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• 
·n gilter il 
esi b kleniror 

Dünkü lıarekô.t neticesinde 
olmak müstesna •• uz ere 

Fransız donanmasının 
bütün bügük gemileri, 

biri 

• 
ga Ingilizlere teslim oldular, gahud tahrib edildiler 

B iLA N Ç ·o 
• I - Fransı:rLı.rın 26,000 tonluk Dunkcrk aıffa harb aeml

sı Oranda lah ib I r o UDmUf ve karaya oturmUJtur, 

b 
2 
:- Slrasbur~ aaffı barb gemisi Dunkcrkin eıidir. Dlior 

azı .ı;;'' ik ruçı gerniletle Orandan kaçmaya muvaffak olmuJ, 
)'olda bir havı. torpi]i ile hasara uğramııtır. 

3 - Mogador filotilla rehberi Oranda yanmıtbr. 
b 4 - Bretagnt: &affı barb gemisi Oranda nıayne çarparak 
a~n uğramııtır. 

5 - Provence saffı barb aeınisi Bretagnenin qidi: ve O 
randa )-anmqtır. 

6 - İngilterede ~ulunan FraDS1Z amiralı Muselier Fransa· 
da hali ~adaki safh harb gemilerinin (otuz bqer bin ton
luk JEtn. Bıırt ve Riıilyo) tezgi.blardan indirilerek emin bir ye· 
re götürüldüklerini aöyletıÜ§tir. (Amerika bu emin yerin . K.-. 
:ı:ablanko olduğunu aöylemekteclir). 

7- İngiliz baıvekı1i iki Fransız aaffı harb gemisinin İngiliz 
sularında t~lim alındığını söylemi,tlr. (Amerika bunların 
Pari:: v b olduğunu blldirmeldedir). 

8 - İııgiliı haıvekiH bir Fransız tayyar.! gemisinin Oran· 
da hatlığını bildirmiıtir. 

t ~ .- Düııynnın en büyiik denizalb gemisi Fransız Surkul 
ngdız sularında kısa bir mücadeleyi müteakıb tealim alın
mu;tır. 

