kilo ıı.gır rlı ve Göle ı;arntzoı.ıu l<:ln blı kilo 
suna •ahnıın r.dılcn rıyntr 11 lrnnış olan l~ıJ 000 kilo sığır "~' kaıı:ııı ıarfla 

eks!ltnıeye ltanm'.lştur. 4~0 ton fi :tır et.nln tık tenılnatı w:;o lira a ınllyorı 
kilo odııııun ilk teminatı 4;;00 lira. 144 hin kllcf ıu~ır etlııln ilk tfmtnatı 

ıs::o lira. 120 ton sı~ır etinin llk teminatı l!.!6\iO lira 4~U t<'n eı~ır etinin 
~artnamelll 933 \'e 3 milyon kt'o o Junun Ş'(rtname'll 300 ırnruşa uınıak \"e 
dl~erlerlnl parasız almak lııleyenıe.· hergtl'l ıwmlııyona seınıc lc>rt 4~0 tun 
sığır etinin lh'llcııı 10 -7-910 c;ıı~ımlıa ı;UnU ı;:ıat 14 de \"t: il ın!J\on 1-:ılc 

od:.ınun ıhalc 1 aynı gUn ınaı 15 de, IH tlo bln,ı.ıırı s ;i"ır etinin lhıtl•'ııl "l!ll' 

ı~.S!) da 120 ton !!l~ır ellnıo 16 dadır. tı:ks'ltmcyc glrecc\."lr.rln :!Ull sayılı 

kanunıın '! v~ S Uncu ınaddclerlndo yıızılJ Vl'5ıılk ve teklif m~lnupıa rını thn.. 
le saatlerinden eo aı: oır saat e\'Vt>llııe kadar ı<:art;da Asltcı1 Satınaıma Ko. 
misyonuna \'ermeleri ı 91) ı 5049 ı 

. ~ "' 
iki milyon ıwru o: kaµ:ııı za.rfııı cl,slltnıeye konmuşt•Jr. fhal~t'll <ı-7-

010 pa:arte&ı gUn,ı ımat Hı do ) apııııcaktır. Tahmtn bedeli 1 ıo.ooo lira ilk 
temlnntı ~~50 lıradır b:\ s:ı.I ve şartııanıesı hcr ı;un ko::nl!!yoo1·• ~oı-Uıtır 

13tcklllcri11 belli guo \'C s:ıntten tı.r enııt ev,·cııoe kııdar re.:ımı vı ııtılk \'!~ 

tekli! mektuplannı Edırnt'dc ~ıınııyı l<ışıasındnkl ı;atmnlına komı.ayonuna 

vermeleri. (]041 (51~Z) 

"' 1jl ... 

GS.000 kilo ııadfy:ığı kapalı µrnıı. el<siltıı:ıeye konÔlutilur. lhnleaı 1:.J-7. 
910 pıız.artrs1 t,ünU sn.at 11 de yapılacnlitır. Uuh3mmcn tutarı 6 000 tlra 
ili< tenıin:ıtı 4650 liradır. Şarlnıımesı Ank~rıı ve lsı.anbul Lv. Amirlikleri ııa· 
tmıılma komlsyonlanndıı görUJUr. 'l';ıllµlerln lclth! nıelüupıannı clıslllme 

saatinden bir saat evvcııno \ıadar Dıyarb:ıkır Kur satmalrnn komisyonuna ' 
~·crnıclerl. ( H:J ı ı 63ZU ı 

• • • 
600 000 l•ılo arpa kapalı %areta şatın alınacaktır. Mubammen bedf'll 

36.750 lira ilk teminatı 2i~G lira :?:'.i kuruştur 1~kailtmcm 12· 7 040 cuma gl!olı 
s:ınt 9,30 da ynpıl:ıc:ıktır. Şartnıunı•ı;J komisyonda {.:'<lrUIUr. Jstekll!er1n bf>llı 

gUnde ekıılltme saatlnı.!en tı!r sant <"V\"C!l Kanunun t.nrtfieıi dalllllııde teklif 
mel. tuplannı Efauğda lümen satınalmn l<omlsyoouna \•crmeieri. ( l~l) ı !i332) ..... 

