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Birl~giliz harp gemi
bombalar düştü . 

• 
sıne 

rr:·rans a Tctao ıteır oaac ak Fransızlar Oranda karaya oturan 

Fransız siyasi 
tarihinde ihtilal! 

geinilerini yüzdürmiye çalışıyorlar 
Viti, 7 (A.A.) - Havas: 
F ranaız amirallik daireıinin tebliği: 
Silahtan tecrit edilmekte bulunan iki Fran

sız deniz tayyare filotillaıı, yeniden ailihlanclı
nlmıtbr. Bu iki filotilla, Mera-el-Kebir ıuikaıb· 
na iştirak eden İngiliz harp gemilerine Cebelüt
tarıkta hücum etmittir. Asgari bir büyük lnıriliz 
harp gemisine isabetler vaki olmuttur. 

' IDglltere 
Ame r ika ve 
Kanac:laya 

ILavt§lD 
Fransanm siyasi ve içtimai 
hayatını oegişt irecek ihtilalci 
bir teşebbüsü üzerine almış 
8erae, 7 (A.A.) - D.N..n. ajan.ı blldlrlyor: 
ltavaa ajansının verdiği malQmata nazaran, Fransız ba§vckll muavini 

~•aı ll'ransanm bUtUn alyaal ve içtlmat hayatını tebdil e:ıecck 1htitlUcQ ma· 
r Yetıe bir te§ebbU.SU Uzcrıne almıştır. UL\-al aynı eureUc mlllet mectJBi tara
'12<1aıı krı-ar alarak, p:ır!Amento sıstemıni ılga edip, ba§\cl;ll mareşal Pele· 
~~ 1"1'1.ııaız devleti içln yeni bir kanunu esw ne~retmck hakkını vermek 
-tebbUaUnu de Uzerlnc aımı§tır. 
l..t l(eııdiıtntn de 11tır&k ettiği müteaddit parlAmento azalan ıı:ttmnlannda, 
01 \'at, ltlezkQr azaları bu karan lta.bul etmeğe davet etmı,tir. Buna sebeb 
aııara1c da, totaliter devletlerle tcşrlKi m!! nlnln, ncr.mo.I ve vatana mü!fd bir 
,,.,tttte Yeııl<Sen t eesaUa edebflmcsi için Fransanm, yeni rejimini, totauter 
-...ıı ·- • e...,r reJıını Ue bir bl::aya getirmesi JUztımunu ileri ı;UrmUştUr. 
lt l'eııı kanunu esaai alcl!de b!r tak lltten ibaret olmıyarak, Fransız kııralt 
il 

11111 ll&zarı i tibara a larak, Franaıuım kalkmmıuıını ltolayıaştırnco.ktır. 
~ ltaııunu eııaaı , kaUyen irticaklrane olmayıp, bll!kU! içtimai nokta! nazar
lnelc~ok cUretkAr olacalt, ve hukuku, mesaiyi, aijeyl \ "C vatanı garanti et-

e beraber, devlete de hUkUmra.nt otoritealnl iade cdeccı,tır. 
·~ ~erine tek bir parti kaim olacak oh:ı -s!ya:;t p:ırtllcrln ortaJao ltelltma· 
t......ı..,lllucıp kılacak" bu ıslahat, Franmlnın slya.'.11 tarlhlnde Jıaklltl bir lhtllal 
""'"'

1 
edecekUr 

rtıee::-\'as &J~ııma göre, millet meclisi tarafmda.n bu projenin ı,abul edil
~ hiç .Uphe edilmemektedir. 

· Almanyaya 
hava hücumu! 
Bir tayyare fabrikas!, deniz üsleri, 
tayyare meydanları bombalandı 
l>iotı.ız llA , .-' K 1.JV\,_,.,, • Dh.•lN 

ı 11".ıL\ Ul.ETI 
ıı:a. a.a:.n.o.a zartmda Deıclıshaus• n Alınan tayya. 

it~ 1 (A.A.) - Han nezareti 
~ "'dl)nr : 

lıı.ıı 
b.)ın - ., b:ı\•a ku\-vcUerlne mensup 

o~ ..ı.•.ı.:uı tayyareleri, dUnkU rt1D 

re fabrlkuına, Valhaven ve Flcsstnge 
Hollanda tayyare meydanlanna karşı 
hücumlar y&pmı~tır. iki tayyaremlz 
avdet etmemiştir. 

( De\ amı 2 acı sayfada) 

General Dö Gol 
Fransız hükUmeti tara

fından 4 sene hapse 
mahkUın edildi 

Toulousc, 7 (Jl.A.) - H:mıs bil· 
diriyor: 
Sabık general Dö Gol, gıyaben, 

Askeri mahkeme tarafıııtlan dört 
sene h:ıpsc ve yiiz frank p:ır:ı cezn
sınn rn:ıhklım rdilmişllr. 

Yunan Krah 
Alman elçisini ka bul 

ederek g örÜ§lÜ 

Atina, 7 (A. A·) - Stefani a • 
jansı blldiriyor: 

Kral Jorj. dUn Almnnya sefiri· 
ni kabul etmiştir. 
Neşredilen bir kararname ile 

kullanılmış nskerf eş=- a \'P. tinifor. 
maların satılması ve mezun T.ablt
lerin Unlformn giymeleri mencdil
.,, · ış•ir· 

(Devamı ı lncl l&yfada) 

5 numaralı Alman 
beyaz kitabında çıkan 

2 Vesika 
daha! 

A nkara '7 (A.A.) - B<'ş numaralı 
Alman beyaz kltabınd:l çılrmr§ olan 
veaikaların neşrine devam ediyoruz. 

