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4 numarah vesika 
Berlin 5 (A A ) )'ı F rn ' ' · - 4 numaralı vesika-

Paristenhnı·n· Ankara sefiri B. Masiglinin 
Mart tar·ar~cıye ne:ı:aretine gönderdiği 14 
telgraf Bh~ı(l telgraf teşkil etmektedir. Bu 
hakkı d a f" v? Batumun bombardımanı 
vuk bn la se 1.r ıle Hariciye V ekili arasında 

u u nn bır ··k•ı 
Sefir Türk n··k~u ~ emeye mütealliktir. 
zuhunı hu umetı tarnfından mütkülat 

nu ta min t . T 1 şudur: e mıyor. e graf metni 

«Kendisine d'" 
sındn Ha . . Vun yaptığım ziyaret eana-

rıcıye k']· bnh bir tel f k e ı ı sa gelmi• olan 
gra ı dTği d " Bu telgraft T~ ı ı ~ en bana gösterdi. 

leşik A ?k urk mumcssili kendiaile Bir-
men n devi tl • f" . • d teyan d b' e erı se ırı arasın a ce-

meriko.eaeef~ . ~~ mfukhavereyi naklediyor. A-
ırının i r· .. R I B k Petrol mınt k ınc gore, us o.r o Q 

gına ma o. asının bombardıman ve yan-
kadar en~~ kalması tehlikeleri hakkında o 
dnresi bo le ~uyrn~ktadırlar ki Sovyet i
bir Yangı:;' kr ıman neticesinde çıkarılmııı 
etmek kab~! jrşı muvaffakiyetic mücadele 
mücadele :dileb~ olm_a?ığını ve ne suretle 
dialerden ı İceğını Amerikalı mühen
disler, Pct:~~~uS ardı. Amerikalı mühen
rne tar:ıı cl l un .

1 
ovyetler tarafındnn iıılet

rece meşb: arısı e. top.rak petrol ile o de
teşin derhal b~~ştu~ kı, yangın halinde n
edeceği tarzı d un cıvar ınıntakaya sirayet 
sını söndü~ k ~e:ra~ vermişlar imiş. Yan
işletın · · e ı_tı bırkaç ay sürecek ve 

eyı, ın~a ve ıstih ı b 1 . 
fteneler lu:ıım 1 k 8~ e aş amak ıçin de 

H ık ge ece mı" 
n ın "d f ,... • mu n aasınn <>d" b'" .. rı ...... kiıomet ., ınce, utun teh-

zım gcleqekmlş.re mesafeye nakletmek la-
Saracoğlu bana: 
- Ne dersiniz"> di e 

vaben modern bo by dsordu. Ben de çe-
• C • m ar ıman ta 1 1 

nın e:ııre ve oimali Irak yyare er -
rek BakO."yn vasıl olmak t~~ hnr~ke.t ede
fran arazisi üze· d çın Turkıye ve 

.. ı d rın en uçmnk icab ..... 
soy e im. Türk vekili h Id f ettıcını 
fındnn bir protesto gelr:esi:d e r~n tanı.-
yorsunuz) tarzında b en ~ı korku-
mü k"l" h' . ccva verdı. Bu söz 
'-' 1} u un ıçbır surellP- Türlt h'"kA . ucn celmiy ... . . u ·umetın-
idi. Vekili bcegının fldukça vazıh ifadesi 
lunmag" a . b ana mu nssal tasrihlcrde bu-

tc nr etmek ta E d b sizlik olurd O . . ra ım an er.erik-
d u. nun ıçın bu 1 .. • 

c ısrar etm d' F k mese e uzerın-
him oldu" .e. ım. a nt mesele çok mü-

gu ıçın bu · ·· · k nın bilhasan d1
.' u:or.enne <: selnnslan-

lngiliz 1 nazarı ıkkntlerini eelbed 

Fransız büyük elçiai B. Muaigli 

1940 tarihinde Fransa hari~ye neznretine 
g8nderdiği telgrafı ihtiva eylemektedir. 

Bu vesikadan, Baktl ve Batuma karşı 
askeri harekit yapılacağı zaman, mahira
ne bir <ımise en scenel) ile Türkiyenin ec
nebi memleketler nnzannda şüphe altında 
kalmış vn:ıiyete düşmesine mani olunacağı 
anlaşılmaktadır. 

Parise 3 Nisan tarihinde husuııt kurve 
ile gelmiş olan bu telgrnfta, czcümle, şöyle 
denilmektedir: 

<ıEvvelki muhaberatımda, Türkiyenin 
Sovyet Rusya muvacehesindeki vaziyetini 
tasrihe çalışırken Türkleri Ruslara karşı i
leri sürmeğe çalışmamızın boş olacağı fa
kat. buna mukabil, bazı şernit dahilinde, 
onları peşimiz aıra Ruslara karşı va:ıiyet al
mağa sürüklerneğe .muvaffak olmamı:ıın ü
mid edilebileceği mütaleasında bulundu
ğumu tebarilz dtirmiştim. 

Finlandiya mukavemetinin çökmesinden 
"!Vvel serdediimiş bulunan bu mütalenmın 
bugUn değiştireceğim hiçbir yeri bulunma
dığını zannetmekteyim. Moskova sulhü 
şüphesiz, Türklerin ihtiyatkarlığını arttıra
cak mahiyettedir, fakat, ayni zamanda, 
burada, Rusyanın tJimal harbinden çok za
y:ıflamı~ olarak çıktığı kanaatı vardır ve bu 
knnaatle yukarıda da bahsettiğim ihtiyat
karlık yekdiğerini telafi eder. 

Herhalde. Sovyet Ru~ya ile hiçbir yak
laşma teşebbüsü müşahede etmiyorum. Bi
lakis, onun hazırlığının da hesaba katıl
ması icab edebileceği mülahazasına yavaş 
yavaş alışıyorlar. Fakat, bu demek d(·ğil
dir ki Türk zlmamdıırlan sonu bilinmiyen 
bir sergüzeşte kapılınağa lıazırdırlar. Fil
hakika. şunu da bilmeliyiz ki, Ankara hü

habcrd;ıes e~taşımı yultarıki mc t-lelerd 
r ettım. lm 7ft. 1\ l . .-.ı•ur'v 

' "'· ı> ası 

6 numaralı 

şimdiden, Almanyanın garb büyük 
yenemiyeceği kanaatinde ise 

de birçok kimseler mczkO.r bü-

B~rlin s (A.A.) 
zaretı tarafından n ..... ~...ı:,ı--

devletlerin hali hEU;ırda Almanya Üze
kat'i bir zafer elde edebileceklerine 
bulunmamaktadırlat. Bu Jitibatlıı., 

Ingiltere halkını gayri memnun 
kmlmıt bir halde bırakacalt bir 

CUMARTESI 6 TEMMUZ 1940 lda.ıe işleri telelonu: 20Z0J • J'iatı s KunLJ 

Fransız Büyü., Efç· i in 
·mektubu 

Ankara 5 (A.A.) - Yukanki vestka. 
ların neşrl üzerıne Fl"ansamn Ankara 
büyük elçlsi Massl.gli, Hariciye Veklli 
Şü~ Sarac~ltU'a ıışaf:ıdak! me k
tu bu göndermiştir: 

Ankara, 5 Temmuz 1940 
Azlz Ve.killm, 
Alman radyosunun türkçe olarak 

yapt~ı bir neşriyatta son Ma.rt ayın. 
da gQyıı. hükfı.metlırie gönderdl~lm bir 
raporun sözde hülL<ıasını verdtg1nl öl!. 
rendim. 

Alma.n telgrafın.a muttaU olmadun, 
fakat şayed bu telgraf hakilmten ba. 
na naklettikleri şekllde :iSe, aleyhin -
de şikA.yot mooburtyetlnde bulundu -
~wn sarlh surette ka.sdl bir mahiyet 
arzetmcktedir. 

Sizlnle veya mesai arkada.şlarmız. 
dan lblrl veya <l~erne yapmak şere
fine nan oldu~um muhaverelerden hiç 
birinde sizden Türk topraklan üze _ 
rlnden Bakfıyu bombalama~a mahsus 
Fransız Uı ry-aıreleıfnin uçurulmasına 

müsaade vcrlline.slni istemedim. Siz 
de hiçbir zaman böyle bir amellye 1 -
çin muvafakatinizl vermediniz. 

Alman telgrafının telmih etti~ ra. 
por olduj!u gözüken bir raporda te.<;a. 
düfen top1anm1ş 1stlhbarotı bahls 
mevzuu etmiş ve beJ.kl de kendimi şah. 
s1 mahiyette b:ızı faraziyeler derme -
yanına terkeylem.l.ş olabilirim. Fakat, 
Baküye mfitevecclh herhangi lıir ha
rekete müsaade hususunda mutabık 
oldu~unut: hakkında hilkümetıme hll'·hiPI 

zaman ne blrscy söyledim, ne de söy. 
Uyebllirdim. BUha.ssa kl böyle bir mu
tabakat ekle etmek vazifesını hiç bir 
zaman almamıştım ve sizin de bu mu. 
tab!ıkati hiçbir zaman vermiyece~inl. 
zl gayet iyi olarak blllyorum. 

Faik ihtıramat ve samlmt dostluk 
hislerimi ltltfen kabul buyurunuz a-
z!z VekDim. 

~~a~lg<;i 

General Veygandm raporu 
Atıkara 5 (A.A.) - Alman D N .H. 

ajansının 9 numaralı veslkaya ald o. 
larak gene Türk _ Sovyet münase!let
lerinl bulandırmak niyetlle neşrettl~i 
halde haddizatında tamamUe aksi blr 
netice gösteren bk telgrafını aynen 
nşa~ıya dercedlyoruz: 

BerUn 5 (A.A.) - Dokuzuncu ve • 
sika General Weygand tarafın -
dan kara kuvvetleri başkuman. 
danı general Go.melln ile hava kuv. 
vetleri b::ı..şkumandam general Vuille
mtn'P. r,önderllen bir raporu ihtiva et_ 
mektedlr. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Londra, 5 (Hususi) - Va~ingtondan 
verlion bir habere göre İngiliz deniz kuv
vetleri, Amerika kıt'neında bulunan Fran
saya ald Martinilc adasını abluka etmlD
Ierdir. 

Martiniktc bazı Fransız distroyer ve tah
telbahirlerinin bulunduğu söylenmektedir. 

Ameriku lıancıye nar.ın Hull, bu ınesele 
hakkında kendisine sorulan bir suale, Mrır
tiniktekl vaziyetin muğlak olduğuna btnaen 
cevab vermekten imtina eylemlştir. 

Londra mahfelleri, MaTtinlkte Fransız 
harb gemilerinin bulunduğundan haberdar 
değildirler. Ancak, son zamanlarda Ame
rikadan bir miktar tayyore bu odaya alSn
derilmiştir. 

lskenderiye limanındaki Fransız filoau 
Londra 5 (Husus1> - İskenderiye lllM -

nındil bulunan Fransız donanmasının vaz! _ 
yeti hakkın~a herhangi ~eni bir malılmat 
yoktur. Mare§al Petain 

Dün gemllerinden d~arı çıkmamış olan 
Fransız bahrlyelllerl, bu a~m alman bir Londra 5 (Hususi) - lskenderiye li -
habere göre, İngntz bahrlyeUlerlle birlikte manında bulunan Fransız hnrb gemilerinin 
şehrin sokaklarında dola.şmaktadırlar. vaziyeti henüz meşkuktur. 
Fransız filo kumandanının niyeti belll ol- Maahaza, bu gemilerin Ingiltereye kar-

mamalda beraber, İngill.z ma,kamları tam - şı kullanılmaması için lfizım gelen tedbirler 
fından kendisine bildirDen karar OQk sa - alınmıotır. 
rihdir. Vişi, 5 {Havas ajansı bildiriyor) -

Fransız - Ingiliz münaaebab HükGmet. İngiltere ile diplomatik müna· 
Londra 5 (Husus1l - Frarunz hükfunet!, sebetleri kesrneğe karar vermi tir. 

Oran limanındaki harekfı.t neticesinde İngU. FranNZ hariclye nazırmuı beyanab 
tere ne diplomatik münasebatmı kesmeıto Beme. 5 (A.A.) - D. N. B. ı 
karar venniŞtir. Franşız hariclye nn:zın B. Baudouin, bu-

Maahnza bu karar henüz Londra hükQ - gün Viııide gazetecileri kabul ederek bc-
metlne bndlrllmemiştlr. yanatta bulunmuş ve Fransa ile Ingiltere 

Dif:er taraftan FranSız ma.c;lahatgüznn arasındaki münaııebetlerin başka bir mahi-
Kambon, bugün ha.riclye nezaretıne giderek, yet alacağını söylemiştir. 
hükümeti namına Oran harekAtını şiddetle B. Baudouin ezcümle demiştir kiz 
urotesto etmiştir. (Devamı "1 Inci .sııytadal ····························-······························································································· • • 

Ingilizler muhtelif Alman 
şehirlerini bombaladılar 
Beriinin tehdidi : "ingiliz hava kuvvetlerinin 

cürümleri günden güne artmaktadir , 
Londra, 5 (Huausi) - lnııiliz tayyare· 

leri son 24 saat zarfında Alman işgali al
tında bulunan Belçika, Holanda ve Fran
sadaki tayyare meydanlannı, nefsi Alman· 
yada tayyare fabrika ve petrol -tasfiyeha
nelerini muvaffakiyetic bombardıman et
mi~ ve birçok tahribat ika ettikten ba~ka, 
depo ve hangariarda yangınlar çıkarmıg-
lnrdır. 

Bu tayyareler Dortmund, Ems, Ham-
burg, Köln, Hanover, Emerih gibi mühim 
Alman sınai merkcWeri üzerinde uçmutılar
dır. 

Diğer bir kısım tayyareler de Vilhelms-
hafen, Kil ve Emdendeki Alman bahri üs
lerini ve teraanelari bombardıman etmlııler
dir. Bu üslere ve civardaki askeri müesse
selere müteaddid isabetler vaki 

Devriy!o vazifesini gören diğer te.fYare
ler da. Norveç sanıileri ııçığında blr iap 
gemisini ve hava dafi tertibatı havl bir Al· 
man karakol gemisini babrmı~lardır. 

lnglli:ı tayyarelerinin zayiatı ehemmi
yeteizdir. 

Alman ajansının tebliği 
Berlin, 5 (A.A.) -D. N. B. ajansı bil· 

diriyor: 
İngiliz hava kuvvetlerinin, Alman ara

zisinde gayri askeri hedeflere kartı galitl 
güzel tevcih ettikleri hücumlara nid haber
ler gittikçe artmaktadır. 

Ingiliz hava kuvvetlerinin Almanyama 
şimalinde bir §ehrin mahallelerine yapbp 
hücum daha vahim neticeler vcrmittir. B• 
hücumdn 20 infil~k ve 30 yangın bombaaı 
atılmıttir. Bunlardan altısı patlamamıttıa. 

(Devamı '2 nci sayfada) 



l 

Hergün 
Oran hadisesi 

\, Ekrem Utakhgll 

A vam Karnarasında bu muhatebe
.&11. nin en büyük fl'lcia:sının hikiym 

yaptlırken, medile çöken havayı en iyi In
latan Royter ajanM old u. Tekrar edeyim: 

- cıMister Çörçil Fransız cemilerine 
karp yapılan İngiliz hticumunun lafsilatını 
verirken meclise hemen hemen bir ölüm 
havası çökmüııtü. 

Mister Çörçilin kendisi bile hüdiseleri 
anlatmakta zorluk çeker gibi görünüyor -
du. 

Fransanın insan ve gemi zayiatı bildiril
diği zaman bir ölüm aükutu hasıl oldu. 

Bu sıkıntı ancak Mister Çörçil vaziyetİn 
muhakemesini parlamen'-ya bıraktığını 
söylediği zaman dağıldı ve bu söiler gü -
rültülü alkışlarla kar§ılandı.ıı 

Hadiseleri günün verdiği imkrml nn 
çerçevesi içinde anlatmak bagvekilin vazi
fesi olduğu gibi hadiseler önünde dü,nyaya 
kaf1ı müttehid görünmek te Avam Karna
rası üyeleri için bir zaruretti. 

Beyanatı takib eden müzakere giz.li ola
rak cereyan etti. 

Fransız donanmasının düşman eline geç
mesi ihtimali kuvvetli mi idi, suale müsbet 
cevab vermekte ittifak edildiği takdirde 
tehlike kan dökmeden önlenemez miydi, 
nihayet neticeyi almakta islical için mutlak 
bir lüzum var" mıydı) 

fransız donanmasına iki saatlik bir 
mühlet verildiğini ve bu iki saatin bitamın
dan evvel ateş açıldığını ,söyliyen Fransız 
bükörneti ile çok uzun bir mühletten bab -
aeden Ingiliz hükumeti arasında görüıı ve 
anlayışta bir uçurum vardır. 

Bu uçurum neilen ileri geliyor ve niha. -
yet Fransız ve Ingiliz amiralleri arasında 
cereyan etmiş olan uzun müzakerelerin taf 
silatı nedir) 

Ingiliz limaninnnda bir kısım Fransız ge 
milerine el konmuş olması Fransız nefis iz
zeti bakımından mühim olmakla berabeı. 
hadisesiz geçmesi üzenne nihayet muha -
rebenin muhtelif safhaları içinde karşılıklı 
yapılan muahazeler arasınd bir fasıl o
larak görülebilir. Mühim nokta tıOrann da. 
geçen facia.dır. 

Orada bilhassa bir saffı harb gemisi ba -
bnldı. Diğerlerinin ehemmiy~tı ikinci, ü -
çüncü derecededir. Akdenizin emniyeti, 
daha geniş ölçüde söyl"yeÜm, Ingiltere ile 
mihver devletleri a.rasında cereyan etmek -
te ol n muharebenin akiheti bu bir tek 
aaffı ha.rb gemisinin düşman eline geçıp 
geçmemesine mi bağlıydı) 

Avnm Karnarasında cereynn etmiş ol:ın 
müzakerenin mahivetini ynkın 7amandn 
doğru olarak öğrenemiyece~iz, fakat doğ -
nı, y nlı hrı.tır gelen büt""n ihtimaller ve 
sunller üz.erinde uzun u7.adıya durulmuş o
lacağı muhakkaktır. Ayni zamanda. ~~~ 
muzakerelerin tafsilatı ilerde n~redıldıgı 
zaman Ingiliz tarihi, harb tarihi. hatta 
dünya tarihi bakımından ibretle. istifadey
le okunacağı da muhakkaktır. 