J O - Ingiliz haıvekili iki FraDSIZ hafif lauvazörünlin In
~~~. sularında tesJim alındığını bilcJJrnıittir. Bunlarnt aördü
iünuı: kruvazörler olmuı muhtemeldir. 

1 1 - lngDtz bqvekili Fransızlara ald 200 mayn tarayıcı 
gemwnin de İngilizlere a-eçtiğini baber vermqtlr. -

Fraruaz donanmuına aid lı:ırb gemilerini ve bunların akıbetierini ııöslerir tablo. (Bunlara aid fazla maliun~b yandaki çerçevede bulacakauuz) 

• 
cloaaa111.a Fransadahi 

ahisler 
Ingiliz Başvekili 

as1.l çarp1.Şt1.? hô.disegi nasıl anlattı? 
F r"!-nsız amirallerinden istenen şeyler : 
1 - Ingiltereye gitmek, 2 - Hindi Çiniye 
gitmek, 3 - Olmazsa Arnerikaya iltica 

Nevrork 4 (Hususi) - United Press blldl
riyor: Evvelkl günkfi ve dünkü hadiseler 
bütün Fransız muhıtlerinde derın bir teessüt 
uyandınnıştır. 

LondrudoJd Fransız mahfellerlne göre, Pc. 
tain hükümetının ingntere ne diplomatik 
münasebatını kesmcsi muhtemeldir. 
Diğer bazı ecnebi diplomatlar ise daha 

ileri giderek, Fransanın ingiltereye il~nı harb 
etmesinin bile Ihtimal dahilinde olduğunu 
söylemektedirlcr. 

Avam Kamaras1nda adeta bir matem havasi 
esiyordu, Frans1zlar1n gemi ve insan zayiati 
bildiriiirken Mecliste bir ölüm sükOtu oldu · 

F rans1z sahillerine 
yaklaşacak ingiliz 

tayyara ve gemilerine 
ateş edilecek 

Açık denizlerdeki Fransız 
gemilerine İngiliz tüccar 
gemilerini yakalamaları 

emredildi -İngilizlere göre 
Londra, 4 (AA ) 1 •1. li 

da bulunan b""t"' • - ngı ız manların
In ili k u un Frnnsız harb gemilerinin 
T g z odntrolu altına konulması i,.in 3 

emmuz n tedb" 1 I d - " ·ı . . B . ır er a ın ıgı resmen bildi
rı mıştır. u 1§ muvaff k' 1 
tır. Ynlnız iki o·· ı·· da ıyet e bn~tılmış-

1 , u var ır. 
stıhbarnt nezarcti bu h d . 
M A d ususta ıyor kı· 

rı aum ur ki Fr~nsız h'"kA . . 
1 • u u umeti Al~ 

nıanya ve tnlyanın Fransız fl F 
ll k . .. E ı osunu ran-

s nın es ı mutte ikine kar,ı kull k 
ları hakkındaki vô.dl rinn . anmkıyaca -

k d ..ı 1 ~ ınanara. müta-
re e ma ue erı mucibince filon d . un Utınan 

Bunlara ~öre Fransa, artık hiç ibir vicdan 
aznbı duymadan Almanya ile İnglllereye 
kar§ı teşrikl mesai edebilecektir. 

Bu münasebetle Fransa _ İtalya - İsllan -
ya arasında bir Lfıtin bloku t~,ikül meselesi 
yeniden ortaya atılmıştır. Bu Işin başani -
ması için, yakında Petaln - Weygand hfild).. 
metlnin istifa edeceği ve yerine Lavnl • Bo
ne hükiunetinln iktidar mevkiine geleceğin. 
den bahsedilmektedir. 

Amerika 

Çörçil: "İngiliz kabinesi 
Fransız donanmasına karşı 
yapılacak hareket hakkın
daki kararını müttefikan 
almıştır, hüküm vermek 
hakkını millete, Amerika 

halkına, dünyaya ve 
tarihe bırakıyorum, dedi 

• Londra, 4 (A.A.) - Royter: 

1 n g l.,ltereye B. Çörçil, askeri vaziyet hakkında A-
vam Karnarasında fU beyanatta bulunmuş
tur: 

Oranda İngiliz filosu ile çarpıJ&D Fransız ha k veriyor Fransız donanmasının Almanların eiine 
amiralı Gensul düşmemesi için almak rnecburiyetindcı kal

.J ıc;ımız tedbirleri, samiıı1i bir kederle bil-
Alman ve ltalyan hükUmetlerinin vidle- r-··•·•••• .............................................. , di~ek mecburiyetindeyim. 

rine inanını kaybetmiş olan Ingiliz hüku- i Pitman: ((/ng;lteTenin müdalaa 
1
: iki millet birlikte harbederken, bunlar

ıneti ynlnı:ı: kendi menfaati nnmına değil, ! vasıtalarının zayıf olduğuna : dan birisi mağlfıb olur, ezilir ve müttefi-
nyni zamanda Fransanın istikHilini ve Fran- : kinden kendisini tanhhüdlerinden ibrn etme 
sız imparatorluğunun bütünlüğünü iade ü- i z~nediyorduk. Bunun aksin~ ~ sini taleb mecbmiyetin~e kalırsa, beklene
midi i1e de, Fransız filosunun müştNek : gorerek memnun olduk)) dedı : bilecek asgari bir keyfıyet, Fransız hüku
düşmnn tarafından kendisine karşı kulln- '. .) metinin rnuhasamattaıı vazgeçer ve müca-
nılmıyncağından emin olmak )çin çok geç •••••••••••••••••••· .. ····:""''""""•••• .. :••••••••• A delenin bütün yükünü İngiliz impnrntorlu-
kalmndnn tedbirler almag"a mecbur oldu;,, Londrn, 4 (Hususı) - Arnenka efknn .. " i b k k k d' d k k 

o- • • d . h , I' 1 .1 . gu uzer ne ıra ır en, en ı sa ı · ar a-
kanaatinde bulunmu•tur. umumıyesı ve enız me c1rı ı, ngı terenın d I . • 1.. b' kt t 

y aş arı ıçın uzumsuz ır yara açma an e-

Oran limanınan me?küni &'Österir harita 

kadaolan ki bunların nihai zaferi, Fransa 
hürriyetlerinin yeniden doğması için yegiı
ne şans teşkil eylemektedir ( nlkı§lar). 

F ransızJara, mütarckenin aktinden ev
vel, donanmalarının İngiliz limnnlarına git
mesi şartile, taahhüdlerinden tamamile ih
ra etmek teklifinde bulunduk, Bu, yapıl· 
m adı. 

Amiral Darlan tnrafından Ingiliz arni
rallık dairesi birinci lorduna verilen her 
türlü vad ve taahhüdlere rağmen, Frnnsı7; 
donanmasını Almanyanın hükmü ııltına 
koymağa 'Qlatuf bir mütareke imzalandı. 
Halbuki Fransız donanmasının bir kısmı. 
bizim hükmümüz altında bulunuyordu. Fil
hnkika Afrika limaniarına dönemiyen rnU
teaddld Fransız ri, cın gün kadar ev-



2 Sayfa 

Amerika ingiltereye 
ak eriyor 
{Ba§tarafı J bıci sayfacJ.a) 

.iıaıelu:ti tam men tasvib etmekteCıirlCT. 
Ayan meclisi haricjye komiıı}oonu oyeiaj 

m~lıur Pittman, bu münasebeOe czoümle 
cemiştir Iki: 

- Ingilterenin bu hareketini tnkdiT et
mekte bütün ayan azalarının beninıle 
Jikir oldılkianna eminim. İngiltere, FranSl 
donanmasını ele geçirmekte haklıdır. Biz, 
İngilterenin müdafaa ıırasıtalorının znyif ol
duğunu tahmin edjyorduk. Bunun aksini 
görerek memnun olduk.» 

Nevyork, 4 (Hususi) - United Prese 
bildiriyor: 

Jngiltere tarafından F:ransız donanm. sı
na vaz:ıyed edilm~ni ele alan ııNew 
Y oık Times) azetesi, jngilterenin bu ted
biri almak mecbunyetınde bulunduğunu 
tebarii:ı ettinlikten onra, Biyor ki: 

esimi l 
SON POSTA 

= = Düşen tecrübe tahtası olur 

Temmuz 5 

8 IŞ vrupa açhk 
tehlikesine maruz 

'Va§İngton, 4 '(.1\.A.) - Senato haıici
ye ıkomisyonunila :bir i~alıa cevnb veren 
Knox, Amerika i9in e.ıı .!kuvvetli .müdaf a 

llüvımnnila .ıımu ıeOa:Ck ımüt rm -
hangi bir AmmJb lqpnğmı pta ıbılkı_ş• 
.ımalnrJ mıretile Amerik•nm aibe kul
ması tehlikesi daima mevcud olduğunu bil
dinni,tir. 

Bir auale cevab :veren .Knox, 'Mcırsay 
muaheilesinin lhugü~ü ni.be lhadim o:lan 
bir iımil olCluğunu "Zmllley1emektedir. 

Nazır, ~vrqpanın bu kı~ bir açlık ıztı• 
Tablan e 'ktısadi ızorluklnr kabusu olaca
ğını tahmin eylemi~tir. 

erı göre 
r n za ialr 

- Con Bul, 1ngiliz azminin ''e inadçılı- H • aatanın iizerinde söt ve hak aahı'bı' o"'~mıynn k'ıınse '-al _ 'L ... " (A.A :Tının yenı· bir d-1ılı'nı· daha vermı'ş bulu- '1 •• _.. Do t d.. d onuı:a ~ .) -Reuter: ~- cı A J d k d 5 '. uşman veya •n ece yabancı elinde oyuncak, yahud 
nuyor. maz: ı e, o tor, ost. yabancı ve hizmetçi, hc~kcsin veri- d Sa]{ıhiyettar Londra mahfellerı duşman 

1 k b . 'h a tccrube tahtası olmamak mı isfıyorsun, du-<~menıcyc, hasta 
Şü'phe yok ki, bu azim, lngilteıenin isti- eec ır nnF.ı ati vardır. .. zayiatı hakkında sarih hesablnr yürütme • 

olnıamaya bak. i ·· ı - .,.·· 
lullını tallarlamış olan Hitler.i. bu te~;e.bbü:se.l =;:::::::::::=:::::::::::::::::::=:::::::~~===~~:::.:===================. n n cuç Uı;une rağmen, Bolantıa e Belçika .. otılmadan evvel hayli düşündüre'cektir.,ı mn şgalindcnbeti geçen harokll.tta Alman

Ingiliz tebliği 
Lond_ra 4 (AA.) - Reuter: 
Bahriye, hava ve ana vatan emniyet ne

ı:nretlen mfi§terek tebli~l : 
Dn,man tayyarelerl bugün 'Manş :snhille _ 

ıme yaklaşmışlardır Portland'da yardımcı 

bahriye gemllerine Isabetler vfıki olmu ve 
yangınlar çıkmıştır. Ufak bir romorkorle, w
tl dtiz bir vnpur tıatmıştır. Diğer bnzı ıtıınıL 
lerde de hasar olmuş ve 'birkaç sivil ölmiış_ 
tfir. 
Cemıbu garbt kontıuklarına dn hücumlıı.r 

,npılarnk bombalar atılmış, fnknt hiçbir as.. 
.kerı hedefe isabet olmadı~ı gibi zayıat ol _ 
duğnna dair de bir haber alınmamıştır. Tay. 
yare dafl batazyaları a~ açmışlar ve nvcı 
tayyarelM miz muhtcllt noktlllardan harc _ 
i::ete geçm~erdlr. Şu ann 'kadar alman ra
ı:orlara nazaran avcı tnyynTelerlmiz tarntm_ 
dan bir dn.,man !bombardıman tayyaresi dii
(libillmfiştür. 

nnn meınle1tet üzerinde yapılan hava hü. 
c.mnunda düşmanın '2 bombardıman tnyynrc_ 
:ıin1n diişftrilldüfü şimdi teyid edDmCkte -
dir. 

• 
1 ~tısadi Bahisler -

i~tls •va 1 •n, mağ b·yette 
11 olan zar•f no talar:1 

rans1z 

A F.ransa, luıttü düoınnnlarının tahmini hi
hıfına, bu kadar kısa bir zamanda inhiJal 
e?ince bütün 'Clünya gazeteleri bu be'kle
nılmedik çökÜ§Ün ve dağılışın sebeblerini 
araştınnağa koyuldu. 
D~ny~ efidin umumiyesinin büyük bir 

ekserıyetı, bu mo.ğlubiyetin sebeblerini 
Frnn ız yüksek kumandnaının üstüste İ§ -
)ediği hatalarda, Fransanın hazırlıksız ve 
gafi) avlanı§ındn, Fransanın muhtelıf aos -
Y 1 sınıflan arasındaki keskin tezadlında 
buluyor. 

ı 
Y AZA N ;] Evet edebiliyordu. Fakat tamamen de_ 

Hasan A""iı ... E'dlz ğil. Çü?kü 3 milyonu bulan Fransanın ti -
_ cnret fılosu, kömür, petrol reqkli maden _ 

ler ve mensucata yanyan iptidai maddeleti, 
köy ekonomisinde de hissettirdi. Resmi ra- uzak yerlerden taııımağa kifayet etmiyor _ 
karnlara göre seferber edilen 5 milyon ·n- du. ~-ahusus bir yandan • .<\lman denizaH:ıa
sanın bir miJyonu köylü idi. Bu ,.nziyct rı, dıger yandan tayyarderi ıserbest -ve ha
karşısında Fransız biıkumeti önceden ai _ §1 bo§ bir nakliyata da izin vermiyorlardı. 
lnh albnn aldığı 909-9ı O doğumlu erieri Fransa ancak bunlan mebzulen temin e
terhis etmek me~guriyetinde kaldı. Bun _ ~~bildikte~ aonradır ki, nğır sanayiini bii
dan rnandn, men e itibnrile köylü olan ruı- tun kudretile harekete geçirf!bilir, ve tank, 
kerlere de muayyen fasılalar1a 'zinler :ve- tnyyare, top sahasında kendisine fnik olıın 
rerek köy ekonomisini harabiden kurtar _ dü manımı kaYJI koyahilirdi. 
mnğa çalıJtl. Nitekim geçen D~eya hlarbinde de, 

lann 400 bin ölii ve yara1ı verm1ş oldukları 
!lkrlndedir. 
Şunun da tebarüz ettirilmektedir k i, ayın 

25 inde Alman :radyoları, Alman milletlne, 
Alman zayiatının ağır oldu6'llnu faknt Som. 
me'da 1916 daki :zaylat kadar tutmadığını 

blltllrmişti. Almanlar o zaman bu muharc. 
bedc 600 bin ölü, S"aralı e esir vennlşler • 
ili. ~ 

Bu sebeblerden dolayı Londradaki salt\. • 
hiyettnr askeri mahltiller son :Alman Tn.t:ıun
larına pek az ehemmiyet atfeylcmektcdir. 

Bir Fır:ansız trıansatiantiği 
mayne çarparak hattı 

Senaabastien, 4 (A.A.) - Bordeaux
dan bildiriliyor: 

FTansnnm Chanplain tnınantlantiği Ame
Tiknyn gidecek yo1cu1an hamilen Pnllice 
limanınd• n a.}~ıldıktnn biraz sonra mayne 
çarparak batmıştu. Bütün yolcular kurtnrıl
mı§br. Mürettebattan bir'kaç kişi kayıbdır. 

Yunan Kralı hahriye genel 
kurmay şefile gör~tü 
Atina, 4 (A.A.) -1CYal Georges. dün 

bn§vekil Metabas ile bahdye ,genel kur
may efi arniral Stnllariou'yu dün knbul et
miştir. 

Biz, haklannda bir hayli yazı yazılan bu 
mevzular üzerinde durmak istemiyoruz. Bi
zim bugünkü yazımızda temas etmek iste
diğimiz cihet, üzerinde hiç durulmıynn Fran 

Hava muharcbcleri ııanın ekonomiııidir. Kanaatimizcc F:ran _ 
Kahire 4 (A.A. ) - B:nva nezaTetı tebli~: snnın mağlubiyetini doğı.ıran sebeblerden 
Cenubi Afrikada ordu ne müştercken ha. birisi de, Fransız ekonomisinin bu zayıf 

Fransa bunlar haricinde ibas'ka tcdbir _ Frnnsa, hnrbi uzatmak v.e harb içinde ha
l~re de mümcaı:ıt etmek lüzumunu hisset- zırıa~~ak imkanıarını bulmak sayesinde, Sovyet petr:ol endüstrisi 
tı.: Fransada bulunan ve sayılan oldukya kendısıne ağır sanayi itibarile kat kat faik 1'-omisen· azrledı.ldı· 

rcket eden İnglll-ı hnvn kuvvetlerine men _ •oktnlandır. ~ 
yuksek olan lspanyo1 ve ltnlynn muha _ ~lan Almanlara .galib gelebilmisti. K ,ı 
cirlerini istihsnle ııevketti. Bundan mnad , Fransa ayni şeyi bu dda da ynpmak i _ Moskova 4 (A.A.) -Petrol endüstrisi hnlk 
geçen Dünya Harbinde ynptığı gibi, 'ltlÜs- tedi: 19 39-1940 yılına mahsus olmak ii7e- l'kıomtserl L1lzaT 'Knganovıç., m mnri etleri n. 
t~lekelerden işçi tedn!ik etmek tcdhirl _ re kolanilerden 1,600,000 ton hububat, den azledilmiştir. Eiiin , ıpetrol endustxlsl 
rıne de .başvurdu. 1,1 00,000 ton nebnti yağ; 800 bin ton et, hnlk komiSerlllUne, .İsk.ov ıb:ılıkçılık endU.crt.Tl-

BUb bombardıman tayyarelMl, Hn.beş _ Ken. Harb, bütün Fransız ekonomisinde de -
ıvn hududunda Moyale mmtnknsında bulunan rin bir değişiklik vücude getirdi. Dnhn Po
Ilir ordugllh elvarındaki topçu mevzllerine lonyn -: Almanya harbi başlar bn§lamaz, 
!hficunı etm1şlerdir. 13u mevznere n~ır bom _ Fransız endü risinin mühim bir kısmı, hnr
tıalann tam lsabeti ve civarda 'bir c(>J)ane ~i~ i~tiyaçlnrını karşılıyabilecek bir hnle ge
deposunda oldu~u muhtemel büyük bir in- tml dı: Memleket halkının ihtiyaçlarını te
.mrık knydedilrn~tlr. Yariarn ve korulnra fl. ~in eden fnrbrikalann elaıeriyeti, harbin ih 

Harbın pntlak ermesi dolayıaile F.ran- şeker, çay, kahve; 350 bin ton nntrasit· 60 s i halk konıiserliğine tayin olunmuııtur. 
sanın ekonomisinde ortaya çıkan bu ce id bin ton kauçuk; 40 bin ton mensucata ~ü
güçlükler, Fransanın nüfus azhğı ile bnğlı teallik iptidai madde tedarik etmeği istih
olan güçlüklerdi. dnf eden bir plan tanzim etti. ~emlckette 

ca eden kıtaat, fislerine salimen dönen tav_ tıyaçlanna uygun olarak hnrb mnddelcri 
ı:yarelerlmiz taratmdan mitralyöz ateşine tu- imaline başlndılar. Mesela Fransız demir 
ıılmn~lardır. 11• nayii, hemen hemen yüzde yüz, hnrb ih-

Re'fakatlerlnde avcı tayynrelerl de bulu _ tıyaçlnrını karşılamak için faaliyete giristi. 
nan ilç düşman bombardumm tavvare fllosıt Bu gibi fabriknlar, husus! siparişler kabul 
Malta clvnnnd:ı. arülmüştür. Avcı tnyyare: etmerneğe bn§ladı. 
ler1mlz bir dUşman bombardıman tayyare _ Fransız sanayiini tanzim etmek hususun
flinf havada parçn1nmışlardlr. İçinde bulu _ daki hükfunetin bütün gayretlerine rağmen, 
nan bes kişi par~ütle ntınmışlarsa da bl _ Fransanın iktısndiyatı, dah;ı harbin ilk ay
JAhare den17:de yapılan araştırma neticc.c;in- lannda çok esnslı güçlükler kar§ısında kal
de bulunamnmısl:ı.rdır. Düşman Jiiç' bir bom. dı. Bu güçlüklerio en başında, iş kuvveti 
ba atmamıştır. T~hls edflemlyen bir tayya_ meselesi gelir. 
re Karamaran üzerine blrcok ~ngın ~om.- Mnlüm olduğu üzere Fransa nüfusu ga
tıaları ırt.mı sa da hiç bir ho.sar olmamıştır. yet ağır bir tempo ile artan, hatta hemen 

1 
hemen hiç artmıyan memleketlerden biri -

talyan tebliği 4ir. Mesela Fransn ı 914-19 ı 8 yıllarında. 
ltalvada lb!r mahal 4 (A.A.) _ İtalyan u. yani bundan 20-25 yıl önce kaybettiği ı 

mumt karargAhının 24 numaralı tebli~i: milyon 400 bin nüfusunu bugüne kadar bir 
CyrtnnJquc hududunds,. Sollum mmtnka.. türlü telafi etmek imkanlannı bulamamı~-

mnda, blr kolumuz Musaide vAsıl 'Olınus :tır. 
zırhlı otomobD kolunu pfiskiirtmüş ve ·tay. Fransada yaşlan 20 ile 49 arasında olan 
l'tlYeeflerlmtz de dfişmanm iblr matörize erkek nüfusun miktan 9 milyon 700 bin 
lumı hüeum ederek kolu dağıtmıştır. kadardı • .Resmi istatistiklere nazaran mıah 

Daha cenubda, Capuzzo münfert.d tstlhka_ altına alınan askerin mikdan da S milyon 
:ımna kn.r§ı vdkl müteaddid ngi)iz hücum _ k dar tutuyordu. Bu miktar, ~alışmağa ·ka
lru'ı bnrlz bir surette tardedllmlştır. biliyet1i erkek nüfu•un yansını teşkil et -

Denizaltı gemDerimizden biri üssüne avdP-t mektedir. Bu suretle Fransanın seferber et-
etmeml§ttr. tiği bu beş milyon insan. Fransız iktısadi -

Ş:ırld Afrlkada, Somallli ukerlerlınlz .MoL yab üzerinde çok fena bir tesir yaptı. lHarh 
e'de Ir bg111z miin!l!r:id istihk!mmı i§gnJ maddesi değil de muhtelif istihlak mad -

etm1.şler :ve .mukabele olaralt düşmamn yap_ de eri IY8Jl n lbrikalann mühim bir ikıs -
~ öldu~ 'hava 1l'kmına raı!;men mevltll mı, i1 kuvveti eksikliğinden ötürü Jaaliyet-
lntıhafaza etıniJ]erdJr. lerini tatil etmek :veyahud, kımıa'k mecbu-

Sudan c~heslnde, :ha :filotlllnlar.ımız riye.tinde .kaldılar. ..Bu bilhassa mensucat 