Bu husustaki ild D.N.B. telgrafı a· 
oağrdaüır: 

Berlln, 7 (,\.A.) - Hnrlclye ne.za· 
retlnln yeni ne~riyatının . 6 numaralı 

vesikası BqvekU Daladyenln 19 aon
k&.nun 1940 tarihli bir el ya.zışıdır. Du 
vesikada şöyle donlyor: 

"General Gamelln ve amiral Darlan 
daıı, Rus petrol sahalannm muhtemel 
tahribi için bir muhtıra. bazırlamala

(Dc,·amı 2 inci sayfada) 

Hitle ·r, Ç i·yano
vu k a b ul e t ti 

Görüşmede Ribentrop da bulundu 
Ecrliıı , i (A·A·) - İtalya harL 

dye ıı:ı~m Kont Ciano, buı;Un saut 
11 ,15 tG Eerlinc gelmiş ve f!;ltas· 
yondn Fon Ribcntrop tarafından 
karşılanrn1fihr-

fl<ımıı.. ":' ( A·.\·) - D·N.n. ajan 
ııı bildiriyor: 

İtalyan siyasi n1ahnfili. Kont 
Cianonun Berllni :rivar:etini, en ön 
safta gelen bir hadise oiarak te_ 
13.kki rıt~ektcdirl"r· Ah ·ali hazıra 
dairc'"inde ve r>::hE'r dhet, bu zf. 
yaret lıu!usi bir dikkati mucip ol. 
-D.kla ber:ı.ber, mı-zkrır .,..,ı,"\fi' 

"l!"":ın - İtalyan ittifak ve tefJri· 
iti mı>s:ıi.~i ~!.'rçevesi dahilinde &<L 
rUşml'lı~ı i pek ncmı3l tcllı.kkl oL 
mektedir· 

ÖnUn:U::det.i r-ii"''"· - .. rı:-:" et. 
r:ı.fında mür.altC'r-.t cereyan ed'ecek 
olan mesel,.lcr hakknıc'l~. '"imdfök 
ta!siiat verilmesi.ne imkiı.n olmadı· 
~ da ilave olu~-:ıektıdır· 

Geniş mikyasta 
silah ısmarladı 

Lond.ra. 7 (A.A.) - DUn akaım rea 
men blldlrlldfglne nazaran, bUyUk 
Brltanya flmd1ye kadar en bUyUk 
ea1llıa alparlflerinl Kanada ve Birle· 
ılk Amerikaya vermı,Ur. !411hlmmat 
nezaret!. birkaç milyon aterlln kJy
met1ı:ıde çok mühim reni Biparl§lerln 
de Verild1flnl bild!rmektedlr, Bu afp&

rifler mezıror nezaret tar&tmd&n A · 
merika ve Kanada.ya ıitndlye !tadar 
verilm.i§ olan Blpa.rlflerin en bllyUfU· 
nU tqkil etmekte olduğu aöylcnmek· 
tıedir. 

Kaıı&daya yapılaıı 81parif, dotru· 
dan dog'ruya Kanada hllldbrıeUne ve
!'llm.lftir. Blrlelfk Amcrikaya verilen 
slparlfler, orada bulun.an lngU1z mu
bayaat komlsyonu taratnıd&n tevzi 
edilecektir. 

Rom.anyada asayiş 
DUkrc_ş, 7 (A. A·) - Stcfaııi a

jansı bildiriyor: 
Yan resmı bir notada bildirildi· 

ğine göre ya.budllerin ve komu· 
nistlerin Besarabyaya geçitleri 
mllnasebetlle sebebiyet verdikleri 
hAdiseler Romen makamlan tarlı. 
fmdan alınan tedbirlerle bertaraf 
edilmi§tlr· 

Bugün bUtiln memlekette ve 
b!lhassa yeni Sovyet hududu bo
yunda sükun ve asayiş hUkUm sUr
mektedir· 

Milli küme 
maçları bıtti 

aıtlrr, bu.;ün sa:ıt lıZ,;}O c" ı, Baş· 
vclı:alcl dalreslndC'. lfont Cinno'.ru 
kabul et,..,: ti:-. MUlfı.kat ('<ınatın 

da, Alman hariciye nnzm Ii'on Rl. 
bcntrop ile Jtnlyarıın &-rlin büyük 
~lçisİ B· Alfiı>ıi ile ı\lmı.m•nnm 
Roma bil.} ilk elçisi J3. Fon U:ıken. 
zen dC' hazır bulunmu t11r. 

Beriin. ( A.A·) - Almsı.:ı ı "lŞ\'C'· 
kıilet dairesinleki görilşmeler, saat 
14.-15 de nihayetr ermiştir. Bunu 
müteakib B· Von Rib'y•rtrl)r 
Kont Ciy~o şrrcfine Aclkn otelin
de CSğle ziyafeti ':crmlşt:r. 

Milli Piy8ngo F E ı EflBAHÇ E 
ŞAM Pi Y O r~ ! Bugün saat 17 de Ankara.da yapılan ke~idenin 

neticesi 2 inci aayfamızdadır. (Yazısı 2 ncl sayfada) 



. .. l Fransız tayyareleri 
~~;~~:::::::.::;:, ·:;~~ 1ingi1 iz fi 1 osu na saldırdı 

ugünkü keşidede 
Kazanan 

nun1aralar rim.lze gelmiştir. 
• Fransızlara klralnnara.k 29 §Ub:ı.t· 

ta FrlUUlaya. giden ve bir aralık 4kl· 
belinden endişe edilen gcmllcrlmiz· 
den "İnal,. gllebl bugiln limanımıza 

dömn~tUr. 

Temmuzun ikisinde Oı .uı linı:ı· 
mndan hareket eden Ton şilebin. 
den dün l\lııltnyı nlimcn scctiklc· 
rinc dair l>ir tel;;:r:ır gelmiştir. i· 
lehin carşamba günfi llmanımıın 
gelmesi bekleniyor. 
• Floryn. p!Ajını ı:e gazino.sunu r ... ·ne 

llği !:3 bin liradan iki sene kiralama
ğı t.aahhUt eden mlitcahhlt ihale tarı 
hinin üzerinden on beD gün geçti~ 
halde henllz kanuni §artları ycrir.~ 

etlrememl§Ur. Bunun Uzerine bele
diye ihale kararını bozmu~tur. 