* Ingiliz radyosu başvekilin nutkunu bü -
tün tafsiHitı ile verdikten sonra sözü Ingiliz 
hükümeti narnma söz söylerneğe snlahiyeti 
olan bir zata bıraktı. Bu zat da Fransız 
milletine karoı bir hitabe ira.d etti. 

Fransızca söylüyordu. Ağır bir sesle, 
müteessir bir eda ile söylüyordu, takriben 
~yle dedi: 

- Bugün cereyan etmi~ olan hSdiseleT
den dolayı aizden bizi affetmenizi isıerne -
nin size insan kuvveti fevkinde bir feda -
karlık yüklemek olduğunu biliriz, fakat 
Fransa o kadar alicenab bir millettir ki, 
bunu da yapabilir.» 

Radyoyu kapattım. 
Fransa, Ingiltere kencli işlerini elbette 

bizden iyi görürler, bizden iyi muhakeme 
ederler, haclisede yer almak bize düşmez. 
Yalnız küçük bir tahmin yapabiliriz: 

ı «Oranıı da patuyan top Avrupa tarihi -
nin bir devresini kapattı. Bir ba~kn devre -
sini açtı. 

Alman - Jtalyan blokunun ~imdi FTnn -
11ayı kendilerine doğru çekmek ihtimalini 
daha kuvvetli görmekte olduğu muhakkak-
tır. 

Ekrem Uşaklıgll .......................................................... .--
Fiat murakıbları 

Ankara, 5 {Husu1i) - Fiat mürakabe 
komisyonlan te§kilibna fiat mürakıblan 
ilave edilecektir. Murakıblar piyasalan tet
]c.ik ederek ihtikann nasıl ve kimler tarafın
dan yapıldığı hakkında araştırmalar yapa
caklardır. .............................................................. 
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Resimli Bakale = 

ı )ç.crmıız..n az aurmelerine 
çoğunun devanu da pek uzun değildir. 

Insanın lıususigetlerinden biri 

insanın yerine göre fayda veya zarar veren çok 
huausiyeti vardır: Çabuk unutur. 

emmuz 6 

Sözün kısası 
-···---Limona dair 
E. Ekre1l Talu 

D ~eri. tasanıırumuzdiln da üstün .. 
mü~ ki fiat murakabe komisyonu Işti 

onunla başladı ve bu kadar da üzedne dü~
tü. 

Btr limon meselesidir gidiyor! Azaldı, ço 4 

~aldı., geldi, gelmedi, pab:ılı1andı, ucu'Zlndl, 
han~ gazeteyi açsanız ona dair bir fıkra: 
görıırsünüz. 

Hnniya, mübarek de her yere burnunu so
kar4 Yetmiş iki derde devadır, Hekimlere so~ 
mrsanız müferribdir, kabızdır, serlnlet cıd1r 
derler. Birkn9 senedir, vıtamin nazariyesi -
nin ortan çıkması1e, küçük çocuklara da 
verilir oldu. Romatlzmaya, şeker hastalığına 
karşı da ~ai hassala~ varmJ.Ci. 

Herhalde, baygınlığa, sinir buhranına, de
niz tutmasına bire bir oldu~unu dedclerl .. 
miz, ntnelc.rimiz tecrübe etmişler, tavsiye e .. 
derlerdi. 

İçki kullananların kavllnce, nkşnmdan; 
şayed fazla knçırılmış da, ertesi sabah kafa; 
biraz şlşkin kalkılmış ise, bir kndeh limon. 

ari h ten 
fikraiar 

C Tetkikler ~ 
Alman zaferinin s1rr1 

· ltı rakı adamın mahınurlu~nu bozar, :ı:ln .. 

Oğlu tarafmdan· zehirlenan 
sadrazam 

Yavu%Un son, Kanuni Süleymnnın ilk 
aadrazamı Piri Mehmed Paşa, yerini Sütey
manın gözdesi Mak 
bul İbrahim Paşaya 
terkettikten sonra, 
Silivrideki çiftliğine 
çekilmiJ, zengin te
kaüd tahsisatile, 

parlak itler ve ha -
tıralarla dolu bir 
örnrün son günleri

ni, gürültüsijz bir 
haıımet içinde ya -
şarken, gynün bi -
rinde, kullanmak itiyadında bulunduğu ma
cununa katılan bir zehirle öldüriılmüştü. 

Muasırlannın kayıdlarına göre, bu ci -
nayet korkunç bir aile faciası idi. İhti -
yar veziri, sadrazam Jbrahim Pa nnın zen
gin vadierine tamah eden oğlu Molla Meh
med tarafından zehirlenmiı1ti. 

Molla Mehmed, baba ı Piri Mehmed 
Pa~anın dikkat ver ihtimnmile yeti titilrni§, 
mükemmel bir medrese tahsili görmü ... , Mus 
tafapa!la medresesinde sıhhat müderrisi, 
sonra, Edirne kadısı olmuştu. Sadra7.amın 
ihtiraslarına alet olarak i~lediği ığrenç ci
nayetin diyeti de, (eei akibeti o1mu tu: 

Molla Mehmed, devrinin tnnınmıo ay
yaşlanndan idi. Babasının ötümiinden iki 
yıl sonra bir kı, gecem ocak başında ic;er -
ken sızmııı. ocaktan sıçnynn ate~le esvabı 
tutu§mu~ uyanıp da kendisini alevler için
de görünce. sarho~lukla, su diye iistiine ra
kı şi~esini dökmii~. birdenbire bütün vü
cudünü saran alevlerle, diri diri yanarak 
ölmüştü. 

* " Hazreti şeyh , e fafha 
oğlunun ikbalinde okonur 

Geçen asnn belli ba lı ricalinden Şirva -
nizade Rüşdü Paşanın babası, Halidiye 
şeyhlerinden ls 
mail $irvani idi, tür 
besi de. Amasya
da yol üzerinde, 
yüksekçe bir yer -
de idi. 

Gene o devrin 

ricalinden bir Er -
zincanlı izzet Pa~a 
vardı. Garib halleri, acayib hareketleri ile 
meşhurdu. Anadoluda birçok vilayetleri 
valilikietle dolaşmıotı. Rüşdü Pa anın ik -
bali zamanında, Amasyadan geçtikçe, Şeyh 
İsmail Şirvaninin türbesi bizasında hayva
nını durdurur, iki elini kaldırarak uzun u
zadıya dua eder. «Hzretl şeyhn in ruhani
yetinden istimdad ederdi. Şirvanizade Rü~ 
dü Paşa ölümünden sonra, bir gün, Erzin
canlı !zzet Paşanın yolu gene Amnsyndan 
geçmişti. ·Kendi m!liyeti ve Erzincan halkı 
Paşanın idetini bildikleri için, Şeyh lsmai
lin türbesi önünde atını durdurup dua et -
mesini beklerlerken, lzzet Paşa, yalnız bir 
dini kaldınp avucuna üfürmüş, cıoğlun öl
dü, evvelki demler geçtin demek istiyerek 
atını sürüp gitmişti. R. E. Koçu 

lskenderuna motorıo 
yağı gönderiliyor 

Ankara, 5 (Hususi) - İskenderun ve 
Çukorava havalisindeki motorin yağı buh
ranını önlemek için tedbirle::- alınmşıtır. Is
tanbuldan 4800 tonluk yağ vapurla gönde
rilecektir. Ayrıca dört vagon motorin gön
derilmiştir. 

C Bir İsviçre gazetesinin makalesi :J 
H atırlardadır ki harb başladığı za-

man bütün .:lünyada Almanla1m 
ellerinde bulunan ugi.di silahlari> dan bahs 
edilit'ordu. Mesela hakiki bir zırhlı hücum 
piyadesi te,.kil etmeye müsaid olan dür a
lüminyomdan yapılma kask ve kalkanla 
mücehhez mitralyöz rövelverli kıt' alar dan, 
çevresine isabet eden he: feyi mahva kadir, 
istenildiği zaman pa.Liar cinsten balon ha
linde torpillerden, iniiyen bombalardan 
vcsaireden masallar söylenip duruyordu. 
Bugün kat'iyetle beyan edilebilir ki, biitün 
bu gizli silahlar hakikatte sadece Almnn 
propaganda servisinin silnhlanydı. Zira 
Alman ordusunun karşısına çıkan orduları 
saşırtrnaya yaradılnr. Hakikati halde par.ı
şütçülerin bile esaslı kıymetleri manevi ol
maktan ibaret kaldı ve zaten kaydedeliın 
ki. Alman kumandanlığı parnşüt kıt.alan
nı Holanda muharebelerinden sonra kul
lanmadı. Çünkü bu kıt' lar birer sürpriz 
olmaktan çıkmışlardı. 

* O halde Alman ordularının sersemletici 
z ferlerinin sebebi nedir~ Münhasıran tek
nik bir plan dahilinde kalırsak öyle görü
nür ki, bu Alman rnuvnffnkiycılerinin esas 
arn'lierinden bir tanesi motörlü kıt.aların 
tamamen yeni bir konsepsion, {bir nnlayış) 
prensıpıne öre kulla:ı lmı' olmıdanndu
dır. Demek isteriz ki, bu rnotörlü kıt'nlar 
sabit, değişmez kadrolar halinde ch•ğil, fa
kat daima yeni elemanhrla takviye ediJ .. n, 
sonsuz, k,..,jf bir demir akını gibi kullanıl
mışlardır. İleri hııreketinin devamı müd
detince bu kol hiç fasılıts: olmayan, sonu 
gelmiycn, bir yılanın bo~rıımlıırı haliııd~ he
sab edilmez halkalar gibi yekdiğerini ta
kib etmişti ve bu manzara bu ültrn modern 
ııilahın en akıl almaz yeniliğini te kil et
mi§ti. Bu cümleden olarak mutaden en 
ba .. ta giden hücum tankL.·mndan birkaç 
dakika sonra 1ıiş servisi • nin arnele ınüfıe
zeleri ilerliyorlardı. Motörlü h•llarm bü
tün servisleri en büyiik itina ilc tertib edil
mişti: Her hal ve takdirde yiirüyüşlerine 
en küçük bir tevakkufa bile rneydan ver
meden devam etme imkanını temin eden 
benzin «iaşeıı servislerinden mesela öhıle
ri gömme gibi ikinci derec~ işl~rle me~gul 
servislere varıncaya kadar her i~te, her şey 
gözönüne alınmıştı. 

Cazetta Del Popolonun Alman ordusu
nu takib eden muharrirlerinden Sandro 
Volta Alman zaferinin sebeblerinin daha 
iyi anlamaya müsandt: veren daha başka 
taEsilatı na veriyor. Bu muhnrririn fıkrince 
en ~aşılacak şey bu kadın servi in me\·cu
diyetinden ziyade her birinin mükemmel 
olarak i~lemesidir. Mesela bir motörlü 
kıt'a yuriiyüş esnasında herhangi bir yerde 
yolu tıkayan metruk bir barikada mı ras
geldi? Münhasıran bu cins manialnrı kal
dırmak va7ifesile mi.ikellef olan nıüfrezeyi 
taşıyan kamyon hemen ilerliyordu ve bir 
kaç dakika "onra da kol yürüyü~üne de
vam ediyordu. 

Bir veteriner ~rvisi vardı ki, sakinle.ri 
tarafından tahliye edilen köylerin ba~ıboş 
bırakılmı~ hayvanlan ile meşguldü. Vazi
fe.-.i serseri köpekleri öldürmek, tnğırları 
mer·aya salıvermek ve inekleri sağmak gi
bi şeylerdi. Mutfak servi'i de motör idi ve 
her cinıı müfrezenin a~keri bütün yürüyüş 
esna9ında dak.ika!!ı dakika~ınıı muntazam 
olarl\k sıcak yemek yedi. 

T eferrüattan manalı bir nokta: Ordu 
bütün muharebe esnasında tttam gıdaı) yı 
haiz, Üç köşe yapılmı~ bir ekmek aldı. Bu 
ekmeğin hususiyeti taze ve mükemmel ola
rak bir ay ~aklanabilmeııindedir. O tarzda
dır ki, seyyar fırınların kullanılmalarınn 

lüzum görülmemi§tir. (Havr) da, (Orlc
lln) da veya Tours·da bulunan Alman 
kıt'nlarının ekmeği Almanyadan geliyordu. 

Sonra bir b .. ka servis vardı ki, dü§ma
nın terkettiği materyeli toplamaya, bir di
ğeri yangın aöndürmeye memurdu. 

Alman kıtaatının Parise giri~inden dört 
gün sonra Alman şimendiferlerinin arnele 
ve teknisyen ekipleri, üzerinde terkedilmiıı 
binlerce katann birbirini tıkayarak geçil
mez bir hale getirdikleri yeni Fransız de
miryolu şebekesini işletrne.k üzere iş başın
da bulunuyorlardı. 

Ordunun kırtasiye işi a!lgari haddine in
dirilmi~ti. lrtibat, emir dağıtma işleri mün
hasıran radyo ile \•eya motocikletli neferle 
ynpılıyo'rdu. Yolların birlectikleri he.r nok
tada ve köşe başlarında ınütehııssıs !t"yrü
sefer memurları vardı. Bunlar tıpkı bir de
miryolu istasyonunda bulunııyorlarmış gi
bi kırmızı, yeşil, beyaz disk {levha) larin, 
gelip geçi~i tanzim ediyorlardı. 

* Muvaffakiyelin mühim arnillerinden bir 
d:ğeri de harb materyelinin bolluğu ve iyi 
kalit,.'lidir. Bu bahis roünasebetile Gazetta 
Del Popolanun muharriri garb ceohesinde 
kullanılmıs olan materyelden büyük kısmı
nın son sekiz ay içinde yapılrnı' oldul;ınu 
H<~a edivor. E.ndii .. tri mües e leri muaz
zam techizata malik ola.rak gijnün 24 saa
tinde fasılasız olarak c;alısmıcolardır. Fransa 
muharebesi esnasında kullanılmış olan bin
lerce Stukas tayvaresi bu dakika İngiltere
ye karşı kullanılmaya hazır bulunuyorlar
mış. 

Pariste Konkord meydanında, bahriye 
nezareti b;nnsına general Von Stutnitz ku
mandası albnda olarak yerleşmiş olan Al
man kumandanlığının önünde iki haftadan
beri Parisliler bir hüeum Jankımn durduğu
nu görüyorlar. Bu tank Ma),sın 1 O uncu 
günü Holanda hududunu geçmiştir. Kendi 
vasıtalarile Holandada, Belçikada, Fran
sada birçok harblere iştimk etmiştir ve ni
hayet gene kendi vasıtalarile 14 Hazinın 
tarihinde ilk olarak Parise kadar gelmiı~tir 
ve ~md i tıpkı 1 O Mayıstak i vaiyetinde bu
lunnıaktadtr. Birçok tanklar da bununkine 
benzer işler yapmışlardır ve elan i1 göre
cek hnldedirler. 

Birçok kıt'nlar muharebede kendilerine 
düşecek vaz.ifeye göre hnıJrlanmışlardı. Bu 
hazırlığın fevkalade bir neticesini düşman 
istihkumlnrının zaptı ~eklinde görüyoruz. 
Almarı. erkanıharbiyesi 1 !ola nda, Belçika 
ve Fransadaki bütün istihkamların küçük 
mikyasta birer modelini elde etmişti. Bu 
da gösterir ki, Almanyanın casus teşkilatı 
tamamen iyi işlemiştir. Zaptedilece-k her 
istihkam için husus i bir kıt' a pe.Şin olarak 
ayrılınıştı ve elde bulunan modele göre her 
nefez cıkendiıl istihkamını biitün teferrüatı 
ile biliyordu: lot e burada bir yarı k vardır 
ki oradan bir el bombası geçebilir, işte 
şu,rada şu kadar milimetre kalınlığında giz
li bir kapı mevcuddur ki, balta veya alevle 
zorlanabilir, sağa döni."'nce altı metrelik bir 
koridor vardır, sonra mühimmat arnbarı 
gelir. Her nefer ı(kendin istihkamını kendi 
evinin ic;i gibi biliyordu. 

Ir 
1940 ın garb muharebe!lini Almanya ta

mamen yenileş.tirilmiş bir teknik aaye!'linde 
kazandı. Hitler erkanıharbiyesinin hakiki 
gizli silahı budur. Bu, Fram~a harbinin ina
nılmaz bir süratle ilerleme!linin ve Avrupa 
kıt'asında en iyi ordu olArak tanınan bir 
ordunun beklenrniyen ve mağlübiyete 
ramasının !'lebeblerini anlatır. 

[Bu yazı Cazettzı de lausanne'dan alın
mıstır.l 
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Ilk gazeteler çıktı, radyo da yakında servisine başlıyacaktır. 
Hayatın yenilmez kuvveti bu sahada da kendisini gösteri-dığını yazıyorlar: 

(<Gazino, lokanta. sinema açıldı, mağazalar müşteri ile do

ludur, büyük bulvarlar da kalabalık itiharile eski hallerini an-

dırmaya yaklqıyorlar. 

yor.ıı 

ltaJ:ı, an gazetesi bilhassa aon cümlesinde haklıdır, fakat her 

manzaranın bir dışı, bir de içi vardır, ve biz bu meaeJede
dıtın içe benzemediğine Inanıyoruz, ey okuyucu aen: 
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del!~ini iade edennl.ş. 1 
Ancak llmonun hassaları bundan ibaret 

değildir. 'l1erblyede büyük rol oynadığını pe-· 
dagoglar belki inkAr ederler amma, aşçılar 
bunun böyle olduğuna her zaman kalıblarınJ 
basmnğa hazırdır. 

Llınonun suynnn; muhaberelerlni gizli tut,.; 
mak istıyenler 'lnür.ekkeb niyetine de kUl • 
lanırlar. !aalıaza bu türlü muhalK>.ren ı;o_ 

nunda ek.Scrlya ekşirnek 1nukadderd1r. Onun 
için pek tanmmüm etmemiştir. 

Tab'an aksi ve nl\dan olan insanlar hak .. 
kında mmonll dir derler. Limont !nsan 
merdud, fakat llmont kehllbar inadına mak.. 
bul dür. 

Limonun da, tıpkı canlı mnhHiklar ve k~ 
pı kllid1eri gibi dı.ş· ... n,. Prkeğl \-ardır. Erba 
bı, daha. suludur dil• dişisine rnğbet eder_ 
ler. 