Cabo ve Oallaba:t'da dü.şman ırnvvetıerlnl sanayiinde kendini çok kuvvetle his~ettir -
tıombardıman etntf,§ttr. di. 

Assab fizertnc.'le yapılan biT <ıüşman 'mva Iş kuvvetinin eksik)~ kendiıü ICöydc ve 
lnnı ııhemmJyetsiz zararlar yapmıştır. 

····-··· .. -····· ... ·-·······-···········--····-····---

Faka~ FTan~ız ekonomisinin R:nyıf :ve.nas- birçok istihlak :maddelerini vesikayn bağ _ 
tn:lıklı cihetlen y lnız bu değildi. Fransız ladı. 
ekonomisinin zayıf ;ve hastalıklı noktn1a - Fakat hütün :bu "şlerin başarılabümesi 
rından biri de, Frnnsnmn hissettiği iptidai zamann bağlı idi. Hasımlarının yıldırım 
madde kıtlıcıdır. Fransa, harb sanayiinde hnrbi tatbik ettikleri bir devirde. Fransa. 
kullanıinn maddelerden yalnız demir ve ekonomisindeki nksnldıkJan, bundan '25 
hokııit madenlerini anavntandnıı tedarik et- sene önce tatbik ettiği metodlarla izale e
mek imktmlarına malikti. Bakır, nikel, dcmezdi. 
kauçuk, benzin ilh .. gibi maddeleri dışan • Fransa ekonomisindeki sakatlıklardan 
dan, müstenılekelerindcn getirtmek mec - biri de, muhtelif maddeler ilz~rinde hüküm 
buriyetinde idi. Misal olarak kömürü ala- süren ihtikarın önüne geçilememesi idi. Bu 
lım. Fransa bu hnrbdcn önce. yani 1938 hal, hayat pahalılığını.~iddetle nrttmyor, 
vılında 18.698,000 ton maden kömürü. üç beş muhtekirin zenginleşmcsi pnhn ma 
2, 362,000 ton k ok könıürü, 2,0790,000 ı bütün bir memleket halkını zarara so ku -
antrasit ithnl etmişti. Fransn mnden kömü- yo.rdu. Mesela boya ve kimyevi gübre i!l -
rünün üçte birini, anttasitin de yarısını AJ-• tihsaı eden meşhur Kulman triistü, hnrb 
mnnyadan 1\I:C Polonyudan ithal etmektc idi. patladıktan sonra oeennaycsini 3ı6.5 mil -
Harb başlar başlamaz, Fransa Almnnya ve yon franktan 506,4 milyon frnnga kadar 
Polanyadan jthnl ettiği kömürlere veda et- yökscltti. Alominyom trustlerinden biri de 
rnek mecburiyelinde kaldı. Diğer taraftan sermayesini 344,4 milyon Jmnktnn 459,3 
kömür madenierinin büyük bir kısrru ile milyon franga kadar çıkaTdı. 
bunlara yakın olmaları icab eden demir Harb sanayiine yarıyan iptidai madde -
izııbe ıfnbri.kalanmn mühim bir :kısmı, cep- lerin hisse aenedleri, Fransı7 hiildimetinin 
heye yakınlıklanndan ötürü faaliyetlerini bütün gayretlerine rağmen süratle yüksel
tatil etmek ınıecburiyetinde kaldılar. Fran - m ek te devam ediyordu. ı 93 7 yılında akte
:sanın, harbin ilk aylannda Ingiltere ve Bel- dilen o/ı 4,5 faizli istilmızm hisse Jrenedleri 
çikadan Y:l\Pl\ğı kömür ithalatı, ınrb ~e.rai - 19 39 yılı 2 5 Ağustosundan ı Birinci ka -
tinde artan taleb kar§ııunda bütün ihtiyaç- nunun h.aar 1 56;5 !fnmktıı.n 20.3 .hnnga 
larını karşılamaktan çok uzaktı. kadar fnilaBı. by:on !bankasının IUssc se

J§te, kömür <kıtlığı. • bıvvl".tinin .azlığı, neilleri 1 ,53~ den 1.612 ~: 'Süven ika -
bilhassa rnüteha.ssı1 nme!e f.ih:lanı. F.ran - nıllma :aid ~ aened1eri 13,1~5 ~en 
sanın ağır ııanay.ii, ilb.aasa demir ııanay.ii ıü.'585 e ~'ktı. 
üı:erirı'Cle stok ımenfi bir tesir oyapm~a ibnş- Mem1ekctte hayat p&balihğı artar, ve 
law. tedricen efrilet çoğıilırhn irçok nayi 

Peki. müttefikile hemher denizlere ıb.a mü eseleii sulh 'ZBmam1e ~ dilemi -
kim olan .Fı an sa, ibu ilıtjyaçlarını hnriç.ten. yecek ibir ikô.r 'byBetmeğe !bajlamlaT. 
müstemlekelen:len tel'Di1t edenılıror mu idi~ <Denma 11 YI C) 
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New-'Y•>•k Times gazetesine Stokholm muhabai lamlfı!tdan 
ç~kı!en .oi: tt:'lgraftn ou sabriarı okuyoruz: 

- f<Alnıan ckumandanlığı Jngiltercnin istilillltn:ı bn~'1aı:u;ı:ıç 
tarlhi olarak '9 veyahud ı O Temmuzu 11eçrniştir. O ınıihe kRclur 
NGt\'eçte bulunan Alman kıt'aları tamnmen geri ÇPkilecelt ~ı dir. 

«Norvt":Çin bilhassa Bergen e Stavenger gibi limanlarman 
hemen !ha~et etmeye hazır bir halde birçok vapur ve nsker 
biriktirilmiş olduğu hiç kimse için bir sır değildir. 

<ıAyni zamanda AlmnnlaT Norveçin en 'malinde, Finlan
diya hududu yakınında kain Kırken~· de ceniş bir denizaltı üssü 

tesis etmi§lerdir. Bundan maksad Sovyet ticaretini B<~·azdeni; 
dışında ablukay tabi tutmak icab ederse bun hazır bulun

mnktır . .ıı 

1 S T ER i NA N, 

Binm lu1diğimi;t bu tmuhaniliede Almanya sır nldı, srr ver

medı. 

Naıwcçe .aA:er çıkaıncnklannı çıkardıklan dalo"'kayıı aar 

duymadık. Duyduğumuz ızamnn dn :giden askerin mühim o1 -
bilccflğine ihtimıı'J vermed ik. 

Fdemcnk tle Belçika hududlan Üzerine harekete haz.ır mu
azzam btr cndu yığclıklnnnı harekete geçtikleri dakikaya kadar 

.iıütmcdik.. Her şeyi son derece gizli tuttulaT, gizli tatbik ettJ1er. 
kim bilir belki de bunun .için muvaffak oiclular. ıBinoenal~yh biz 

!bir gazetecinin yeni ibir hareketin munyyen taıihte 'Yapılacağını 

knt"iyetle öğrenmiş olmasına inanmıyoruz, fa'kat ey okuyucu 

sen: 

STER iNANM A l 

myıııyor_ im 
~ lyor c ıkotarılacak! Bunu )nı_ 

eliden kestirrnek güçtür • .Fransa harb. 
den evvel de kaynıyordu. Fransız mec 
lisinde yüzden 'fa%1a Jmmünist, biT 
miktar faşist, bir o kadar kralcı, bir 
hayli demokrat osynlist ve unlara 

en müsııvi halis ociimhu _ 
dı. Dfıriinın or.d hen-

ziyen bu birbirine yabancı un urları 
knynaııtı~ o kadar müşkül olmu • 
':tu iki Blum kııbin i ..amamnda nuı

üç ıren1ill •. .. mı ınıavi 

yaz silinip yalnız kırmızı kalmıık teh
likesi lJaş ~östermlşti. Pran a ı te bu 
renksiilik içinde bu bale geldi. 
Şimdi 1Fıımsamn alacajl atr-ı reıik 

hakkında münakaşalar ba ladı. Ka -
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S Temmuz SON POSTA Sayfa 3 

elgra~, el 1 

Sovyetler Roman'ladan yeni Alpzanlar -? vegCJ- 10 
bazı taleblerde bulunmuşlar Temmuzda Ingilterege 
. Tataresko kab· · · rf tr . k b" hücum edeceklermiş ın e s ı ı s ı a e ı' ye n ı a ın e Nevyo,k 4 - Nevyo•k Times g.,etesl Stok. !;ye gemilerinin te:emmü eı.mekte oldutla • 

devlet nazırı Gl. uurtu teşkı·ı ettı• ~eo~r:l~~~~a~~r~e~~r~t!:z~:~~sc::v~ç~~~v~ rını söylemektedir. 

Nevyork, 4 
Presa bildiriyor· (Hur.usi) - Associated 

Bükr€jte s" i d'V' . 
Romanya h "k~ en . ıgıne göre Sovyetler, 
bulunm Tu umetınden yeni taleblerde 
bazı k"uş ... r. u~a ve Prut nehirleri üzeıinde 
hnma opr~ erın Sovyet kontrolü altına a-
0.~ını ıstemişlerdir. 

Bulooıger tlaraftan Almanya ve ftalyanın 
..,ar ta eble . . . . f d 1 ' 

Sofya h "kA r~nın ıs a e i eceği ne dair 
tılmakt ud umetıne teminat verdikleri ania

a ır. 

B"k Yeni Rumen kahinesi 
~/. r~f§, 4 ( A.A.) - Tataresko hüku-

1 ıstl a etmi~tir. Şimdiye kadar devlet 
b~zırı. o arak bulunan B. Gigurtu, yeni ka
ınyenı~ teşkiline memur edilmistir 

enı Rum k b' . • • . . en a ınesı şu suretle t~ekkül 
etmıttır: 

R · c· . eıs: ıgurtu, reis vekili: Mihail hari-
cıye nazırı. Mo '1' ' Gh't · noı ıscou, iş nazırı: Stan 

ı escou, nafıa na M ve h • A . zırı: acove, iktıııad 
ancı tıcaret nazır vekili· L.. d hT 

~nazırı: David Popescou m. ı'll-;.on •.. dııfıı-' ı ınu a aa, 

hava ve deniz nazır vekili: General Nicu
lescu, propaganda nazırı: Crainic, ekalli
yetler nazırı: Hans Ot to Roth, devlet na
zırı: Cuza. 

Almanyanın Rom~nyaya cevabı 

Bükreş, 4 ( Royter) - Almanyanın 
Bükreş orta elçisi Fabricius, aleli\cele Ber
Iine yaptığı zi~aretten dönmü~tür. 

Zannedildiğıne göre, sefir, Almanyanın 
fimdilik Romanyaya bir ittifak veya a ske
ri müzaheret muahedesi arzedecek vazi
yette bulunmadığını Bükreş hükumetine 
bildirrneğe memur edilmiştir. 

Rumen parlamentosu iki defa talik edi
len içtimadan sonra dün abam toplanmış
tır. Davet edilen bütün yabancı gazetele
rin mümessilleri ve meb"uslat iltm edilen 
açılma saatinden aoma 75 dakika bekle
mişlerdir. Hükfunet ticalinden hiç biri gel
memiş .ve celse memleketin h~r tarafından 
saat 1 3 te matem gününü göstermek için 
yapılan sükuta müşabih bir dakikalık bir 

Son Dakika 

Romanya, . Almanya ve italya ile daha 
Siki bir teşriki mesaide bulunacak 

Rumen petrol mıntakalarındaki İngiliz 
rinin hizmetlerine nihayet 

mühendisle
verildi 

BükTeş S (H •) J c· . . met b .. b' ususı - an ıgurtunun rıyasetı altında kurulmuıı o>lan yeni büku-
B ugun ır beyanname neşrederek, siyasetini halka anlatmıştır. 

ltaly~;nndhede, R??ınnya.nı.n bitarnflık siyasetinde devam edeceği, Alınanya ve 
Bu ~eb h a sı.kı bı~ teşnkı mesaide bulunacağı bildirilmektedir. 

Karol ta ~ Jenı kabıne kurulmadan evvel, Alman büyük elçisi Dr. Fabriçius kral 
Rum ara ın an kabul edilmi~ ve uzun bir müli.ikntta bulunmuştur. 

rilmi~tir~n petrol kuyuinnnda çalı§an İngiliz mühendislerin vazifelerine nihayet ve 

Alsasta Almanlarla Fransizlar aras1nda 
l çarpışmalar devam ediyor · 

kala:ı~~~a lı (Husuai) - Cenevreden bildirildiğine göre Alsas-Lorenin bazı mınta
Rhone' h:'~. ve _Franmz kuvvetleri arasında çarpışma elan devam etmektedir. 

Cebelüttar nke rı u
1
zerme Bt-lgard kalesi ancak dün sukut etmi§tir. Bu kale, nehTin 

ı ı sayı maktadır. 

• 
Ingiliz abluka nazırının 
• 
ltalya hakkın a sözleri 

" ltalyay1 davam1z1n 
bir müttetiki 

hiHa bilkuvve 
addetmekteyim , 

mevcud 

Londra 4 (A A ) Ro 
Abluka 11az~ı ·B~ yter: 1 mnnınuza karşı tamamen muzaffer olmnk 

~inin Ziyafetinde · rdalton, gazetec~cr b!rlL tasavvurundayız, demLştlr. 
nın son ve Iği nutukta, Ingiltere- Umumi Hnrbde İngiliz ordusu ile İtalya -

una kadar harbe devam etmek !ıu da harb etmiş olnn ve İtalyayı çok seven B. 
susundakl kararına- ve •Wltehalb tamamlle-
tahrib edllse de mücadelenin d Daıton, aşağıdaki bcyanntta bulunmuştur: 
~Ine işaret ederek İngıllz hük~·~mti cdcce_ İtalyanların Almanlardan evvel aklıselima 
temsU tu~ · ' uuıe nin ve rücu edeceklerint zannederim. İtalyanlaı-ın 

e ı;l Inglllz mlllet.lnln sonuna ka 
dar dayanmak azminde oldu!:unda h'ç .. - daha iyi hlslcrl ve şerefli bir mazileri vardır 
he olmad~ını söylemiş ve: Yolumuzu ıs şu.p- ve nnturalarında nev'i b~er düşmanlı~ı yok 
hepimizin çekeceğimiz mlhnete ra"-eneçt.dıu~~ tur. İtalyayı davamızın hfUa bllkuvve mev _ 

ou• .. cud bir rnütt.efiki addetmekteylm. 

• 
Bir Ingiliz tayyare 
gemisi tarpillendi 

~ork 4 {Hususi) - Assocıated Press bildiriyor: 
an umum karargahın b' te . " · cİllustrlous11 bl Al ın ır bll~ıne gore, Ingilterenin en yeni tayyare gemisi 

Maahaza 'tebı~~ man ~htelbahirl tnrafındnn torpillcnmiştir. 
g, geminın battı{':ını söylcmcmcktcdir. 

Norv~ç, Holanda ve Belçikadaki Amerika 
to~:~~~~ mümessi leri geri çağırılıyar 

H ılcıyc nazırı B. Cordcl Hull, bugün matbuata boyanattil bu 
da bulunan Amerikanın mil 

sükuttan sonra izah edilemez bir tarzda ta
til edilmiştir. Bütün kahveler ve eğlence 
yerleri kapatılmıştır. 

Milli partinin teşekkülüne daha şimdi
den Sovyetler Birliğinde oldukça şüpheli 
bir gözle bakılmaktadır. 

Macar tahrikatı Bükreşte fazla l'.iddi te
lakki edilmemektedir. Macarisıanın M;h
verin emri olmadan bir te~ebbüste bulun-
;nayacağı :zannediliyor. • (A.A.) 

Macarlara göre vaziyet 
Budapeşte, 4 (A.A.) - Yan resmi 

kaynaktan tebliğ edilmiştir: 
Romanyaya aid n:ıyali ~ayialann yayıl

ması, Romanyada vaziyetin tamamen gay
ri muayyen olmakta bulunmasına atfedile
bilir. 

İyi haber alan Rumen mehafiline naza-
ran, alınan a~keri vesair tedabir lüzumsuz 
olmaka beraber, Macar - Rumen ihtilafı, 
şimdilik olsun diplomatık sureti halle 
doğru gitmektedir. Bu sahada hararetli bir 
faaliyet inkişaf etmektedir. 

iskenderiyedeki Frans1z 
gemileri italyan 

tayyarelerine ateş açt1 
Londra, 5 - fskenderiyedr~ bulunan 

Fransız harb gemileri hakkındtı Avam Ka
marasında izahat verirken başvekil Çörçil 
şunları söy lemi~tir: 

Şimdi Akdenizden bahsedeceğim. Kuv
vetli bir filo bulunan lskenderiyede ayrıca 
bir Fransız zırhlısı, üçü modern ve sekiz 
pusluk toplarla mücehhez dört Fransız 
kruvazörü, başkaca daha ufak Fransız hıub 
gemileri vardır. Bu gemilere, limanı terk 
etmelerine ve Fransanın Alman fatihleri
nin ellerine düşmelerine müsa..ıde cdilmi
yeceği bildirilmiştir • . 

Bizzarure münakaşa ve müzakereler ol
muş ve cesur bir amiralın kumanda!'!! altın
da bulunan bu gemilerin arzularımıza inki
yad etmedikleri takdirde batınlmaları için 
tertibat alınmıştır. 

Bu sabah İskenderiye üzerine ftalyan 
hava kuvvetietinin yaptığı hücum esnasın· 
da bazı Fransız gemilerinin kendi toplari
le müşterek düşmana tiddetli ve müessir 
bir ateş açtıklarını söylersem, yukarıda bil
dirdiğim vaziyetin İngiliz ve Fransız zabit
leri arasında doğurduğu elemi tasavvur e
debilirsiniz. 

lskenderiyede bulunan ve harbe devam 
etmek istiyen bütün Fransız zabit ve bah
riyelilerine bütün kolaylıkları yapacağız.lh
tiynçlarına bakncak ve mücadele devam 
ettiği müddetçe kendilerine yardım ede-
ceğiz. 

F ranstz Sotnalisi 
teslin1 olmadi 

Londra 4 (Hususi) -Fransız - halyan 
mütarcke şartları mucibince Fransız Soma
lisini teslim alınağa gitmiş olan halyan as
keri heyeti, harbe devam etmek kararını 
vermiıı olan buradaki Fransız kumandanı 
general Genillion'un red cevabile kar§ılat
mıştır. 

Bunun üzerine İtalyan askeri heyeti sürat 
le bu havaliden uzaklaşmı§tır. 

Fransız Somalisinde Fransız bayrağı dal
galanmaktadır. --------------------------
halyan tayyareleri lskenderiyeyi 

bombatadiiar 
Londra 4 (Hususi) - halyan tayyare

leri bugiin İskenderiyeyi bombardıman et
mişlerdir. Bu havaliye 32 bomba atmıştır. 
Bombalardan biri kral Faruğun çiftliğine 
düşmüştür. Üç ölü ve dört yaralı vardır. 

Bir sarhoş metresini 
7 yerinden yaralad1 

Ayni zamnnda Almanlnr, Norveç'in en şl-
mnn ltıt.natı, İngiltere istilasının 9 veya 10 mal noktasında bulunan Kırkener'de ve P'in-' 
Temmuzda başlıyacağını beklemekte olduk -
larını bildlrmektcdtr. landiya hududunda denizaltı gemileri tçin 

Mezkür muharrir şunları il!ve etmekte- büyük üsler vücuda getirmLşlerdlr. Bu t\.s -
dir: ler le Icabında Beyaz denizdeki limanlarda 

Norveç limanlarında ve bilhassa Bergen ve Rus tıcaretini bloke etmek mümkün olabilir. 
Stavanger Ilmanlarında Alman kıtaat ve nak ( ) a.a. 

· Fransa hükUmetinin inDiilere ile 
münasebatım kesmesi bekleiıiyor 

(Ba tarafı 1 inci sayfada) 

Bu maksadla, İngiliz limanlarında bulu
nan bütün Fransız har b gemilerinin İngiliz 
kontrolu altına konulması için 3 Temmuz 
~abahı erkenden tedbirler alınmıştır. Bu iş, 
bir suitefehhüm netice!linde iki kişi ölmüş 
olmakla beraber, muvaffakiyetle başarıl
mıştır. 

Ayni zamımda şimal Afrikası l iman
larındaki Fransız gemilerine de bu gemile
rin sadece Almanların eline düşmeden mu
hafaza~ gayesini istihdaf eden bazı ~artlar 
teklif edilmiştir. Bu }artlarrlan hiç biri ka
bul edilmediği takdirde, Ingilterenin bu 
gemilerden hiç birinin harbin devamı es
nasında kendisine karşı kullanılmıyacağın
dan emin olmak için icab eden bütün ted
birleri tmağa arnade bulunduğu bu gemi
lerin kumandanlığını ifa eden, sübaya an
latılmıştır. 

Kraliyet hükumeti, Orandaki filonun 
kumandanlığını ifa eden Fran!'lız amiralının 
teklif edilen ı~artlardaa hiç bi.rini kabul et
memiş olmaııından dolayı pek ziyade mü
teessir ve müteessiftir. J3unun sakınılması 
imkansız bir neticesi olarak bu mevkideki 
Fransız gemilerine karşı harekete geçilmek 
mecburiyeti hasıl olmu~tur. 

Londra, 4 ( A.A.) - Dün, ilk saatler
de, cenubi İngilterenin bir limanında bulu
nan bütün Fransız zırhlıları ve mürettebll
tın konakladıkları müeııseseler lngiliz bah
rt makamatı tarafından ziyaret edilmiştir. 
Bazı gemilerden cchurran avazeleri yüksel
miştir. Zabitlerc!en biiyük bir kısmı <ıvaz'ı
yeddcnn ve böyle bir tedbiri icab ettiren 
ahvalden dolayı bariz bir surette heyecan 
içinde P:diler. Hiçbir hadise çıkmamıştır. 
Btitün Fran~ız bahriyelileri gemilerinden 
tahliye edilmi~lerdir. 

bu mühletin inkızasını beklemeden Jngiliıı 
deniz tayyareleri, Mers-El-Kebir koyunu 
manyetik maynlerle kapatmıştır. fransıa 
amiralı İngiliz ihtarına ba~ eğmekten imtl'1 
na eylediği için Ingiliz filosu, saat 17,40 d. 
Fransız harb gemileri Ü?.erine ateş açmıvtn 

Bu tavsif edilmez hiicum kar§ısında 