Bu s:ıb:ı.h belediye emlll.k, levazım 

ve tahsil mUdUrleri ynnlıınnda me
murlar olduğu halde erkenden Flor· 
yaya glbnl§lcr ve belediye namına 

ıdareyt ellerine nıarak bilet kesmefie 
başlamr§lardır. 

Falmt bu sırada ganp b'r vnz!yct 
hasıl olmu§tur. Bazı plAjlarm muh· 
tcllf kimseler tarafından işleUlmcğe 
ba§landığı görUlmU:ıtUr. Bu adamlar 
bura.lan mUtealıhltten kiralndıklarmr 
!JOylemlşlcrdir. I<~akat beledlye erklnı 
mUtcahhitle olan mu1tavele.nin feshe· 
dildiğini söyllyerck plAjlarm ldıı.resl
nl bunle.rı:!l elinden al~lıırdır. Böyle
likle bugü;..den itib:ı.ren belediye plflj 
ve gazinoyu fillen ke!ldisi ~ıetmcll'tı 

ba§laml§tır. 

• Sultannhmettc zıpzıp oynarken çı
kan kııvga.da arkadagı Ahmedi knmn 
ile böğründen yaralryan Mltat h3k· 
kmdal:I dava dUn blUrllmiştir. Mitat, 
Mklm tarıırından ıs lira 30 ku~ 
pa.nı. cczamııa mahkiım edilmi~tlr. 
Hll.klm karardruı s ınra suçluya, tah· 
sil çağında olduğu için hapls cezası 

vermediğini ve bir daha sokakta zıp
zıp oynayo.cağma mektebe devam et· 
mc.mıı blldlrmfştır. 

• l.stanbula. ucuz un vermek JsUyen 
Konya değirmencilerlnin teklill bele· 
diye tar&fuıdan tctkil: olunmaktadır. 
Bu suretle ekmek fiyatıarmm da in· 
dlrilebilcceğt tahmlıı edilmektedir. 
Diğer taraftan hQkfuneUn karn.rile 

toprak mahsulleri o!is1 ile değirmen
ciler anun:nda mutavassıUık yapan 
kumacılrum Tazifesl 111.zuııuıuz: görül· 
mll~tür. Bundan sonra ofis buğdayı 

doğrudıın doğruya değirmenlere ve· 
recekUr. Kırmacılar bu va.zlyctten §!· 
kAyct etmeğo karar vermiglerdir. 

FI~.\~:SI/, 1ECLİl<LMH ,\J.lL\!'I" 
ı::ıANSÜl:Cz.:ı~ 'I' \Ut DE(llL 

Cencuc, ı - (0.~.C.) -

bildiri,} ur: 

ıaj 1151 

F'r. nıuz b~vekıliuın r~dyo ile ne~
rc!tlğl blr beynno.tta, Ji'rırnsız hUkQ· 
meti tarafından ne.,redilen bUtUn ha· 
berlerln evvelce Alınan ma~ıı.matını:a 
ıı:ın.sürden geçirildiğine dair, ecnebi 
memleltctlerde çıl,an ~ay\alnnn kati· 
yen asılsı::: cldul:"ll b!ldlrilmektedır. 

B~\"CltU, Fransız tebllklcriyle red· 
yoda verilen haberlGrin lılçblr .Alman 
.eaıı.sUrUne tabi olmadığını ilive et.
mıııtır. 

onAND.\ K,\J:AY.\ O'lURA • 
I~l~ı\;\" il. Gl~ULfüti 

Oe1.alr, 7 (.\.A.) - Fransız umumi 
lstıhbaıat servisi bUdirtyor: 

O:anda Uç bUyUI< ve bir kUçllk 
Fran:nz genılst knraya oturmu~tur. 

Bretagne zırblısmdan 200 kişi kurtul· 
mU§tur. DUnl<erk, Provenco ve :Mogo.· 
dor gemllcrlnde 200 kişi ölm~ veya 
knybolmu,, ve her t.UrJU rlltbeden 40 
klgl ağır surette yl\ralanmı§tır. Li
man mUhendislerl knrc.ya oturan ge· 
rollerin yUz:dUrUlmesl ç:ırclcrlnl tct· 
kik etmektedir. 
INOILTE:RED 1\.1 l<'RANSIZ .\)ll· 
ıtAU Dl\'AI~DIAJIBt; VERU,fWt:n 

vı,ı, 7 (A.A.) - Havas njansmm 
bUdirdl!1inc nazaran, bahriye nezareti 
nearetUği blr teğllğde, lngiltcrede 
bulunan deniz \C hnva kuv\'eUerl ku
mandanı vt.eamirnl Museller'ye karşı, 
Fransız hUlmmeU lta.nunl laldbat ta 
bulunmaı;'ll. kıı.ra.r verml§tlr. 

J tiaA' 14 e ~ geloo ;;-~er J 
Nevyorl• 7 - lnglltere ile Fraruıa. 

arasında. harp llt\n ~dllmcml§ oımaı.ıa. 
beraber fillen harp hail mc,·cuttur. 
Franaız donanmıı.sı denizıJo ı"BJ!tlı;> a 
cağı lngiıtz ticaret gemllcrlııl tevldf 
etmek emrini alını§, Cebolüttarıkı 

Frnn.srz tayyarc!erl bombaı dmıan e~ 
mtrıtır. 

Haber alındığına göre, bir Fra.n:m: 
filosu pcr§r.mbc nk§amı Tulon ı;-ran· 

ısız llmıınmıı. gırmı~tır. Bu filoda 
Strnzbur:; ııaffıharp zırhlısı ile yedi· 
aer bin tonluk Ci kruvazör, muhtelit 
torpido muhrlp!erl, torpidolar ve de

nizaltılar bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Merselkeblr baskı· 

nında karaya oturan DUnkerk Fransı:: 
zırhlw, kurtarılarak Almıın ve ltaı
yanlann eline dtl~mesluo mani olmak 
için, dUn sabah lnglllz hava kuvvet
lerl b:.nı!mdan bombardnnnn edılml:. 
ağır surette hasııra utr:ıtılmr,tır. 