Limonun hem tuzu, hem de şekeri yap1 .. 
lır. Tozu en çok gazoz fabriknlanndn, .şeke .. 
ri de Şirket ve Adn vapurlnrında lstihlak o. 
lun ur. 
Bazı kimseler, sofralarmda sabah, akşam 

limon bulundurur ve her şeye sıkarlnr. 
Filhakfkn, yumurta salntasınn, yeşU sa ~ 

lataya, tarnmnya. bamya bastısına, yalan • 
cı dolmnya, ıspanak kavurmasına, semlzo ., 
ta. balığa, ıeytınyağlı enginara da yakıı}ır 

mı vakısır! (Devamı 7 inci sayfada) 
·····································-······················· 

A.rma.danın · 

İngiliz Amlrallık dairesinin tebliğini 
tarihi bir ve ika olarak kaydetmek ı;ı_ 
zımdır. Büyült Brltanyıı donanması 

rnüttcfiki Fransız donanmasının dü~
mıın eline geçmesine mini olın:ık Için 
onu kendine itaate mecbur etml tir. 
Bunun dahfl, açık lfı:ı.desl udur: Kuv
vd i Fransız donanınası şayet kcncli 
lhükıimetinin emrlnl tutarak kendi 
kendini silahından tecrlde veyahud 
dü manlara teslim olmağa katkı ay_ 
dı bir kaç hafta evvel ayni kumanda 
altmda müşte.rek gaye Için yanyana 
b areket eden bu iki azametll fno ÇRT. 

pışacaklar ve İngflb donanınası Fran. 
s1z fllosunu batıraenktı. Bunu yapına
ğa da rnecburdu. Şayed Fransız fiJosu 
düşmanların eline Keçmiş olsaydı, i _ 
talyan ve Alman cüz.ütamlarre bem -
ber mühim bir kuvvet te kil edeblllr -
di. Bu takdirde bugün Avrupanın gn-:-b 
kısmını bn.ljtanbaşa Istila etmiş nlan 
düşman kuvvetleri denirlerc tamami
le hakim olan İngniz kuvveUerUe bfıv 
ölçüşecek bir hale &"elmi olaraktı. Bu
~ün bütün imparatoı:luğım hayat n 
l'>tlkblt:l Için siliıba sanlmış olan fn _ 
,.Utere hesabına buna fırsat verrneğe 

imkan Yoktu. Büyük Arınadanın tarL 
bi vnıifesinl ~örmesi lazmıdı. Bo va • 
7.if~yi sühııletle yaptı ve Fransız do -
nanma.~ını da Büyük Britanyanın rl~

nlrl~re hakim bayrağı altriıa aldı. Ar
tık İngilterenin emniyeti yenDmez de. 
ni7 !i!Unhlannın hlmay~l altmcJadır. 

Bu beklenmive'D bir hadise de!fldl. 
Alman - Fransız mütarekeslnln lm -
zasındanberl dünya elkirını kur('ah _ 
yan F;ansız donanmaoııı meseleo-i ar _ 
tık kalmamı~ır. Fran~t7. remllerinln 
nerede tirluklan haftalana m~(lhtıl 
kalmLcıtı. Fakat dün-.a delzlerinln her 
no1<ta!'nndakt derlnllfinden her kö -
~Inde en küçük kaya parrasına ka -
dar bUen fn~loz bahrln<:l dünkü miit_ 
tt'fikl olan donanmanın lrl üzerlndr: 

idi '9e tım Framoada mütareke ko -
mi~·onu toplanıp Franc;'f7. ordusunu 
~i15.hından teerld muam~leslne bll.!fln. 
dıfı ~n İng-lll7 donanması da Fransız 
fllosunu kendi kumancl:loııı altına al -
dL Bu suretle mütarckenln en mühim 
kısmını Fransa Için tatbik etmek l"e 
Almanya. İtalya için de tatbik ettlr -
m~k Imkanı ortadan kalktı. 

Bundan sonra müt:ırekenin müs 
temleke'ere ald abkamını tatbik et _ 
menln de Imkan ve ilıtimall kalnuı _ 
mıştır. Bu mü!'ltcmlekeler mukave -
md edeıien;e hiç bir düşman kuv _ 
vetl onlan tazyik edemez. RfuHselrri 
be.kliyellm! 

~,..Ls,. 
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Telgraf, Telefou Ve Radyo· rleri 

Milli paraşüt kolunun 
gösterileri Edirnede 
heyecanla segredildi 

~ Edir~e, 5 (Telefonla) - Trakya hal
' 1.ının g~~lerdenberi sevinçle beklediği mil

ı paraşut kolunun gösterileri birbiri ardın-
ca Çorlu, Lüleburgaz, Babaeski ve Hasköy 
~erdanlannda yapıldıktan sonra dün on 
ın erce halkın hazır bulunduğu Edirnenin 

~al s~ö-!" sahasında muvaffakiyetic icra c
uı mı$tir, 

Dü k"' w d f n ~ yagmurlara, programın birkaç 
e a tadıle uğramasına rağmen on binlerce 

halk Umum· M··r · K" o· 'k b .. ' • ı u ettış azı.Jll ı rı , aş-

r::u~avır Sabri Öney, Edirne Valisi Ferid 
H om er, Parti reisi F eri d Çardak. h, 

ava Kurumu ve Türk.ku•u mü-
m ·n . ~ 
ejı en ve civarlardon gelen he-

Yet er olduğu halde uçu~ sahasını 
~amamen doldurmuş bulunuyordu. Genç 
h avacılanrnız paratütlerle muhtelif atlama 

areketleri ve uçuelar yapmıştır. Uçuşları 
he atiayaşlan müteakıb sahaya gelen genç 
b avacılanmız halk ve davetiiieric beraber 

ir arada yemek. yemi,ler, ve '4 de hare-

kEedt' etmişlerdir. Kahraman tayyıırecilerimiz 
ırn .. · d e uzerın e muhtelif uçuşlar vaparak 

halkı selami ı L"l · ist'k . d anuş ar ve u eburgaz, Çorlu 
ı arnetın e uzaklaşmışlardır. 
Halk tayyarecı'le . . . .. ·ı . . h 

rımızın gosterı erını er 

yerde sevinçle, iftiharla candan takdirieric 
karşılamıttır. 

Hele paraşütçüler arasında Türk. kızla
rının bulunuşu ayn bir iftihar vesil~ıi teş
kil etmietir. Bayan Edibenin yere iner in
mez, köylü kadınlar tarafından kucaklanı
şı ayn bü- heyecan sahnesi yaratmıştır. Ay
ni gösteriler Babaeskide tekrarlanınış, halk 
tayyarecilerimize karşı coşkun tezahürat 
göstermiştir. 

İnönü kampı açıldı 
İnönü, S (A.A.) - Bugün Türk Hava 

Kurumu başkanı Şükrü Koçak inönü kam
pının yaz devresini açmı' ve büyük bir ye
kuna yükselmit olan talebeyı, tesisatı ve 
başLyan mesaiyi teftiş etmiştir. 

Şükrü Koçak bu münasebetle gençleri
mize başladıklan işin ehemmiyetini, gir
mekte olduklan kahramanlık mesleğinde 
muvaffak olmanın sırlarını anlatrnı~ ve 
Türk havalarının lcendilerinı beklediğini 
söyliyerek gençlere muvaffakiyet temenni
tinde bulunmu~tur. 

Bu sene kampın mevcudu geçen senele
re nazaran yüzde otuz kadar fazladır. 
Kampta 500 ki,ilik bir mc.vcuda göre ha
zırlanmış olan tesisler bugünkü mevcuda 
nl\zaran artık kafi gelememektedir. 

Ruzveltin devamlı bir sulhün 
tesisi için 5 şartı 

Hyde-Park 5 (A.A,) _ R t . 
Gazete il e u er· 

1ı bir s~üer topla?tısında Ruzvelt, devam-
tüıen b n tesıst lÇln kendince lüzumlu gö. 

eş şartı zlkTetmıştır: 

ta~ı;!orkunun izalesl. Halk tayyareler ta
~er bl bombardunan edUrnekten veya di. 
k r milletin tnarruzuna u~rnmaktan 
orkrnamaııdır. Bu şıırtın tahııkkuku için 

ınuıetıer sllil.hlarını bırakmalıdırlar. 

4 
2 - .Matbuat hürriyeti. 3 - Din serbestlsl. 
- Fıklrlerlnl söylemek hürrlyeti. 5 - Za

rurete kar~ı ma.suniyet. 

tü~uzveıt, mll!etıer arasındaki tıcart ve küL 
el Sedler ll~vedlldll;I takdirde bunun ta.. 

hakkuk edebileceğini söylemiştir. 
Relslcümhur, k.oriPnratif devletlerin veya 

İtalya, Almanya ve Sovyet Rusyada bulu -
nan hükümetler gibi hükümetlerin, demok
rasilerden daha müessir oldu~unu açık bir 
surette kabul etmiş ve kanuni, icrai ve hu -
kuki sahalarda mevcud rnürakabe ve müva
zene fikirlerile Amerikan sisteminde tanh -
hurların tabii oldu~unu beyan 'etmistlr. 

Relslcümhur, işaret ettıti bu noktaların 
sebebini söyliyerek, büyük blr kısım Ame -
rikalıların müessir olması dolayısile korpo_ 
ratl! hü.kfunet şeklinin kabulü lehinde rey 
vennl$ olmalarına tees.süfünü bildirmi~tlr. 

~eni Rumen hükümetinin beyannamesi 
Yheni Rumen hükümet' • L ----.-~ı-·ın _ __ Ro_m_a mihveri tarafından lhdas edilen 
Bukre, 5 _ Rado UUn ueyannameaı 
Yenı atgurtu hü r aJ~nsı bUdiriyor: sistem dahUinde bir bütünleme siyaseti ta-

bir beyannameyi kürnetı rnemlekete hitaben kib etmek niyetlndedlr. Bu siyaset, siyasi bir 
~e şöyle denUm.ek~e.şdl::.tınişttr. Beyanname- reallzmln ifadesi detll, millet hissiyatının 

Memleket dış ve Iç • la sadık tercümanlan olan azasının siyasi ve 
ler kar.şısındadır D P nda kat'i mesele • ideolojik telA.kkilerlnin mantık! bir netice -
;,;_ · ~ sahada hükümet Ber. sldir. 

ya bunlara ne 
(Baştarafı 1 Inci sayfada) 

Raporda, enzcümle şunlar söylen _ 
nıektedlr: 

00 
• Kafk~ada petrol ha valisinin 

kA~balanma hazırlıkları, bu hare _ 
n ne kadar müddet zarfında va 

PılııbUece~inln hesab edUmesl l ~. -
kün kıl n mum
Yast ncak bir dereceye gelmiştir. Sl. 
le.me şeraıt: Muayyen blr müddet bek
b .... k m~cburlyetinde de~iliz.Bu teşeb. 

usun Turklerle blr anlaşma mevzuu 
yapıımasına lüzuın 
böyle blr "YOktur. Esasen 
olduh teb anl~a akdinin lmkft.nsız 
iki Fransa eyyün etmiştir. Türkiyede_ 
hakıkında ~~YU.k elçisı bu meseleler 
ra;por verm~:"ete teferrüatlı lbir 

Hdlen Türk! 
uçmak ~e ye arazısı ü~rinden 

adlma~a ya~zy~~~~~kol~~~ gı::ey~ 
anlarının e.mri 1 sı daha az m ze flmade kılınma. 

dun vnsıtal:::.~~~u~h.cıldtlrd. Başka yar. 
e emeyiz. 

Her Wrlü ihtiyaç lçln nı 1 liyatı Haleb N a zeme nak. 
- trseybin demiryoU 

rlle yapılacaktır. Türkıyeden a. 
si dolayısiTe bu hattın kullgeçme -
Için - anılması 

musaade lstih.sal! zımnında ev 
velinden te,ebbüsatta b 1 -
lüzuın kt u unmaınıza 

YO ur. Zira eski anlaşmalan 
mız bu hususta bize bütün serbestıyİ 
vermektedir. 

Müddetıerin talunlninde a.şağıdaki 
hususatı nazan itibara almak icab e
eder: 

':- 7 Bu mevsimde pek az me~ai
ye ıhtıyaç gösteren hava meydanla
r~.nın .tanzimi. Bu i~ler için 1 5 gün
lukabır müdde.t tahmin edilmektedir. 
d Id - Demıryolları ve depolann 

o urulması işi «mnkns, ray, kab
lo ıı 15-20 gün. 

C - Fransız orduları için, mah
rukn_t. mühimmet, kıtant ve müte
harrık malzeme nakliyatı 56 katara 
ihtiyaç göstermektedir. 

24 saat içinde 4 trenin hareket 

ettiği farzolunduğu takdirde nakli
yat IS gün devam edecektir. Kıtaat 
nakli için ayni müddete ihtiyaç var
dır. Binaenaleyh cem'an 30 giin la
zımdır. E.ğer «A» ve «B» fıkraların
da yazılı işlerin ayni zamanda İcra 
edilebileceği nazarı itibara alınırsa, 
demiryolu malzemesile Ingiliz ve 
Fransız ordulannın iaşesine aid mal
zeme derhal sevkedilmek şartile, en 
az 4S-SO gün lazımdır. 

Bu müddetlerden ba~ka, bombar
dıman tayyarelerinin nakli ve hazır
lanması için lüzumlu olan zamanı da 
nazarı dikkate almak icab eder. 

Fransız hır.va filolarına gelince: 
Bunlardan hiç birinin hareket~ geç
rneğe hazır olmadığı kaydedilmeli
dir. Hava ordusu yüksek kumandan
lığının verdiği malumata nazaran pi
lotlann antrenmanı için iki buçuk 
aylık bir zaman elzem bulunmakta
dır. Fransadan veya ,imali Afrika
dan vürudu belelenilen Glenn Mar
tin tipi gruplannın da az memnuni
yetbahş bir halde bulundukları pele 
muhtemeldir. Lüzumlu olan müd
det tayini hususunda fikrine müra
caat edilen Ortaşark İngiliz hava 
kuvvetleri kumandanı da. bu tayya
releri kendisinin de henüz almamıt 
olmasına binaen, cevab vermemit
tir. Binaenaleyb bu hareketin Hazi
ran nihayetine ve Temmuz bidaye
tine doğru İcrasının derpit edilmesi 
en ihtiyatk&,rane bir hareket olur. 
Bizzat hareket birkaç gün devam 
etmeli, infilak ve yangın bombala
rile tahribi bilhana tesirli addedile
celc noktalann masif blr tekilde 
bombardıman olmalıdır. 

Maamafih mevzuubahs miiddet, • 
bu bombardımanın üzerine icabında 
düşman tarafından ittihaz olunacak 
mukabil tedbirlere kartı koyabile
cek bir vaziyette bulunmak urure
tinde olmaaı ttibarile T4rklye içia 
de lAzımdır. 

E 
Alman ajansının neşrettiği 

vesikalar 
Yazan: Selim Ragıp Em et; 

O kuyucularımız, · gazetemizin kısmı 
mahsusunda D. N. B. denilen Al

man istihbarat büro!lunun dikkatle oku
maktan nefislerini menedemiyecekleri bazı 
neşriyatına tesadüf edeceklerdir. Mesele 
1udur: 

Birkaç gündenbed gerek Berlin, gerek 
Roma radyoları memlek•etimiz hakkındR 
bir takım neşriyat yapıyorlardı. Bu neş:-i
yata göre Alman orduları F ransada hare-
~atta bulunurken Şarite ~amındaki Fran.oıız 
ıstasyonunda F ran;ıız erkanı hıubiyesine 
aid bir takım vesaik ele geçirmişler. Bun
ların bir kısmı F ranıa ile İngilterenin şimali 
Avrupada yani lskandinavyada yRpınayı 
tasavvur ettikleri harekati\, bir kısmı da 
ayni memleketlerin Almanyaya p.:trol ve 
benzin ihracına mani olmak i~iıı Baku pet
roJ kuyulannı havadan bombardıman et
mek. hususunda o zamanki ıniiıtefik ordu
lar başkumandam general Gamlen tarafın
dan tanzim edilmiş tıuavvıır ve projelerden 
ibaretmiş. Mevzuubahs vesikalar arasında 
Fransız seEiri M. Massiglinin Haric-i ye V t>-
kiümizle bu bahis etrafında vukubulmuş 
bir mülakatının esaslarını ihtiva eden ra
poru da mevcudmus. Bu mülakatta, Bay 
<:)ükrü Saracoğlu hllreket iisleri lrakta 
resıs edilecek olan beşi F ran•nz, dördü In-
giliz olmak Üzere dokuz tavyare bölüğü
nün Bakuya gitmek üzere Tiirk havaların
dan uçmalarına i~:nazıayn edilecekmi~ gi
bi bir vadde bulunmuş. 

Fransız sefiri M. MMsiglinin Hariciye 
Vekilimize yolladı~ı ve kısmı mahsusumuz
da okunan mektub hakikatin neden ib;ret 
olduğunu izah ettiği gibi o mi.ilakatta, ona 
atfedilen bir mahiyette mevcud olmadı~ı
nı kaydeylemek suretile hem bir kadirşi
naslık göstermiş, hem de tarihe hizmet 
etmiş oluyor. 

Vesikalar dikkatle gözden geçirildiği 
zaman göriilür ki bunlarda Türkiye Hnri
cive Vekilinin müttdi'c tayyar,.lerinin Ba
kuva müteveccihen havalRrımıı:dan geçme
lerine mÜs81\desini bildiren ,arih bir kayıd 
bulunma<ıı şöyle dur,un, \\levgandın Tl\po
rundan da va.zıhan anlasılaca~ı veçhile, bu
nun tamamen aksi beyan ,.,lunmaktadır. 

Bu vesikalarda d;kkate cıupacak olan 
nokta şu ve bu değil. Türk rümhuriyetinin 
taahhüdlerine karl!ı gÖoıtermeyi vazife bildi
~i çok dakik riayetki\rlıktır. Ayni zamanda 
da taahhüdleri haridnde herhııngi hir ha
rekete sürüklenmem~k hu.oıu~undaki basi
retkar, düzgün sivasetinin hir dı>Iili daha 
tebellür etmi~ bulunacaktır:- Kald• ki Tür
kiye ile müttefikler arasında aktedilnıi~ o
lan ve muahedeyi tRmamlayıcı bir cüz ha
l"nde bulunan protokol mahı:a Türlc Cüm
huriyetinin talebile meydana g~tirilmi.oı bir 
vesikadır. Sayed iki yüzlü bir siyR!!et takibi 
mevzuubahs ol~a idi, ne bövle bir vesika
nın ilavesine tarafımızdan lüzum ~Österilir, 
ne de zaman zaman zuhur etmi~ bulunan 
fırsatlardan i~tifade etmem,..k gibi bir ha
reketsizlik izhar olunurdu Biitjj,.. bu ahval. 
memleketimi:zin, giristi!ii taahhiidlerle sadc
ce ve münhasıran bir crotorlefansıı müda
fnai nefis tedbiri almak ioıtemekten ba~!ta 
bir şey yapmamış olduğunu ve bunun ha
rir.inde herhangi Makyavelik hir plan ve 
bir düşünce ile alak.ıdar bulunmamı, oldu
ğu anlaşılır. Yeter ki bu hal, hüsnü niyetle 
aniaşılmak istenilsin. Bütün bu noktaları 
birer birer izah eylerken nihayet ~u nok
taya·da işaret etmek lazımdır ki M. Massig
li bugün, Almanyanın da kendi!'line itimad 
ettiği Fransız hükumetinin bir mümessili
dir. Bu sıfat ve salahiyetl~ izahatının ayl'ı 

bir hususiyet ve kıvmeti olmak gerektir. 
Biz burada, bir hakikatin dah:ı bu suretle 
vüsuk bulmuş olmasın:ı hizmet etmesi~den 
dolayı kendisine teşekkür ederken dost~n 
da, düşmanın da açıkkalbliliğimize i~anma
sını umumi selamet bakımından samirni
yetle dileriz. 