Fransız hükumeti, halen lskendcriye lima• 
nında lngili:r. gemileri civarında demir at• 
mış bulunan Fransız filo-ıu cüzütamlarına. 
lüzumu takdirinde kuvvet istimali ile d:•• 
hal hareket etmeleri emrini vermiştir. 

Bundan başka, bu hücum, dünkü müt
tefikler tarafından yapılmı'l olmas.ından 
dolayı bir kat daha menfur bir mahiye1 
arzettiğindt!n, Fransız nmirallık dairesi, a· 
çık denizde bulunan bütün Fran~'l harb 
gemilerine, raslıyacakları bütün İngiliz ti
caret gemilerini tevkif eylemeleri ve bütün 
yeni hücumlara silahlnrile muknbf'le etme
leri emrini vermiştir. 

Almanlara göre 

Berlin, 4 (AA.) - Ingiliz donıı.nma~ı
nın Oran limanındaki Fransız gemil~rine 
karsı yaptığı ani hareket hakkında alınan 
malumata göre Fransız gemilerinin istim ü
zerinde olmadığı ve bu yüzden ağır top· 
larını harekete getiremedikleri öğrenilmiıı· 
tir. Ingiliz gemileri Frnnsı7ların mukabde 
edemiyeceklcrini bilerek uzak mı-snfeden 
ateş açmışlardır. Dunkerque, Provence 
hattı hatb gemilerilc filotillô. kondüktörü 
l\1ogador yakılmıştır. Bu gemiler hali'ı yan
mnktndır. 

Bretagne hattı harb gemisi Ingilizler ta
rafından konulan bir mayn ilc tahrib edil-

1 

miştir. 
Strasburg hattı harb gemi,ite 5 filotilll 

kondiiktöri.i. müt~addid tOTpicl.o ve denizaL, 
tı kemileri İngiliz çemberini zoriıyarak ~ • 

Amerikalılar<\ göre denize açılmıı;lardır. 
Nevyork 4 (Hususil - Assoclat~d Press Hitler ne d'!di? 

bildiriyor: Berlin 4 (A.A.> - Fransız heyeti Almnı 
Fransız ve İngiliz donanınaları nrnsında_ mütareke komisyonuna Oran elvarında Frntı 

kl çarpışma. Cezayirln Oran limanında ce - sız ve İngiliz hnrb filoları arasında certyan 
reynn etmiştir. eden hô.diseleri bildirmiştir. 

İngiliz arnirallık dairesi, bu limanda tahaş- Führer. Fransız hükümetine. Fransız ge-
.şüd eden tk\ saffı harb gemisi, tki en modern milerlnl, İngUlzlerden kurtulamamaları tak.. 
kruvazör. blr tnyyare gemisi ve dl~er cüzü- dirinde berhava etmek snlah!yetint vermlJ. 
tamlardan mürekkeb kU\":etll bir Fransız tır. 
filosunn, müta.rekc IJartları mucibince Al - • Mütnreke mukavelena.me~inde de derpi~ e
manların kontrolüne geçmeme.si Için. şu tek_ düm~ ilmltınan bu karar. Alman hükfime ı 
liflerde bulunmuştur: tinln Fransız don3nmnsmdan Istifade et . 

ı - Blr İngiliz !imanına sıP,ınmak. rnek niyetinde olmadığını ve ancnk, Alman 
2 - Harbin devamı müddetince Fransız yaya karşı yeniden hnrbe iştirakine mtıa 

Hlndl Çinisinde kalmak. olmak niyetını taşıdığını teyid eylemekttı , j , 
3 - SIIO.hlnrdnn tecrld edilerek bir Ame- dir. 

rlka limnnınn gitmek. • Buna rnümasn bir knrar İtalyan htltdl -
Orandaki Fransız. filosnnun kumandanı mctlnee de ittihaz edilmiştir. 

visamirat Gensoul. Ingili:ı: aınlrallık dalresL 
nin her üç teklifini de reddet.tiğlnden. Oran 
açıklarındn bulunan İngiliz donanma.•n a -
mirnl Summervtne'ln kumandası altında ha_ 
rekete geçerek, Fransız gemllerine atc" aÇ

mış ve bunlardnn biri mfı.ste . .ma, di~erlerl ya 
batırılmış. ya nğır surette hasara u~ratıl _ 
m ış veya yangın bombalarile a~ vernmı, _ 

tir. 
Orandan kaçan gemlnin Dunkerk sınıfın-

dan Stra:r.burg olduğu anlaşılmaktadır. Bu_ 
nn dn bir t.orpll isabet etmÜjtir. 

Bir habere göre ırParL<>-o ve ııCourbetıı Fran_ 
S1'l sa rrı hnrb gemileri hftlen İngtl!zlerln e_ 
linde bulunmaktadır. İnşaları henüz tam'lm
lanmıs olmıyan ııRichelieun ve .. Jean Bart• 
gemileri Ise Kru;ablankadadırlar. 

Fransızlara gÖrt'! 
Bale, 4 (A.A.) - FranSI7: hükumetinin 

Clermont-F erra nd' da neşrettiği bir resmi 

Fransanın bir kartı.n 
Roma 4 (AA.) - Yarı resrol İngl!iz ajan

sının tebliğine göre Frnnsa hükumeti, ana. 
vatandaki Fransa sahillerile Fransaya ald 
deniz aşırı mf'mleketler sahillerinde 20 miL 
lik blr mesafe dnhillne İngiliz gemı ve tay
vnrelerlnln girme.~inl menetmlştlr. Aksi tcı.k-• • 1 
dlrde thbara lüzum kalmadan Ingiliz gemı 
ve tayyarelerine ateş edilecektir. 
İngilteredeki Fransız amiralının aözlerl 
Londra 4 (A.A.) - Reuter ajansı bildiri .. 

yor: 
Serbest Fransız deniz kuvvetlerı başku ... 

tebliğde şöj!e denmektedir: 
Cibalide kereste fabrikasında çalışan 3 Temmuz sabahı, Şimal denizinden ge-

Mustafa Cemil, dün akşam beraberinde !en üç saffı harb gemisindf!ıt, bir tayvare ge 
birlikte yaşadığı Eyübde Abdürrahnıan misinden, üç kruvazörde:1 ve bir hafif H
Şeref caddesinde 99 sayılı evde oturan lotilladan mürekkeb kuvv~tli İngiliz kuv
Hikmet adında bir kadın olduğu halde Ca- vetleri Oranın deniz üssi.inü teşkil eden 
minltında Kazıklı bağa gitmişlerdir. Mera-El Kebir koyu öniinde ahzı mevki 

manda nı vlsamiral Mu seller, bu sabah ya • 
pılnn bir mülfıkat esnasında. Fransız hah -' 
riyeslne mensub hir bir zırhlının Alman ve .. 
ya İtalynnlnrın ellerinde kalmamış oldu~u
nu bevan etmb:tlr. Fransız bahriyesine men
sub blr miktar geminin de general de Gntıı. 
le'ün davetine icabet ettiğini 111\ve etmiştir. 
Bir n1lktar Fransız deni"alt.ı gemısının de 
in~illz sulannda bulunduğunu bildlrmtştlr. 

Frnnsada hali inşada bulunan birkaç ho.rb 
gemisi de tezanhlıı.rd=ın indlrilerek ııanaııe
rl Için amelt'lerile b•rlikte emin bir yero 
götiirülm~tür. D '-f'r Fransız harb gemi -
leri sUrıhtnn tecrid edilmiş olduklan halde 
in ... ·ıız Ilmanlarında bulunmakta ve Fran • 
sız bayrai'Tın• t" ımaktndırlar. 

Geç ·akte kadar burada bir hnyli rakı eylemi!ltir. Mütareke anlasması mucibince, 
içerek eğlenmi:ler, bir müddet sonra ara- Fransız filosunun bazı cüzütnmlan. ezcüm
larında kıskançlık yüzünden bir rnünakaşa le Dunkerque ve Strasbur ~ zırhlılan bu 
çıkmıştır. Çok sarhoş bir hald~ bulunan koydn bulunmaktadır. 
Ccmil bu esnada knmasını çekmit ve Hik- lnrtiliz amiralı, buradaki FTansız filosu 
meti yedi yerinden ağır surette yarala - kumandanı visnmiral Gensoul'i.i teslim ol

maya veyahud Framıız P,emilerini batırmn-

ltalynn donnnmMt 
Novyork 4 ffindvol - Romad·ın alın!ln mıı .. 

lCımat'l 11öre sal'\hlvettar mahfrllcr, İtalyan 
donnnmruıınm Fr'lnsız donanmasını kurtar. 
m k fizere rareltet<' hnzırlanM'öın:ı. dair v~ 
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Kağıd ihtikarı yapan bir muessese hakkında da 
tahkikata girişilerek defter ve faturaları tetkik edildi 

• 
Kalay ihtildl.n yaptığı iddiaaile bir müd

dettenberi mevkufen Asliye yedinci ceza 
lllahkemesinde durutması yapılan yağ tüc
can Rober Politi hakkındaki muhl\keme 
düa sona emıiJtjr. 

Dünkü durutmada hadise etrafında mü
taleuına müracaat olunan Mıntaka Tica
ret Müdürlüğüe fiat müraknbe komisyo
nundan gelen cevabi müzekkereler okun
muıtur. 

Bu itibarla muhlk. bir sebeb olmakaızın 
fU suretle ihtikar yaptığından milli korun
ma kanununun 32 ve 59 uncu maddeleri 
mucibince cezalandınlmasını isterim» ,de
mi~tir. 

Müddeiumuminin bu iddiaatndan sonra 
maznun vekilieri müdafaalıınnı yapmışlar, 
müekkillerinin ticaret zihniyetile hareket 
ettiğini, ihtikar yapmadığını uzun uzadıya 
izah etmiolerdir. • 

Müteak.ıben hakim duruşmanın sonn er
diğini aöyliyerek kararını bildirmiştir. 

Bu karara göre. suçu sabit görülen Ro
her Politinin iki sene müddetle Eakioehire 
aürgün edilmesine ve 500 lira para cezası 
ödemesine hükmedilmi~tir. 

: ihtiyaçları olan tren, İsta.nbulıın bu ~i _ 
! rln sayliyesine her akşam binlerce insan 
i tqır. Fakat tarileler tanzim edilirken 

bu yolcuların Ihtiyaçlan gözönünde tu
tıılnıamıştır. 

Mesela Bakırköylü memurlam ıore, ISa
kırköyüne son tren saat 22.C5 tedir. Yal
nız haftada Iki defa bu tren saat 24.30 
da ka!kmaktadır. Bilhassa bu son aylar. 
da öyle daireler vardır Id, daha. fazla ea. 
hşmaya mecbur bolunuyo:rlar. Posta 'fel
graf İdaresi gibi .. ltu idarenin de yü:ılerl • 
bulan memurları gayet ta.bii olarak ıtCÇ 

vakitlere lmdar lşluinde kaln1aktadırlnr. 
Halbuki bu vaz.iyet onların son t.renle -
rinJ kaçırmalarana ve oteı kö .. elerlnıte 
kalmabrma sebeb olmaktadır. Bunun gl
bl claha bir rok memurlar ıla ayni miio:ı. 
külilt Içindedir. 

Tf'.mennl edilen ~ey şu: D. D. l". l1mıım 
Mütlürlüğünün. Bakırköyüne her ıe
re son treni saat 24.30 da kıllılırması. 

Bu tezkerelere göre maznun, 300 kuruo
tan aldığı kalayları 4{)0 kuruşa satmak au
Tetile mutad olarak tesbit olunan yüzde on 
be~ karı tecavüz etmi~ ve geniş mikyasta 
ihtiklr yapmıttır. Bir malı münhasıran top
tancılar arasında bir elden diğer bir ele 
geçirmek ve bunu tekerrür ettinnek ko
misyonca bir zincirleme hareketi telakki e

dilmittir. 1 t b 1 b d~ d k" .. d 'h "k" \ ..................................... .............. ....• 1 s an u za ıtası un e agı ı lı arı 

yaptığı ihban üzerine bir firma hakkında Beşi· klaş Cl·nayelt.RI·n 
takibata batlamıttır. Hakkındaki müracaat 

Rapor okunduktan sonra reis İsmnil 
Hakkı buna kar11 ne diyeceğini suçlu Po
litiden aormu§, o da: 

•- Bu hususta avukatianın mütaleala
nnı aöyliyeceklerdir.» 

ve iddiaya göre, Leon Dündis Roman a- h k • 
dında bir tüccara aid olan bu müessese, mu a ernesine 
Eaki§ehirde matbaacılık yapan Hüseyin ia- -

Cevabını vermiştir. 
Ayni sual riyaset makamınca müdafaa 

'Vekillerine sorulmu~. onlar da müdafaa
mızda arzedeceğiz demişlerdir. 

min de bir zata yüzde otuzdan fazla bir b 1 1 d 
kar la mü him miktarda kağıd aatmak au re- aş an 1 1 

Müteakıben söz: alan müddeiumumi id
dianamesini müdellel bir tarzda serdetmi§ 
'Ve ezcümle: 

c- Suçlu İzmirde aldığı kilosu 300 ku
nıttan ı O ı O kilo kalayı burada zincirleme 
auretile Vordrk adında bir toptancıya 400 
kuruta aatmıfbr. 

Kısa bir zamanda bu kalaya * paraya 
el aürrnekaiz.in yüzde otuz üçten fazla bir 
llr temin etmittir. 

Esrarkeşler ve esrar 
tekkesi işletenler hapse 

mahkum edildiler 

tile ihtikar yapmı§tır. 

Zabıta dün bu firmanın resmi defterle
rile faturalannı tetkik etmiş, ve satılan ve 
ihtikar mevzuu olarak ileri sürülen kağıd
Iarın maliyet fiatlannı gözden geçirerek 
haclisede ihtikar suçu unsurları bulmıı~tur. 

Bu tahkikat aıraııında zabıta ayrıca fiat 
mürakabe komisyonuna da müracaat et
mi~tir. 

Ilk tahk.ikatın bu suretle inkişafını mü
tealub suçlu müddeiumumiliğe teslim edi
lecektir. 

Bit kaçakçının 
midesinden yirmi paket 

eroin çıkanldı 

Dört ay evvel ~iktnşta odıın iskelesinrle 
kabveelUk yapan Mehmedi aralannda çıknn 
blr kavga esnasında bıçakla öldürdükten son 
ra maktulün kardeşi Arifi de yaralıyan Ri
zeli Rasimle arkadıuıı Hakkının duruşınala
rına dün 2 ncl ağırcezada başllınmıştır. 

Dünkü celsede 2 ncl sorgu hfı.kimll~nin 
kararname.sl okunmnş, bundan sonra suçlu. 
ların cinnyet etrafındaki sorguları yapılmış_ 
tır . Hakkındaki ilk tahkikat ve 
kararnnmesine göre katil mevkiinde bnlu -
nan Raslm yaptığı cinayeti büyük bir 
soğukkanlılıkla Te şu suretle anlatmıştır: 

c -Vak'a günti Feridln a~çı dükkAnında 
arkada.,ım Hnkkı lle birlikte rab fl}tik, or:ı
dan da hcmşerlmlz olan Mehmedln odun 
iSkelesindeki kahvesine gittik. 

Burada bir hayli zaman beklediğimiz 
Blr müddet enel zabıtanın Tophanede Sabıkalı eroin kaçak.çılarından Rızanın de bize kimse ne içeceksiniz diye sornuıdı. 

Karaba.ı mahallesinde otomat.lk terUb:ı.th dün Kadiköy civarında ~üpheJ.i biT halde Bn vo.zlyet karşısında kahveci Mchmedl o -.,ir esrar tekkesini meydana çıkardı~ını yaz.. dola~tı~ı memmlar ta.ra(mdan görlılerek turdu~umuz masya ça~Prarak bize kahve 
mlfbk. çevrilm~. Rıza memurlar' tarafınıinn !'aka- yapmaııını fl()yledlk. 

otın asliye be§lnci ceza mahkemesinde bu lanaen~ını anlar anlamaz kaçma~a "e ce - K{lhvem yok diye bize ter.s, ters <'evab vcr-
entere.!an ha.disenin suçlulan hakkındaki binden çıkardı~ 'bir takun maddeleri sü _ di. O halde çay yap, dedik. 
4uro.Jma sona ermiştlr. Mahkemenın kara- rat1e a~na atmn~a lbqla.mı,t1r. Bu sefer mnktul Mehmed daha aksi bir 
nna pe, bu tekkeyiişleten .sabıkalı kaçak~ Sabıkalının bu !iran bir müddet devam tarzda cevalb vererek " o da yok:ıı dedi. 
Ollardan Hacı Htıseyin ı sene 9 aya, suç or- etmt,, al': sonra kendisini takib eden mP..mur_ «B3rl para vereJlm de çay, kahve alıı dı -
tatı Vangel ı sene 4 aya, içeride yakalanan lar tarafından yakalanmı.ştır. yeeek oldum. 
emarteolerden Mehmed 1 sene 2 aya, Hak_ :Merkeze getirDen Rıza yolda birdenbire .. o kadar paran çok.<ı:ı evvelft 180 kuruş 
~ Hüsnü ve Yakub da 6 §ar ay hapis ceza- yere yuvarlanmıe ve a~ından Surnundan borcunu ödcıı dlyP bana mukabelede bu -
~ mahkUm edilmişlerdir. k6pıi.kler gelrne~e ba~l'am~tır. lundu. 

c haberlar ) 
Dcrhal muayene edilen sablkalının, nıe _ Bu yüzden aramııda kavga Ç'!ktı. Mehroed 

Küçük mur1ann eline geçme.mesl için mühim eline geçirdiği büy{ik bir sandnlyc ne üze 
tarda eroin yuttu~u anl~ılm~ Te Nünıune rime yürüdü. Bu esnada kard sı Arif dı> kn.
hastanc.slnc kaldırılm~tır. Rızanın hastane- pıy:ı kesnı:l.ş bulunuyordu. Bu tecavüz kar -

Mallye ve İlrtısad Vekl11eıi - Maliye Ve - de nıidc..c;l yıkanmUJ ve içinden 20 paket ero_ şısında kendı:ml mfidnfna etmek için bırağı 
kfll Fu:ıd Ağralı lle İktısad Vekili Hüsnü Ça- ın ~ıknrılmı.,tır. çıkardım ve ben de onun ü.c;tüne hıkum f't 
tır dftn saba.hkl trenlc Ankaradan §ehrimL Suçlu tedavJ.oıinl müteakıb as11yc beşinci tim, vurdum., 
lle gelrnt,lerdlr. Vekiller bir iki gün İstnn - ceza mnhkcmcslnc teslim edilecektir. Mütcakıben dnııyet gfinfi lmh1'ede bu-
bUlda kalacakla.rdır. lunnn mtir;terı'lerden baz.ıları ~hld sım_ 
Bakır şUebinln vaziyeU - Bakır tilebinin Dört aemtte yangın çıkb, bir ev tıle dinlendiler. Onlar da ma.khtlü Rasi.mln 

vaz!yett gün geçtikçe 1y1ll!e doğru gitmekte- bıçnkla "VUrnrak öldür.ctliğünü ve kardeşi A-
dir. hmirden istenilen motörlü vcsaitın geL tamamen yandı rlfi de yaraladıklannı ~ördüklerlnl rovlC' _ 
mesl üzerine y{lkftn .bir ikısınmın boşaltılma- Evve1k1 gün ve dlln şebrl.mizin .mubt.elJJ <Iller. • 
llna ba.şlanmı..ş!ır. Kazan altındaki biiyük semtlerinde 4 ynngın Tak'ası olmuş, neticede Gclmiyen diğer ~abidlerin celbı için mu-
raramn kapatılmıısma devam edilmektedir. bir ev yarım :oıtır. bakerne başka blr güne bıraklldı 
Bakmn meyli evvelki gün bir derece diizeltil_ Karagihnrükte Keçıecller caddesinde 107 
m.lştı; bugün de lbtr derece daha düzelt.ilerek ~yılı Turhana aid ahşab evden yangın 
ıeımnın vazlyetJnln daha normal bir sekle mış ve bu ev tamamen yanınıştır. 
8hmesl temin edllml§tlr. İstanbuldan ~Iden Sanyerde Yenimahallede Abbasa al('l lı 
~ heyeti m: teşfinl dün sabah yapmı,tır. rının ü.c;tünden çıkan yangın tevessüüne 
Yapılan keşif netlce.ııl henüz rnaliim değil _ meydan veriüneden itfaiye tarafından son_ 
d:lr. Bunun umumi raporda nnlaŞllaea~ı be- dürii1müştn~ 
7an edilmektedir. Taksim durak yerinde boş olarak bekle _ 

Bir hırsız kaçarken cah 
penceresinden düştü, 
hacağı ve kaburga 

kemikleri kırıldı 
Komisyon bu müracaat! tetldk etmektectlr. mekte olan Tramvay Şirketine aid 315 sayılı Tophane.de K.llıçnlipnşa camisi yanıoo sa_ 
!'aludnı )of'aın - Taksım k}flasmın miıte.: otdbüsün mazut deposu birdenbire iştial ct- 'bahcı kahvesinde yntlp kalkan Haynıllnh 

.,akf tı.munı yikmayı taahhüd eden mü te _ m~ ve ateış otobüsü 1stnft etmistir. Hfı.dise. dında biri, evvelki gr.ce geç vakit Sul 
ahlıld ortadan kayboldtılu için belediye kJi- den 'haberdar edilen ft.fa1ye geleret otobü U meddeki San'at okuluna ak! bina mü~i
layı lı::endl 'Ve9ltl ne yılı:acaktır. yanmaktan kurtarmı.,tır. llı.tından birinin damına çıkmı~ ve bunıda_ 

.&Ueıllzdeld tfteb·erlmiz - Akdenizde ~U- :Mahmudpa.şada Kürkçü hamnda Leona n- kl kurşunları sökerek aşınna~a başlaını tır. 
luna.ıı §Deblertmlzden yeni malfımat gelmek- ld dükkfuıda yanmakta olan gazoc:ı.[:-ı p:ı.t Fnknt mekteb hademeleri gecenin bu geç 
&edir. HOJen Akdenlzde bulunan 4 gemimiz ~ lam ı, ve kaplamaları tutuşturmuş.sa d:t, snatlode y.att.ı.kları binanın çatısından ne]_ 
den biri olan İnal §lleblnin bugün I.bnanımı- ;voak'a yerıne gelen Itfaiye tarafından biiyil _ mckte o1an gürültüden fÜpbelene.rek tısnl • 