Paten hUkümetı, Alman ve ltaıy1111 
hUkQmeUerl nezdinde yaptığı teşcb-

tonluktur· 21,5 mil sUratindcdiı · 
Seki?. tnne 15,5 luk, 6 tr.nc 7,G 
luk, 8 tnne 3,7 lik topu \"C 12 fıınc 
tayyare dafii ağır mitralyözC, 4 
t:ıne torpil kovanı vnrdır. 40 tay
r:ıre t!l!il:" 

Jım Darl: ı~ruvazörü yedi bin 
tonluktur. Silrati 26 mildir· Aı':'lr 
top!an sekiz bne 15,5 luktur.) 

Almanyaya hava 
hücumları 
( llar;tanıfı 1 inci a) fada) 

Dlin gece bombardıman tayyurelc· 
rimlz mı ve Vllhelshaven deniz für'lc· 
rinl bombardıman ctmi!Jlerdir. Vol:, 
in§aat teZirdlılan ve \"iUıelmsha,·cnda 

hangar \"e depolar üzerine Hamburg 
\"8 Cuxhavende doklara hücumlar 
yııplmıt§ ''e müteaddit yangınlar zu
hur ctmi~tlr. Kolonyad& demlryolları 
bombardıman edilm~Ur. Holandada 
Schipol t.ayyare meydanı da bom· 
bardıman edilmlııtir. Bir bombarllı· 

rruın tayynremlz avdet etnıemlştır. 

r Sa.ııt 14 e kıutnr ı;ekn' ~u~~;;;-· 
=-------------------~-----· AI..l\tA • \'C l'IOIWEÇ ~AH1LLER1· 

XE MAl."N OOKUI.Dll' 
I..ondn' 7 - lngillz: havn. lmvvetlerl 

Alman ve Norveç ısahillertndo bUyUk 
mayn ta.rlalnn vUcudo. getirmi§lerdir. 
Şarki Baltık sahilinden Norveçln ııI· 

maline kadar bUtUn hörtez:ler, geçit· 
ler maynlanmı§tır. 

Uu ıarl:ılnr şlmdhlen Alnı:ıııl:ıra 
bül"ük uyiat Ycrdlrnıiştir. lkl tnr
l:ıda 12 \"apur, diğer birisinde 30 
ant icinde 5 \'a}>ur lı:ılmı-;tır. At. 

ın:ın h:ırıı gemileri de hu nınynlar 
yü..tünden lı:ısnr:ı uiirnmışl:ırdır. 
Şimal denizindeki ahil!cr. Jlıı'T 

\"e s:ılr liınnnlar da diğer tayyareler 
tarafından mnyn tarlı:ılnrile kı:ıp:ıtıl
ııııştır. ı\lınnnl:ır uyrıt\iar:ık yol a. 
cıncn derh:ıl yeniden ınuynlnr 
J.:onmııktadır. Yalnız bir tayyare fi" 
losu hnyiik bir gayretle 450 kilo· 
nıelrerik bir snhnYıı nıa~·n dökmüş. 
tür. 

Uiğer tarıı ftnn donanma) a men· 
sup tayyareler diiıı Tohruktn.ki 
(Lib~·n) ftnlyaıı deniz iissiinü mu. 
,·nlfnklyetle bomb:ırdınııın etın işler· 
dlr. , 

Tobrukt:ı birçok ltalynn harıı se· 
mileri bulıınuyordu. lka edilen ha. 
sar hııkkmıln henüz fntln mnlüm::ıt 
l"Okfur. 

Ankıım 7 (Huııusl) - Mılli piyan· 
gonun 2 inci tertip S Uncu koıddesı 

BugUn s:ıat 17 de 10 Mayıs 

stadyomunda çekilmiştir. Bu mUna· 
scbctle piyango mUdUrlUğü, bundan 
aonmkl tertiplerde onda blr uaulUn· 
den vazgeçtiğini, <tam bilet, tam ik· 
ramiye) esasına döndilğüuU lıalka bil 

dlrmigtlr. 
Keşideye hıtll:lll.1 mo.l"§ile b:ışl nmı§· 

tır. Neticeler fiUdur: 

150.000 lira kazanan 
43546 

50.000 lira kazanan No. 
37759 

30.000 lira kazanan No. 
23728 

15000 lirak zanan No. 
22749 

49349 3~718 37579 23480 nlfi35 
numaralı biletler onar bin lira, on. 
da bir hesabile bin lira nlacnklar
du·. 

:-)onlnrı 8 raknmi) le biten num:ı
ralnr 20 şer lirıı kıız:ınmışlıırdır. 
On dahi r bileller 2 lira alacaktır. 

33 le biten numaralar toOzer lira 
knzannıı~lıırdır. Ond:ı bir biletler 
1'l lirn nlncaktır. (01) rıık::ııııiylc 
bilen nıınıanılar 1!>0 şer lira kıı· 
z:ııımışlnr<lır. Onda bir hiletler 1:; 
lırn alacııklnrdır. 

Sonları !H4 olan lıilclh·r de iki. 
şer bin lira kazıınmışlardır. Onda 
lıir biletler 200 lirıı olacaklardır. 

2 vesika 
(Ba~tarnfı 1 inci ıı.yfa<la) 

rı rtca cdilecekUr. 
Birinci geldl: K&rndeniz!le Alman· 

yaya mahsus petrol nakliyatının in· 
kıtaa uğratılması bahla me\"ZUU olan 
bilhassa Alman gemileridir. Bu tak· 
dlrde Rusyn harbe sUrUklenmlyecck· 
tlr. 

!kinci şekli: Kafkruıyııd!ı. doğrudan 

doğruya. mUdah:ıle. 
üçUncU gekil: Ru~yaya ltar,,ı doğ

rudan doğruya tevcih cdllmf3 btr t,e. 