5eli~n &.o9Lft Cnıeç 
·----·--·-·-------·· ... ···-····-·---···---

Askerlik 
kanununda. 
deği,iklik 

Ankara, S (Hususl) - Askerlik. kanu
nunun 94 üncü maddesini değiştiren kanun 
llyihası Meclis nıznameaine alındı. Layiha 
eıa.alanna göre. askerliklerini bitirip terhis 
edilen efraddan 3 ay içinde bir gilna özür
leri olmaksızın te~ere ve cüzdanlarını §U· 

belerine kaydettırmiycnlerden SOO kuru~ 
cezayı naledi alınacaktır. 

Ilk veya son yoklama zamanlannda ya
pılan ilan üzerine yoklama memurlarına 
veya askerlik tubelerin.e ve elçilik ve kon
soloaluklara bizzat mnraeaatla veyahud 
yazı ile veya batka blrW vasıtasile hüviyet 
cüzdanlannı göndererek k•nun ypklama

yaptı.rmtaıan nıhıath ve ihtiyat erat ta 
... -aı::r c:ozaludınlacaktır. 

Alman ajansmm kötü niyeti 
<Ba.ttarafı ı Inci -.,-lada) paktı çerçevesi dahilinde akdedilerek Ce -

nevrede t~il edilen ve Türklyeyi bağlıyan 
sulhtan aonra, Türkiye, askeri kuvvdtini bir yardım muahedesinin tatbiki veya Tür,. 
arttırmak. için Finlandiya halkı dersinden kiye, bizzat muhasım olduğu takdirde, Iten
istifade etmiş olan bir Rusya ile tek ba1ına dkinin yakın bir harb tehlikesinin tehdidl 
karşı kartıya kalırsa, atinin ne olabileceği- aıtında telA.kkl ederek, mütte!iklere müra. 
nin burasını düşündürmesi tabiidir. caati halinde, Karadenize harb gernilert gön-

Hükumet bu haleti ruhiyeyi tamamen dermej!e salahiyettardırlar. 
bilmemezliğe gelemez: Şimdi ihtiyatkarlığı 
da geniş bir mikyasta bundan ileri gelmek- Şimdiki halde, bu şartlardan hiçbiri ta -
tedir. Yarın garb cephesinde _ mahdud hakkuk et.mlş değildir. Karadenize girmemiz, 

h zatı devletinizin de işaret etti~lnlz gibl, Tür. 
ma iyette bir hareketle bile olsa - hakimi-. kiyenln hayırhalıane bir kararının neticesi 
Y.~tımiz. gayri kabili inkfu bir ,tekilde teba- olabilir. Bu karar ise saklamamak icab eder 
ruz etsın, yahud da geni' mikyasta bir Al- ki Montreux'de bu memleketıerln kabul et. 
man taarruzu kara veya hava müdafaamtz 
kar~ısında k.ırılsın, Türkleri derhal, daha liklerı taahhüdata mugayir olaca~ından, bu 

sebeble Sovyet Rusya ve İtalya gibi muka
cüretkar ve müteşebbi~ bulacağız. Sunu 
söylerneğe ce~aret etmeliyiz ki, Türkler, veleyl lmzalıyan ve ona iltlhak eden ~u ve-
halen, bize karşı ne k:adar sempati duyl\r- ya bu devletin protestosunu tahrik edebilir. 
larsa duysunlar dayanılmaz bir faikiyete Bu ~erait altında, Moskova ve Roma Alman 
malik bulunduğumuz his~ini taşımıyorlar. oyununa pekal§. hizmet etmek ıstiyebilir • 

S40-S41 numaralı telgraflarla anel hat- ler. 
ı Bundan manda. kendi arazisine veya harb 
arını bildirdiğiniz mühim projeler hakkın-

d k 1 ve ticaret gemllerine karşı mütevecclh bir 
a e se ansınızın serdetmemi isternek lüt- tecavüz hareketinin mefkudiyeti hallnde bi

funda bulundukları mütalealarımı arzet-
mezden evvel şu belli başlı mü lahazalan le Sovyet hükümetinin, Bo~azların mfitte
h 1 flk kruvazörlere aÇ1lmasını mukabil tedbir• 
atır atmağı lüzumlu gördüm. Bu mülaha- ler 'ıttiha:ı:ını muhik gösterecek bir harb te-

zalar, dermeyan edeceğim bazı ihtirazl ka- zahürü olarıık nan et.mesi muhtemeldir. 
yıdları ve üzerinde ısrar edeceğim hazı ted-
birleri pqinen izah edecektir. Teısebbüsiimiizün neticesi olarak muhasa. 

Bakuya müteveccih bir havl\ hareketi matın patlak vermesi ihtimali hiç blr vakit 
ile Karadenizde bir deniz hareketi Türkler miistcb'ad addedilemez. Ve bu vaziyet bizi, 

mutasavver tcsebbfisün Türkiyenin mü 
zaviyesinden bakılınca gerek teknik gerek- dafaa.•;ı bakımından , tevlid edeceği tesirler 
se siyasi bakımdan büsbütün ba~ka ba~ka ve aklslerle meşgul olmamızı icbar edebi _ 
~erait altında gözükmektedir: Iir. Blnaennleyh Baklıye karıJı yapılacak ha-

l - Cezireden kalkılarak Baku üzerine reketin ıstUzam ettlre'bUeceği, aynl mühlet 
yapılacak bir hava hücumu Türk arazisin- ve ayni tedbirlerin ittlhazı icab edecek 
de, Van gölü ile Urmiye gölü arasında u-
zanan dağların, yani iki liç sene evvel Türk tlr.Nihayet, Karadenizde kontrol hareketi 
ordusunun sistematik bir şekilde yaptığı hangi şerait tahtında ıcra edilebilecektir? 
şiddetli inzibat harekntı netice•inde genio: Sovyet, Rum{'n, Bulgar veya İtalyan ge _ 
mikya!'lta nüfuııu azalmı~ olan Tiirk mem- milerini esas Itibarlle kontrol etmek ve mu. 
lekeli üzerinden 200 kilometreden az bir aveneye tl\bi tutmak, Kafkasya Umanlarlle 
uçu!lu istilzam eder. I·J:çbir mühim insan Tuna a~ızlnrı ve Bulgar sahill arasında mc-
camiacıı i.izerinden uçulmıyacak ve tayyare- kik glbi gidip gelen Sovyet ve İtalyan pr.t
ler gözükmeden bile geçebileceklNdir. rol gernilerine açık denizlerde yapılaınıyan 
Mevcudiyetleri ol!'la olsll köşede kalmı~ muameleyi tatbik ederek avnı şeralt tah -
polisler veya jandarma kuvvetleri tarafın- tında muayene ve bahri kontroldan geçir • 
dan haber verilebilecektir. E..oıl\!'len garba mek menuubahs olacaktır. Muavene edılen 
doğru bir kavis yapılmak ve Iranın !!ima- ı:tPmUerln bir bahrt Usse sevkedilerek orada 
linden sapılmak suretile Türk anızisi üze- kontrollerinin yapılması ve hamulesinin tah
rinde hiç uculmaması da mümki.indür Eğer livesı Için de bunların müsaderesl Icab e _ 
hareket Üssü olarak Cezire verine Irak kul-

. Id der. 
lanılacak olursa bu netice ehveniyelle e e Bu liman , Türkiyeden ba~ka nerede olabl. 
edilebilecektir. Ur? Mahremane olarak J!ÖSterllecek kolay-

Bu vnzivetl Snracoğlunun 529 numaralı h!rlar da kO.fi gelmlvebiltr. Denilebilir ld, Tür. 
telgrafımda C4 numaralı vesikal va:ı:üı lhti. kive, do~udan do~ruva mfıttefiklerle teş -
yarlle yakla.c:tırınca Türki~e hiikflmı-tlni :!V- rlkl mesai eder bir vazlvette bulunacak ve 
velden haberdar etmenin, ondan hlc dejt!lse Almanva kendisini bir muhn.o:ım vazlyetin -
manen, toprakları üzerinden ucmak mü.sa. de telAkki edı-cektlr. Simdlkl halde bu tel • 
adesini taleb eylemen!n , onu lü:ı:umsuz YPre trrııfın basında lz!lh edilen sebebiere blnaen, 
'>ıkışık vazivete sokmak olacajtı netice.<Jine Türkive hi\kfunetinln bu kadar Ileri gitme~e 
varıyorum . Onu. •bir emrivaki olmasa hile flmade oldu~unu zannetmlyorum. Başka tip. 
hiç de~llse vtıkubulmaktn ohn bir hAc'!c;e te bir hareket tasavvur edilebilir mi? Tür
karsmoda bırakmalı olan biteni haber ver. kiyenln !:ı.al Iştiraki olmaksızın Karadeniz
mek Icin harPkfıtın ~uku bulma~ını bekleme·. de metodik blr bahri kontrol terasının tat. 
li ve tavvarPler ucarken Türkiye semalann. bı ki hemen hemen kabU olmad~ı gibi bu 
dan gecme~e mecbur olmaları halinde -pc,L devletten t~mazlavn etmesinden baska bir 
nPn öziir dilemeli (haber vermekten ka.•HiPt- sev taleb etmekslzln. denizaltı gemUertnln. 
tı~lm mtına, remıt ihbardır, zira gerek ltı-n- Karadenizde de nakliyatı bozmak ve Alman 
dlslle gerek vfıksek kumandanbkla aramız - g-em llerini ve hatta Alman misaline tevfl -
rlakl ltimıırlkAr müna.c;ebet kendilerini t.ıı - kan hamulesi · Almanyaya ald oldu~u tesbit 
mamen blhab~r bulundunnamııa mAnidlr.l edilen muayenesl yapılmış ... gemllerı bahr -
Bizim lhtira7.kfı.rlı~ımız onu renelde etmek mak üzere süratli hareketlerde bulunmak 
q~.vle du~sun. ısıerini kolavlastırır. Sovyet icin geceleyin bo~azlardan geçmesını tahay-
huk\imetı nrnt~sto edf'cPk olur<Ja. Ankara vül etmek de zaiddlr. 
me.c;elevP. bigft.ne tutııldııl!:ıınu beyan edf'-biL · Me.c;eleyi izah etmekle lktlfa edlvorum. E. 
meU. Türk arazisi üzerinden uçıış vakl nlur- ~er bu hareket, teknik bakımdan kablll Jr.ra 
cıa bize ihtivatlı bir nrotcc;to vuku bulması Ise siyas! bakımdan Türkiye di~er devlet -
hile fena olmaz. Zira. vazlyet vahimle,ip ler' hakkındaki pro1elerlmiıden mal1}mattar 
Sovvetll'r harh hareketlPrile mukabele eder. lbulunmıvııcııih cihetle, mfittetlk kruvazör _ 
ler~e Türk h!ik\ımetı Btlyiik Mlllet Meclisi - lerln mlldahale~inden şüphesiz daha az mfiş. 
nin huzurunda tecavüz ini~iyatlvlnln Mo.cı - kül§.t d~urnbrıır. 
ıtovadon gPldi~lni ic;bat edebilecek vazlyP.tte Maamatih. bu suretle tahdfd edilmiş olsa 
olabilmeli. Bu takdirde mPmlekct efki\rı u- dahi böyle bir hareketin Tür·klye hü~me _ 
mıımivpc:hıln tamamını kendisine temin et- tın! çok nnzlk bir va?.ivete ilka cdecP.~inl, 
mL1 olacaktır. blnaenalevh Türk hükümetının maruz ka • 

Sovvet aksülô.mPli vukuu mfunltün olmao;ı ln,.nih tesirlerı düsiınmekslzln tatbikine gl -
dolavısiledir ki. Türkive Icin tevlid edP.ce~l ri!i:llemlvecei:{!nl kendimizden saklamamak L 
tesirleri vP binnetlee bu memleketin hangi cab eder. İşte bu vazlvet bizi, Tül'kiyenln tes 
~eralt dalı'linde knrsılamıı.k vaztvetlnde ka_ llhl hakkındaki mfilAhazalara sevketmı., bu
lacaib huımo:Iarilr. mpo:q;u! olmadan bövle bir ltınmaktadır 
hn.rekft.tı baslntmama~n ltina eylememiz t - Netice! mülahaz:ı.tım şu olacaktır: ŞimdL 
cab eder. ki 11hval ve şerait 1çlnde ve mfitehassısların 

Bu nokta hakkında mütalea serdi bana takdir ve tavin edecekleri bir mühletten s:m 
ald olmamakla beraber, henUz ı,arkt Ana - ra. en kolaylıkla orıtantze e<!Umesi mümkün 
dolu yaylasında kışın devam etmekte oltiu- olan hareket. Türkivenın Pnd~elerinl na • 
j;ınu. o arada tayyare meydanlarının he_ ıarı itıbara ala bileceğimiz nisbett.P, BakQ ü. 
nüz yerleri tayin ve tanzim edllmedi~inl be_ zerine yapılacak bir harekettir. Nihayet bu 
van etmek mecburlvetfndeyim. Malumatı _ hareketten elde edilecek muvaffaklyet öy -
ma göre. Zonguldak kömür haV"Tasile Karl\- le ne"'tteeler t~vlid edebUir ve Sovyet hare -
bG.k sanayi merkezinin bu verıere muhao;sss ketlnl o nisbette felce u~ratır ki. eıter bilsnO 
tnıı:lllz malzeme.'llnln teslim edllmeme.c;lne suretle lnklşaf ettırllebflfr.,e. muvaffakiye
mebnl, hava taarruzlanna kar~ müdataası timizden cesaret alan Türkiye, belki Kara -
henüz temin edilmedi~! clhetle Türk Jktı _ denizdeki bahrl kontrol amt>llye.<ıinln daha 
sadiyatı için hayatt ehemmlyetı haiz olan milsaid ~ratt Içinde lerası hu.susunda bize 
bu iki noktayı Sivastopoldan yapılacak bir daha kolay1ıkla yardım edebilir. 
ha va taarruzuna maruz bırakmanın ~ok lh. İm'T:t : 1\h-.oılf'll 
ttvatsız ~lr hareket olacaitını da söylemelf - .................................. ................................ -

yim. Askerl müteha.cısıslar en lUzumlu lla - SON DA Kl.KA 
ruhklar için bfrlı::aç haftalık blr mühlet ta-
leb etmezlerse hayret ederim. 

2 - Karadeniz meselesi ve bu sulardakl 
na.kliyatm Sovyetlerin yardım!le Alman !h. 
ttvacatının te.mtnl hususunda arzettiği ko_ 
lo.vhklar nazarı dikkatimi celbetmekten fa_ 
ri~ olınamıı,tır. 

Almanya Fransız filosunun 
silahlarını muhafaza 
etmesine izin verdi 

Meseleye bir hal şekli bulunma.sının kolay 
olmadı~ını maalesef tesllm etmek Icab eder. Londra 6 (Husu.st) - Oran hft.dlscs1ni ~iL 
Bo~azlar mukavelesi muclblnce müttefik dev tealub Almanya Fransız. donanmasının .sı -
ı tıe hasım btilunıdukları takdirde MU _ lAhtan tecrid edllmeınesıne müsaade etml.t
ı:ue:· ~~yetinin taranna hareketlerint tir. Bu karar mütareke komisyonu taratın • 
tevfik etmeleri veya gene Milletler Ceınlyett dan P'raDB1Z hükfunetlne bUcllrUmJttir • 



( S ehir , . Ilaberieri ) 
Şark şimedifercilerinin davasi tahkikat 
hAkimliğinden mahkemeye intikal etti 

Tasfiye halinde~i şirketin memurları hizmet senelerine 
mukabil ikramiye verilmesini istiyorlar 

üniversiteiiiere bugün 
merasimle diplom~lar1 

tevzi edilecek 
Üniversitenin m uhtelif §Ubelerlnden me

zun olan genÇilere diptomaları bugün ö~Ie -
den evvel meraslmle tevzi olunacaktır. 