23'10 çı!t \rnndur:ı ve 3000 adet don, gömkl< satın alınacıı.ktır. Pazarlığı 
S-i-9~0 gUnU ıs:ıat lfi de yapılacal>tır. Kunduranın muhammc:ı bedeli 
lG,444 lira ilk tcmionlf 1158 lira 30 ltııruştur. Don. gömletin tn:ımın bedeli 
oiSOO Ura ilk teminatı 360 liradır. Şartnamesi hrr gUn komisyonda g!lrtl • 
JUr. İsteklilerin belll gUn ve sMtte Afyonda I'i:or satmalme. ko:ıılsyonunn 
gelmeleri. (2li) {{1683) 

• • • 
1200 ton gUrgen odununun kapalı zartla ekalli..mcal :?3 -ö~940 &UnU 

~ant l:S de Anltn.radıı. Lv. Amlrlltf patırıRJma komlısyonuncıa yııpılıı.caktır. 

Muhammen bedeli 27.000 lira ilk temlnnlı 202:; liradır. Şıtrtıııı.ınesl lBG ku. 
ru~n komlııyondnn alınır. Kanuna ııyı;-un \"C içinde kanun! ve ticaret o<!ası 
\"eslkası da bulunan tcldlt' mektupları snn.t l4 ~e kndar ı ıı'bul olunur. 

(:.!18) (l:i6841 

••• 
l{omutıınlık birlikleri fı;in ~7-940 gUnU ıı:ıat on<.!a rru:arlıkla on beş 

ton ııabun alınacaktır. Evsa! ve tilU'lnnmesl her gUn lrnmıııyond:ı g!:lrUlclıL 
lir. ıetcklilerl11 belli giln ve sıı.ntte kati teminat akçclcrlle birlikte Fındık· 
lıda Komutanlılc ıınlıoalma koınlııyonupa ı;-elmcleıi. (j749) 

• • • 
300 - 700 beygirlik bir o.det Dizel motorü pazarlıkla stılın alınac1kllr. 

Muhammen bedeli 38.000 lira katı teminatı rı;oo liradır. lbnlcsl l i -i-9:10 
ÇlU"§amba gilnU saat 11 de Ankarada M. M. V. Ha\·a satınaımn ltomlsyo. 
nunıla yapılacnktır. Şartnamesi HJO kuruta komisyondan alınır. lstelılile. 

rln katl teminat ve kanuni bclgelcı-i.le komisyona gclmelcrl (2~Zı 16iS6ı 

• • • 
l:i0.000 kilo Jwyun eli kapalı z:ı.rrın eltsiltmcyı: konnıu:ıtur. ltıalc:ıı 

22-7-010 pauırte.si ı;1lnlı r::ıat 15 <le Çorluda Kor s:ıtınalma komisyonun. 
d.ı yapılacalüır. Tahmin bedeli 26,000 lira ilk teminatı 19:>0 liradır. Ev.saf 
\"e §artnıımeııl Ankara ve lstıınbul L\'. Amlrlllllcrl satınnlma komtııyooun· 
da görUJUr. tateklUcrln kanunun 2 \'e 3° cil rnadılcl~rlndckl bcı:eıerllc belli 
gUn ihale saaUndcn bir saat e\'vcl teklif mektuplarını l<omisyona ,·cmıc. 
Jerl. (228) (6732> 

* ~. 
1000 liralık tavla halatı ıılınaeıı.ktı;. Pazarıı;;ı S-i-940 paııırtesl ı;U.. 

nU ııaat 16 da Edlrnedo eski MU§lrlyet Dalrcslnde s:ıtmalnıa komisyonun. 
da yapılacaktır. lsteklllcrln getirecekleri nUmunclcruen ve bcğenil!n nU • 
nıunc alınac:nltlır. Teminatı UiO llrndır. Şartnamesi komisyonda görUJUr ı 
t&telclllcrın bclll günde nUmunelcrlle komlayona gelmeleri. (226) (Gi30) . ~-. 

50,000 kilo sUt ıı~ık ek:ılltme ile nhnncııklır. lhalesl ı:>-i-040 cunııı 

ı;-UnU :ı:ıat 11 de Çorluda Kor sntmalma komfsyonunda yapılacaktır. Mu. 
h:ı.mmcn bedeli !'i7l:i0 lira. ilk teınln:ı.tı ıl:ll lira 21) kurıı,tur. ı:nıa! ve şnrt. 
namesi Tophanede lst. ı .. v. Amirliği satınalma komisyonun la görtllllr. ıs. 

teldllerln ltnnunun 2 ve 3 cU maddclerlndeld belgelerllc belli ı;-Un ve saattc 
komisyonca lıulunnı:ıla rı. ( 227) ( 5i31) • . "' . 

l.it.000 Kilo Benzin. 2112 Kilo Valvalin. 
4 480 •• Vakum. 70'1 ,. Gres. 