ııııbbUs ol11ınksu:ın, Kafkasyada grup· 
Jnrın ve mUelUmnn alıallnln lsUklU 
temayüllerini terviç etmek. 

nerlin, 7 (A.A·) - Sekiz nu. 
mnralt vcsiko. Fransız ve İngiliz ha
va genclkunnaylan ara.smdn.ki 5 
nisan 1940 latihli bir muknvelena· 
menin protokoluna mütcalliktir· 

Protokol metni §Udur: 

• EUbazık kıo mevElml gelmeden ts
tanbulım kllmllr fhtlyacmı tıımamcn 
depo etmeğe ı<ab§mılktadır. Şehrimi· 
zln ihtfyacı 80 b1ıı tondur. Şimdiye, 

kadar ıs bin ton stok edilmJ§tir. 60 
bin ton da Zonguldakta scvkedilmek 
Uzcrc hazırlanmal..-tadır. Ana depolar· 
dan 'b:ı§ka her semtto tevzi depoJa. 
rmm lnşaaına veya tesplUne b:ı:ln.n· 
rnıııtır. Bclecllyc ana depolardan bu 
depolara kadar olan nnkllye masrııf· 
brmı llı'.l.vc edecek ve bUtUn depolar· 
daki satış flyatıan tespit olunııcs.ktir. 
• Bakkallık yapan Ahmet adında b1· 

rlsl, dUn sokakta bir yılan y&kalAmı§ 
ve bunu o ıırrada Ttp Talebe Yurdu· 
nun <:()plcrlnl alıp giden çöpçU Sadı· 
ğm araba.ıımm kapağını açarak içine 
atmııur. ~pçtl arabaya ne koyduğu· 
nu Ahmettcn sormu~, Ahmı:t bir ıey 
o.tınadığmı söyleyince merak ederek 
kapağı açmr3; fakat bu aırada a~ 
banın içinden büyük bir yılan fırla.· 
ımatır. Yılan Sndıgm O.Zerine aUamı~ 
zavallıyı birçok yerlerinden ısırDllJ

tir. 

, bUsler neticesinde, Akden1Zdekl üılc

rini :ıilOJıtan teerlt etmem.eğe karar 
vermiştir. Mllıver d:vletlerl, Fı·anıru~ 

tayyarelerinin kullnnılanınz hale get1-
rilmcslnden gimdıllk vıız:;eçmı,,ıerdlr. 

Di~er lnsiliz lal"YDr<:lcri ılc Sicil
ya nıbsındnki Knlanyn üssünü 
bombardmınıı etmişlerdir. nurııda· 
ki hııııgarlardn \"e nskcri alclycler 
de ıniilcadcllt :rnnsıınlnr rıkınuıtır. 
lNGİLTfülE, İflLAl'l'DA LlllA .. .,.,..LA· 
ım~J 1ŞOAI..E JlAZJnLANU"Or. 

IJuliu, G - l\lesajero gıızctesinin 
N~-.·yorkl:ın aldığı bir habere göre 
İngiltere hükünıcli, donnnmnsile 

erbcst f rlıındanın Jimaıılıırını j~· 
galc h:ııırlanmııktadır. İrlanda hii. 
kiııncli mııkavcmel lcin belli b:ışlı 
limanlıırı harbiye neıaretlnin emri
ne almıştır. 

''Kafkasyn petrol nuntalcasma. 
kn~ı Fransız İngiliz ha\•:ı hücumu 
münhasıran Bntum, Groznyc ve 
Bnkiı tasfiychenclerlyle liın::ınlarını 
istilıdo.f eder- İlk altı gün zarfın. 
da Kn.fkasyn tasfiychıı.neleriyk ll· 
manların yüzde 30 ilfl 35 inin tah. 
rip edileccğlııe itim&t olunabilir. 
Bu hareket için kullıımlncak tay
ynre adedi 6 Fransız grupundaıı ve 
üç İngiliz filosundan mürekkep 9-0 
ila ı 00 tayynrcye baliğ olacaktır. 
Fransız grupları B:ıkCıya derplıı e· 
dilen tarihlerde akın yapabilecek su 
rette tcchiz cdlleccklcrclir- Frnnsı?. 
grupları ihtiyaten yağ dcpoln.riylo 
mücchhcr. i1'J rulet farman 222 gru· 
pundan \'C • adet glonn Martin gru 
pund:ın müteşekkil olacaktır· Bu 
gruplar her nknıda tnkribe..-ı. 100 ı 

tasfiyehane lizerinc cemnn 70 ton 
bomb:ı. atabileceklerdir· Dilşmanm 
nksillameli ve Alman avcı tayyare
lerinin muhtemel mevcudiyeti, bu 
ameliyenin miios.cıirHğini geniş öl. 
çUdo ru:altııcaktı·., 

Sadık hemen C-Orrahp~a hastanesi· 
ne kaldmlmış, \"aka mllddetumumJU. 
ğc haber ~lr. 

Bakkal Ahmet hakkmdıı takibat 
yııpılınaktadır. 

* Bağdnddan gelen ha.bor-
Jere göre, Peten hUkümetinin 
mütareke nkUndenbcri 1rak hudu· 
dundruı Suriycye uzanan petrol 
hıı.ttmm mecrası deği§Urilmiş, pet· 
rol sevkine nihayet verilmiştir· 

Bu suretle Suriyedcn Almanya 
ve ltalynya petrol gitmesine mlnl 
olunmu.~ur. 

Ancak petrol sevkiyatI Musul • 
dan Mavera~ Erdüne, oradan da 
I:Inyfayn dogru yapılacaktır. 

l<'ran..~. Fransız tabiiyetinde bulu· 
nan kimselerin Almanya. ve İtalya l
le hcnUz: M.11 harpte olan dovleUeriıı 
blzmetint!e olarak bu devletlere katlı 
harp etnılyeccltlerinl taahhUt etmLJ 
bulunduğunu hııtırlatmıı.ktadır. Bunwı 

hilıı.tmda hareket edenler, ölüm ve e· 
bcdt kürek cezasile tecziye cdilecclı· 
Ur. 