Üniversitenin kuruluşundanberi Uk dera 

Asliye 1 inci tıcare~ mahkemesi tahkikat! Davacılar, bu h usu.su teyid edeeek bazı olaralt yapılmakta oıin bu mer~im m üna-
ibAkiınl~ce tetkik edilmekte olan tasfiye ~hidler de göstermi~Jer ; bunlar, tahkikat sebetlle Üniversite ldnr~i Icab eden hazır
haUndeki Şark Şimendiferlerl Şirketile me- hAklınli~inde, filbakika kendileri enelce lıklan yapmıştır. 
murlan arasındaki lhtiltıfın ilk safhası ne _ şirketten vazifelerini terkederek, münaslb Mera.sime saat 10 da ba_,lanacak , Rektör 
ticeye varmıştır. bir ikr.ımlye aldıklarını söylem~lerdlr. Cemil BDsel bir a~ nutku söyllyecelttir. MiL 

Evvelce de yazmış olduğunuz gibi, şirketin Şirket t ekllleri ise, buna itiraz ederek, ez. teakıben her fakülteden mezun olan tale~-
hükfımete geçmesi iizcrlne vnzi!elerlnden cümle fu mütaleada bulunm.uşlardır: terin isimleri okunaeak ve her fakülteden 
ayrılan memurlar, kendllerine vnzi!clerne - İki hlidise arasında fark vardır. Bngün dekanın seçti~ ge.n1;ler birer nutut söyliye
mfttenasib bir l..kramiye verllmesinl istiyor - tazminat istiyen davacılar 4lıketin bütfl _ rek tİniversiteden ayrıldıkları bir sırada 
lardı. ŞirkcUn imt.lyazı hükümete satınası metçe satın alınmasından dolayı .ııirkettekl dp,ydukları hisleri anlataeak, hocalanna te
üzerine, kendi mükteseb haklarının nazara vazifelerinden ayrılmışla.r.dır. Binaenaleyh, §Ckkür edeceklerdir. 
alınmad~ım nerı süren davacılar; esas~n blr hak iddia edeme"ıler. Talebelerden sonra. Maarif Vekili Ha.«an 
bunun teamillden oldu~unu beyan ederek, Hftdlsenln tahkikat safhası, böylece netı. Ali Yücel blr nutuk .söyliyecek ve mezunla -
evveleo şirketten ayrılan memurların daima ceye vnrmı.ş ve dan tahkikat hlk:imlifln _ ra diplomnları dağıtılacaktır. 
bir ikramlye ile mükafatlandırıldıklarını den, mahkemeye intikal e~Ur. Bugünler. ---

söylüyorlardı. de. muhakemeye bll4lanacaktır. Merdivenköv cinayeti 
Sinemacılar yaz saatinin Bir kahvenin saçağıyle • ·k 

tatbikinden zarar çardağı çökerek Qlttl çe esrarengiz 
gördüklerini iddia ettiler iki kişiyi yaraladı bir mahiyet ahyor 
Şehrimizdeki iliincmad..ıla.r dün beledlyeye Dün ak~am saat 20.30 da, Sultanahmed 

müruaat ederek yaz saatinin tatbiki dola- mcy<lanındaki parkın ka11ıınndaki kahve
yıslle sinemaların gece seanslarının açılış sa. lerden birinin eaçajl ve çardağı çöker.ek 
a t.lcrinde blr de~işiklik yapılmadığını ve ha- iki kişinin yaralanmasına sebeb olmuştur. 
va aydınlık iken sinemalarm açıldığını, hal. Yaptığımız tahkikatıı göre hadise ~öyle 
lon bu yüzden .sfncmnlara gelmedi~ini Ileri o1muştur: 
süreret sinemaların daha geç başlamalarına Parkın karşısındaki A hmedin kahveeinin 
m ü.saade isteınlşlcrdlr. önündeki çardaklı kısım, ve bu kısmı tutan 

Yaz saatinin tatbiki hakkındaki koordi • saçak, yağmurdan çürümüş ve nihayet dün 
nasyon kararına göre saatlerde hiçbir şekil. ak§am Ü7.erindeki ağırlığa dayanamıyarak 
de t4dllftt yapılamıyaca~ından sinemncıln- büyük bir gürültü ile çökmüştür. O !ırada 
nn bu dilekleri reddedilecektir. kahvede oturmakta o lan Celil ve Faik i

Fon Papen şehrimiz e geldi 
Almanyanın Ankara büyük elçisi Fon Pa

pen dün sabah şehrimize gelmiştir. 
Büyük elçinin bu seyahati tamamen husu

s! mahiyette olup şehrlmizde blr müddet is. 
timhat edecektir. 

simlerinde iki müşteri başlarından yaralan
mı:,lar ve Cerrahpa~a hastanesine kalrl ırıl
mışlardır. 

Balar tı1ehi kurtulmak iUere 
Bakır şilebinln tahlisiye işi devam etmek

tedlr. Geminin yükünün bir kısmı boşaltıl -
mU} ve müvazene oldUkça düıeltllmişUr. 

Gümrük ve inhisarlar Vekilinin beyanatı 
Şarabçılık serbest bırakılacak - Tütün satışları geçen 

seneye nisbetle daha iyi - Tuz istihsalatı artıyor 

Bir müddet evvel Merdivenköyünde başsız 
bir eesed bulunmuş, polis esrarlı bir cinayet 
knrşl$1Dda kaldı~nı anlıynrak, derhal tah _ 
kikata ba.slı:ımış, fakat uzun müddet devam 
eden nra.,tırmn1ar hiç bir netice vermemiş
tl. Nihayet, birkaç gün evvel bir tesadüfle 
ba.$.5ız cesedin başı toprak altından çıknrı!a
rıı.k, cinayeUn esrarı biraz cözülür gibi olmuş 
tur. Znbıta ve adl!yece yapılan tahkikat ye
ni bir safhaya girmlıs ve maktulün hüviyeti 
beledive çöp arnelesinden Mevlftd olarak, t.es. 
blt olunmuştur. 

Dün bu husu.~ta alandarların bize söyle. 
diklerine nazaran, maktulün Mevlüd o!du. 
gu kat'ilesmlş -..e hatta cinayetin faili de 
kat'1 olara"r tR.sbit olunm1ı~tur. Ancak •. ·mçln 
aleyhindeki kanuni delillerin ıtmall bir haf
ta zarfınfla knbn olabilecriinden. katilin is
mi şimdilik gizli tutulmaktadır. Yok.c;a. me. 
sele tamamen aydınlanmış .saVllmalrt.adır. 

Di~er tarpft.nn. bizzat tnhkikatı idare e -
denlerden bl .. zat Ise muharrirlmize av~rn 
~u sözleri .söylemb•tir:. · 

«- Hadi evi. rolt etraflı bir s~'kilrle t.ahk:•
etmelrteviz. Anealt, halen einnveUn avdm 
lanabilmfq hlc bir tarafı "O'k ur. Sövle_nen
ler. farıı1ivP ·ve lhttmnl hndudhrını 2ere _ 
mez. Makhıliin Mevlfıri ic:mlndP bir ıımı>lı> ol_ 

B ir hafttıdanberl şehrlmlzde tetkiklı>rde Tütün -.c tuz sa~lan hakkında da VekU m:ısı ltevflvetl de. ~ıı<:l.,..e bl.- lhtim:ıldir Eu 
bulunan Gümrük ve İnhisarlar Vekili Raif şunlan llA'te etmiştir: elbet. k:ıtı olnrak ıınlıı•ı1nm'~mı~tır. Hüla ' 
Karadeniz dün altşam Ankaraya avdet et - - Tütün sat~an bu sene :iyi olmuştur . .sa . siml'lflci halde elimi.,de bıı'Tl lnnrları ol : 
mlştir. G~n sene bu aylarda memlekette ne Ira_ maltla beraber, ne malttnl mah1mdur ne de 

Raif Karadeniz dün İnhlsarlar Umum Mü.. dar satılmamı.ş tütün mevcud olduitunu he. katil • • 
4ürlı.ıı.nnde bir muharrlrlmize beyanatta sablamı•tık Bu .... ne ı h b "'6 • " • '""" ay;n esa ı yapmı, Göriiliivrrr ki. avd•nlanmak i17PTP bnhın:m 
bulunarak. Cibali. Pnşabahçe, 13amontı, Te- bulunuyoruz Bu mukayesemlzden çıkan ne- Mf!rdlvPnköv cin:rvr>tl venk!Pn ,.ı'"maza gir 
klrdat fabrikalarının çal~a tarzından Uce bu sene elde bulunan satılmam11s tütün ml.ş bulummııcta ~lttlkce esrarengiz hlr mn
memnun old~unu, Bomanti fabrlkasımn mevcudünün geçen senekinden az daha az hivet almnlrt1ldı;. HfJrlise f' dPTP.f'P. · ı:rtrift v; 
tam kapatiye lle işler hale konuldununu, in. old~~u mcrkezindedir. Harlee tuz satısma kansıktır lti. meveud "ıht:maller ü~rinde 
ta edilmekte olan yeni rakı fabrikasının kı~- gelınce, bu sene bu satış az miktarda olmu,_ tahltikatı yapanlar dahi, ikiye ayrılmışlar
tan evvel tamamlanacaıtını söylemiştir. Ve. tıır. E~sen hnrlet tuz satışunız arzu ettı~ı_ dır. 
tn bundan sonra memlekette çarabeılığı tt'..ş. miz derecede inkişaf et.m~ de~ildl. Binaen- · ·· ·· ····· ·· · · ········ ·························· ···· · ···-· · ... 
Tik \çin alınacak tedbirlerden bahsederek al ey h bu SP.ne bu ~at~n az olm :ısı ile za - '-r -K u"" c o k haberler ) demi§tir ki: rara girmis olmuyoruz. Tuz istihlô.kfıtı mem-

- Bu sene lspirto ve ispirtolu içkiler bak. letet dahilinde artmaktadır. 
kında yeni bir kanun lô.yibası hnzırladık Ankara llukuk Fakültesi - Ankara Hu _ 

İ Hdlen memlekette harlee tütün sat•cn ser. 
l.J'ıyiba cra Veldlleri heyetin!' sevkedllmiş.. ._.. kuk Fakultesinln Adiiye VekAletindcn Maa-
tir. Bu Hi.yiha Ue yapmak istcdi~z şey se- best rekabet ~ahasında cereyan etmektedir. rif Vekfıletlne devri hakkmdaıct kanun Bü. 
nelerin tecrübesine istinaden bu mevzu ü. ~u rejim de~ışmedlkçe muayyen ~irma vPya yük Millet Meclisinden çıkmış ve nlfikndar _ 
v:erlnde İrihlsarlnr İdaresinin nasıl çall§llla- ıır~P.tler tararın~an daima biiy_uk partJJcr lara tcbli~ olunmuştur. Maarif Vekfıletı An. 
ıma devam edece~nl kat 'i surette tayin et_ halınde • ha~ce tut~ n satılması mumkiin ola. knra Hukuk Fakültesi tedrisatını i'l1anbul 
mekUr. Halen mer't olan kanunda muclb ol- eaktır. Inhısarlar ~areslnin Frruısaya yap- Hukuk Fakültesi tedrisat.ına U\"durmak icin 
mıyan bir çok yeni hükümler bu lllyilında tıj!ı .c;::ıtı.ş da bu şekılde olmuştur. yenı blr program hazırlamaktadır. Ankara 
derpif edilm1ştlr. Bundan b~ bu lflylha FabrJkalarımızın harfeden tedarıklne mee- Hukuk Fakiıltec;J önümüzdeki ders vılından 
De çarab irtihsall yenı bir ~ekle glnniş ola. bur oldu~u maddeler şüphesiz vardır. Biz iUbaren bu yenı programa göre faaliyete ge. 
eakLır. Şa.rnb lst.lhsallni memlekette serbest her çare,;e başvurarak Vf' her fırsattan L<>U - cecektir. İstanbul tJnıver~teslnden bazı pro
bırakmak istiyoruz. İstJyen vatandaş iste _ fade ederek 'bunlann tedarikine çalışmakta. fesörler Ankaraya gönderllecek ve Ankara 
dl~l yerde şarab imal edebilecek ve bunu is. vız. Bugüne kadar j_qJerimiz nk.c;aınamı<~~tır. Hukukunun kadro.su t:ıkviye edUecektlr. 
ted " i fiatn satabilecekUr. Buı;ldan sonra da a.ksamıyaca~ını ümid P.dl- • . . . yonız. Tari!tıı e..~ı-ler - Belediye bazı yıkıcıların 

Memlcketlmlzde ıyı bir mazisl olan şar:ı.b ellnde tarihi eserler bulundu~unu haber al 
sana,ytınin ibu sahada lnld.saf edece~ı um- Pa.~abahçe fabrlka.'lmın kuntlması lle al b h t M"" 1 1·d In • • . - mı.ş ve u usus a uze er ares ne hir 
maktayız. Şarab imalinde İnhis~rlar Idaresi kollü ıçkiler istihlAldnln artması arasında tezkere göndernıi.ştir. Belediye bu t.ezkercde 
m uvaffak olmuştur. İnhisarlar Idaresi. reh- n:ıtına.sebet yoktur. Pasabahı;~eki rakı tab- Müzelcr İdaresinin vılcıcılar elindeki eser
berlik için olmu.ş kalite 4nrabları üzerinde nkamız esasPn Ufl deiUldir. IstihHI.kl. aldı. ıerin .tarih! bir kıym~ti oldu~unu tesbit ot 
d e çalışmakta muhtelif nevi iizerinde tec - ifımız tedbirlerle te7.a.ylid .c;evrini durdurmtı~ tığl takdirde bunların çalınmış mal add~i = 
rObeler yapmakt.aaır. İyi .şarab yapabilmek ve hatta son zamanlarda ynptı~ımız hesab- lerck· geri alınnca~nı Te Müzeler İdaresine 
Için yalnız iinalAt.la deiUI. bilhassa onun larn göre bu ~ istlhlAki dcrhal yok derPce. verilece~ini blldinnlştfT. 
maddei ipt.idalyesinl veren ba~eılık lle de sine indirmek mümkün de~lldir. Bu muvaf _ . 
m e.<1gul olmak llzımdır. Bugünkü Iaallyı>t.i- laklyet üzerine. bu muvaffakiyet zarurt 0 _ Vallyı zl~aret - Belediye 411be müdürlerile 
m lz bu Iki sa!ba üzerinde cereyan etmekte. larak yavas yava.ş elde edilebilecektir. Fakat Şehir Meclıslnln fev~alflde toplantısında ~e
dir. Avrupanın muhtelif yerlerinden müt.e _ bir gün Türkiye de hiç rakı içllmiyen bir ç.nen heyet azala~ .dun rahatsız bulunan Va. 
addld çubuklar getirerek memleketimizin memleket haline gelirse yeni yapılmı.ş olan lı ve Belediye Reısı Dr. Lütfi Kırdarı ziya -
Iklimine hA.'! bir üzüm Upi elde etmele ça _ bu fabrikayı başka blr işte Jı:ullanmağa i ret ederek hatınhı rormu.şlar ve leU şifalar 
tı:şıyoruz. tAn bıılaea~. m. temenni etmişlerdir. 

Pazar 

. 
Geçen gün blr 

akıl llasıaıtesindc 

gnrlb bir lıMise ol. 
muş ..• 

Ola Hasan Bey Diyor ki · 

. . . Bir deli vızltc 

yapan doktorla ko -
nuşur.ken_. 

... Dünyanm bu 
vaziyetinde en rahat 
yer tııruı.rhanedir dl
bqynunn sanlmı, ... 
ıe bağırıp doktorun 

Hasan bey - Kor_ 
kanm zavaUıyı nkıl_ 
lnndı diye dışarı at
mışlardır. 

--------------------------
GELIP GÖRÜNÜZ ! 

BUtUn lstan bul ruılkı Için boıtucu 
sıcaklnra karşı sııtınak ... 

En son sistem Amerikan CUma
t isation tesi sıatile görOlmemiş şe
kilde salonları dmmt 3000 metre-

d eki • serin ve temiz hava lle 
yıkanım 

MARMARA sineması 

Seviştiğimiz Günler 
JANETTE MAC DONALD 

NELSON EDDY 

SARI ESiRLER 
'~--·PAUL MUNJ ~-.-# 

Satış ilanı 
Sandığı 

Gayrimenkul 
Istanbul Emniyet Müdürlüğünden: 

Mahmud Emin ve Mehmed Müslim Petgözün 28637 hesab No. sile SandığımiZdan aL 
dıkları 1000 liraya karşı birinci derecede ipotek edlp vadesinde borçlarını ödemedikle _ 
rinden dolayı haklannda yapılan takib fızer1ne 3202 No. lu kaıtunun 4<i ncı maddesinin 
matufu 4D cı maddesine göre satıım~ı Icab eden Balatta HamamimuhitUn mahallesi
nin Aynalıbakkal .solta~da Mkl 63 yenı 59 No. ıu kargir bir ev ne gene ayni mahallenin 
a,yni sokağında eski 61 yeni 57 No. lu diğer kargir bir ev ve gene ayni mahallenin Yo. 
~urthane .sokağın<la eski 16 yeni 20 No. lu dl~er kargir bir ev gene ayni mahallenin 
Aynalıbnkkal .sokağında e4i 65 yeni 61 No. lu diğer kArgir bir ev ve gene ayni mahalle
nin ayni sokağında eski 67 yeni 63 No. lu diğer kftrglr bir evin tamamları bir buçuk 
ay müddetle açık arttırmıya konmuştur. 
Sat~ Uıpu slcll kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmıya girmek ~iyen 

eski 85 yeni 61 No. lu ev tçin (78) ve gene eski 63 yenı 59 No. ra için 102 ve 
gene eski 67 yeni 63 No. ~in (68) lira ve gene eski 16 yenı 20 No. 
için 57, ve gene eatı 61 yeni 57 No. için de 7-4 lira pey akçesi ve. 
recektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur . 
Birlk:ml.t bütün -..ergllerle belediye re..<ılmlerl Te Vakıf lcaresi ve taTiz tutarne-tellilllye rü_ 
sumu borçluya alddlr. Arttırma şartnamesi 1617/940 taribinden itibaren tet.ldk et.mek 
lstiyenlıore Sandık h ukuk ~lert sen1.5lnde açık bulundurulacakt.ır. l'apu slcll ka,.W nsa_ 
ir Jüznmlu izahatta şartnarnede -.e takib do,yasmda T&rdır. ArttınnlJQ g1nn1ş olanlar. 
bunları tetltlk ederek mltılıta çıkanlan g:ıyrl me:lkul hakkında her şeyi ö~renmiş ad 'Ve 
ltıbar olunur. B irinci arttrrma 27/8/940 tnrlhlne müsadif S:ılı günü Ca~aloğlunda 
tlln Sandı~ım:zda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabllm~i 
için tekli! edilecek bedelin tercihan altl"'.mw icab eden gayri menkul mükelleliyetlerı_ 
le Sanr!~k alaea~nı tamamen geçmiş olması şarttır. Ak.s.l takdirde son arttıranın taalı.. 
hüdü baki kalmak şartlle 11/9/940 tarihine müsadil Çarşamba günu ayni mnhalde ve 
ayni saatte son o.rttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gnyrl menkul en QOk arttıranın 
üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu slcll!erlle sabit olmıyan alft.:kadarlar ve lrtita.k hakki 
aahlblerinin bu haklarını -.e hwıus1le faiz ve masarife dal: iddialarmı UAn tarihinden 
itibaren y!nni gün içinde evrakı mi\sbitt"lertl~ beraber dairemize bildirmeleri Uizım 
dır. Ba suret!e haklannı blldlrmemi§ olanlarla hn:.t!arı tapu .sielllerlle sabıt olmıyanla; 
aatı? b'!detinln payiaşmasından hari~ ,tıı1ırlar. Da!la fazla mnltımat almak isUyenlerin 
939/279 dosya No. slle Sandı~ız hukuk i§ltrl servl&ne müracaat etmeleri lüzu,. 
mu llfm clunur. 