• gelmesi muhtemeldir. Maamafih geminin meden söndürillmüştür. eacık dama çıkml§lar -ve ku~unları birer 
~eı:ıftz kara aularunıza ruruduna dair bir hn- .. ............ ............... -·········~·-.......... _ . .. birer sökmektc <ılan açıkgöz hırsızin karşı -
ber gelmemi.'iSe de çok yakınlarda oldu~u n- Mes' ud bir evlenme laşmıslardır. Bu •beklenmedik tesadüf kar -
Ilkadarlar tarafından öğrenUml§tir. Demir şısında ne ynpaca~ını .Ş.'lşıran lıır.sız, hac'le 
ft Mete İsJıanyo] Umanlarından birlndc bu- Vakit gazetesi muharrirlerinden Muzaffer mclcr.in elinden kurtulmak iiçin damın üs _ 
ltın.ma.ktadır. Bu gemiler yüklerini çıkardık_ Acarla, Bayan Şadiye Seymenln nikfililan, tünde nl:ı.blldi~ne lco§mn!a bnşlamı.,tır. 
&an sonra do~ lilnanımıza hareket cde- dün Eminönfı evlenme .memurluğunda iki ıtıı_ Bir müddet hırsızl:ı h:ı.deme1er arasında 
eeklerdlr. Tan ştleblnin hii.len hangi ııınruı_ rafın davetllleri buzurunda yapılmıştır. Genç devam eden bu heyecanlı kaÇ!llln ve Xovaln-
.ıa oldo~u !bll1nmemekted1r. cvlllerc saadet temennı ederiz. ma esnasında gnrib :bir hAcUse olmuş, hı 

Pazar Ola Hasan Bey D iyor ki : 

D~n aab~~ Ankaradan tehrimizc gelen 
Ma~rıf Vekılı Haııan Ali Yücel Haydarpa
şa ıstasyonunda '\Yn)j Muavini HalCık Pe
peyi, Üniversite Rektörü Cemil Bilsel Ma
arif Müdürü Tevfik Kut ve maarif erkAnı ta 
rafından karıılanmıştır. Vekil ditlerinden 
muztarih olduğu için dlin Islirahat etmiştir. 
Haydarpaşacia gazetecilerin muhtelif sunl
lerine Hasan Ali Yücel tu cevabı vermi1tir: 
. - Üniversitede yapılacak diploma tev

zır merasimi için geldim. Bundnn başka ls
tanbulda birkaç gün kalacak, muhtelif ma
arif işleri ve bilhassa imtihan neticeleri ü
zerinde tetkikJer yapacağ1m. Tetkiklerim
den evvel bu hu!!u~ta bir eey eöyliyocek va
ziyette değilim. 

. ~mtiha_n. ne~celerindeki muvaffakiyet
sızlıkler ıçın bır anket aÇ\.lacağı hakkında 
dolaşan fayialardan haberdar değilim. Biz, 
lüzum gördükçe bu tekilde alakadıırlamı 
fikirlerini soruyoruz. Fakat §imdilik bu ~ 
.lülde bir anketİ icab ettirec:~k fevkalade bir 
vaziyet yoktur.» 

Maarif Vekili Hasan AH Yücel bu !a-

bab Üniversitede ıne~gul olacaktı1. Vekili 
bir senelik mesainin neticesi hakkında im~ 
tihanlarda talebenin göstermiıt olduğu' mu-o 
vaffakiyetler üzerinde rektörle, deJı:an v• 
profesörlerle görüeecektir. 

* Üniversitenin muhtelif şubelerinden Ha· 
ziran devretinde mezun olan ~ençlere dip· 
lomalan bugün merasimle tevzi olunacaktı. 
Bu husuetaki hazırlıklar ikmal olunamadığı 
için merasim ,yarın sabaha tehir edilmi~tir. 
Geçen sene Univeraiteyi bitirenlere diplo
maları tevzi edilmemiştir. Bu gcnı;ler de ya• 
rın diplomalarını alacaklardır. 

D ipiomalar yan n saat 1 O da Üniversite 
merkez binasında talebeye verilecek vo 
burada l:ılpılacak merasime ~ehriınizde bu~ 
lunan Maarif Vekili Hasan Ali Yücel riya~ 
aet edecektir. Merasirnde Başvekil Refik 
Saydamın bulunması kararla§lllJJ idi. Son 
hndise1er Ba§vekilin Ankarada bulunma
sını icab ettirdiğinden, Maarif Vekili ya
rınki merasirnde Başvekili temsilen bulu· 
nacaktır. 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi 
umum idaresi ilanları 

Muha.mmen bcöelı 0616 lira 50 kuru§ c~an kaynak ışleri için altı ikalemden ibaret 
muhtelif §ekll ve eb"adöa (4700) nded Hıısus1 Formn Kömürti W/7/1940 Salı günü saat 
05) on beşte Haydarpaşnda Gnr bJn~ dahJlindekl kaını.,yon tarafından • :kapalı zarf 
usullle .satın almacaktır 

Bu i~e ginnek isteyenlerin 496 lira 2.4 k~1uk muvakkat teminat kanunun taytn 
ettJ~l vesikalarJa teklltlcr1n1 muhtevt zarflarını ayni gün saat (14) on dörde lı::adar ko. 
misyon Relslıtlne vermeJ.er.i Jfl?.ı.mdır. 

Bu 4e aid prtna.meler komisyondan parasız ola.ııınk dağıtılmaktadır. {54.Bl) 

Eskişehirde Devlet Demiryollnrı ~ırak roektebl kalorifer tesisatı projesile bu tesisata 
a1d boru §ebekesi ve mütemmlm ameUyatının ya.pbrılması ka,palı zarf usulDe ve vabidl 
1'1at üzerinden ek5iltmeye konmuştuı . 

l -Bu işlerin mubammen keşil bedclı «24000t liradır. 

2 - İstcklller bu ~e ai d t~nrtname, proje vcsalr evrak.ı Devlet Demiryollan nın Anka ı ... 
ve Sirkeci veznelerinden «12011 kur~ bedel .moknblllnde alabilirler. 

3 - Ebiltme 22/7/940 tarihine nıı;t1ıyan Pnzartcsj günü saat 16 da Ankarada D. D.YoJ 
dairo.slndc toplanncak Merkez ı Komisyonunca yapılacaktır. 

4J - Eksiltıneye girebilmek JÇın isteklilcrm teklif mektublarile birlikte aşn~ıdn yazılı 
teminat ve vesalki ayni gün saat 15 e kadarKomisyon Rei.~li~ine vermeleri ıtızım<!ır. 

A -24.DO numıı.ralı kanun ahkAmmn uygun J806 lirnlık muvnkkat t~minat 
B - Bu kanunun tayin etti~! veslk:ılar, ' 

C - Bu i~ 1çln Münakalat Vekfüetınden alınmış ehliyet vesikası, ehliyet vesikası 1çln 
Ihale tarihinden en az sekiz gün evvel bir ıstıda De Munakalat Vek5Je:Une müracaaUa 
bu gibi Lşlerden en az 15000 liralık bir 141 .muvntfakıyetle başardıklarına dair ellerinde 
mevcod resmt 'Vesikalan ibu 1stldaya rapteylemtş olmaları. «5748-3445• 

bir anda ortadan tegayyilb etml~tr. Bu va_ 
zlyct karşısında hayretten hayrete düşen ha
demcler mektebe ald bütün dam ve çatıları 
saatlerce · aradıkları halde hırsızı bulama • 
mışlardır. Fakat dün sabah mektebln de _ 
mlrhaneslnc giren ~ller, burada blr "ada - 1------------------
mın yaralı o1arn'k yatmakta oldu~nu göre_ T ,. ş BAN KAS 1 

1940 IKRAMIYELERI: 

~~ 'key!iyr.tten Y.abıtayı haberdar etmişler-
1 1 

' 

Yapılan kısa b1r tabldkatı m ıteakıb bu 
yaralının btıdeıneler tarafından kavalanan 1940 KUçük" 
gecekt kurşun btrSlZl Hayn.ınab ()]dolu ve 
ik:aıtnrken hnvn gtnnes.i iç1n açık bulundu 
rulnn çatı pencercstooen buraya dfuJtn~ Cari Hesaplar 
ı aşıl.m ış tır. 

Bu sukut netıceslnde sol aya!ı 'Ve ııunııllrv.. JKRAMjYE PLANI 
Cerrahpaea 

l aded JOOO .Jira1lk - JOOO.- u. 
1 Jo 1fNK) ;» - 1000.- lll 

• » iOO • - 3000..- • 
12 • 250 .. - iDDO- :a 
40 ı 100 .. - 4000.- .. 
'15 ~ 150 Jo - 3750.- • 

210 ~ 25 ~ - ti250.-

J[efl4der': l tıdtat, ı Ma.Jat, 
1 Atustos1 1 hbıei~rift ıaıth • 
leriade ,. ...... 



S Temmuz SON POSTA 

Büyük Britanya adasına 
Alman arın taarruzları 
kabil- midir, ne vakit?! 

-

A ~mab ba~kumandanlığı, 5 Haziran- .................... yAzAN ................... . 
• h a a§lıyara.k Fransız ordusunun ı k • . 1 
un ası ve Fransanın teslimiyetile neticele- Eme lı general i 
~: Fran

3
snEmeydan m:.ıhnrcbcsinin hir hü- • H. Emir ErkiJet f 

sını, ylCılde etm' ı· Bu : 1 
11.1 cümlelerle . ' ne~ ı§ ı. rapor : ,aon p~~a. nın asitert muharr!rl ! 

U hıtmektedır: •••••••••••••••• ......... ............... .................. . 
d" <l staca ve kahramanca dövü,:en bir gemilerilc bir nevi muharebeye giri§tiğini 
f u~ana knr~ı kazanılan bu muazzam za- ve bunları ya ele geçirmek veyahud bntır
;:; e~ s~nrn, artık müttefikler kalmamı§- mak istediğini öğreniyoruz. lngilizlerin. es-

ı · . 1Şımdı yalnız bir lek dü§man vardır: ki müttefiklerinin deniz kuvvetlerine karşı 
ngı tere. » · · 'k) • b · E gınştı erı u yenı tetebbüste takib ettik-

b~t ~.lmanya ile İtalya knrııısında yal- leri hakiki maksad ,üp he yok ki F raıwz 

dn~~ ır duşman kalmı§tır; faka.t öyle bir donanmasının Almanların eline gel'n"'cleri-
UŞrnan k' b'· ük' ~_. d h " ,.. ... • • ı uy oır a aya ta nssun ct- ne mnni olmak ve ayni zamanda bunlarla 

~ııı·tıh; Üstelik kuvvetli bir· donanmnsı var- İngiliz donanmasını takviye etmektir. 
d ır 'ı av~ ~uv~etleri de az değildir. Mihver Bunun ~ibi, Amerika da §imdiden düııüJ 
l ev btlen?.ın ııımdi uğraııacakları aüııman nüyor ki Ingilterenin mağlubiyeti halinde 
§te u dugm.andır. • eğer lngiliz donanması Hitlerin eline geçe-

h' Almanya ıle ltalyanın denız kuvveüeri cek olursa, Amerika Büyük Okyanus cihe
ık araya gelseler de İngilizinkilerinc üstün tindert Jnponyanııf ve Atlas Okynnuau ta

~~ amıyorlnr. Bahusus lngilizler Fransız raftndan da Almaniann taarnız ve hatta 
onanması~ın bazı gemilerini arzu ile veya ı istilasmn uğrıyabilecektir. Onun için, Bir

zor~a ken~ılerine iltihak ettirmcğe çalı§ı- )eşik Şimali Amerika da, böyle bir ihtimali 
~.01 r1ar. 1Mıbver devletlerinin yalnız uçak §imdiden kar§ılamak makşadile ln..,ilteıe -
n ° arı n ilt · k ' · L '- • A 'k ' .,... K gı erenın ını ~~.at ~~.at geçıyor. merı ·a arasında gizli bir deniz mukave-
'-"akra orduları da Ingiliz: kara 1.-uvvetlerine lesi yapılması ileri sürülmektedir. 
uır aç kere ü t- d" O h ld M'h d B" ·· b 1 I . d • 8 un ur. a e ı ver ev- • utun u meseleler ve hareketler hep 
et );' enıza~n dü§manlanna :ralnız uçak Almaniann Büyük Britanya adasına kuv

ve ar~ kuvvetleri itibarile üstün o1mata- vetler çıkararak burasını istila etmek ni~ 
:rına ragmen d . k 1 • ih ·ı d 1 . d rJ H Ib ı:nı~ uvvct erı cı etı e un- yet erınden çıkmaktadır. Fakat kafi deniz 
h~k'ar. l n ku~t .bır adaya asker çıkararak kuvvetlerine malik olmıyan Almanyanın 
Vet ım ,.0 !'?8 h'ıçın de düsmanınkine kuv- Biiyük Britanya adasına doğrudan doğru-

Içe ~~un ır donanma ister. ya taar.r'uz gibi çok güç ve neticesi şüpheli 
k~te ~ın zor ve muğlak ciheti buradadır· ve pek tehlikeli olabilecek bir hareketten 

~ ~ .üyük Britanya adası sihitli ve te: vazgeçerek, !talya ile birlikte, fngiltereyi 
l~s:{ fır. ~er değildir. Eğer Almanyanın Ak denizde, müstemlekelerde ve Hindis

b"ln e n~ılı:r.: donanmasına meydan okuya- tanda vurmağı dii!tÜnmesi de variddir. An-
ı ecek bır deniz filosu olsa idi, bu derece cak lngilterenin, biT.zat adada kafi bir ta
jua~am hazırlıklarile, Ingiltereye ordu- arruza ve mağ1U.biyete uğrartYldığı takdir] ak çı arnrak. onu mağliib etmekte bir :zor- de Almanyanın arzulan na ramolmak ihti
hu ?ekmezdı. Bununla beraber A1manya mali olmıyacağını Almanlar herkesten da
m":tı. ~ısa k.~ıı:rek, ~ngiltereye pee dedirt- ha iyi bildiklerinden, !Büyiik Britanya ada
. l ıçın, Buyuk Bntanya adasını zapt ve sına mutlak taarruz edeceklerdir; abi tak
:r~a etmek mecburiyetindedir. Faknt, on- dirde onların şimdiye kadar sarfettikleri 
~~ sonra hile, Almanyanın denizle.rde In- eme.kler ve döktükleri kanlar bo~un gide

g '~. donanmasile mücadeleye devam et- cektir. 
megı ve hatta bu takdirde, lngili• donan- Cebeliittarıka, Süvene vesair mühim 
mosını ittifakın n alacak veyahud-bilfiil iç Ingiliz müstemleke ve uzak sevkulc·.eyıı 
fdtcek olan, şimali Amerika !Birle~ik dev- noktalarına taarruz etmek gibi hareketler, 
et erinin deniz kuvvetlerile ui:,'11l~mnyı gö- Almanlar tarafından Büyük Britanyaya ta-

'le alması iktıza etmektedir. arruz başladığı zaman İtalyanlara dügecek 
İngiliz büyük nmirallıGı. Ingiliz liman- tali te§ebbüslerdir. Bu auretle görülüyor .ki, 

!a~nda bulunan fakat Ingiliz donanmasına lngiltereyi adasında mağlub etmek asıl bü
ılıihak etmeği kabul ctmiyen Fransız harh yük ve çetin işi gene Almanlara dü!lmek· 
g milerine 3 Temmuz sabahı bir baskın tedir. 

<ve malzemecc noksanlarmı mmrunlam ·, 
Ingiltereye kartı yapılacak Y.eni ıse.fer için 
bu ordulan gruplandırmak ve ınilıayet bun
lan lcaT§ı sahillere naldcdecek olan deniz 
ve hava nakil vasıtalannı hazırlamak. ve 
tertibiemek için umumiyede bir ay ktıfi 
gelebileceğine göre, öyle :ise dabıı on :gün 
kadar ibir mühletimiz wardır. Bu on gün 
zarfında son hazulıklar da ik.mal edilebi
lirse Ingiltere aeferi başlıyabilir. 

Bu sefer, Norveç ~eferinin büyük bir öl
çüde tekran olabilecektir; bahusus Alman
lar bu seferin tecrübelerinden pek kıymetli 
dersler almış bulunuyorlar. Onun için bu 
seferki hazırlıklannın daha mükemmel a1n
cağına ııüphe etmemelidir. 

Norveç seferinde Alman deniz, hava ve 
kara kuvvetleri tam bir intizam ve olgun
lukin çalıştıla_r ve muvaffak oldular. İngil
tere ıseferinde de ayni eyin olması i_ç.jn faz
hı bir mani yoktur. o vakit te ~imdiki gibi 
fngiliz deniz kuvvetleri Almanlarınkine üs
tündü. Kezalik o vakit, Norveç cenub sa
billerine mümkün mertebe yakın sokulmak 
için Danimarka i~gal olunmuştu. Şimdi ele 
Ingilterenin cenub kıyılanna sokulmak için 
Fransanın bütün .§imal sahilleri zaptolun
muş bulunmaktadır. Fakat Danimarka .ile 
Norveç kıyılan ara51ndaki asgari mesafe 
1 2 O Km. olmasına mukabil Padolt.ale 
boğazının e.n dar yeri yalnız 35 Km. den 
"barettir. [Şerburgdan ve Gernesey nda
sından İngilterenin cenub sahillerine ancak 
1 00; 120 Km. lik mesafeler vardır.'! 

Görülüyor ki. Manş denizinin Padokale 
boğazile biriiiete te~kil ettiği, :yedi yüz 
küsur Km. boyundaki. büyük havuzun ce
nuh sahillerile ,imal sahinerl ara:\ındnki 
mesafeler, bugün saatte 60:70 Km. den 
faZla mesafe alan seri ~üçük harb ısefim~le
rile hızlı botlar için, sadece yarım ila iki 
saatlik kısa yollardan ibarettirler. 

Onun için, İngilterenin beklemedi[;i kn
znnlık bir gecede Alman ordulannın Fmn
sanın şimal sahillerinin mütendcüd nokta
Inrıodan bin kadar 3eri küçük ve orta bot 
ve gemilerle lngilterenin cenuh sahiJlerinin 
müteaddid noktalarına bir an(la nl'lkil ve 
ihraç edilmeleri mümkündür. Bu harekete 
ayni zamanda binlerce paraşiitçüniin .iGti
raki kabil olabileceği gibi 1rlnnda üzerin
den de İngilterenin garb sahillerine Ye Nor
veçten de kezalik İngiltf".re doğu taraflan
na ayni anda ilıraçlar tertih ve icra etmek 
mümkündür. 
Şüphe yok ki }ngilizlcr, Norveçte oldu

ğu gibi ve ondan da birkaç misli daha faz1a 
bir pddetle, Alman ihraç har:eketleıini de
niz. hava ~e nihayet kara kuv:vetlerile 

<Devamı '1 net sayfach) 

{ Hadiseler Karşısmda J 

OZDE ON BEŞ 
Meıaklı, elindeki gazeteyi uzattı: 

- Şunun fUTMmı oku. 
O..kudum: i --Hesabhadım, on kunı!l1uk bilet, on 

bir buç.u'ğ ~yor. 

- Ne J-apalım? •• 
- <•Otobüa ücretlerine yüzde on be:ı - Bir şey yapacak değiliz, sadece he-

sabladım. sekiz kuruıslUk bileti de heısab-zam y.apılacaktn.» 

- Otobüs değil mi? 
- Otobüs işte. 

- Ben de öyle okumu~tum da merak 
ettim. Ikinci kelime ücret değil mj) 

ladım. D.okuz lkunı; :selaz para olacak. 
-~~·n 

- Yedi bu~} uğu da hesablndım. St" .. 
kiz lrunış _yimü ibe r.ı.. 

-? iH ~ 

- Evet. ücret. - Altl kuruşluk cla, altı kuruş otuz altı 
- Ben de öyle.r okumu~tum &-merak ~ral 

ettim. - HH 
- Yüzde on beş zam -değil mi? 
- Evet,T yüzde on beş. 
- Ba~ birşey olmasın~ 

- Hayır canım, yüzde on beş. 
- Merak ettim. 
- Merak edecek ne var.? 
- Daha ne olsun o:zizim, sen hesabin -

dın mı? 

-.Neyi~ 
- Otobüste JÜCI'etlerinin ıkagn çıkaca-

ğını. 
- Hny.ır. 

- Ben besnbladım da merak ettim yn. •• 

- Hesabiadın mı? 

at D 

- :Meınk etlim. Otobüse bindiğimiz 
man sekiz paralan, b~ 1Parn1ar.ı.. altı .na:ra··• 
Jnrı ınasıl bulup .kon<!oktöre ercc~iz.~ 

-Merak ettim bunu, benim gibi bl"ımb·• 
lıyan olmadı mı') 

-HnH 
- Merak c.ttim. Bu )·üu:le on 

yüzde JYirmiy:i gee oeğe benziyor da .. 
-HH)? 
- öyle yn altı paralar. ekix 

beş parnlar ilruruşa ibli'ığ edilecektir. 
biz zaraTdayJ7'. 

Q,fltUd 

Bursada oturan okuyucum Say İsmaU ca,.; Zlları dü§fırunezlcr, ctzZllarl 
Hba mevsim jcalıl, mc.kteb imtibanlıırına mü.. cı:n kurtaran bulutla:r. Bazılan .iBe 

t.e.aUJk gazete .haberler.inl okuya oku_ya jc;ln- kendilerini mes'ud olduklarıQa ınnn 
de hocalık hevesi duymuş olncak :kl, bana bir isterler. Bedbnht olan, bedbaht oldut"Unu 
sürü suali ihtiva eden bir mektub yollann~ .. Jcn, :hisseden ibc.reket ıversln nzdır. 

soruyor: u :vazıyettc n çin seveyim? Nlçln ev 
_ Her sevi§en sevdt~Uc birle.~nce mes'ud leneyim? demeyiniz. :hıilli Pjyango şimdi 

olur mu? diyor. mem kaç bilc.t sntıyOJ:. :fakat. :kazananın 
Düşünmeye ne liizum :var? Et.rafmızn ba- yısı .nihayet .mahdnddur. Buna ıı: ğmcn 

~ınız, :Bağdan .so1da.n lrolağını.zn gelen dedi. §atlSDlUZl denemek, biraz hey.e.can 
koduları bir dinleylnlz. !Bir (;Ün zahmet ede- blrnz da -yardnn etmek ~çin, o, ıyUzdc §ll 

rek adliyeye ...ıtadnr gidiniz, muhakemclcrc dar talibiinin ıırn.sında ıkendimizln bulu 
kulak veriniz, anlarsınız. cağına innnarnk, hcr ay bir tane alrrız. 

Bacıı sından ne§'ell bir duman çıkan her yu~ Bay İsmail sonıyOI' : 