rnz .. üstUpU. iO • .. Gaz. 
Yukıırıd.:ı yazılı malzmne ltimycvl muayene ile pazarlıkla satm alına· 

caktır. Pazarlığı 8 i-Drn pazartesi gUnU l'aat l1 do LUleburgnzd:ı nskc. 
rl :ıatınalına koml.syonıınd:ı. ı•apılnc:ıktır. lstcl>lilcrln temlne.tı:ı.rııe ltomla. 
yona c;clmclerl. (230) (57::.ıı 

• * • 
32,500 kilo taı:e fasulye ve fG50 \tllo b&§ .ııoğan pazarlıkla S-7-0tO 

p:ız.:utesl gUuU saat ı ı de eatm alınacaktır. lsteklılerln me~kCır ;;Un ve sa • 
atto Vizede nsl<eı1 satınalm:ı koml1lyonunn tcmlnatıarllc blrllltte ı;elmelcrl 

(:?31) (~i3:l) 

ADEMİ İKTİDAR 
.ve BELGIEVeEKLiGiNt: 

HDRMOBIN 
Tabletleri her eczanede bulunur 

ıroıt• kutuıu 12SS) Calata, lıanbul 
Reçete ııe ıatılır 1 

Dev1et Denizyollan 
unlunı müdürlüğü 

1:.l..ı uı. dr .ık lıulu a., gcınl tabıbllltl rlne doktor nl:na aktır. 
Talip o' ·ıı ır.n r;ı.::.utl u.:;rrn"llt't Uzt•rc cv1al\I r sırılycleı·ll.-: blf 

mum ıntıJUrlU UmUz zat 1 !eri milılUr!Ut;Unc mUınenat etmeleri 
ilan olunur. l57n1 

~------------·--------~~ l ıstanbuı Komutanıı~ı ~atmaıma Komıayıntın~ -.-~---nnss .......,.-'ı 
ı.-oı.ıutnnlık blrJU,ııırı ıç.ıı 6·'1·t•t0 gllnU saat onvu-,;ulı;t.a yUZ l 

elli ton arµa pazarlıkla satı..ı alıntıcnktır Du l!•I yem roaddcal ayı-ı 
lıplcrc de ıh:.ılc e Ulcb •• lr. !slek!ıleıw K.:ı.tl tem!n.:ıUarılc birllltle bel'' 
saatte l<'mdıldıclrı lıomutnnlık satınninı;ı ı.cınlsyonunn mUr.:ıcantıaı1-

• .,. . 
Konıııtmılık blıllkıcrı ı,ln 6·19!0 ~nU f.r' t ı·~ d" ra-arl.h:Ja 

uı.;.ı s.ıluı ıılmnL. lit r. lstckl!lcı n bc'll g•lrı ve ~aııttc kııti ltmlnnt ' 
bh·fü:te 1-ın !ı'<ll1a lmır.ııt...ınıık ~.ıl.n llc • kumlsyo.-ıun.ı ~eımc:ı r1 

* "' "' 
C"umutanlık blıilklerl iç!:l 6·7 9•0 guııU sr..:ıt ll.3U da ptızıı.rı·ı:ıa) 

duc satın alın calttır, 1 tı:lıll'crın ııollı gUn v<ı saattt• kati t mlnııt • 
ıe blılihte Frr.Jıl.Jıda ltc.mutanlılt ı;at•n !n:ı komlsy.ı:ıunıı gelıIJCl~rı 

ır * ... 
ı;umutanlık nnb:ın çın ;:oo:ıo h-utu ı 100 ;;rami :t ı Z'!j tınya:ıı 

ı, rnıu kı.mse~\·c ile ı "0) çift 100 er gromlıl; ı;orb:ılrk mcrclmelt kO 

10 ;.n~o gU:lll saat 11 do pazar:ıt.:.ı. satın aıtnncaktır. Ta!:un1nl fl)"ll 

roıı: ı;.ıııanı;ı iı;i ı .!3. merdml•t( kom;>ı·ır.ıcsl lt;in 2~.5 kuruı;;tur. nu:ı 
ıkısı oyrı tı} rı tuılp! .C? lı.ıl cd.irbtlır. lrt hlıleıln ş:ırtnCl!Th'.}1 gı>r;Jl 
nr·~tuı ,.e pau.rlı6.ı !~~!.ak tı.;ın oc bellı ı;tın \e saatle l•'md.klı.:!:ı li 
uk l!:ıtınnlm:ı ~omlsyo:ıun:ı ı:rUracıı.e.tları. (SGiıl) 