MTJLLERDEJÜ 

EN SON DAKiKA 
Man~ üzerinde bugünkü 

hava çarpı§ması 
l.ondrn, 7 (Saat 19) - Alman 

FJt.A.."lSJZ DOXA~?ılA~L.'liA tayyareleri ile İngiliz luı.v:ı. kuvYeL 
ULTL,JATIDI \'ERİLDi lcri nrasmda. bugiln ~fan.5 \"e CC· 

Ne\')"ork, 7 (ı\· A.) - 1t.v.ıyan nup sahilleri iizerlnde oldukça bii· 
Stcfani ajansı bildiriyor: yUk bir çarpI§llla olmuştur- Alma.n 

Vierges adaları önünde demirli tayyareleri saba.hle:;in cenup sa. 
bulunan beş Amerikan destroyeri hillerinc taarruz etmişler, sahil ş<'. 
İngilizlerin .Mart.inik'teld (Fransız birlerinden bazlsmı bor.ıbıırdtnUln:ı 
.Antillerinden bir ada) Fraruıız ge- tutmuşlardır. Bir çok evler tahrip 
milerlnc Ultimatum vermeleri üze· olunmuştur- Shil halkt.n.n bir k&ç 
rino vaziyeti kontrol etmek için htı ölü vardır· Bir Alman tayyaresi 
adayn hareket etmi.~tir· dUsfirillm~tür-

Martinikfeltl Fransız hnrp gemi· Öğleden sonraki çarpışma :Manş 
leri mukavemete karar verml3ler. Uzcrinde olm~. avcı tnyyarelcri. 
dir. • miz Almanların llescrşmit tnyya-

Martinik limanmclıı. Fransız kru- releri ile muharebeye tutuşmuıılar
vazörü Jan Dark, tayyare gcmlsi cin-. Bir Alman tayyaresi d~ürül
Bearn, birkaç den.iznltı ve hafif müş, bir diğeri ağır suret~ sakat_ 
gemiler bulunmaktadır· la.nnu§tır. 

(Bcarn tayyare gemisi 22146 İngiliz hava kuvvetleri bugü:rı 

Akdeuizdeki İtalyan üslerini mu
vmfakıyetle bombardnnan ct.nı.if;· 
tir, Bu nrada. Sicilya \"C Kt.anl·o 
üsleri bombardunan edilmiş, Us- · 
lerdo mUlıim noktalara isnbct va. 
ki olmuştur. Harekata i~tir&k eden 
tnyyarelerimizin hepsi Uııle:ine 

dörunUştür. 

[3[]2[](1 f3~~[1f) 
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l 
dedi. Yakayt olduğu gibi anlatabi· ınaz. Hcrh:ıldc ölılürecek bir mık-ı 
lirim. Zaten gece kısmen Belkis tarı bilerek rılıııış olncaktır. 
hanıma anlatmıştım. .ı\iiyc: 

Aliye: - llic lıiriniz IOl'~clcvc cephe· 
- Hic kimse ,·akol ı olduğu ~ibi den bnkannyor ,eledi. Hepiniz ür-

49 Dilimize- nekledn\ Muza 
Bilmiyorum, hatırlnmı;>·orunı. 

Sonra Hikmete dondüm: 
- Yn siz, odaya sirdi§lniz ,·akıt 

rovclveri gördünüz: mü'? 
Sanki kendi ini Uh:ım ediyorlar. 

mış gibi şiddclle mfidafon etti: 
- Hayır, ı;örmedim, ro\'elvcr 

orada :>'Oktu. Ö)•Je değil mi Esma .• 
Esma aynı noktada ısrar etti: 
-·Bayır. Eminim rovclver oroda 

değildi. 
Şimdi Can:ının sakladığı rovel· 

\'er cok ehemmiyetli bir mesele 
oluyordu. Cnnan hizc rovelveri 
dönüşle bulduğunu, sepele :koydu· 
~unu, sepeti de buzdolabına götnr. 
düğünü söylemişti. Fnkal şimdf 
Babanın dııha cok en·el öldüğü sa. 
bit olu:rordn. Olilyfi bulıınlardan 
hiç birisi rovelvcr:i )-anında gönnc- J 
miştl. Şn halde Cananın otomobile 
binmeden evvel t'OTCl'\"crl alması 

ve sepetinde beraber çirtliğc götür. 
J]JÜ~ olması lôzımgdiyorclu. 

?ıiescleyi Cıın:ınn sordum; fakat 
Canandan e\'vel Ali atıldı: 

- Cevap vermeyiniz Canan ha· 
nım, bu suale 11ncak bir avukata 
danıştıktan sonra cevap \'erilir. 

X\111 

Bu sözün manasını Hikmet çok 
gec anladı. Fakat nnlndıljı anda 
yüzü mosmor kesildi. Aliye öfkcle· 
ııecek :l erde b:ınıı döndü: 

- Gördünüz mü mnrifelinizl 
Belkis hanım? diye haykırdı. Slı: 
olmas:ıYdınız bu rnfişkill vaziyete 
glrmiyeccktik. 

Esmıı: 
- Sus, Hikmet, tledi. 
Fakat C:ınnn tamamecn lrıka:rt 

bir sesle: 
-ATukntn d:ınıı;mağa lüzum yok, 

anlatmıyor, dedi. küyorsunuz, Hica ederim nclkis, 
Ali: mademki Can:ın lıerşe:ri söyliyecc-
- Bu işin üzcrinıJc ııiçin bu .k:ı. ~ini lıilılirdi. Smıllerinizi onn :-;or:ı· 

dar duruyonız, sualini ortaya attı, bilirsinh:. içimizde meseleyi bita. 
farzedelim ki Bahayı D:ıvut Ölılür· raf YC doğru hir cöılc ynlııız siz 
dü. Da,·ut bugün meydanda yoklur. görelJiliyorsunuz. 
Kanun kendisine l>lrşey yapamaz. - Cnnnıı lınnın1. ro\·eh·cri nere· 
O halde nicin bu lıakik:ıli gizliye· den ve ne ,·akıl oldınıı'! 
liın. - ÇiCUiktcn clönılükten sonra .• 

Aliye soğuk soğuk sordu: Halı üzerinden, D:ınıdun otla.sın· 
- Bunun Davut oldııj:jundıın e- dnn. 