va .mutlaka mcs'ud değildir ve kolkola ge - - Her seven .sev5lğln<le Jsted~ ev 11 bu 
zer gördüğünüz gençlerin kD.lblnde de mut - lur m.\11 

ln'ka aşk 'YOktur. Elbette ayır, n'kiD 'halde llreirtm 

Herke.s hayatında blç değilse blr defa ol _ .Uiznm -kalmazdı, Bny i.smnn beni rnT'Vll'r.ıl 
&UI1 ;sever, fakat seven bin kişi arasında !)ekmezdi. 
mes'ud o1amn :snyısı belki :YÜZÜ bulmaz. BU- Fak.nt sütunum doldu, suallermln 
nunla beraber geriye kalnn 900 ki§lnin do. kısmına cev ... o 'Vermeyi ıbir 
kuz yüzü de mutlaka bedbaht de~Ud ir. Ba- ,eııecezmı. 

tertib ederek bunları ele geçirmi~ ve bu es- Fransa meydan muharebesi 15 Haziran
rıada iki ki§i bile ölmüştür. Kezatk tngı1iz: da nihayete ermiı sayılabilir. O gün<ienbe
d~nanmasının, şimnl batı Afrika Fransız ıi üç hafta oluyor. Fransa meydao muha
~ust~ekeleri limanlarında bulunup ln- rebelerinde yorulan Alman kara ve hava 
gıltereye iltihnk.ı reddeden Fransız barb ordularını dinlendirmek, oruann insanca 
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Örgü ceket 

Yq lo.rtı ·· tm goze e.k.sWn birçOk kadın tıP-
ı~ıne yaraşır. Sabah, ak§am, ev içinde ve 

di§anda muhtelif .ihtiynclan knr§llar. örcüsfi 
düz olmalı, y.aka, etek ve eeb .ıkennrıarına 
renginın lkoyusun<ıan veya zıd bir ~,.._ 
,._ 'd ~J'" renk.-
""' §Crı çeltllmclldir. 

lri vücudJular için 
.Mütenasih endamlı Iakat · - olan-lar: ın yan 

- a. Yauı ,aplt.a. 
b. Südü !kollar. 

c. Ccniş bir man on. 
d . Bol, kısa etek. 

e, Ö.lcçeai basık. ayakkabılar 
Suni~~ ala yanasmayıruz: • 
•· Sıvıı, )'iik.aek apka. 
h. Dik yalta 

Oda Zeynebin etrafında döndü, dön
dü ... Kendisini divanın uzerine attı. An
nesi... Annesini bulmu~ olması mü m -
kün müydü~ Bunca seneden sonral Aca
ba canından kopan yavrusunu Yoksullar 
evinin merdivenleri üzerine terkedecek 
cesareti kendinde bulan bu anne nasıl 
bir insandı} Fakat, o biçareyj görme -
den, g~çirdiği lıayata vakıf olmadan na- . 
sıl bir hüküm verebilirdi~ Kim hilir ne 
kadar ıztırab çekmi~ti o 1 Onun yar dı -
mına kogmak, onu yanına çağırmak, o
na maziyi unutturarak onu sevmek va -
zlfesi değil miydi} 

Derhal masa ba:ına geçerek Y:oksul
laı:evi müdürlüğüne bir mektub yazıp iki 
gün !onra Mehpare Hanımı evinde be.k
liyeceğini bildirdi. 

Artık annesini göreceği aao.ti dü~üne
rek heyecandan ne yemek yiyor, ne uy
ku uyuyabiliyor, ne de y~adığını hisse
diyordu. Hele muayyen aaatte kapının 
zilinin çalması nu çıldırtacak kadar 
müthi§ oldu ve hizmetçiaen evvel o koş
tu. 

Kar§lsında ~şman, tom'balak bir ka -
dın vardı. Saçlan sanya boyanmıg, ya -
na~an kıpkızıl, gözlerinin altı mosmor
du. Gerek hali, gerekse giyinme tarzı, 
ikendisinin pek adi seviyede bir kadın 
olduğunu açıkça belli ediyordu. Bu man
zara karşısında Zeyneb bağırmamak için 
ikendisini .güç zaptetti ve gözlerini kor
ku ile kapadı. 

Kapıdan giren kadın tatlı. nazlı !bir 
sesle ve kelimeleri çeke .çeke sordu: 

- Haluk Gökalp Beyin karısı Zey -
ıoeb Hanım siz misiniz? 

Genç kız seş çıkaramadan sadece ba
şını e,ğdi. 

- Ben eenin annenim iki :g'özüm. 
Bu 11'özler zorla ıtatlılaştınlmak istenen 

!bir ııeale aöylenmişti. 
- Buyurunuz efendim. 
Mehpa!'C Hanum ealona -x.ıo .. , ..... .Jr 

Nalrleden: Maau~ıs Taluin Bt!'Titand 
Misafir, zarif zannettiği bir tavırla o

turdu. Vaziyet bu ıleadar feci olmasa Zey
neb onun bu ıaahte özeniş'lerine kelı'lcaha 
ile gülecekti, likin o kadar biçare ..idi ki 
ağlamamak için kendini güç tutuyordu. 
Mchpare Hanım bunu anlamı§ olacak ki, 
derinden derine bir a'h çektikten sonrn: 

- Hayat çok acı bir ~yl .. dedi. . 
Zeyneb, sesinde acılaşan bir 8ikayetle 

cevab verdi: 
- Hnkikaten, hayat pek acıl 
Bu ilk sözlerden sonra gene sustular. 

Şişman kadının sık nefesleri duyu)uyor
du. Nihayet genç kız kendini toplama -
ğa muvaffak olarak kat'i mükulemeye 
ba~Jadı: 

-Lütfen bıma ar.latır mısınız) Bu ~ş 
nasıl oldu) Beni nasıl terkettini7. •. niçin 
terkettiniz? 

Mehpare Hanım ilcayet ve inilti dolu 
bir eesle : 

- Bunlan anlatmak _çok güç !leke -
:rim ••. dedi. 

Ayni zamanda çantasından bir men
dil çıkarmı~ ~.e dökülecek göz yaŞlarını 
&ilmeğe hazırlanmı§tı. 

- Haldcmız var, bu mevzua temas et
nıdk cidden zordur; Jakat bir defodn 
her §eyi aniatmanız muvafık olur. 

- Doğru -söylüyonıun iki göziim. 
Ben de senin gibiyim. Ze.biri damla dam
la içmekten hoşlanmam; kadebi bir 
hamlede dikerim. ıBn huyun bpkı bana 
çekmi§••• 

Bir iki defa tııçkinyor -:gibi omuzlanm 
titretti, mendilini gözlerine ot;'ötürdü :ve 
nihay~t söylemeğe karar '!Yerdi: 

- Ben bir evde mürebhlıre •dim ••. 
Fakat dur. Yaksunarevinden ana ıne 
yazmı§1ar1 

- Sizin aöyledHde:rinizi tekrar et
mijler. 

- .Ala~ ıçünkü insanlar o 'kat!ar ltö -
tü .ki... Kalkar bana bir ıftira edebilir-

ye idim. Orada Murlaztıyn, babana rast
ladım. Kon ğın vekilharcı idi. Onunla 
evlendim. E.vet, bu cihetten korkun ol
masın, k.endini piç zannetme; onunin <eV

lendik. amma o, melek kadar güzel yUzii 
arkasında ~eytan gibi bir kalb tamyor
muş. Beni ibıra'kıp defoldu gitti. 

Bu sözleri müteakıb, mendilini yüziine 
örterek tekrar hıçkırmağa bn~ladı. 

- Sizi terketti, öyle mi? 
- Evet cic.im, hem beni, hem de se-

.ni .. • P.arnsız: okaldım, soknklara düııtüm ... 
Ah e:vladım, karşında .zavallı bir ann 
var senin ... 

- Koca.. kocanız ~Sağ mıdn;? 
- Hayır, ımrho~. uğuT6UZ herif ge -

berdi gitti . .. Beni güzelliğile aldatmı -
tı. Hangi kadın güzel bir et.keğe daya -
nabilir dei:,.jl mi? 

- Evet .. belki ... 
- Ben de g enç ve toy bir kızdım o 

zaman . .. Şimdi arbk felcğin çem"beıin
Öen geçtim ; bundan sonra erkeldere 
ıkanmam .. . 

Zeyneb gülmüyor, bu kndmı, bu ecfa
leti anlamağa çnlışıyordu. Eğer bu ka -
dın kendi annesi oV!ttf,'llntı 1!Öy1emese 
belki de ona ecıyacnktı. 

- IEvet, çok ıztırab çektiıinizi anlı -
yorum •.• Sonra ne yaptınız:~ 

Bu sual karşısında şİ§man kadın bin 
Jlir ahüzar .ederek knrma kntı§ik ibir 
örnrün tarifine geçti. Genç lkız bundan 
bir şey anlamıyor, Lir nciice çıkarnn11 -
yordu. Nihayet mütereddid l>ir !e!!1e 
aoTdu: 

- Peki.. b eni daha evvel arıyamnz 
mıydmız? 

- Geçinecelt param -:yoktu.. Konak
ılarda çalı~ata edbuı kaldım, binbir 
türlü iş gördüm, a&}ıktnn ölmeme'k için 
her kalıba ıgh-dim. LAkin kalhim hep Sfl

ni arıyordu. 

ezlede half z ilam 
.Amerikalı b.ir dok· 

tor nC7ledcn tahaffuz 
nacıru Jl-eşfetmi§tir 

Bir sene !IÇinde bir ay 
herglin bu jlaç.tan bir 
kaşe yutan JUmse bü· 
tün bir sene nczle -
oye tubılmamaktadıı;. 

Daktorun tecrii.bcleri müsbet netice 

mjştir. Dokt'Or ilfu:ın.uı :formülünü 
ye veıımeınekte, ilacı kendi imal 

yfrkscik: fia1la satmalrtndır. 

lEv:velce .pet :fakir olan doktor. 
hir milyonerdir. 

* Savyerıada bayvan 
Bavyerada hay • . Q~~~1;~ 

vanların dağdan 

ınmeleri lbayrmru 
çok eğlenceli oo -
lur. Bır mcvsunı 

clağda geçiren "hay 
'\'IDllıın ımuayyen ,gündı;

dlrilir1er. Çdban1ar bunların boynu 

nı ,Ç.içekleı:le. otlarla süsletleT. V,e ha 
bayram q;ünlerine mahsus elbiseledni 

yer. Ça1gı1arla bayvanlan 

için yollarn çıkar.lılr. 

* Yans1 asfalt, yar1sı kaldırı1m 
. Almanyadiki ŞarJetenburg l.'e 

mor:f ~irlerini, birbırlerinden bir yol 

yınpaktad!ır. Bundan yedi sekiz sene 
vel bu yolun tamlı-ı :mevzu:ubahs 

zaman iki §ehir belediyesi tml ~mn:ır-

1aı:, t:ıımWm Otürıi yolun ynnsı .asfa1t, 
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nevıleri V fl tl diyo hastal~ı ba~ ve bahçelerdeki asmala-e a arı rıın ü21üm ve yapra.k:la.rmL kurutmaktadır. 
Evvelce Iyi şekilde tutmuş olan üzümler ka~ 
rarıp kurwnakta, yapraklarile beraber dö _ 

Sonsuz ihtiras 
Ankara 4 - Ticaret VetAletinden teblil 0-1 sünter bufdaylarının kllo.su 4 kuruf 10 para. killmekted1r. Köylüler bunun yLlın ya~ı.şlı git 

lunini uştur: Sert nya YUJnU4~ın normali 4,5 kuruş. mesinden ileri geldi~inl söylüyorlar. 

Salihi sabnsızlanıyordu. 
- O halde açık konuşmanın tam za -

manıdır. Derhal Kutuzu ziyaret edin. 
cra Veklllerl heyetının 27 Haziran 1940 Eu•- • k ~-t d da. k d '""' . Vaktinde tedbir alınmadı~ı için ha3talık 

~· " urllf . .ı.ıs en erun yu arı a .... fı- Na ıır A d · bölg · d 1d ·· ·· 
tarih _ve 2/13791 sa!Llı tararlle Topralt Malı- atların 20 §er para fazla3lle. Erzurum, Bay- z ı - Y ın ve cıvarı esın e uzum-

Ötekiler de bu fikri tasdik ettiler. 

aullerı Ofisinin mustahsllden alacaltı bul - bu.rd Tercan Karaköse Ankara Çankırı lerı harab etmiştir. 
dayl~rın nevileri ve mübayaa nevilerine ı6- Ya~han, çeİikli, Yozgad, Yerköy: Şefaat ~ 
te fıatJan a.şa~ıda gösterilmiştir: ll, l"ablı, Bo~azlıyan, Kayseri, Sarıo~lan, Trabzonda fmdrk mahsulü 

1) Buğday nevllerinin vasıfları Polatlı, Afyon, Çay, Bolvadln, .Akşehir, Dgm, zarara ~g"'rad1 
a) Ekstra sert ve yumUfak bu~daylar: Sa- Saraönll Konya Çumra Karaman Ere~li 

tın alınabll~e şartıarını haiz olan ve hek: - Bor, Şa;kı~la, Sıvas, Annagan, YLldızeli: Trabzon (Hususn - Son günlerde ~ıkan 
toııtre veznı 77 kl~o ve daha yukarı bul~nan Kunduz, Zile, Amasya, Çorum, Kır~ehlr, Ak- şiddetli bir rüzgftrla Trabzon mıntaksısın _ 
ecnebi maddesi yuzde ikiden ~avdarı yüıde · B l"k hi Al k.. Eskiş h' d ki f d k '"'ft r· ü ·· zd •- · tkiden fll"zl" .kütlü h tal ki' t I I saroy, ey ı a r, p oy, e ır, Bozö - a ın ı mau~u un n yu e yuml beşı 
mlrl kll dı ~ d dd as f \ ı ı:ıne er e pel~- yük, Kütahya, Uşak, Sandıklı, Dina.r, Bur. yere dökülüp hasara u~ramıştır. 

o .~ a e en az~- 0 ıyan ve Y\1- dur, Çardak, Çlvrll, Denizli, Elblstan, Yazı _ 
muşak, ~unt~r, kızılca ve donmeU sert ta - han, Ellzı~. Akda~adenl, Emirda~. Edirne, Ta b d h 1 b k k 
neleri nısbetı yüzde onu aşmıyan sert but- Uzunköprfi. Pehltvanköyü, Lüleburgaz, CO!'- ra zon a as a a ICI ursu 
daylar~, kızılcn, s~nter, sert ve ~önmelf ııert lu, Teklrda~. K~an, Çanakkale, Karablga, Trabzon (Hususi) - Ş<!hrimiz Memleket 
tanelerı nisbeti yuzde onu geçınıyen yum u- Bandırma, Balıke.slrde, mahltlt bu~dayın ki- hastanesinde bir hastabakıcı ve hemşire 
tak buğdaylardır. losu 5 kuruş. KızLlca ve ııünter 5 kuruş 10 kursu a~ılmı.ştır. Bu kursa devam eden ba -

b) Nonnal yumuşak ve .sert buğdaylar: Sa_ para. Ywnu.şak ve sertin normali 5 5 kuruş yanlar arasında valinin, villiyet ve kazn. par-
tın alınabllme şartlarını haiz olan hektollt- ve ebtra 6 kuru.ştur. ' tl heyeti reisierinin refikaları da bulunmak~ 
re veznl 75 kilo ecnebt madde yüzde 3, çav- tadır. 
dan yüzde 3 olan sert ve yumuşak bu~day_ Toprak: Mahsulleri Ofisinin satın aJmn 
Jardır. merkezlerı bu ııene ayni zamanda yulaf ve 

C) Kızıica ve sünter bu~daylar: Satın alı- arpa mübayaa etmektedir. Denizli Halkevinde konferans 
ııabllme şartıarını haiz olan ve hektolltre Te~kllA.tın genişletilmiş olmasına ratmen, Denlzll (Hususl> - Paraşütçüler hakkın _ 
'Vezni 75 kilo, ecnebl maddesi yüzde 3 çav _ mah.'Julün çoklu~undan tehaclimü önlemek dn halkı tenvir etmek ve alınacak tf>dbirll'
darı yüzde 3 olan kızLlca ve sünter ne~i olan için sıkıntıda olmıyan mfustahsilin _,at~ hu- ri bildirmek için Halkevimizin tertl-b ettiği 
bu~daylardır. snsnnda acele etmemesi ve uzak yerlerö<'n konfcraruıln.rın birincısı bugün kalab~lıl~ bir 

d) Mahlüt buMaylar: Satın alınabilme gelecek olanlnrın kendi aralarından seçecek- dinleyici huzurunda yüzbaşı Aziz tarafın -
1artlo.rını haiz olan ve yüzde 3 ecnebi mad_ leri btr mutcmed vo.sıtnslle mahsullerini .ıı:ü- dnn Halkevi salonunda vernmı.,ur. 
deli ve yüzde 3 çavdarlı ve hektoııtre veznl tırmaları tavsiye olunur. Yeniden yapılmadım 

'75 kilo bulunan ve içerisinde yüzde 70 den evvel yE'rlerl de~tştirilen Dikilinin Kabakum 
az sert tane ·bulunan sert bu~daylarla yürde ve Bergamanın Ovacık köyleri halkına bu 
'10 den az yumu~şak tane bulunan yumuşak köylcrin yeni yapLincakları ye:ıer ~ı7.ılayın * Adana Ilmyanları Bayan Faik Üstünün 
buğ~aylardır. Donemil sert taneler, ser: nd. b~_rer heye-.tı tarafından gösterı~mlştır. Yeni relsllğinde .bir toplantı yaparak göniHlü 
dedilm~z. Yumuşaklardaki kızılcQ. ve sunter koy yerlerınde halka her ev içın bir deknr hastabakıcı hem~ireler kursu iç~ harareUI 
tanelerı yu~ uşak .. meyanında hesnb edilmez. arnzl tevzi edilm iştir. Bunların tapuları he_ konuşmalarda bulunmuşlardır. 

2). Muhte~f mubayan !erlerinde bu~day men verilecektir. Evler köylüler tnrafınrlnn * Adana Türk Hava Kurumu ştıbesi yeni 
nevılerlnc gore fiatları: Dıyarbakır, Mardin. yaptırılacaktır. Kızılay heyeti Bergama mer- yapılan Türkkuşu binasının bir daire.>ine 
Urfa, Akço.kale, Mürşıdpınnr, Siverek, Ka:s, kez kazası halkına ayrıca yardım olarak 48 nakletınl.ştir 
Adana, Ceyhan, Tarsusttı mahlQt kızılca \'P bin lira tcvzl etmistir (aa l · . 
=========~~:===:=====;·~~;;=- · · · * Çorluda her yLl olduğu glbl öu yıl da 

Polathda bu yıl mahsul Trabzon Halk partisinin kiraz bayramı y:ı.pılmU}tır. * Osmaniye kazasında modern bir bükii-
ÇOk bereketli konferanslari ~ met binası yapılması için ~ebbüstere geçu_ 

miştir. 
Polatlıdan ynzılıyor: Bu yıl yurdun diğ 

kö§elerinde oduğu gibi Poatlıda da ilkl ı
b~r yağmurları çok bereketli olmuştur. Ş.m
ve kadar Polatlıda zö:ülmemiş bir mahsul 
bolluğu vardır. Bu yıl knzamızda takriben 
iki yüz elli bin dönüm arpa ve buğday ekil
mi§tir, köylümüzün elindeki v~aitle 
bu yılki mahsulü toplamak mümkün olamı
yacağını nnzarı itibara alan Ziraat Vekaleti 
H9 yılında Polatlıda t~ekkül eden zirat 
tonbinalar teşkilatının mevcud harman 
~akinalarına ilaveten on iki harman ma
'inası ve yirmi tane de yeni sistem b~er 
·döver harman makinasının Polatlı konbi-
1alarına verileceği haberi köylymüzü çok 
ıt>vindirmiştir. köylü bu kıymetli te,ebbil
ıün yeti§miş olan mahsullerini toplaynbil
nek için daha geniş mikyasta biran evvel 
rapılmasını dört göue beklemektedir. 

Bunun üzerine Sandra, başını mıığrur bir 
•da ile kaldırdı: 

- Babam .. dedi, babam Fransız te • 
>aaııı olurken, geçmiş Üe olan bütün bai
arını kesip kopaTmıştı.. Babamın mazisl 
ıakkında size söyliyebileceğim iki fey var
lır: Bu mazi, bir adamın, tabii ve namuslu 
ıayatıdır. 

-Fakat, kendisini takib eden eski dilt
nanı yok muydu) 

Trabzon (IIususi) - VUA.yetimlz Cümhu - .. ~ 
rlyet Halk Partısı hatibieri tarafından kaza * ~dan~ :koylerinde koy kanununun tnt_ 
Ve na.hlycıe de lll

• . tl 
1 

h lk blkl ıçin vılO.yetçe hazırlıklara başlanmı.,tır. r m ı sıynse m z ve a ınıı- . 
za tere~tlib eden vazifeler etrafında mühım llk hamlede 14 köyde tatbikat yapılacaktır. 
konferanslar verllme~e ba.şlanılmı.,tır. İlk * Adana mualllmleri 1r.şad vaziteJile yn_ 
parti olarak bu konferanslar ona Maçkada kında ekipler halinde Çukurova köylerinde 
Yomra, vakfıl:ebir ve Beşlkdüzü~de verll ~ dolnşacaklardır. 
me~e b~lanmıştır. * Muradlıda ilk arpa mahsulfi çıkmıştır. 

Trabzonda fiat murakabe 
komisyonu 

Trabzon (Hususi) - Vnll Osman Sabri 
Adıılın riyasetınde :tc.şekkill eden fiat mu _ 
rakabe komisyonu her gün içtimalarına de
vam ederek piyasada mevcud toptan ve pe
rakende eşyanın satU} tlatıarını tesbit et -
mektodir. 

Bu sene yağmurların vaktinde ve bol yn~
ması dotayısile mahsul pek bereketlidlr. * Çorlu nüfus memurlu~una Kadri Rodop 
tayin edUmiş ve vazifesine başlamıştır. * Mardin Memleket ha3tanesi ecz~cısı Ce. 
liil Baynr Vekfılet emrine alınmıştır. * Kızılcahamama giden Ziraat Blnk:lSt 
müfettişlerinden Hikmet Dlnç ile muavini 
Arif tarafından birkaç gündenberi bankanın 
ınuameHi.tı he .. abiyesinln teftl.şine devam 
edilmektedir. 

-No. 5-

- Pekala 1 Şimdi gidiyorum. Isterseniz 
siz de benimle gelin Salihi .• 

O tereddüd etti. 
- Fakat sultan benimle aiı:in ayni fi -

kirde olduğumuzu bilmiyor. Hattl ona 
karşı öyle bir tavır takındım ki beni de 
kendi gibi bu arzunuza aleyhdar sıtnıyor. 

- O halde yalnız gidiyorum. 
- Durun, durun, aklıma bir kurnazlık 

geldi. Bu vaziyetten pekala istifade edebi
liriz. Ben sizden biraz önce giderek bu ko
nu~ma esnasında orada buh!nayım. Siz ay
rıldıktan sonra da orada kahr ve sözleri