.... * • 
H yrl ı p'l,'.l hn.ıt:ın" inin kopa ı zarfla ınilrı:ılrn::~~ı yııpı:n:ı 

yet'Ulı l.ıl:ı kilo sat ve altmış altı bl:ı kilo yo~urdııns. vc:iteu. fi)"f 

mut.-wlıliçQ pahalı gurUldU~üııdeo ihn ""'' Jv- i 940 çar ;o.mba g 
o:ı bc~Le p zarlıkb yapıl. c...ı.1: 1 ır. Ş.1 rlnaıı clc-r her I~ gııuJ 1.um yo: 
ı;oı·UJ.;:•J!llr. l tcl;:ulc. m tcllt gUn \" sa t~c Fı.ıdı!tlıd.\ huınuta.nıı:• 
ına komi&.} onuna muracant1.1rı. (570:11 

.. "" .. 
Otopıu·hd3 ın~..-cut d<··t bln Uı; yüı: nllmış ceklz kulL-ınıJr;ııf 

fl-7 :.ıto salı ~tınü &.l."ıl on alt.da :ıl}II: a.-ttırmrL ile- ra•ı1acaı.tır. 1 
rln mcı:l.t'lr ı; Uıı \ e c. at. Ahırk pıda otomobil pıırkı:ıd:ı bı.:lunma:.ırı ..... 

Komutanlık LlrllMerı ihtıyacı lçln on bin kilo ıı:ıtlcyağı O - i..,. 
J;•U:U unt O.'l t:lrd. p~z.ırlıkla satın rılı:ıacaktır. Istcklılcrın mczkı1r 
caa.lt'J kuU temlnntl:ırllc blrllltte Fın:lıktıda Komutanl.It sntınaıın~ 
yo:ıuno. mUra('"atlıı.rt. (57091 • 

.. -:. *" :;. 
l'Illll .Mıld !na Vclt~letı için sek~nn ti;: rd t demir çcnber sııl\' 

don p ız rl kh ~ tın nı.n:ı..:aktır. lsteldl!crln 6-7-940 cumıırtrsl ' 

1 nt ondıı Fındıkltda J<omut.!nlık ı;atınr.lma komlsyonwı:ı mUr~caauııtı 
:;. . ~ 

:..:omutanhk b!rUl.tcrl için S 7 -!HO ı;-Unti c..ı.ot on blrdn ı" 
yirmi ton nohut ı::ıtın n'ınac:ıl:tır. lstPkJJletin bclU ı;Uo \"C flaatte 
mln:ıtlnrlle blrllh:te Fıo<lıltlıdn Kcmutanlık s:ıtmaıma komlsyonuııll 

lcı!. {5ı"l71 

~"' ~ 
3?0 tnn n'"J>:ı \"eya yulaf alm:ıc:ı.ktır. '.Tahmin bede!! 2i.OOO 111'5 

ml:ıı.ıtı 1SOO liradır. Pazarlık 11-i fliO perşembe gllnll saııt ıt 
rcmıt ıı.'kcı1 satuıalma komtsyonunııa yapılacaktır. (229) {5753~ 

Kıdeli As. Lisesi lttd. den: 

l\u'eli, Ma llepe, llur-ıı :ıskcıJ li'>clcrinin birinci 
\"e hulun r.irmc ş:ırth:ırıııı halı olan nrıııızctlcriıı seçme sınıntarı 
ııınz !l 10 ıtiiııii na•ı:l.iır lic;elcı cll' ııpıhıc:ıklır. N:ıınzl'llrrin cıı 

tcmnııız !J~O s;-1.::ılıı -..ı:ıl sekizde nıürckltl'pli l;aJcnılcriyJc 
kalrrıılrri;o. lc lşlııı lisclerc!P Lııluııınal:ırı il.in olunur. 

~ I lf pw 

• 1 
IKl! .UHYl·~ J.~fl 

T. • 
Bankası 

f 

iŞ 
ı adet 2000 Ur&. .. woo. ....... ' 
a .. 1001) .. - sooO-"", 
6 ô.00 sooo-"" .. - ....... -12 2:.0 .. a sooo. , 

1940 Küçük Cari 40 100 .,. 41100-""' 
1:J .. 50 -s100/, 

210 • 2!\ - 5:'5Ô ....... 
Hesaplar ~ı~ 

Keşideler: 1 $'ubat. 1 
1
,r 

ikramiye Planı yıs, 1 Ağustos, 1 tkin,.itC' 
tarihlerinde vaoılır ... 