min misiniz? ll:ışka IJirisi olmaz - Fnkat Hikmet, \"e Esma bu 
mı? Me'.Çelfı Hikmet, yahut siz... ro,·ch-eri yerde görmediklerini sö:r-

Hikınct: • lcd ilcr. 
- Ben IlnhııYı ölü olıırıık bulılum. - Tnhil görmezlerdi. Canan hu· 

derli. Onu Da,·udun öldiirdüijiiııli nım bu işle bir Htir.nya, bir k:ıstn 
andım. Ve benden şüphe etmesin· kurban gidil'Ordu :ız daha.. Yine 

Jer di)·e konuştuğumu söyledim. bu ınaks:ıtlu alç:ıi(ııı l>irisi ıııiiccv. 
Da\"udıın intihar etmesi ise suçunu herleri onun odasında s:ıklaclı. 
itiraf demektir. Aliye: 

- Davut intihor etmemi,tir. Bu. - Nicin böyle söylüyorsunuz e'\"· 
mı siiylcmeniı:c müsaade etmem. l liıdım. Oı1ada Cnnaıın bir kast yok, 

- Rica ederim. DaYul ,·erona!a o mücevherleri oraya ben koyılunı. 
alışkın bir od:ımdır. nin:ıcnnle~ h I Hahıının bir hırsn: tarnfmdnn öl· 
yanılıp ta fnzln Teronnl almıs ola. tlünil<lüğü şüphesini uyıındırnınk • 

~ugünkü "!l.,üsabakal~dan sonra 
~ 1-' 2-' 3-2 - .... -

4 üncü milli küme 
maç lan biterken .. 
Uugün Şeref st.aclmıla. ;\·apıla.n 

Galatasaray - \'efn.; Pencr
bnhçc - ~il.taş müsabakalıı.
mıdıı.n sonra dördilncll mllli kil· 
me ma~lan bitti 'e Fonerbabço 
~:ımpiyon oldu· 

·1 scııo enel tertip edilen miL 
li kümenin llk senesinde de §am 

piyon ~ıka.n sa.n.Ui.c:ivertıııer bu 
ıırtle ~ok kısa. bir zamanda. iki 

kere şerefli nıcyklio ulnşnn;; bu· 
lunuyorlat'· 

Bu cncki milli 1-ümt'miı, ev
,·elldleriııc naranın chha. mun· 
ta1.run 'e daJıa. olgun bir mnn. 
7.Ara &rletnıiştfr. Bunda, hiç 
::-üpJıe yok .ki beden tcrbiyecıl <li. 
reı.törlUğUnün ~ok bl:yük lıissesl 
nrdır, Tıım blr disiplin \ 'O lntt• 
zam lçlnM, sponınıuz lr,tn lıD.kl
katcn iftihar e<lilebllecck bir 
!liCkilde netfoclenen bu seneki 
maçlardan dolayı klUplcrlmlz:l 
rlircktörlerlmid td>rlk cderlz. 

Bu sene tenkit edJlebiloock 
tek nokta; rna.çlann yine tem· 
muz ortasnın kadar nzarruısı 'f& 

diğer iki mıntakanm 1,5 aydn
f anllyetlnl tatil ctınlıı olma.<ııdrr· 
Fakat bunun da, muhtelit takı.. 
nummn Mı&ır seyahati gibi za. 
ruri bir sebebi \-nnlır. Bu siya· 
set yapılmasaydı eler, ~lar 
ağustos ortalaml!\ bllo blma
d:m nihıı.yet bulur, ve ~porcula· 
nmrı..a hiç değilse :? aylık bir is. 
tirahat dcuesl aynlıuııı olurdu· 

Önümüzdeki memm ha 1m.. 
eurlnrm da göz önündo tutula
cağı ,.o mi111 küme m~n es
nasmda hir eyahat.e meydan 
bırakılmıyaroğı t.nbiiıllr· Enndan 
b:ı.ska talmnlamnıı.a ecnebi te· 
ma~Jıır \ e yı1c1önümleıin.i kutlıı.. 
mnk i~in zaman temin ~ebiL 
tıı<'k \'C milli kümeli yaz Orta!1U• 

na. kadar bınıknuunak için de, 
mmta!•alar lik mnçtarmın da 
e,yJUJ bldnyetinde bn§lamasıru 
temin ctnı~k B.ırmdrr· 

l"utbol mc\ imi biterken bil· 
tün ı-porculı.ı.runıza güzel \'C sıh. 
tıatll bJr toHl temenni ederiz. 

S·T. ÖGET 

DtlNKO IlULI\IACAMIZI TASill· 
HEN TF.1\RAlt D'ERCEnn·onuz 

Solılun sağu; 
1 - lsyun, 2 - Derd - Haci, 

3 - lfnkkı vnr • Yok etme, 4 -
i'ıliiıızcvl pnpaslar, !'ı - Bağlama • 
lnsilleretle bir mıntaka, 6 - Ha· 
maınrla kullanılır su kabı • Anla-

istiyordum. llu işi bu ınoksntlo yap· ı 
lıın. Fo'kat Dahanın eeseıli küliipho. 
neye nnklcdilıll!ii için bn tedbirler 
hic lıir i~c yRramadı. 

Ali: 
- Güzel nma Aliye hanım, dedi. 

Cnnan evden çıktıktıın '.Çonra sizin 
o<lay:ı innıeniı :ır:ı~ında :ınrıı.k hcş 
dakikn geçmiştir. Cıınu flelkis ha. 
nıın ela sördü. nu beş dakika içeri· 
sinde lıaricten bir insan eve gire
cek, Da\'udun rovelverini bulacak, 
siılecck, Bahayı öldürecek, sonra 
d:ı kac:ıeak, lm imkAnsıı:dır. 

Aliye: 
- l\luhnkkak Davudu suçlu çr 

karmak istiyorsunuz. Size onu Da
vut ölılürmcdi ıliyonını. Arada gc.. 
ccn znnınn kıs:ı imi~ .. Olabilir .• Q. 
nu bir yalı:ınrının öldürd!iilüne i· 
nonmnyıınlnr B:ıhanın lıenim elim· 
do öldüğünü ftırzcdehilirler. 

llC'Tl de söze karışrlım. 
- Evet. Hem de Da,·udun öldür. 

mediiji ne malüm? Da\"ut Jın •adar 
vcronnlı nereden buldu'! 