nizin sultan ü;ı:erinde ne gibı bir tesir bı -
raktığınızı kontrol ederim. 

- Ayni zamanda onun bana kartı ne 
yapmak fikrinde olduğunu anlarsınız. Be
raber çıkalım haydi!. 

- Haydi hoşça kalın arkada~lar, siz bu
rada bekleyin. 

Ötekiler iki emiri kapıya kadar teşyi ~t
tiler. 

- Çabuk dönün, neticeyi sabırsıziılda 
bekliyoruz. 

Baybars, Kutuzun yanına girdiği 7aman 
Salihiden başka ihtiyar emir Bedreddini do 
orada bulmuştu. Kutuzun en mutemed ar
kadaşı olan bu ihtiyar son gür.lerin hadi -
satında mühim roller oynuyordu. Devlet 
işlerine dair birkaç kısa konuşmadan sonra 
Baybars sözü sırasına getirerek: 

- Sürüncemede kalan bir mesele hak
kında kat"i fikrinizi almak için ziyaretinize 
geldim sultanım -dedi- müsar.de buyurur
aanız beş on dnkika bu meseleyi r.:ıevzuu
bahs etmek isterim. 

Kutuz bu vakitsiz ziyaretten zaten pire
lenmişti. Can sıkıntısını belli eden bir ha
reketle : 

- Söyleyiniz Bayhan -decii- sizi dinli-
yorum. 

- Uzun sözlerle canınızı sıkmak istemi
yorum. Maksaclım eski bir v&.d hakkında 
son cevabınızı almaktır. Hani şu Haleb me
selesi.. Zaferden sonra yaptığım istimzaç
lnra hep müphem ve SO(ayri müsaid ~evab
lar aldım. Bu gece viidinizin iyi kötü bir ne
ticeye bağlanmasını istiyorum. Viidinizde 
hfila sadık mısınız, yoksa bu meselenin u
nutulmasmı mı arzu buyuruyorsunuz} 

Kutuz kaşlarını çattı, gözlerini yere di
kerek bir müddet bıyıklarını yedikten son~ 
ra ağır ağır başını kaldırdı: 

- Siyasi ve idari vaziyetin yüklediği 
mecburiyet karşısında verdiğim sözü ye -
rine getirmek iktıdarında olmadığımdan 
dolayı derin bir teessür duyuyorum Bay -
barsl. Şimali Suriye mülkümüzün parça -
lanmaz bir cüz'ü olduğu gibf, siz de bu 
devletin hiç bir zaman elinden kaçırmak is
temediği bir kumandansınız. V erilen bir 

- Hayır .. size biraz evvelsöyledim ya •• 
laharn dünyanın en sakin, yumuşak ada -
nıdır. Bir işini, bir de ku§lannı düşünüTI 

Bu sırada bir düdük sesi, v~ istasyona gi 
en trenin gürültüsü i~itildi. Kız, dı§anya 
tkmak için yeni bir harekette bulundu. Fa
at Herşar kolundan tuttu: 

kaldığım için üzülüyorum... Bana ce va b 
verebilecek misiniz). 

Sandranın yüzü bembeyaz olmuştu. Fa
kat ağlamıyordu. Kendisini büyük bir kuv
vet sarfederek tuttuğu görülüyordu. Başı 
ile «evet>> diye işaret etti. 

sizliğime hükmedeceksiniL. değil mi) Böy- da etmişti. On yıldanberi de kendi halin
le dü§Ünürseniz yanılırsınız mösyö . .. Ben de yaşıyordu. Öldürülmüşse, vuran bir de
babamı çılgın gibi severim.. liden başka birisi olaınaz l Mösyö •. artık 

- Matmnzel.. dedi. Babanız hu trenle 
elmiyecek .•. Bundan sonraki trenle de gel
'liyecek ... Doğrusunu söyliyeyim mi •. ha
anız Mösyö Marukin bir kazaya uğradı •. 
vde ..• Yaralı ... 

Sandra bağırdı: 
- Nasıl> 1.. Babam yaralandı mı} 1. 

onra siz de beni burada alakoyuyorsunuz 
aH. 

Çabuk Mösyö Düran .. benim bisikletimi 
erin iz •• Babam ağır mı yaralı} .. 

- Matmazel.. müsaade ediniz, size ce
ab vermeden kendimi takdim edeyim. 
•en sorgu hakimi Herşarım ... 
-Sorgu hakimi mD .• Anlıyaınadım ... 
- Babanız Mösyö Marukin bu sabah, 

ötkünüzün yanındaki ormanda ağır ya -
llı olarak bulundu. 

- Babam Parise gitmemiş mD •• Hu
l olsaydı bana haber verirdi .. 

- Hasta demedim !natmazel.. yara -
ı Jı dedim .• 
-.Doğru ... Doğru .•• 
Sandra gözlerini sorgu hakiminin yU -

Jne dikti, birkaç saniye sonra da bir çığ
k attı: 
-Babam öldü galiba!.. 
J-lakim kızın ellerini tuttu. Bu hareket 

Marukinin ölmi.is oldu~unu anlatmış o
rdu. Kız tekrar e liyordu: <ıÖidü ha ... 

- Mösyö Marukin zihnini bir yere hp-
tırıp uğraşan adamlardan mı idi? 
-Hayır mösyö .• , 
- Intihar etmesi) ••• 
- Babam mı intihar edecek} 1 Ah .. 

mösyö, siz Mösyö Marukini tanımıyorsu -
nuzl 

- Hayatı çok mu :;everdi) 
- Tasavvur edem~zsiniz... Kandan, 

zulümden nefret ederdi. Ormanda bir kuş 
ölüsü bulsa, o günü kendine zindan eder -
di .. 

- Para sıkıntısı yok mu idi) 
- Hayır mösyö ... Babam harbden ev-

vel İsveç bankalarına para yatırmı,tı. İhti
lalde bütün servetjmiz gitti amma. biz ta
mamen yoksul düşmedik •. hem, ikimiz de 
çalışıyorduk mösyö .. • 

- Oturduğunuz kl:Sşk babanızın kendi 
malı mıdır) 

-Evet mösyö. Benim için almtDh• Fa
kat tapusu kendi üzerinedir: çünkü ben an
cak birkaç ay sonra rüşd ya§ıma basaca
ğım •• 

Herşar azıcık düşündil. Sonra gözlerini 
Sandram n gözlerine dikerek sordu: 

- Babanızla hiç fikiroıntUnakaşalan ya-
par mı idiniz matmazel? 1 ' 

Sandraya gözUnU kırpmadan bakıyor-
du: 

- His, zevk itibarile de babanızla bir bırakın .. ben, babamın ölüsünün yanına ııi-
mi idiniz) · deyim .. 

- Oh ... Hayır •• mösyö ... Biraz evvel 
siz benim anama benzediğimi söylemişti -
niz. Evet •• ben vücud yapı:.ı, ahlak ve tah
sil bakımından, tam bir lsveçliyim. Ben ne 
kadar ·maddi isem, babam o kadar 
hayalperest, §air adamdı.. biz birbirimizi 
çok severdik amma, birbirimizle anlaşa -
mazdık .• Ne o benim işlerim ile alakadar 
olur, ne ben onun hayallerile ilgileni~dim ••• 

Sorgu hakimi, gözlerini kızın gözlerinden 
ayırmıyarak yeni. bir :sual sordu. 

- Ne olursa olsun .. babanızı kim öl -
dürdüğünü meydana çıkaracak bana ufa
cık bir ipucu veremiyecek misiniz) 1 

Sandra sıçradı, sorııu hakiminin önünde 
dimdik durdu: 

- Öldürüldü mü} .• Babamı öldürdüler 
miL Bu olamaz! •• diye bağırdı. 

- Çok acı bir şey ki babanızın öldü -
rülmüş olması bir hakikattir matmazell 
Doktor raporuna ve biraz evvel el:r.in sl:Sy

iklerinize göre intihar etmit olması ih· 
timali yoktur •.. Güvercinliğinin yanında 
bir bıçak darbesile öldürülmüş ... 

Sandra sersemlemişti. Fakat leendisini 
çabuk toparladı. Parlak. gözlerini h&ki -
min gözlerine dikerek ve konuturken bir 
az da gUçlUk çokerek: 

- Babamın düşmanı olup olmamasını 
sormanızın manasını şimdi anlıyorum. Möa
yö, dedi. Hayır ..• Babamın düşmanı yok-

_~Şt~~~~~~~~~~~b~ir ada -

Herşar hürmetle eğildi: 
- Matmazel.. Bay müddeiumuminin o

tomobili kapının önünde bekliyor, siti is
tediğiniz yere hemen göt\ireyim .. 

Sandra çıktı. Yüzü bu sefer sapsarı ke
silmişti. Fakat adımları metin idi. Zabıt kl
tibi kağıdiarını toplarken, hA.kim, hem yU
rüyor, hem mırıldanıyordu: uTuhaf bir 
kızi.. ı> 

BALODA 
Hariciye nezaretinin bütün balolarmda 

olduğu gibi, müthiJ bir kalabalık vardı. Ne
zaret binasının önü, gelen yabancıları ıılSr
mek için meraklı bir halk kiltlesi tar.fın -
dan ku~atılmıştı. En lüks otomobiller, ağır 
ağır ilediyerek büyük kapının önünde du
ruyorlardı. Bu balo, Pıuiste açılan sömür
geler sergisini görrneğe gelen Kamboç kra
lının şerefine verilmişti. Cümhurreisi, na
zırlar, bütün elçiler ve elçiliider erkanı, ta
nınmış politikacıl~r, muharrir ve san• at
karlar, muhteşem salonları doldurmakta 
idiler. Üniformalarıo altın sırmaları, ka -
dmiarın ipekli tuvaJetleri ve mücevher pa
rıltıları, salona bir kat daha heybet veri -
yordu. 

Saat on bire doğru, balo, en güzel ve 
tatlı halini alroıştı. Salonlardan birinin ka
pısı önünde, Fransız erk&nıharblyeııinin en 
önemli zarbitlerinden general Darkör' c, Pa 
riain kibar bayanlarından Madam Cranll
yö'nün evl&dlığı Matma:r.el Nadya Kııa -

söz pahasına dahi olsa ınemleketi bu iki 
kıymetli unsurdan ayırmak cenretlal keııa
diıtıde bulamıyorum. 

_!laybars zaten bu cevabı bekliyordu. O. 
dagının kenanna manidar bir tebo.-ihn yer
leştirerek istihfafla cevab verdi. 

- Bir hükümdarıo söz verhkon ve ~Ö
zünü verdikten sonra titiz ve temldnll dav
ranması lüzumunu bir tarafa bıraltaalt bile 
endişeterinizi yersiz buluyorum. Halebin 
bana verilmesi}~ Mısıra olan rabıtaauz hiıJ 
bir zaman kaybolmazdı. 

Kutuz büsbütün sıkılarak ı.yajia kalktı. 
- Böyle söylemeyinız Bayhani Daha 

mutedil düşün, büyük ve icuvvetll bfr dev
letin kumandanı olmak küçük bir ınülkUa 
sultanı olmaktan çok daha cahat bfr teY -
dir. 

Bedrettin sakalım okşıyarak ıenek bir 
kahkaha attı. 

- ~izim Kahirenin ne giinahl var ki ya 
evladım, gidip gurbet illerinde oturmak dt
lersin? Bizim için böyle sevgili bir tultaa 
idaresinde ve binlerce ihvanın safa bezmln
<:1~ bulunmaktan daha büyük bir zovk mev
cud mudur) 

Baybars soğuk bir hareketle ayafa kalk
tı. 

- Mevkii ne kadar rahat olunıa olsun 
herkesin gönlünde biraz daha yiik.aelmek 
arzusu vardır Melik hazretleril. Sfz de da
hil olmak Üzere içimizden hiç biri bo haıt
talıktan kurtulamadı. Artık bir daha bu 
meseleyi mevzuubahs etmek istemiyerek 
her şeyi kapanmış farzediyorum. Hotça 
kalın arkadaşlari. 

Ve süratle çıktı. 

* Odaya bir durgunluk çökmüştiL Süktltu 
ilk bozan ihtiyar Bedrettinin ökstlrlliU ol
du. Bir hayli öksürdükten sonra: 

- İhtiras, daima ihtiras!. -diye mırıl -
dandı- insanları felakete sürlikliyon her ıı:a
man bu sonu gelmiyen ihtirnslardır. Akil 
olan Cenabıhakkın takdir buyurdulu mu
kadderatı teemmül ederek nail oldulu ni
metle iktifa etmelidir. 

Seyfettin Kutuz hiddetle hcşandı. 
- fhtirasın yanıbaşında nankörltl§ü de 

zikretmeliydin ya Bedretlin. Başımıza beli 
getiren daima bu iyiliklere karp yapılan 
fenalıklar değil midir} Düşünün ben hü -
kümdar olmadan evvel Baybart ııeydi) 
Sürgünlük hayah onu bir hiç mertebe.ine 
indirmişti. Acaba onu Mısna çalırmasam 
bir mevki sahibi olabilecek miydi> Hayır, 
çünkü bugüne kadar kaç kere bahtuu de
nemiş ve hepsinde muvaffakiyetsizlife uğ
ramıştı. Bu mevkii ona kazandıran ancak 
benim. Gece gündüz bana dua edecef{ 
yerde şimdi bana kafa tutuyor. Gerçi yap
tığı hizmete bir mükafat vermek lbımdı. 
Fakat onu Mısıra kabul etmekle bu mü -
kafatı peşinen vermiş olmuyor muyum) 

(Arkası YIU') 

genç kız görmemi~ti. Orta boylu olan Nad
yanın vücudü o kadar mükemmel tqekkül 
etmişti ki, en zor beğenen reşsamlara bile 
model olabilirdi. Fildi,i rengindelti ipekli
den robunun içinde, vücudU hariltul&de a
henkli idi. Belinden aşağıya, 11obu nefte kıv
rımlarla dökülüyordu. Gözlerinin nmııini, 
harelerini hiç bir kalem tasvir odanudL 
Hatta Nadyanın gözlerine bakılamazdı de
nilebilir, çünkü, o gözler, bir çift .tyah el
mas gibi parladı. 

Saat tam on birde, Fransız miUt marp 
Marseyyez çalınağa başladı. Herkesin gö
zü büyük kapıya çevrildi. Cümhurrdal ile 
Kamboç kralı, davetiiierin arasına geliyor
lardı. Kral. altın çubuklu ipekli bir kaftan 
giymi~ti. Alnında, elmaslı bir taç vardı. Kı
sa boylu bir adamdı, yüzü tam bir Çlnli tipi 
idi. Gayet vakarlı, azametli, ağır afır yUril
yordu. Yüz yüze kar~ılaştıklarını tatlı bir 
tebessüm ile selamlıyordu: öyle Id. bari -
ciye nazırlığı salonlarında toplanmlf bulo
nan kalabalığın hürmet ve sevgi!IN kaza -
nıvermi~ti. Cümhurreisile kralın, hemen ar
kasından, simokinli iki adam yilrllyordu. 
Bunlardan biri çok genç idi. Generalin ya
nında bulunan ve Nadyavı kendiane talı: -
d im eden eski bir n azır: 

- Kralı o kadar sıkı bir muhafaza al -
tında bulunduruyorlar, ki Emniyet direk
törü kendisi bu işle uğraşıyor ..• Şu Od a -
dam da emniyet direktörlüğünün en ta
nınmış sivil polisleridir •. 

Dedi. General Darkör duda.k bUktü: 
- Evet .. çok usta polislerimiz vardır .• 

amma ... Gene birçok vak'alar, eetan çö
zülmeden kalırlar .•. 

Nndya kendilerini dikkatle dinliyordu. 
O sırada önlerinde iriyarı bir delikanh be
lirdi ve güzel kızın ciniinde eğileralı:ı 

- lik danata benimle beraber bulun -
mağı ister misiniz matmazel> diye aordu. 

Ccvab verirken kızın güzel yüzünden es
rarengiz bir renk dalgası uçup geçtil 

- Ilk dansı başkasına vadetmlt bulun
Ikincide sizinle beraber olurum ••• 
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yar n, •1 boy)'~d ~kır hhareketin netice'lerini a- i!tfla eelilm i§ görmeği bile beklemeHY.iz. CeneTN 100 ftniç. 1'1'. 29.4375 men' e çalışaı:Klardır. EBiart 
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l3ordeaux h ük Ae ı ~ra ınfdan degıl. la kat ornek için elimizde olan bütün hazırlıklan l.fadrtd 100 eçeta 13.90 rile kapayacak'lan ıgibi bun an mı lhüyük 
d ~ h' • umetı tara ından maruz k 1- ;)'apıyoruz. Budape1t1 1001Penı1l 24.6575 çaplı sahil hatazya.ları, Henizahı e !Beri hü-

lıgımb~z 1.sıı~ hatta fena niyetli mıi~e- :B" .. j l d ll d' Bülı:ret cum botlan ile temin we u~ak ilalarile de 
-n n ır mısalı daha ''ardır: utun r an a ı ar, ın ve parti farkiını Belgrad 100 Ley ~::~ havadan himaye edebileceklerdir. elki 

. Frbanlsada 400 den fazla Alman pilotu cözetmeksizin anlamalıdır lar lci Irianda ha- Yokohama ~=~:ar 32.9075 !talya, bu nmksad {,çin, Ji\lmnny.ny u_çak 

totılr u ujnurordu. B. Reynnud" dan, bu rpi- riz bir tehlikeye maruzdur. Bunlar hakln- ve deniznltı ile yardım 'edecektir. 
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ra~~aya teslim olundu. ar meşgu etme te ,~. katedebileceklerinden, wasati ı 00 ııııyı 
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ınuttefıkan almsıtır. tün samimf dostlarımaza hitab ederek on- Yedikule 1pllk fabrikalan 0.59 vasıtasile İngiliz cenub sahillcrint: bir gece-
lnıı{Iteredelô Fraımz.,gemileri lar n iktidarların4a bulunan bütün yardı- de 200.000 kiŞyi bütün silah top v_e mril-

Dun b h F :rm pmal nnı taleb ediyorum. Doı:ninyon- zemesile <lökmek kabil ohibilecektir. u 
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• rıyetini teşkil eden gemile:ri, '8 •onho1u- V nm 'tmnd ir işbirliği halinde bulundu- ın sor vu u ız on a 200,000 ki i 15 tümen dem&tir e ilk it 
tnuz altına aldık veyahud ımrtlarrmmı 'lDU- umcz.~ an a Fon derece tehlikeli bir d~- Lizbon, 4 {A.A.) - Ispanyadan gt:l- ihraç kadernesi olarak mühim bir kuvvet-
tavaat etmegv e dnvet cyledı'k TC eçıbrıvoruz. .akat ümid le doluyuz, ırkı- mekte olan du'·k ve du" ,.es \1ı'ndsor Portekiz tir Jk· · mızın ütün fazıJetleri imtihan<~ rekildi"i .. • ı rıaffıharb oem'ıs'ı 'k' h f'f k .. " - hududunu oerereL Lı'zbona do~ru yoiJ .. rı- Hatta Almanlar, cenubi Ingilterenin 1 "' • ı 1 8 1 ruvnzor, ı;u anda parlak bir ümidle doluı:uz. ., "' &. ., .. 18 nnn8a biiyük "'Surcouf da bulunmak na devam etmi§lerdir. Dük ve düşesin l...iz- muhtelif 'YCTlerine ilk hamlede y.ılnız 
lizere bazı denir.altı gemisi .sekiz torpito . B. Çörçi) bundan sonra, yüksek mes'u- bo n yakınında bir p)aJ olan Cascnis' de tümen çıkarabildikleti tnkdirde dahi DlD· 

~uhribi, 200 ma n 1nrayı~ gemi ve de- lıy.et mevkii llital edenlere ~önderdiği me- dostlan nezdinde kalacakları zannedilmek- vaffak olmalan imkan dairesine girer. Çün-
rıızalıı gemllCTine r"ı tertibatı haiz ı.·n- aı~ ;:runu tm. tedir. kü İngilterede teslihat, teşkilut ve talim ve 
pur, imk;"m :ni betinde siivarilere kı a bir ı lrmil reye • r!lı bir istila hareketine te- terbiyesini ilcmal etmi, ıı<;_vynr 10:15 tü-
ıntihlet verilmesinden sonra Portsmouth- e~biis edilebileceği günün arifesinde, doğ- c t( U L A r( ) menden fazla bir mevcud görünmüyor. 
tn, Plvmouthta ve Shemesste hmdnlanmak dugumuz memleket için ~ermek mecburi- _ Nazır Edenin bahsettiği milyonlar teşki1ô.t-
aınetile ele geçitildi. yetınae alnc~ımız harbin arifeııinde, baş- -----------------' sız ve talim ve terbiYesiz olduklarına ,göı:e 

Bu hart:ket, mukavemet gösterilmeden ı ve'kil. yüksek mes'uliyet mevkii işgal eden- ERTU(;Rm, SADI TEK işe yammazlar. Bundan başka Alman tü-
ve knn dökülmeden yapllmıstır. Yalnız lerı:. ,;az.ifelerine nüfuz etmeleri ve etraf- tiyatrosu menlerini yapıştıli:1an nmziden kopanp ge-
~urt-?~T denimltı gemisindt- bir Ingiliz -bah- ta:ında bir teyakkuz, itimaci ve enerji ha- Bu gece Büyükadada ri atmanın Ingilizler için imkansız olacnğı-
nylr.' ~hsı ve bir Fransız sübaYl ölmü~, birkaç ~·n"ı i.d~me etmeleri lüzumunu hatnlatmalt iskele gazlnosunda nı Narvik mi!!ali göstermiştir. 

Bununla beraber bütün faraziyelerin 
tahminlere müstenid olduklan unutulma
malıdır. Kezalik yukarıda hnzı imkan ci· 
hetlerini bildirdiğimiz Büy" Britanyanın 
istilasına teşebhüs yalmz pek güç değil, 
ayni zamanda tehlikelerle dolu bir hııre
kettir. Onun için kat'i hükümlerde istic.al 
edilmemek ve ahval ve vukuatın inkişafı-