*** Dİ K K A T 
Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan· gayri menknlü ipotek göstermek istiyenlere n a. 

Jıamminl~ını:.nn koymuş oldu~u kıymetin % 40 ını tecaTiiz etmemek iizere lhnle be 
deUnin yal"l.'lına kadar borç vermek sureti'ki kolaylık göstermektedir. (5799) 

ı 
Tahmin )lk 
bedeli teminat 

22107,50 1658,07 

168~!11.,00 1266,30 

ıs· an bul b elediyesi Ilinlan ı 
Ha.seld, CUrabpaş.a, Beyoğlu, Zübrevı hastalıklar hastanelerile 
Zeyneb Kamil doğumevinin yıllık lhtiyacı için alınncak çl~ ve 
pastorize süt. 
Hnseki, Cerrabl>a4a, Beyoğlu Zührevt hastalıklar hastanelerile 
Zeyneb Kı\mll do~umevinin yıllık Ihtiyacı için almacak sade ve 
tereya ğı. 

44775,00 3358,0 Ha.seki, CCrrah;pa~a. Beyoğlu Zührevt hastnlıklar h~anelerile 
Zeyneb Krunll do~\ımevinin yıllık ihtiyacı Için alınncak beyaz 
karaman eti. 

15868,?5 ı1190~6 Ha.seki, Cemı.hpaJJa, Beyoğlu Zührevi hastnhklar hastanelerlle 
Zeyneb Kamil doğumevinin yıllık lhUyacı için alınacak kuru 
erzak. 

Tahmin bedelleri lle Ilk teminat miktarları yukarıda yazılı mevaddı gıdaiye ayrı nyn 
+ın alınmak Ü2ere kapalı zarf usulile eksiltıneye konulmuştur. Şartnameler zabı.t ve 
1amel!t müdürlüı;ti kaleminde görülevektir. ihale 917/ 940 Salı günü saat 15 de daimi 

cncümende yapılncakt.ır. Tallblerin ilk teminat, makbuz vc.1a mcktublo.rı ve tMO l'ıllna 
ald Ticareı odası vesikalarile a490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacak
ları tekllt mektublarını ihale günü saat 14 de kadar daimi encümene -vermeleri Hi -
2Dndır. (5094.) 

Tahmin 
bedeli 

550.00 
900,()0 

940,00 
• 862.00 
2049,00 

2621,30 

3200,00 

4640 00 

ilk 
teminat 

-t1,25 
7-4.25 

70,50 
84.65 
~3.68 

Zeyneb Klmll Do!umevi için alınacak 500 kUo idrom pamuğu. 
İstanbul, Beyotlu ve Üsk.üdar sari hastalıklar mücadele mer • 
tezleri 1çin almacak 60 ton kriple maden tömürü. 
Haseki hastane:ıi için alınacak mutfak ve hasta levazimi. 
itfaiye müdürlü~ü için alınacak 260 kllo tösele. 
Taksim gazinosu için alınacak ha.sır koltuklar. 

ıga,oo Kaza muha.9ebeciliklerilc tahakkuk ve tahsil ışubelerinde mev -
- cud defterlerin tamir ve teclidl. 

240,00 K:ızaa~aç müessesatı i~ln alınacak 250 ton lfıve maden kömüriı. 
348,00 Belediye, daire, ~ube ve mevkilerlle hastane ve di~er Sthhi te _ 

~ettüller ve millhak bütçe ile idare olunan müesseselere alınacak 
kok kömürünün depolardan nakli işi. 

Tahmin bedelleri lle lik teminat mlktarl:m yukarıda. ynzılı Işler ayrı nyn açık eksut
meye konulmu,.tur. Şartnameler Zabıt ve Mmuamelat müdürlüğü kaleminde görüıe • 
cektir. ihale 18171940 Perşembe günü saat 14 de daimi encümende yapılAcaktır. Ta • 
liblerin Dt teminat, makbuz veya mektublnrı ve 940 yılına ald Ticaret odası veslkala -
rlle ihale günü muayycn saatte daiml encümende bulunmaları. (5642) 

,.,.,.,., 
nevalr ve müessesaltan tefrik edilip ıtfa!yede kurs gömıüş olan eklp şçfierinin ve. 

sitalarını almak üzere İt!alye Müdlrlyetinc müracaatları Uan olunur. c5813» 

Askeri liselere öğretmen yetiştirilmek üzere 
talebe alınacak 

ı _ A.o;kerl llselere askert ~retmen ~tt•tirUmek üzere Harb okulu kadrosuna alt.ı talebe 
ahnncaktrr. 

2 - Bu talebeler; Harb okulu talebesi olarak Ankarada Dil-Tarih_Coğrafya Fakültesinde 
yab:ı.ncı dU tahsnı görecek -..e a.skeri öğretmen yetiştirilecek1erdir. 

3 - Kabııl "'rt.ıarı. 
A - Harib okuluna firlş şartlannı tamamen ha~ olmak. 
B - Lise olgunluk imtihanını vennı~ olmak. 
c - Yabancı dil bilglsi yukan derecede bulunmak. 

• 4 - isteklilerden seçilmek suretne alınnca Ir tnlebeler ingilizCe, fransızca, almanca 
branşlanna taksim ve fakültenın 940 :941 tedrisatma iştirak ettirileceklerdir. 

s - İsteklUerin evrak ve vesikalarile Harb okulu komutanlı~a ve fazla tarsUAt almak 
.istiyenlertn de asterl liseler müfett~iğine müracaat etmeleri iU'ı.n olunur. (5470) 

Kayseri Belediye Riyasetinden: 
Kayseri §ehrinln hali hazır haritasının ilanal Işi yapılan teklif hnddl lA-yık görüldü
~ takdirde 14/6/940 Cuma günil saat 14 de kapalı zarf usullle eksiltıneye konulmuş 
i.oıe de talib zuh ur etmedi~lnden arttırma eltsiltme ve ihale kanununun 4() ıncı maddesı 
ınucibinec bi~ tarihinden Itibaren bir ay müddetle pazarlığa konulmasına karar ve
ril~inden taliblerln 14/'1/940 tarihine kadar belediye encümenlne müracaatlan ve 
•artnnmeyi İstanbul BelecUyesi Fen beyeti ve .Ankara Belediyesi imar heyetı fen ,er. 
litinde görebilecekleri ilAn olunur. (5256) 

Bugün L A L E Sinemasında ____ ._, 
Bu sene en çok be~enUen ve en çok ha&ılnt yapan 2 film 

1) 5 Kurnşla 
DEVR IALEM 

2) Son Şans 
JEAN GABlN-

(FERNANDEL) VlVlANE ROMANCE 



Sayfa tl 

• 

ranSIZ onaniiSI ue n i ere 
1 Hldiseter KarJ~smda J 

Eğlencesiz şehir 
<ıAdam, i§indeo evine döndüğü umnn 

... ngiltere, 3 T emmuzdanL · F d & oeıı, mnsız o- .... ......... ....... yAzAN . ...... ........... . 
nan~ası mcadesini halletmek hususun- ı . 1 

da kat i harekete gcçmi§ bulunmaktadır. Emelıli 6Brteral i 
Bu ~esele, l~gil.tere için, Fransanın müta- H. Emfr Erkilel 1 
reke ıstemek ahtıyacı hasıl old~ .. d _ 1· 
beri hayati bir ehemmi k . gun en c8on Posta. :nm ukeı't muharrfrl 

F d 
yet nzanmıştır. 

1 
.......................... - ..... ····-······· ... -·····= 

ransız or uları Som End wlUb 200 .ilh 'k .. ··k 
olduklan mralarda' r . vpe • ~-maedg •. mkkaybn tal rayıFcı ve :1· uçu gemiden 

I] h _ R yanı ans auım en mu re e o an ıansız fı 030 3 Temmuz 

ıevve 'F enıa h eynonun başkanhy:a bu- sabahı Ingiliz harb gemileri tarafından 
u nan raosız ük. ti" - _C!1._ ·ı b d I k ye m·· tla ume muttcu.ıı; ngı tere- or a anara basılmqlar ve Fransız gemi-

Jannı uracal a • ~nyaya mütareke tart- cilerinden tahliye edilmişlerdir. Bu •emi-
n ne cr olnb 1 .... • • • .__ • .. disini .trE k • ı ecegını sormak ıçın en- ICT artık Jngiliz donaı:ımasımn hizmetine 

m . ~ ı. ı a taahhüdlerinden ibri\ edil· g~ ;seyılabilir'ler 
eaını rıca etm' f 1 .1 F h 'i • • be de h ış ı. ngı tere ransayı ar- ıısxenderiyede bU!unan 'bir Fra-ı.r: ma-

iki hük~m ususunda iknan çalıştı ve hatta harebe gemisile 4 muhTib Te biT miktar 
sulh uke~;e devletin birleşerek harb ve diğer küçük gemiden mürekkeb bulunan 
mala mu ak . eratlannı biribirierine bağla- filo da 3 Temmuzdan itibaren kuvvetli ln-

rını te lif etti F k t F h"k~ · ·ı· f'l · müta k . • a ·n ransız u ·umetı gı ız ı osunun nczaretı altında bulunmak-
en İ re. 1~ hstemek hususı•nda musır kalın- tadır. 
d

' ngı ı~ iikUıneti, cevab olarak, Fransız C · · · 1 _ı 
onanma 1 il' l ezayırın şrma inaelci Oran limanında 

rı F sı ngı ız imanlarına gitmek f<!r- bulunan Fransız büyük ve küçük harb ırc-
ı e, d ransayı taahhüdler:inde tamamile ib- ·ı · · 1c J 

ra e eceğini bildirdi. mı ennın omutanı ne bir ngiliz Jimanına 
ç·· T hareketi ve ne de kendi kendilerini batır-
oıçı ın yeni nutkundan anlıyoruz ki. o mağı .kabul ~tmediğinden bu Fransız haTb 

zallkndF~arwz amiralı Darlan, Ingiliz ami- gemileri Jngiliz donanmasının taarıuzuna 
r~ d anesi birinci lorduna bu husnsta uğradılar. Bunlardan Strasbourg tipinde 
pa ve ~eminatta dahi bulunmuştur. Fakat (yani 26.5 () tonluk ve 8 aded 33 santi
b:~en hukfımcti esas itibarile. Ingiltere ilc metrelik ~Plu) bir ,ava' zırhlısı tahrib e-
ır eşerek veyahud sadece müttefik kala- dilmiş ve karaya oturtulmuşto.r. Bretagne 

~ak harbe devam halinde de nihai zaferin tipinde (yani 22.189 tonluk ve 1 O .eded 
~anılacağından ümidli olmadığından 34 santimetrelik toplu) biT savaş :zırhlısı 

~ııareke .Y~Ptı ve FTansız donanmaSim ~n- batmıştır. iDiğer biri (Bretagne tipinde :za
gı tereye ıltihaktan da menetti. Ayni -za- ten yalnız iki snvq zırhlm vardır) ciddi 
man~n Fransız müstemldte ve manda hasara uğramıştır. 2 torpido muhribi ile bir 
memb eketlerinin resmi FTansız hükumetine uçak gemisi .. ~a batmı" veya yanmı .. tır. Bi-
mer ut kalmalarını temin edebildi. .. " 

B ribirinin hemen ayni olan Sstrasbourg ve-
u suretle Frnn 1 ·ı . - d h cı bi d I l sa, ngı tere ıçın yar ım- ya ud Dünkerk savaş zırhlılarından biri 

karar ~vet 0 maktan artık çıkmıştı. Onun limandan çıkmağa muvaffak olmuştur. 
çak f~l~s~s'd:am.~mdile imha edildiği ve u- Ayni zamanda bu gemiye bir torpido isa-
1 • b d yuz e doksan yok olduğu bet ettiği ve Ingiliz deniz uçaklan tarafın
:k~et~e/tu~faki ?ir Fransanın mütardc.e dan takib edildiği halde 'tulona yoiianmış
bakımınJanı:üte~kı:'. luır devam ebneai ltır. Bu Fransız muharebe gemisine bilahare 
Yalnız F yu bır elaket olmazdı. diğer bazı fraıwz haıb gemileri de iltihak 
kuvvette~ad~nın, ?ıırb?e yıpranmamıı ve etmi1 ve hepsi Tulona varmışlardır. Dün
ki Av lemış. lbır donanınası TaMJ kerl;n aylarla istimal edilmiyecek bir hıll-
vetli d~~~r:%ı:ered~i)ao~~ki en kul v- de olduğu Cörçil tarafından zannolnnuyor. 
İngiltere b -h· nı t.,.. oo:;;uoyordu. Jte Oran baskmını yapan tngiliz gemileri de 
ha b'd ' u mu un deniz ilru..-vetirıin., da- §iiphesiz hasara uğTB:nışlardır; /akat ge-

ı ayettenb..n A 'l _ la . _ 
m ... · ·h . l - .. .r-uınan rm eline du,ı- milerin hareket bbi)jyetleri ile toplannın 

..... ı ı tıma ini - 1 ... l )"et 3 Te on ~ege ça ı~ıJ ve niha- mu harebe kabiliyellerinin zarar görmedik-
d k ınmuzdan ıtıbaren bu hususta ic.ab leri Çöriç.lin nutkunda temin olunmaktadır. 

e en nt'i tedbirleri almaya ba.şlamııtır. 
Gazetelerde gördüğümüz mb" 1 ·~ 1. ... : 
manl d a 1 ..,. ı. ngııu: .ı- -

. arın a, ~''t ııs Okyanusunda, batı Ak- ~ .c 
denızde Cezayirin bir harb limanı olan 0- ·a ~ 
randa ve hlenderiyede inlis..m etmi b" a) ::ı 
h alde bulunan F 1 b f·ı ş • ır O ::ı=! T ) ransız 1ar ı olanna ln-
~·~ ~r tara!ındnn, ya ingil~ donanm~~ına ) 6 
1 1 kaK. ve~~nud da kendi ~endilerini batır- 4 
ha teklıfı yapılmıştır. Muhtelif Fran~ı: 2 

2 2 
1 
3 

- Nereyl! d deyim ••• 
• •• Bim:z olsun nerede eilcneyim~ Açıl denizde bulunan Fransız gemileri

llin Almanların eline düşmemesi için de İn-
giliz amira11ığı tedbir almakta imi~. • •• Hiç olmazsa bu Pazar biTa-z 'h~ "V!I-

kit ,,_n.elıilsem. 
Bu tafsilatı tetkik .ederek bir netice çı- ~ .. ır-

hrabilm~ için c:vveli Çörçilin mıtkuna •.• Çoluk ,çocıık bir ytte gitsek de eğle-
göre İngilterenin ceaubundaki üç ]imanın- nebilsek. 
<laki l~iliılerin c!ine "eçen, Oranda batan 
-ı.·eya harah olan ve hkenderiyede İngiliz * 
.donanma~ın nezareti altında bulunan - A1a.fraDza az '\'ar ••• 
Fıran.sız harb ~mile:rüıi bir cetvel halinde ar amma \iÖyle böylesi. 
toplıyalım ve lMualan asıl Fransız donan-
mam mevcudlarındaıı tarhedelim: [Bu cet- -Alaturka çok: ••• 
vel aşağıda mündeüçtr.J -Çok amma. bir cnu·a diu1miş lkınrn 

Bu cetvele göre, evvelce denize indiril- kımn hrıtan ve arada bir a~ lc.alhp 
mi~ olan 35 er bin tonluk Jean Bart ve tmakta d 
Richelieu muharebe zrrhlılan ile lıeraber şada aöylc:diltten .sonra geı.e lm e-
Fransızların malik 'bulundukları 9 savaıı vnm eden 'kadm p.rbdan aeyretmelt sini
zırhlısından 2 tanesi (muhtemelen Paris rime aolrunuyOT. 
tipinde ve 22.169 tonluk) İngilterede ele 
geçmiş, bir tanesi (muhtemelen keza 
22.169 tonluk Lorrain zırhlısı) lskenderi· 
rede İngilizlerin nezaretinde bulunmakta
dır. 3 aded de Oranda oturmu~, batmı~ ve
ya yanmış olduğuna göre o halde daha üç 
Fransız zırhlısı vardır. Bunlardan bir tane
ai (Dünkerk veya Sstrasbourg) bir torpil 
yemesine rağmen Tıalona gidebilmiştir. O 
halde Fransızların 35 er bin tonluk iki en 
büyük zırhlısı kalıyor ki bunlar muhteme
len açık denizde bulunuyorlar. 

- Başka ne -var kit. 

* - Dünya hı~ vaziyett~ iken eğlenceyle 
mi uğra~ılır) 

Diyecekler o!aca'ktn. Onlara 

karısım hep kirli bir entari içinde saç ha~ 
dağınık bir halde bulurmu§. Bir güo dnyn-

namamı~: 

- Hanım, bu halin ne~ demiş, eve ge-

leeeğim zaman olsun .kendine biraz çeki dü-

'%en VCl'. :arlcana bir temiz entari giy. 

Kadın gülmü~: 

- bilıi efendi. biz seninle evleneli ıtam 

on ~ :seııe oldn. Hali benden ne istiyor-

sıın~ 

&kelt meyus bir tavırla basını iki tarafa 

aallamış: 

-Ah lkancığun. demiş. hen senin gelin 

olduğun günü de bilirim.ıo 

- Bugünlerde böyle ~ylerle mi uğra • 

fllacak? 
Oiyen1er iıakh, fakat biz bugüne \:>enz~· 

Müteha'ICi 7 ağır ve 9 hafif kruvazör, 31 
lider, 17 muhnb 'Ve 70 kadar da Fransız 
denizaltı gemisinin yerlerini henüz kat'i
yetic baemiyoruz. Bunlardan bir kısmı u
zak Fransız müstemlekeleri denizlerinde
dir. Bir kıısmı da T ulonda olup mütebaki
leri Atlas Okyanusnnda bulunmaktadnlar. 

Hayatta herşey bir nisbet meselesidir 
O halde İngilteTenin Fransız donanması Anla.§ılan buglinlerde bana düşen ı1.3 {Uaki 

cihetile henüz işi bitmiş sayılmaz ve geri ~• - -'-A dr---- .... ol ca'" du"n 
te oldu~unuz meslek nedir, bilmlyorum _!1~ 
söyllyeyim: 

L 1 F h b ·ı . h . ı· ~vı.w.ar uzeıuı.ue ~e.. a ~'• xa an ransız ar geJT.ı erı e emmıyet ı-
elirler. Bununla beraber İngilterenin böyle lılr oltuyucum: - Güzel. ~arlf, tahsil görmüş, mnsikl ve 
bir, harekete girişınesini bir harb zarureti _ Her sev~en çift mes'ud olabilir mi? e.ı- dil bilir, hayatı e.nlaı:ruş. munşeret Adnbma. 
olaralt telüki etmek lc.ab eder. Çünkü In- ye soruyordu. vfıkıf. evine ba.ğlı, kocasını .sevecek blr g~ç 
giltcre adası şu anda, dün de yazdığımız • kız, üstelik şahsi serveti de .sizinkine uygun 
Yeçhile, mümkün Te me1hu7. bir Almım ta· Bugün Imılrde oturan Bay .. M. T.'ll: . - . ~... ı k d . - ı"- ...,,di"'·mı ınc olmak l~zım desem .. evet beylik 1bır ltaldeyi 
arruz ve Utilasına maruz ıvu unma ta ır ve - Nasıl bır ~ :;eçmesı ıuım lb.... ı:; - • 

o bunu Iber türlü 'V&Slta iile menetmek mec- :rak ediyor. ,söylem! olurum. Faltat do~u nıu olur? Bcl-
buriyetindedir. ki ~iz bir 'knç şartm daha bulunmasına lll • 

Gerçi Almanya, mütareke esnasında, Kendi iifadesile: 2um gösterecek blr mevklde 'bulunuyorsu -
,(De.allll i JlC1 saylacla) - .Kazancı ve tnhsili iyidir. Ve bir mes - ınuz. ibellti de bunun aksi, snydı~ §arUara. 