X I X 

Bu sıradıı Doktor l.ledri ioerb e 
gireli. Yüzü yorsun görünüyordu. 

Galatasamy - Vefa: ~~ 
Hakem Tarık Özerenginin idare-

sinde cereyan eden Galatasaray -
Vefa maçı üstün ve güzel bir oyun. 
dan sonra. snrt..kırmızılılıı.rm 5--2 
galebesile ncticclen.miştfr. Birinci 
devre 4.-2 Galatasaray leh.i.-ıo l .
m.i.:;tir. Bu devrede Galata.sa.rayın 
gollerini sırasilc; Eşfak, Silley· 
m.nn, Cemil, F.şfak atmı:ıt:r- Vefa· 
lrlar bu gollere Mehmet ve Hal<kr 
vas.rtaslle 2 golle mukabele edebil. 
miştir, 

lkinci de\Te güzel bir müdafaa 
yapan Vefa. kar§uııda. Galatasaray 
Gilndtiz vasrt.e.sile ancak bir gol 
yapabilmiştir. 

(Gazeteniz :makineye \eriJdJği 
zaman ikinci ~ b.'\~lanmamışh· > 

Fener stadında bugiln 
yapılan yağlı güreşler 

Yağlı güreş müsnbakalı.rına lıu· 
gün Fener stadında başlandı. 

Güriün ilk karşılaşması Akhisarlı 
Mehmet Ali ile Çatalcalı Süleyman 
ara~ında geçti. Xeticedo Akhisıırlı 
rakibini mağlup elli. 

nursalı Selim ve Hasan Jmrdeşler 
:ırıısmdaki müsnhaka Selimin gole· 
bec;ile neticelendi. 

Üçüncü güreş Akhisarlı Mehmet 
Ali ile Şileli Rifat arasında cereyan 
etti. Bu milsabaka tnm bir saat 20 
dakik:ı sürdii. Neticede yenişeıni
yen süreşcilcr berabere kaldılar. 

G:ızetemizi mnkincYc vcrdiğimit 
anda güreşler devam etmekteydi. 

Yüzme 
müsabakaları 
Bir rekor daha 

Şampiyon seçme mili;a.bs.kala.rmn. 
bugün Bilyükdere Beyazpark ha\'ll. 
zunda. devam edildi· Bu ynrışlardn. 
Mahmut iki hafta evvel kırdığı 
yüz metre sırt üstü rekorunu 
1,20,8 le yeniledi· 

Bu ynrışla:rda. Gala.ta.sarayh yii· 
zücüler, li.san.sları yetiştirilmediği 
için müsabakalara. girememLşlcr, 
yalnu: mektepler nıtmma iştirak 
etmişlerdir· 

200 metre serbestte küçüklerin 
dereceleri nynı mesafede bUyüklc· 
ıinkinden daha iyidir· 

S ''.R''' ;rışlı, 7 - Gazya~ı - onuna 
gelirse sual et demektir, 8 - Ço· 
banm başı • Sonuna "A" gelirse 
doldurma olur - Trenin son jı;tas· 
yonu, 9 - Mekkedc bir dağ - f nki· 
yad etme, 10 - Kemerin iliştirınc 
yeri ·Baba. 

Ytıkardan aşaüı: 
1 - Tembih edatı • l\arupuuıı· 

2 - Kö:yün zengini • Jurnal, 3 -
Dansöı; • neysiı:, 4 - yük vopurtl 
- Hir s:ıri hastalık, ı; - Sıcak ı;u~)~ 
hirııı: soğuk su lkatmalr, 6 - 7.a.ı • 
eılatı - Balık i~nesi, S - T~rekJcr 
• .E.~ki bir ne•i tiifck, 9 - Kap:ıl:· 
ları renkli ve cnm gibi ci!Mı ,·aınt 
Aleti, 10 - Nczrcdcr • Kitabın on 
allı snhifclik kısmı. 

6!! :-.'olu bıılmacamı:m halli 
1.'ııkardan a~ağı: 
t - Dişdoktonı, 2 - Euı, Sull• 

bet, 3 - Nltram, Ada, 4 - lna, PB5• 
~ı - 7.ofe, Resim, 6 - Aln, AblukR• 
7 - J>opçu, Rz. 8 - Tıılk, Zuhfıl· 
l> - Işıll, l\::ııı, 10 - Çim. 

Tabii görünmeğe çahşan hir sesle; 
- ~asılsınız, dedi. Du ccce~ 1 

nas·ıı gecirdiniz Aliye hanım. 
Aliye bu ımalc cevaı> bile vcrnıc• 

di; derhal asıl mcsele;\e ıern:J!t 
elti: 

- Jfnslab:ıkıcımız, dedi. Da\"ll: 
dun öldürülmüş olduğunu ileri sfı 
rilyor, bunn ııc derslni7., 

- OJaınnz .. D:ıYut veronalı Sil) .. ~! 
iyi bilir, hiç bir kimsenin ono .0 c 
dürecek kadar ,·eronııl vernıesırı 
imkiın yoktur. O, her ,·ııkıt }tull:ın~ 
<lığı kadar veronal nim ıştır. Fııkll 

1 nrttk vilculla muka,·emct kalmadı§ 
için öldfinniiştür. 

- PC"ki, elendim, Davul veroonll 
nereden bııluYordu'! 

Canan: d~ 
- 7.anııcdencın Baba ııallJ."Of f~ 
- 1-'nknl Baha ile Darut son d~ıı 

nron:ıl yütünden knvga ettiler. t 
artık Davulla mc kalmndı~ınt isbıı 
eder. 

Hikmet : 
- İşle halli süc bir mesele dııh'j 

dedi. Ferdancnin a!dı~ı ,·eroıııı 
Jmtusır ne oldu? 

c J)rvomı mır) 