na intizar etmek ihtiyatlı bir hareket olur. 

Gnrbde vaziyetin hülasası -§Udur: Al· 
manlar Ingiltereye taarruza ımecburdurlnr. 
Buna imkan olduğu gibi hnrckctin on gün 
içinde tahakkuk etmesi H\zım gelmektedir. 

H. E. Erkilet 

ikt sadi bahisler 
(Başt.arafı 2 nci sayfada) 

se la Tunus fosfatları tröstünün 1938 yılın· 
daki karı 35.698,000 frank iken bu mik • 
tnr 19..69 'Wılında 44,772,000 frangn çıktı. 
Radyo - -elektrik şirketinin karı 1938 de 
3,462,1)00 frank ike::1 1939 dn 7-,75 7,000 
fraxmn NÜkseldi. 

Geçen Dünya Harbinden ders alan bir 
çok muhte'kirler, bu yeni dünya hnrbi pat
lar 1JUUamaz her türlü çarelcrc baş vurarak 
azami karlar peşinde kostulaı:.. Frnnsız hü
kümeti tbütün gayretlerine rnijmen bunun 
-önüne bir türlü geçemedi. Fransız ekono • 
misini altüst eden arnillerden biri de budur 

Hasan Ali Ediz 
mmlannn!!'tır. 1!! rmstn. 

Fransız bah · ı·ı · ı· b ı ı ·ı· h k ı · ··k 1 b' KARlıAKARIŞIK M""fl. I"b h. Etem İflas" ·daresı·nden ~k· . . . rıye ı erml" ge ınce, un arın ngı ız ava uvvet erı mu emme ır u ıs ra ım 
'nun~~ısıa ·azıyc~i ı:vincle knrşılamıslardn. hal edir •e en ~·üksek kudret kabilivetine kl f B 'h · ,_.,_ · · · 1 kl 
LD UlT lU\ a n·· d Müflis alacaklıianna konkurdnto te i etmiıttir. u cı etın mw:uAcre~ ıı;ın a aca ı-
Vam et k h ız okuz ~üzü, hmbe tle- .vnrmıştıı:. RAŞİD RlZA TiYATROSU ]ann 8/ 7/940 saat 11 de dairedc hazır bulunmaları ilan olunur. (27994) 
izhar tm~ ] du.susunda hnrar,.tli arzularını Alman harb bahriyesi hiçbir .zamnn bu Bu akşam Suadiye, Şenyol alle bahçe.slnd.c 

e m, er ır ( lk 1 B , 1 l 1 üflisin masası iflas ~are azaları: liz ·vatn 0 l... n ıŞ 8!'}. aztıarı, mı:i- kadar zayıf Olmamıştır. ngilteredeki ngi- Vellnln çocutu 
leb t baİ ıgı~~ gırmck istemi lerair. Bu liz ordusu şimdiki kadar hiçbir vakit ltuv- tıReıad tılhıR• Mnrko I~IDil 
retile n .. u ae l ılecek tir. Fransız bı lmak vet li ohnamıqtır. 

~er F muh e l"Ve de'"oam• tercih ... den di- Ba vekil. mai,..ste 'kralın hi7meti~de bu
Bah..: nınl'l,...dnn ha lnrı bittabi -mnlttuzdm. lumın e viiksek nıevkiler i~l edenlerelen 

, .ve ı er en ~ . k 1 k -'Im . • . . fendile . . . en n an ısırn. JoA an e- azım vr- sebata mı~al olmnlarını beklemek-
lıükum ~~~~. emrı ltında .hulunan F ranon:z te® Yüks ımev:ki işgal <edenler emiric
hund ebı ] uzım gelt-n tectbi ... Jeri almak hit- rinde bulunanların zavıf fikirler dermeyan 
:n na n.. dıı u~1ursa .. d,.rh,.l Fmn ız limnnla- ~tmelerine "mani olmalıdırlar ve maneviya· 

gon en ecl"ktır b · k tA · · · 
'Cerı 1 tl · h ozan. cesaretı nan veya te aıı ''encı ı-

t ll\· e Cnım ... ·ü tnk;b -edenler -nı" - fatleleTCle bulunan memur ve zabitleri ilim 
~ na, ~cılterede bulunan Fran"ız n kerle- vt' 'ı:a'b ediyOTSa azletmekte tereddüd et-

' nıemıelu•tlerine iatl 1 1-t 
B. Cörçil b d e 0 nnactı ·~· memr"1idirler. Ancak böyle. hareket ettik-

lu F · un an ııonrn, Akdenızd-e bu- leri takdirdedir ki havalarda deniz ve ka-
nan ransız den' ~.. .. 1 · '· · · 

ti • b h' ız -uzutnm arıJJın ''nzıye- rada dövüşm~ğe ve düıımanla çnrpışhktnn 
nı 8 ıs me'\ootuu ctmi :v tl · t' .·. . . . . . . .. 

- Kuvvetl' b' 1 '!' e. emı~ ır ı. sonra hatb 'knbılıyetı ıtıbanle lıa!~mın us-
duv 1 k d 1 ır ng.ı ız fılosunun bulun- tünlük hissini duymıyan insanlara layık o
g g~. 8

4enF eryeBe bı~ Frnnsrz affiharb lurlar. Basladmımız fiili hareket, Alman 
emısı, ransız torpıto h ın· 0 · 

miktar küçu''k . d Brnu .rı .. ı vel ır .propa~ndasının Arnerikaya vesnir yerlere 
)" gemı var ır. u cuzutam ara k d 1 d v 1 1 · 
!mandan .çıkmalarına mÜsaade edilmiyece: 0} a tıl'k'.gk~yrdet e y~hV ıgı ya nn avra Le Ş<ld~~~-
g' haber ver'] 'oıt' a ara o ·un en nı ayet vermege Ken ı ı-

ı mı ır. ~· d kAf'd' B • ·k 1 f d O • • • ~ın en ·n ı ır. eşıncı ·o tara ın an ynpı-
randakı denız harbı lan , . .e bizzat sizin hile lngilterede dinlemi 

ll ~unke~qu~ lıe Straııburg Fransız saffı- olduğunuz bu yalanlar ve sayialnr, divort:b hge{;!ıleJrı ?ı'an.?a bulunmakta idi. Dün lar ki Alman ve halyan hükUnıetlerile mü
F'r a · rı·rı ngıliz ubayı, Fransız -mnirnlına zakel'f."'e girişrnek tasa:vvurunda imişiz. 

ansız ı osunun ik' kt h' • . 'h V • me • · l b 1 şı an ın m tercı et- T ıttbik et rneğe mecbur kadı"!ımız en sıd-
ını ta e eden b· 'k d' ) • • J tir. ır vesı a tev ı -ey emıs- detli e en vahim hareket bu yalan ~yın a-

B k' k rı tamamile tekzib etmektedir. Hayır. bay-
I :_ 1Al şudur: lar, hiı;bir suretle müznkerf'ye ~it·ismıdii dü-

cad l dmanlaın ve 1ıalynnlnra :karşı Tl"Ü- ııümnüyoruz. Hiçbir suretle sulh yapmağı 
e eye evam 'etmek d" •. .. 2 - M hd d . ·.. usunmuyoruz. 

giliz limanıa u. :bı~ murettebnt ile bir In- IBili\kis. har be elimi~deki bütün v.esnitle 
na gıtmeıe: 'dd ·ı b' · h b k Fransız · l · v~ -en son şı etı e ve ızı ar e sn Rn 

Bunun .. • .a~ırn lngı, bu Şartlan Teddetmistir. haklı rnveJer her hususta tahakkuk edinci-
Uzerıne ')' k ... - .. 

J 7 58 d · 1 ız um~ndanı, snat }'e ~aaar devam edeceğiz. 
• e ateş çmıştır. 
Strasbourg f d b. 

tah 'b d'] . ıpın en ır saffıham gemi i 
rı e ı mı• ve k 

1 • . '" araya otunnu ur. Bre-
ngne tıpınde l:i' ff h b . • 

tır Div ... ": sa 1 ar gemısı batmı -
to. 'dger bıhrı~ı :eıtıdi hasara uğramıştır. İki 

rpı o mu nb b' b ı e ır tnyyare gemisi ya 
atmış veya y S • Du k anmıştır. trasbou-rn veya 

nuı~d::qu~k saff!hnrb gemilerinden biri i, li
yarel . ~ maga muvaffak olmu tur. Tay
ye bi~nmız.. t?kibe koyulmuştur. Bu geıni
baZJ F torpıl hsnbet etmiştir. Bilahare diğer 
misine r;~~hz k arhl ge~ileri bu snffiharb ge
ri miz lı ıla ey emışlerdir. Bizim gemile-

)Un ara yetişmed h . T .., 
vannıolardır. en, ep!!ı ouıona 

Dunkerque'in 1 . • 1 . • 
ceg~i k . y aren ıstıma edılemiye-

anaatındeymı, 

kFransızlar arasmda ve limand "]"] . 
ço ol d :1_ .. a o u er.n 

masın an ~rlt:arnn. ç·· k" k ~ 
tedbir!~r alm~ mecburiyetind: hadık agır 

ngılız gemılerinden hiç b' · · I · 
kuvveti ve har-t ltab'l' ınlsı.. tnp arının 
d v ı ıyet erı ımın

an zarara ugranrnarnı lard 1 1 ır. 
ta yan donanması, ihtiyatkar bir tarzda 

muharebe dışınlla kalmıştır. • 

ilanço 
Ak<lenizde hnkimiyt'limizi ı'dam .. 

l" 1 db' 1 e ıçın 
uzum u ~~. ük hj ~ız. Fransız donnn-
mneıhınd uy h r Ya elimize geçmi" 
veya u mu ar arici bırnkılmı t B~ 
donanmanın Almanlara teslim -d'ıl~r .. u 

fuı' ld k - " ... esıne ~ ı n u . .Bıw .F ıansu .gemileri n&ık de-
n~de ~~lunmaktadır. J3un1ann .A 
elme duşmeııine mani ol,..._.,_ • · ,... 
ı h • · .... K açın Jil%lm 
~ berl şeyi ynpmağa knt'i surette a:ı:met-

m u ımuyoruz ( alkı!llar ). 
Hareketimiz ~n'kltmdn bı'r .L !,ı_ .. 
~ • • • 'llUKUffi ıt'er-

m($e.gdıa, ıtlı~aldln, parinın ntoya huakıyDl'Um. 
--~::.!.~. ~~.~~!.~~!llüküm rı cnnek hak:kı-----... ....., _ _,___ __ .,. .. 

AD 

Nutuk dinienirken 

Londra, 4 (A.A.) - Royter: 
Rovterin parlamento muhabirinin ~öyle

diğine nazaran, bugün öğleden onrn B. 
Çörçil, İngilizlerin Fransız zırhlılarına yap
tığı hücumu anlatırken, Avnrn Karnara
sında adeta bir matem havası esiyordu. 
Bizzat B. Çörçil bile meclioıe hadiseyi an
latırken fizik bir sıkıntı geçirir gibi gö:rü
küyordu. Fransızların gemi ve insan zayi
atı hUdirilirken mecli-;te bir ölüm sükütu 
oldu. :Bu sıkıcı hava, ancak R. Çörc;ll, va
ziyet hakkındaki hükmün veri!mesini mec
lise brraktığını söyledi~ zaman hafiHedi. 
Ru söi.ler. «ya a)> nidaları ile karşllontlı. 

B. (Wr,çil, zafere kadar mücadeleye de
vam i.;in ı.memleketin azınini tekrailnaığt 
zamnn eclis tasvibkar hissiyntını aaha 
şidde~ izhar etti. Yaptı~ madcJi :ve ma-

t ııonunda başvekil öriilc:cek 
orgun olarak oturduğu .zamnn ise 

alkı In üshütün fazlala§tı. 
BaıNe'kil, hafi eelsenin nihayet uldqğu

nu bilffidliği zaman da alkış venilendi. 

Rumen !tiearet ıhe_veti 
Romanyadan hareket eni 
Evvelki gün Romanyadan dönen ticaret 

h~ctimizln reisi Servet Berkln aün An&a_ 
raya gitnüştır. 

Servet eı'khı dün J}ehtlmiztle d:ıfiyük th
:t.tmuıJannın mümessillerl ve MıntB

Ticaret CMüatn'De görüşmüş, Romanyn ilc 
de tı!IC'fon munaverelerl yupmıştır. 

Dün Romanyauan ihraç emtııilarmı nı _ 
mak üzere bir -nu>nrun hareket ettfği ve 
Rumen tıcaret müınessUieri eksperlerintlen 
nrii'rekkeb heyetin de bn vapurda bulunduk. 
ları iblldirllmektedir. 

MIRATON GRENL'ERi 
Hem lnkıbozı ıve he:n de terkibin
deki mnddeler sayesinde bıırsnkla
rm faaliyetini tanzim ile en munn-

nid ininbaz mnptelalarını bile 
rabata kavuşturur. 

HER ECZANEDE BULUNUR. 

ve B 

stanbul lediyesi Hanları 

Harbiye _ Taksim arasındaki yolun knnnUzasyon inşaatı lı:npalı zarf usulile eksUt -
.meye konulmuştur. Keşif bedeli 40136 ııra "77 kUl'U§ ve Uk teminatı 3010 lira ~6 'kuruştur. 
Mukavele, ak.siltme, Bay:ındırl!.k işleri genel, hususı ve 1enni şartnıımelerl 'ProJe keştr 
hül!'ıs:ısile buna mütefcrri dlf;er evrak 206 klli'lLŞ mukabilinde Fen işleri Müdürluğün -
den alınacaktır. ihale 817/940 Pazartesi günü saat 15 de Daimi Encüınende yapılac!lk. 
tır. Tnllblerln ilk teminat m.niDıuz ve.Ya .mıektubları, Ihale tnrlhindcn B gi.in evvel Fen 
.işleri mdürlüğiine müracaatla nlacaklru:ı fenni clıliyet -ve 940 yılına nıa Ticn.:et Oda
sı vesikalarlle 2490 numaralı kanunun tarüatı çevı:eslnde hazırlayacakları tcklıf rnek -
tublarını Ihale günü saat 14 de katlar 'Daimi Encüınene vermeleri lflzundır. (5022) 
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8 Sayfa SON POSTA 

-

Glsikletın lbraza mecbur oldu('Ju muazzam faaliye .. 

tin ehemmlyetlnl takdir edenler pek azdır., 

,Anı hareket ... Tırmanacak yokuşıar ••• Varışıar .... Blı'> 

f:>lslkletın tekmil az:asını yoran sebeplerdlr •• 

BiANKI bisiklet! bu yorgunluktan müteassır oımazı.t 

f3u fevkalade dayanma hassasindan maad~ 

.B i A N K 1 biSil<le~l hem hafif hem zariftir •• 

.Bi SiKLETLERi 

SATIŞ VERLERI ı B OU RLA_ Bl RA DEA t..E R -l•tenbut·Ankara.lzml' 
. ., D E\ n N MA~ AZA S. - la-tlklAI Caddesi 48/\ 

eAK GRDNBERG HA-.,EF.I.ERI • I~H,JG_Q ve .L.EO~ 
GR O N B~ R G .- Sultaıı, liemoro tfamdJtıey Geçldl ' 2cı, ket . .-$8]5, 

lı... ~ , J 
TEKNQFON MA~AZASI -.a.ıaı. • He{lr!t;t .'taddesl ~o.!.:.. 
OTTA8 OTOMOBIL. TICARETT"T.A.$. -·tstıklll Ceddesl 230 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiR AA BANKASI 
Kurulu§ t::rihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lira st 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zira: ve ticari her 'levi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 lira 
iKRAMiVE VERiYOR 

BAK ER 
Büyük Mağazaları 

Sabırsızlıkla beklenen aşağı· 

daki malların geldiğini sayın 

müşterilerine bildirir: 
1940 Modeli 

ZENITH RADYOLARI . 
"C OL D SP O.T, 

BUZ DOLABLARI 

"WINC H AR GER, 
Rüzgiirla Şarj Yapan 

Pervaneli 
DİNAMOLAR 

HASIR ŞAPKAlAR 

En son moda 
"PL'A.MBEACH, 
Kumaş ve kr.avaiJarı. 

Gayet gözrl ve mOlenevvi 
desenlerde 

Bmprlme Mendiller 
Ve saire ... Ve saire 

Stok tOkenmt>zden evvel 
tedarikte istical ediniz. 

> Ziraat Banka$ında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesabiarında en az 50 
) lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ik
) ramiye dağıtılacaktu-. 

Istanbul Levazam Amirli
ğinden verilen Harici 

Askeri Kataall Ilanlara 
• 4 Adet 1,000 

500 
250 

Lirahk 4,000 Lira 

~ 44 " 
" ' ) 40 " 

100 " 
120 " 
160 " 

100 
50 
40 
20 

DİKKAT: He.)ablarındaki paralar 
miyenlerc ikramıyc çıktığı tukdırdc 

Kur'alar sen de 4 defa, 1 Eyl(ll, 1 
rihlcrindc çekıl cektir. 

" 
" 
" 
" 
" 

2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 

" 
" 
" 
" 
" " 3,200 " 

bir sene içinde 50 liradan nşa~ı düş -
% 20 fazlasUc verilecektir. 

Birjncikanun, 1 Marı: ve 1 Haziran ta· 

Hepsine tahmin edilen fiati 44,ı9o Ura o. 
lan 30 kalem cerrahi Alet müteahhid nam ve 
hesabına açık eksiltme suretne 2517/ 940 
Perşembe günü saat ll de Ankarada M. M. 
V. satınalma kosn1syonunda satm alına _ 
caktır. İstcklilerin liste ve şartnamesini 221 
kurU§a komisyondan ala:bilirler. Eksiltıneye 

gireceklerin 3314 lir:ı. 25 kuru~luk ilk temı • 
na.tıarlle birlikte eksiitme saatinde komls • 
:r-enda. bulunmalan. (6-4639) ............................................................... 

Son Posta Matbaası 

Müdürü: Sekm .Ragıp Emtg 

Temmuz S ... 

, ' V AKİT, NAKİTTİR! •. 
5 porsfyoııluk bir komprime Ue (Su ve a~ten gayri lıariçten hiçbir madde b~ et
meyi dü.şünmeksizln) 15 kuruş mukıı.bUinde 15 dakika gibi kısa blr zamıı.nda :zenrln 
ve iştlhalı bir sofra hazırlıyabilirsinlz. 

Maruf ve meşhur lokantalarımızda dahi bu derece nefis ibir çorba,Jı 
her zaman bulamazsınız. • 

• 

Büyük yardun ve faydası ~iltft.r olan çorbalık sebıe komprimelerlmfslD 
senelerce netaset ve tazell~lni muhafaza etti~ine şahld olacabUUL 

ÇAPAMARKA 
l\IERCbıEK, BEZELYA, NOHUD 't'esa.ir hububat sebze n çorbaldl 

komprimelerinl kUerinbde bulwıdurmayı ihmal etmeylniz. 

Ye dek er zak: Tasarruf edilmiş servet 
gibidir. Bilhassa dar ve sıkışık bir za
manda kıymeti da.ha çok takdir edilir. 

Alleler için oldu~u kadar yolcular ve sporcular için de her zaman ve her yerde 
sıcak bir yemek temini ka.bildir. Bakkallarınızdan 50 gramlık bir komprime 8,100 
gramlık bir komprimeyf 15 kuruştan alabilirsiniz. 

BEŞiKTAŞ: ÇAPA!\·IARKA Tarihi tesisi: DU 

~--------------------~----------' \"'"üksek Ziraat Enstltllsü 
Rektörlftğflnden 

ı - Kurumumuz taıebe ve müstahdemlnin Jaşelerinden ekmek, toz ve kesme teker 
ve y~ sebze pazarlık suretne satın a ınaeaktır. 

2 - 9/7/ 940 Salı günü hlzalarındaltl saaterde Rektörlük blna.<;ındakl müteşekkn 
komisyon tarafından ihalesi yapılıı.caktır. 

3 - Muvakkat teminat % 7,5 tur. 
Fazla izahat ve şartname almak :iste enierin enstitü daire müdürlü~llne mün-
caatlarL (3055) (5230) 

Cinsi Miktarı Beher Kg. Fi. Tutarı 

Toz şeker 
Kesme şeker 
Ekmek 
Yaş sebze 

Semizotu 
Ayşekadın fasulye 
Çalı fasulye 
İç barbunye taze 
Dolmalık bıber 

Sivri biber 
Domates 
Taze bamya 
Salatalık hıyar 

Limon b~boy 
Maydanoz 
Dereotu 
N ane 
Patlıcan baş boy 
Sakız kabağı 

Taze soğan 
Taze Iç bezelye 
Ayva 
Vişne 

Tnze erik 
Taze kayısı 

Çilek 
Elma 
Şeft:ı.ll 
İ{aliJ)UZ 

Kavun 
'Üz Om 
Portakal '80 lik 
Taze yaprak 
Kerevlz 
Llihanı:ı. 

Prıısn 

Ispanak 
Tnze bakla 
Havuç 
Knrn:ı.bahar 

Sarımsak 
Tatlılık kabak 
Salarnura yaprak 
Salça 
Englnar 
Patates Adapazarı, sarı. 

Kuruso~an 

1'2.000 
5.000 

. ı35.000 

1.000 
7.000 
2.000 
1.000 
1.500 

500 
15 000 

500 
ıo.ooo A.. 
20.000 A. 
10.000 D. 
3.000 D. 

500 
20.000 Kg 

3.000 .. 
ı.ooo 
1.000 
ı.500 

2.000 
1.500 
ı .500 

500 
1.500 
1.500 

15.000 
10.000 
15.000 
15.000 aded 

300 
1.000 

15.000 
10.000 
10000 
5.000 
2.000 
1.000 

300 
500 
500 

1.000 
5.000 aded 

15.000 
12.000 

Devlet Denizyollari 
MUdUriUftU 

38 
42 
10,6 

8 
12 
.J.O 
J5 
ı2 

lO 
8 

20 
4 adedi 
3 adedi 
ı demeti 
ı demeti 
ı demeti 
8 
8 

10 
20 
10 
2{) 

10 
25 
25 
20 
20 
6 
e 

l5 
4 

15 
10 
5 
5 
8 
9 
8 

15 
20 
5 

20 
25 
lO 
6 
e 

--------
5.700 > Saat 11 de 
2.310 ) 
ı4,145 > su.ı 1 de 

80 
840 
200 
ıso 

ıso 

50 
1200 

100 
400 
600 
100 
30 
5 

1800 
240 
100 
200 
ıso 

400 
150 
375 
125 
300 
300 
900 
600 

2250 
600 
45 

100 
750 
500 
800 
450 
120 Saa.t 1.10 da 
160 
60 
25 

100 
250 
500 
900 
720 

ı7.895 

Işletme Umum 
IlAnlara 

idaremizde açık bulunan gemı tablbllklerlne doktor alınacaktır. 
Tnlib olanların şeraitı öğrenmek üzere evrakı resmiyelerne birlikte Umum Müdfirlü. 

ğümüz Zat İşleri Müdürlü~llne müracaat etmeleri lüzumu il§.n olunur. (5747) 

Kuleli As. Lisesi Md. den: 
Kulell, Maltepe, Bursa asker1 llselerinin birinci sınınarına :Istekli ':.e bUWn girme 

şartıarını haiz olan namzedlerin seçme sınavları 10/Temınuz/940 gunU mezkdr lise -
lerde yapılacaktır. Namzedletin en geç 10/ Tenunuz/ 940 sabahı saat 8 de mürekkcbll 
kalemlerile veya lıokka kalemlerile ltbu JJselerde buluıunaları Ul\.n olunur. 