İngilteredeld limanlarda z.aptolunnn 
l!lkenderiyede neuıret altında bulunan 

1 
Oranda karaya oturmuf. batııuş :veya 
basara 'UğraJ1U1 

!ek sahlbi olınu_ştuu o halde ne yapmalı? mıı.lik bir genç 1tiza JA.yık olmaktan umltta. 
Şu Aynştayn denilen riyazlyeclnln ortaya sınız, ne bOeylm'i' 

t ..,,;., ""a"d...rl altlım ,...k almadl fakat ne n •ı.o• ... ı "'"• ... ~ • Dedim -ya. hayatta her :şey bir nisbet tne~ 
:v.aman tılr cınlsbetıı mesel~ ballls menını ı;elcs'ldlr. 

olsa adı hatınma gelir. Yalnız Bay M. T. nin sonuncu bir suall 
Bay M. T. kazancının ve tahsilinin iyi ol- var k!, ona sarih ceva.b vermeliyim: 

1
.arb remileri gruplanndan ~frika Fransız 
ı~~n ar~ gidemedikleriıaden dolaJ"l on 
~~n enberı cenubi Ingilterenin Portsmut. 
~ot ve Taymisin ağzında'ki Semes li

mlk~nı anfinfda bulunan ve iki savaş zırhlısı 

-------------------------------------------------

du~nu soy1üyor. Hakh olaca'lttrr. Fabt bu- - MilstaJd:ıel .zevcemt bizzat kendim mi 

rada urllik veya fenalık muhatabının seViye_ l:ıulaymı. yoksa bir vasıtaya mı mliraeait e.. 
ı;1ne göre birdenbire d~iŞir. Aradlltı kızın deyhn? diYor. Ne blrl. :ne de öbürü: Genç 

ne '()lması ibım geleceii <de ba karşılaşma - los ~ filti'rlerlnlze l'Rlnf bir ane mubit.in. 

dan çıkncak netleeye b~U'. de karşınıza çıkaeaitrr. Karan kendiıllz w-

ı naı ~zö ,. d • bal • r, arnıann a Sacruf ta 
tınan bn\aç -den1zalb, selriz mnhrib. 

IK AooNl 
Örnek şapka ve 

Örnek eşarp 

Ep.rpile hlr örnek görUnen ıbu .çok 

tıaPka üstü tıeyaz d~cnli kordelMan .şık 
nu.ştır. Eşarp da gene bu nevi kot\ie=~ 
dır. Yalnız birl lrumızı öbürü liiciverd fu:tüne 
beyaz d~enlıdlr. 

Her kadın bilmeli~.r 
Pek Ince, ruwt dantenen YlkanırUn yır

tılnınmaıan Için şu şekılde yıkamalımnız· 
Danteu temız blr §i~enln 'ÜStüne ~ a~i1-

tnam::ı.sı için .ucunu dık:iniz. 1İstünü lnoc blı 
temiz beyaz bezle sarınız. Böylece sabuıun su 
~e dolu bu: kaba daldınnız. Bu suyu wt.ıruz 
akat kaınatmayınız. İkınci blr sabunlu su 

ile daha ayni nmellyeyJ tckrarlayınız. Sonra 

(lşeyt iltabdnn çıknr:ıp sotumaya ~akınız. 
So~UduAu zaman musiuıtun nltına tutnnuz. 
Be., dakika her tarafından bol so~k su ak. 
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Yekun 
Hizmette buluaaaiı Fransn: ltaTb gemi1eri 

Halen ibatmlmamı~ veyahud İng.ili:zl;rrin 
eline geçmemiı olan Fransız haib ge
mileri 

Kazancınızın hakiki miktan, ttıhs'n <scvi- reeekshılz, muhtelif tesirlerden uzak tala. • 

yeruzln Olçüsfı ve nnuı:yet üzerinde yütiime'k- rak. "lEfZE 

GARillliR iZDiVA 
Bunları ~,lee. 

biliyor mu 
idiniz? 

Yeni gramolon ..:plaklar• 

- Ilahi kızım, benim gibi bir ka -
dında para ne arar} Eakat seni aramalc.
tan maksaclım bu değildir, yavrumil ka
VUJtum ya, Allaha §Ükrolsım. 

Ellerini ilcarnının üzerine koyarak bir 
<ıohh> çekti. 

O Sırada, hizmet.çi kahvelım getir -
mi~ti. Mebpare Hanım ~anapeye yayda
rak lincanı eline aldı Ye etrafına haktı. 

- Kocan pek zen~ bir adam gali
ba 1 Aferin kızım, sen anne.n ~ibi abdal ca 
har~ket etmemipin, turnayı gözünden 
vurmuşsun .•• 
. .Şişman kadın ~ylüyor, kendi hayatı
na. kızının bayatma dair binbir eöz iead 
eden!k bir .saniye ağzını kapatmıyordu; 
fakat Zeyneb} Zavallı kız fena bir ka
bu s geçirmekte idi. Kar!}ısında oturan 
bu adi l:adının kendi anası olduğuna iı•a
nabilmek için beynine, kalbine cebredi -
yor, onunla alakadar otmağa çalışıyordu. 

'hayet Mehpare Hanım teknır para 
bahsine dönünce aklı başına geldi. 

- Beni eviadı gibi büyütmüş olan 
Saide Hanım, narmma bankada bir he -
sab açmıııtı. Ben en müşkül dakikalarda 
bile bu paraya dokunmak i~tememi<:'tim; 
faltat 'Şimdi ba~ka çare kalmadığını gö-
rüyorum. Size küçük bir ıtpartıman arı
yacağım ve ihtiyacınızı mehmaemken ye
rine getirrneğe gayret edeceğim amma 
ibenden fazla bir şey bekliyemezsiniz. 
Şimdilik size burada Naciyenin yattığı 
ltüçük odııyı tahsis edece,ğim ve yann
dan 1tıôaren de' mobilyeli bir daire bul
mnğa çalı~cıığım. 

Mehpare Hanım, koskocaman apartı
manda kendisine böyle küçük bir oda 
verdiği için evvela tikayet etmek istedi 
ise de Zeyneb bu noktada kat"i bir ira
de kuvveti sarfederek onu evde anealt 

·bir misafir gibi kabul edeceğini açıkça 
söyleyince fazla eea çıkaramadan buna 
razı oldu. 

se de :tecriibesizliği bu i,i pek güçleştiri
:yordu. Diğer taraftan da Mebpare Ua -
nımın evdeki vaziYeti tahammül edilmez 
bir bal almıştı. Liübali k,.afet.lerle, lta -
vuifarla apaTtırnanda dolaşıyor. lı:~ndi -
sine bir kraliçe gibi hürmet edilmesini 
istiyor. hizmetçileri paylıyordu. Sabah
lan, öğleye kadar oksijen'li :saçlannı bi
gudilerle bükmüş, ıişman vücudünü efli
tun bir ltimononun gevşekliğinı: bırak -
mıi, çıplak ayaklarına hasıle öl:ç.eli lo. -
tTin terlikler gİymiJ oJ.:lı.ığu balde aa1on
dn geçirir, ııofraya bu kıyafetl~ C' turur, 
yemeğini obur ObUT ah .. hnr, büviik bir 
fincan kahve içer. onda~ srmm .cL. yüzö
nü bir maskara gibi boyar. parmakJamıa 
yalancı yüzükler takar ve sokağı\ çıkar
dı. Bütün bunlar Zeynebi fevkalade tik -
aindirdiii :halde ağzını açwp ~ir söz ~öyle
rneğe cesaret edemiyor. «ba kadın lb~ -
nim anamdın eüml~ni tekrarhyııralt 
kenCiisini yatıştırmağa çabalıyorda. 

Yalnız, bütün gayret!~ri~ nı'ğmen o
na «anne'll diye çağmımıy<Xdu. Hatta 
§işman kadın bir gün: 

-Bana anne de!lene cicim ... diye 1!!

rnT etmesi üzeYine, bilaihtivar öflcdene -
Tek bu teklife itiraz etmi~ ~e yirmi ııeııe
den fazla bir zaman başkR bir kadına bu 
ismi Yenneğe alıştığmı i1eri sürerek ken
diııinden böyle bir yakmlrlc beklememe
sini açlkça bildirmi~ri. Bereket versin ki 
MehpaTe Hamm 1~ tatllYB b~lıyarak 
fazla ses çıkarmamı<~tı, ancak, Zeyneb 
için onunla bem~ yaşamak bir ~elıen
nem azabı geçirmekten farlcstzd1. Bu a
:zah. yaln1z alduklan nman bile f>u ~e
ırece ağırken, yabancı gözlerin kar$Uln
cla büsbütün ta.hammiilfersa bir hat ah
yordu. 

Bir gün, tam onunla lı.:arşı ~&Jt!Yil çay 
ıiçerlerken Handan aelcli. Zeyneb biraz: 
da ibunu 'be\lediği için adeta bo 'ka~ -
la~aya hazırlanmı~ gibiydi. Mehpare 
Hanımı aadece 1smile Handana takdim 
~tti. Fakat ını içt ikten 110nnı o, :iki ar-

leri olduğunu ileTi wiiTen:k odasına çe
kilince Handan lbaFIJı ka'klırarak Zey -
inebe baktı ve kelimeleri çeke çeke 'u 
BUali sordu: 

- Halük bura<la yokken ~ze rela\at 
etme~ için bir b<im mı tuttunuz.} 

Zeyneb sadece: 
- Hayır .•• C!eı:li. 
- Mehpare Hanımı sizin eSki adam-

larınızdan sanmışbm. Mütecessis auıılimi 
affediniz. 

- Affedeeelt lbir şey yOlt. 
- Haliniz bir tuhaf da onun için bu 

noktada ı!ll1ll' ediyorum. 
Zeynehiıa ubrı tükeı:ım'i}ti. 
- Ha1imde bir tuhaflik olmasına ni -

çin şaşıyorsunuz? Anmızda olup 'biten 
§eylerden sonra sizin hala benim eYime 
ıebnenize ~ayret etmemek hbll mi} 

Handan elini uzatarak genç 'kızın elini 

tuttu 1\'e omın ,şddetle .geıiye çekilme -
sinden müteessir olmu1 gÖrünerek fU 

sözleri söyiedi: 
- Zeyneb, size ka~ çok büyük \ca -

ba'haılerim olduiunu it"hai ediyorum. 

Af.fediniz beni. lı.:ıslcançlı.k aklınu ba~un
aan almı§tı. Kaç ramandanbeı-i ~re :ge

lip yalvarmak, ben;mle tekrar dost ol -
memzı rica etmek istiyordum. 

Bu •özlcri söylerken dudaktan Adeta 
titriyoT, :gözleri yaşanyordu. Zeyneb 
ltnyret ve 'tereddüdle ona baktı. Kome -
di mi oynuyordu~ Bundap şüphe edi -
lemeziü. Güzel Handanın hisleri onun 
için malumdu. 

- Hanaan; ben sizinle biç bir valdt 
dost olm~m; .size karşı ancak :ıeuı -
l:etin icab ettirdiği :tavn alahilirim. Sizi 
daha iNemide Hanımiann salonunda ya-
kından gördüğüm EamBn :sevemiyeoeği -
mi an1amı~tım. Anımn<!aki uçurumun 
Hnluk tarafından açıldığını znnnetmcyi· 
niz. 

Gramof.on plak
lnrı. mükEmmel 
bale gelmiş <.dde -
clileınezdi. Bilhas-
sa iki kusuru mev

-~ 
,·~ 
~ .. ~::::: ... 

cuddu. Bunlarnan biri bir ıplak iki yüz de
fa kadar çalınınca bomluyor. İkincisi, iğ
nenin plağa sürtülmesinin bi.TStllc getir
diği ses musikiyi az çok ihlfıl ediyordu. 
Kaptan Rişar Renje isminde bir mucid, 
yeni bir pıak halitası keşfetmiştir. Bu ha
lita ile yapılacak gramcfon ıplfiklan 2000 
defa çalmabileceği gibi, i~ne sesi de he
men bcmen hissedilmiyecek kaaar ıızal 
maktadır. 

* Seyyar buz dolapJan 
Ncvyorkta gıda 

mnddeleri satılan 

biııçok mağazala • 
nn kamyonları bi· 
rer seyyar buz do. 
lam 'halindedir. 
Mnğazada buz dolabından )ıkarılan gı c 

da maddeleri_, bu buz dolabı kamyonlar 
içine konulmakta ve mü§terinin oturduğQ 
yere .kadar bunlarla gönderilmektedir. 

* En küçük kilise 
Papazının boy • 

numm bi:r buçuk 
mislinden ·'büyük 
olmıyan bu 'kilise 
İngı1terede Fal -
mauth şehrinde · 
dir. K"ılisede muu
tnzaroan ayin ra -
pılm:ıktndJT. Diğer 
büyiık kiliseleri~ 

;ahib olduğu hak
lara sahib bulunmaktadır. 
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(Mernleket Haberleri] 
Adiiye Vekilinin Çankmdaki fetkikiari 

Adliyeyi, hapishaneyi gezen V ekil, mahkumlerın derd
lerile alakadar oldu, hapishanenin tamirini emretti 

SON POSTA Temmuz 8 

~VATAN SEtvfArARlNI 
KORUYAN BiRE~· 

. 
Adiiye V ekili F ethJ Okyar hapia baDeel e mahkUmlar la koDufuyor 

Çankırı (Hususll - Zonguldakda ve Ka - Buradan hütfunet konafına yaya olarak 
rabükde tetkik.lerde bulunduktan sonra An- yürüyen Adllye Vekllimlz yollarda biriken 
karaya dönmektc olan sayın Adllye Vekili - halkı selA.mlaml.lf ve 'YUA.yet JDakammı ıiya_ 
miz B. Fethi Okyar posta trenine batıanan ret ettikten so~ra adliye dafrelerinl, mah -
husust vagonlarile şehrimıze gelmişlerdir. kernelert birer birer gezmiiJler ve hlldmler _ 

Vallmlz ve vi!A.yet erkA.nı, adliye, parti ve le tanışmışlar, ve ihtiyaçlarını sormu,ıar _ 
belediye mensublarfle kalabalık bir halk dır. 

kütlesi tarafından İstasyanda karşılanan Hükfunet kona~ından ayrılan veıcu do~ _ 
sayın Vekilimiz yanlarında heyeti teftişiye ruca belediyeyi ziyaret ederek şehir plAnı 
reisi Sezai Bilge ve kalemt mahsus müdürü üzerinde ızahat almışlardır. Belediyeden 
Şaklr Aksu oldu~u halde vagonlarından f _ partiye gelmiş olan Vekilimiz oradaDolu dL 
nerek karşılayıcıların ellerini ayrı ayrı sık_ kl!l yurdunun açtığı sergiyl gı!zmı.,lerdlr. 

CE ll~_ KANAT 
OLUYU12_~ 

tılar. Sergideki kızlarımızın işlerinden memnun 
Şehrin uzaktan panoramasını görmetı ar- kalan Vekilimiz serginin hatıra defterine şu 

zulıyan Fethi Okyar yanındaki zevat ve va- satırları yazmışlardır: 
Ilmizle beraber otomoblllerle şehir orman _ cGenç kızlnrımızın dikiş hakkında gns _ 
ıı~ına çıkarak, şehri ve bahçeleri ku.ş bakışı terdikleri kabiliyeU lrtiharla gördüm. Mu _ 
seyir buyurmuşlar ve 19 yıl evvel gördüklerı dlreyi tebrik ederim.• 
Çankırının bugün çok de~l.şmiş ve terakki L '7-940 Adlive Vek.Di Fethi Okvar 

• etmi.ş oldul::unu söylemişlerdir. Ö~le yemcı::ıni partide yiyen sayın Vekil 
Bundan sonra do~uca hapishaneye u~a- Fethi Okyar, Çankırıda Iki saat kadar kal _ 

yan vekll, ko~uşları birer birer gezerek mah. mı., ve bu kı'Hl kalııp.n çok iyi intıbnlar 
kfımlarla konuşmalar yapmış, dileklerini din bıraktığını söyllyerek 1,30 da hareket P.den 
Iemişlerdir. bir marşandize ba~lanan vae;onlarlle Ank1-

Ad.llye Vekilimiz hapishanenin ta - raya hareket etmlş, gellşinde oldu~u gibi 
ınlre muhtaç oldu~unu görmüşler ve tah • kalabalık bir kütle tarafından u~urlanmış _ 
stsat verllmesJ vftdinde bulunmuşlardır. tır. Fransız donanınası 

ve İngiltere 
Fiat Murakabe Komisyonundan: 

Bigada paraşutçUIUk hakkında 1 Edirne lisesinde 89 talebeden 
konferanslar 34 U mezun olabildi 

•5 numaralı ilan.» 

Çivi fabrikatörlerile !thalatçı ve toptanellarıo ellerinde bulunan çivileri numaralari. 
na göre bir beyanname ile 10/Temmuz/1940 Çarşamba gününe kadar Mmtaka ~ 
Müdürlüitüne bildirmeleri lüzumu 29 numaralı mUli korunma kararnamesi.D.ia ..._.._ 
yonumuza verdiği salahlyete istinaden ilan olunur. Blgıı. (Hususi) - Burada mlllt tesanU _ 

dün faydaları ve cephe gerisinde p:ı.raısüt _ 
çülük' hakkın<;la tertib edılen konferan.slar, 
şehir münevverleri tarafından halka mü -
teaddld yerlerde dinletilmiş ve ö~etmenler 
tarafından da köylere gidilerek halka teb _ 
ltt olunmuştur. Şehirde herkesin örneıtıne 

uygun bir şekilde .!lı~ınak yaptırması müna
dUer vasıtasUe llfln edilmiş ve yapmıyan _ 
lardan para cezası alınaca~ı da bildlrllml~ _ 
tir. 

Çorlu bol suya kavuştu 
Çorlu <Hiısust) - Trakyanın mühim kaza 

merkezlerinden biri olan devlet ve hususi 
teşebbüslerle yapılan Inşaat sayesinde saha-

Edirne (Hususiı - Edirne llsesinin im _ 
tihanları sona erdi. 64 mevcudlu edebiyat 
kolunun imtihanlarına 40 talebe Iştirak et _ 
miş ve bunlardan 17 sı muvaffak olmuştur. 
Bunlar arasından da 13 kl.şl devlet olgunluk 
imtlhanlarına girerek dlplema alma~a mu _ 
vaf!ak olmuşlardır. 

25 mevcudlu Fen kolundan da 20 t.alebe 
imtihiına girerek 17 si kazanmı., ve bunlar 
arasından 6 kl.şl dlplema alabilml.ştlr. 

Hülft.sa, 89 mevcudlu Edirne lisesının son 
sınıf talebesinden 19 kişi olgunluk. 34 kişi 
de bltlrme imtihanında kazanmıştır. 

Edirnede elektr"k cereyam 
tahtid ediliyor 

(Baştarafı 5 inci sayfada) 
Fransız donanmasına el atmarnağı Fransız 
hükumetine vadetmiştir. Fakat İngiltere 
bu vade dayanarak gece ve gündüz endi,e 
içinde bekliyemezdi. Fransız donanması 

mühim bir kuvvetti; on~n olduğu gibi Al
manların eline geçmesi Ingilterenin şu an
da bulunduğu tehlikeyi bir kat daha arttı
rabilirdi. Bu ihtimal lngiltr.reyi, ne olursa 
olsun, harekete getirrne-ğe kafidir. Fakat 
yukarıda yaptığımız hesaba göre Fransız 
donanmasının iki büyük zırhlısı ile 15 kru
vazörü ve 48 muhrib ve lideri ile 70 kadar 
denizaltısı henüz İngiliz kontroluna girme
mişlerdir ve bunların herhalde ehemmiyet
li bir kısmı Tulondadır. Bu itibarla bun
ların, bir gün, yeni bir rejim kabul eden 
ve üstelik Fransız donanmasına vaki taar
ruzundan dolayı İngiltere ile diplomatik 

.s numaralı ilan:, 
Son günlerde kara yollle ve şimendlferle memleketimlze ithal edilml4 olan lbaoDlana 

maliyet fiatı üzerine taptancılar için azamt olarak % 20 k~r haddi muhlk görllmtltttr. 
Yarı toptancılar için ayrıca bir kar tabul edilemiyeçe~inden işbu % 20 kar tcıptaııaa 
ile yarı taptancı arasında taksim edilecektir. Bu hesaba göre 940 lık sandıklarda bula
nan Ilmonların perakende azamt sat~ 1i:ı.tı •3 112» kuruş olarak ve 300 lük sandıklarda 
bulunan limonların perakende azaml satı.ş fiatı e.4 1/2• kuruş olarak tesbit ve IIAD oı-.. 
nur. e.5800:t 

Gümrük Muhafaza Genel K. İst. Lv. A. salınalma 
Komisyonundan: 

Cinsi Muhammen İlk ternınatı Zamun 
bedeli 

eı genişlemelde ve nüfusu artmakta olan Edirne (Hususl) - Belediye elektrik !da _ 
Çorlunun su derdi pratik bir şekilde halle - resi bundan böyle gündüz cereyanlarını tah_ 

münasebeti kesrnek ~ararı verdiği anlaşılan 
yeni Fransanın muvafakitle, Almanlar ve
ya İtalyanlar tarafından İngiltere aleyhin
de istimal edilmeleri ve hatta son İngiliz 
darbesi Üzerine açık denizlerde bulunan 
Fransız gemilerinin Alman işgal ı altındaki 
Fransanın batı limanianna bile gelmeleri 
henüz mümkündür. 

8000 takım; erat iç çamaşırı 

Lira 

8,800 

Lira 

660 17/7/940 Çarşamba dal 
dilmiş bulunmaktadır. dld ile t.esarruf teminine karar verdi. saat ll de. 

Belediye takdire de~er bir faaliyetle bütün 
8U memba ve su yollarını temizletmlş ve ta. 
mlr ettirmiştlr. Eskllerine ilaveten semt ve 
mahallelere yenı çeşmeler in.şasile şehir bol 
suya kav~turulmu.ş ve su buhranı ortadan 
k:aldınlmıştır. 

Delikanlı tekrar eğildi ve uzaklaştı; eski 
nazır: 

- Bu zavallı delikaniıyı soğuk karııla -
dınız.. Halbuki... Güzel, hem çok güzel 
bir çocuk tu ..• 

Dedi. Genç kız tebesslim ederek: 
- Oh ... dedi, o aldırış etmez ... Insan 

vatandaşı ile konuşurken pek o kadar ne
zakete lüzum görmez .•• Sanırım ..• 

General: 
- Bu delikanlı Rus mu) 
Diye sordu, 
- Rus .• hem de modern bir Rus .• Serj 

çok sevimli bir çocuktur... Yalnı z, fikren 
biraz ayrılırız .•• 

- Pariste ne yapar bu genç) 
- Diğer bütün Ruslar ne yapıyoraa o-

nu ..• Üniversite talebesidir. 
General. müsaadenizi rica edeceğim, bu 

tango yu vadettiğim dansör geliyor... Bir 
batka suvare size rastlamarnı dilerim ..• 
Çünkü bu gece burada fazla kalamıyaca -
iım... Benim sevgili analığım, merak e -
der •.• Hatta ben bu akşam gelmek bile is
tememiştim amma gene o ısrar etti •. Ümid 
ederim ki, beni buraya getirmi~ olan Mö5-
yö Nikol, sabaha kadar kalmamıı: için ıs • 
rar etmez .. , 

ı adya, eldivenli elini ihtiyar nazırla ge
nera)e uzattı. Ve danseden kalabalık ara
eında kayboldu. O gittikten sonra general 
eorclu: 

- Bu güzel.. afet gibi kız kim? •• Bana 
sadece Matmazel Graııliyö diye takdim et
tiniz.. lik defa kendisinden bahsedildiğini 
iJitiyorum .•• 

- Harbden evvel diplomatik meclis 
J•rde sık sık bulunmazdınız değil mi) 

-Hemen 

1000 tane erat kışlık kaputu 12,000 900 1717/940 Çarşamba dd 
saat 15 de. 

Bu .karar muclbince gündüz cereyanları 
saat 8.30 da sona erecek ve 12 ile 12.30 ara
sında tekrar cereyan verilecektir. Gene saat 
14.30 dan 18.30 arasında dört saatlik bir fa. 
sıladan .sonra akşam ccreyanına başlana -
caktır. H. E. Erkilet 

Yukarıda yazılı i ki kalem levazun bizalarında gösterilen gün ve saatte kapalı 1arf1a 
alınacaktır. Evsaf, nümune ve şartname komisyonda hergün görülebilir. ~eri.D 
kanuna uygun kapall zarflarını eksiitme saatinden bir saat evvel Galatada NamhaM 
caddesinde İbrahim Rifat hanında · Ikinci kattaki komisyona vermeleri. (5_, 

- No. 6 -
-Şu hahlde aize bır hikaye, bir roman-I - Evet general •.• Çocu~un yanındaki ı kaç adım sonra, iki bayan ile kar~ılattılar. 

cık nakledebilirim gen~ral... Rus, Ksarovakinin oda uşağı Ivan idi. Nacl- N azır, generale: 
İhtiyar nazır, gencralin koluna girerek yanın anası ve babası büyük ihtilalin ilk - Size sevimli emniyet d irektörümüzün 

onu bitişik bir salona götürdl.i. Orası, ten - aylamnda öldürülmüşlerdi. Ivan, küçük zevcesi Madam Brusııo'yu takdim etmeme 
ha idi. Sigara içmiyenlerin dinlenmeııine ay- Naclyayı uyurken yatağından kapıp kaça- müsaade eder misiniz muhterem general... 
rılmıtb. Bir kanapey~ yanyana oturdular: mı ştı. Ihtilalci kuvvetlerden eski bir ar- dedi. Ve ilave etti: 

- Madam Granliyö bir diploı-qatın dul kadaşının yard ımile, İva.-ı kendi köyüne - Ve Madam Norvil ... Görümceleri .•• 
zevceaidir. Çok kibar ve sevimli bir kadın- kadar gidebilmiş, orada. Naclyayı kendi Bu bayanlar briç delisidir ler... • 
dır. Nadya, Rusya Çarlığının Paris sefa - kızı gibi büyüterek, bir müjik gibi tarlada Birkaç dakika sonra, generalin de bu
reti erkanından birinin kızı idi. Anası, Ma- çalışmağa batlamıştı. Böylece yıllar geç - lunduğu grup, briç salonunda bir masanın 
dam Granliyönün çok samimi arkada,ı idi. mi~. nihayet bir gün, genç kJza, hayatının etrafını doldurmuştu. 
Granliyölerin de bir tr.k oğulları vard ı. Ci- hikayesini anlatmıştı . Hatta, Naclyayı Fran- '* 
han Harbi arifesinde Kı~arovski ailesi R us - saya kadar götürmek, orada, anasının çok Bir Arjantin tangosunun tempolan, 
yaya çağırıldı. Derken harb patladı. Har - ~evgili bir arkadaşı olan MadAm Granliyö- kadınlı erkekli bir kalabalığı aürülküyordu. 
biye mektebinin ııon sınıfında bulunan ye teslim etmek niyetinde ,lduğunu da söy- Kavalyesi olan delikanlı ile dönmekte olan 
oğullan harbin ilk yıllarında, va- lemitti. Yol parası biriktirebilmek için bu Ma tmazel Nadya, generalin arkadaşı ve 
tan uğurunda ca.1 vermişti. Bu projesini de ancak iki sene kadar sonra kendi tanıdığı olan eski nazırla karşılatın-
ölüm, Granliyö ailesine çok ağır bir darbe tatbik edebilmi~ti. ca, birdenbire durdu: 
oldu. Ana, acısını, Kızılhaç hizmetinde a - Binbir maceradan sonra da Parise gel - - Muhterem nazır ... dedi .. beni, eve 
vunmağa çalıştı. Fakat avutmadı. Gözle- mişlerdi. kadar götürmek zahmetine katlanmanızı 
ri ne, uykusuzluktan ve ağlamaktan bir has- - Hakkınız var azizim •. . Bu hakiki bir diliyebilir miyim) .• 
talık geldi. Arkasından kocası <'ldü. ~adı - roman mevzuu ..• Tabii, kimsesiz Madam Delikanlı: 
nın gözleri adamakıllı k.ör oldu. Aradan Granliyö, kimsesiz Nadyayı derhal evlad - - Fakat matmazel... Evinize kadar ai-
yıllar geçti. Bir gün, genç bir kızla ihtiyar lık edindi, değil mn . zi •ben de götürebilirim .•. dedi. 
bir Rusun kandisini aradıkları haber ve - - Evet .•• Bu genç kız, barikulade ze - - Hayır •. hayır •• analığım b ir delikanlı 
rildi. Bu genç kız. eski samimi arkadaıının kidir .• Analığının dikkatli terbiyesl altın - ile beraber geldiğimi hiç bir vakit öğren -
kızı Nadya idi. da, gördüğünüz gihi, aevimli ve malumat- rnek istemez .•• 

- Rusyada fhtilaUer olmuf... lı bir matmazel oldu... Ihtiyar nazır, generali briç salonunda bı-
aileei bir fellket Bu. 

- Matmazel Ksarovskinin lıaldıı ftr.. 
Otomobilim aşağıda emrinize hazndir ... 
zım ..• 

- Bu danstan sonra gideriz aıa.ya ••• 
Sizi briç salonunda bulahilirim deill mi) 

-Evet ... Zaten generali de biru eTYel 
orada bıraktım... Polis müdürünila rıGaıl 
zevcesile briç oynuyor .•. 

- Ah ••. O güzel kadınla tanı....,•na~ 
Fakat birçok yerlerde onun için çok ~ 
şeyler işittim... Kendisin( yakındaa p • 
mek isterdim ..• 

- Bundan kolay b ir tey yok ıneiiDiıal . 
Nadya gülümsed~. ve suratına _., o

lan kavalyesile beraber, adımla.,. tekmw 
Arjantin tangosuna uydurarak uzwlrle ..... 

Delikanlı: 
- Bu akşam senin nen var N.dya) .. 

Bana karşı daima soğuk d uruyor.-) 1 Be
na öyle geliyor ki, dün akpmki N.dp de
ğilsin sanki. .• 

- Haydi . . . Haydi ..• Ben solak deli • 
Jim .• fakat sen çok ihtiyatsızsın .. . 

- Belki .• fakat ben seni deliler Pbi ... 
viyorum Nadya .. ."Niçin bu akşam had• 
ürker, kaçar gibisin ~ 1 

- Çünkü, hiç kimsenin aşkımm öir-
mesini istemiyorum ... 

- Madam Granliyö senin saadelind• 
başka bir şey istemiyor.. ben l8e eeal 
m es' u d edebilirim.. Nadya... Yemin eel .. 
rim ... 

- Kalblerimiz, Serj) .. Ö lüleria ladb
mı alınmadan insan saadet mesele.ial di
§Ünebilir mn 

Delikanlının yüzü kararır gibi olda. 1111-

rıldandı: 
- Dün akşam, bu 

l,ir adım atınıttık. •• 

.. 



Lorel ve Hardi sahnede 

PJpo t· 
lerinde aıryaJdsı, piposunu kaybetmiş, cep_ 
au. Resm.~:b!ialbuld pl.po ceplerinde de. 

ınuıur ız. bulacaksınız 
o sanız · 

koyUn ve ~ı>onun olduı;u yere bir ~aret 
rin. Dotru bUeJazeteden kesip bize gönde. 
kaplı levkalA.de ~en bır ktşıye mnruken 
tert, bir kLttye en dlı büyük bir hatıra def
kaltı.de k~ıdl : e maruken kaplı ve fev. 

ı ır muhtıra defteri diğ 
tuz beş Jd4tyc de n • er o. 
h YM ayn cuzeı ve kıym u· 

ediycier VP.reccıtiz. Bllm e ı 
mfiddetl on b . _ eceye cevab verme 

eş cundur Bilin 
bize go derdlğinlz rf · ece cevabını 
keltmcsın za ın üzerine e:Bilmece. 
rlhı yazıı:;e bUmeecnın gazetede çıktlğ.ı ta-

········································ 
Y ···•······•·········•· azrs1z hikaye 

Cemi, denizde uskuru, yani arkasındaki 
pervane, uçak da havada önündeXi perva
nesirün dönmesi sayesinde Üerler. 

Yandan çarldı gemiler denizde ilerler -
ken, yandan bakan bir kimse geminin han
gi kuvvetten istifade ederek ilerlediğini 
derhal anlar. Iki yandaki çarkın dönmeleri 
suyu geriye yani vapuru ileriye atar. 

Fakat geminin gerisinde dönen uskur, 
tayyarenin önünde dönen pervanenin ge -
miyi ve tayyareyi ilerietmeleri nasıl müm -
kün oluyor. 

Biri su, diğeri havada tesir yapıyorlar fa
kat nasıl? 

Bir misal var: 
Hepiniz (ltirbÜ§Ün» denilen, §İşe man -

tarlarını açmaya mahsus aletleri görmÜ§ -
sünüzdür. Bu aletler mantara basılıp sağa 
çeşriünce mantara ıııaplanırlar, değil mi~ 

Işte tayyare pervBneleri de bu esasa gö,re 
yapılmıştır. Döndüğü zaman mantara sap
lanan bir tirbüşün Kibi h!lvaya saplanır, ve 
tay~areyi ileri doiru !.Ürükler. 

Vapurların gerilerinde bulunan 

da ayni tarzda işlerler. Onların tayyare per
vanelerinden aynlığı, mantara aaplanan 
tirbü§ÜnÜn mantardan çıkanlması arasın -
daki ayrılık kadardır. NaSI bir tiıbü.~ün sol 
tarafa çevrilince geri ~elirse, vapur uskuru 
da, yapılı~ındaki kıvnkların çekici olma -
maııı, bilakis inici olması vüzünden deniz 
suyunu geriye iter, ve gemi de bu sayede 
ilerler. 

Hayfazla çahşkan 
llaytiiz dedi: • 
•Ders, d4'rı, derı; bıktım dersten; 
(l\'azgeçnı4'm bu ıhevesten,• 
('l'ftfr:ız o;run oyıuyayım .. ıı 
Çal~an dedi: 
«Ders, ders, ders vakti şimdi, 
• Oyuna riden reçtl.» 
•Derslerini bırakıp da.ıı 
Daylaz dedi: 
uYaşasın hey hey hey bey.• 
•Oyun da ne zevk'li şey.ıı 
•Ben oyuna doyamam.» 
Ç.1ı kan dedi: 
«Sene sonu imtlhan:ıı 
•i te benim ka7.anan ... 
«0)'11n 'Imdi baklnındır.» 
Baylh ıledi: 
•Sanıfta kaldıa reae,• 
• ltıaybolda bak bir Rne.• 
<ıBea nauı oynQ'ayua'h 

Sayfa 7 
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Ingilizler Amerikada F ransıziarın 
Martinik adasını abluka ettiler 

LavaJ izahat verdi 

Cenevre, 5 {A.A.) - Stefani: 
Lnval. siyast ve diplomatik vaziyet hak

kında izahat vermi~ ve Oran meselesi hak
kında &yan azasını tenvir etmiştir. 

Londrada haber yok 
Londra, 5 (AA.) - Londra eiyasi 

mehafilinden alınan habere göre, İngiliz 
hükfuneti, şimdiye kadar Fransız hüki'ime
tinin, Büyük Rritanya hükumetile diploma· 
tik münasebntını katetmek niyetinde bu
lunduğuna dair bir mnlıimat almamı~tır. 
Bazı Fransız gemileri fskoçya sularında 

Lonam, S (A.A.) -- Diğer bazı Fran
sız harh gemilerinin de İskoçya sularında 
demirli olduğu bildirilmektedir. 

İngiliz istihbarat nezaretinin izahı 
Londra, 5 (AA.) - Istihbarat nezare

ti bildiriyor: 

,İngiliz hükumeti tarafından Fransa do
nan ması hakkında alıı;Jmış olan fevkalfıde 
mühim karar, İngiliz ve Amerikan matb-' 
ve eEldin umumiyesinin ittifakla tasvibini 
kaznnmıttır, Mezkur karar ,unu isbat et
mektedir ki, bugün demokrasi idealinin 
yegane müdafü olan Büyük Britanyanın 
yeni hadisat karşısında zayıflaması töyle 
durııun, biliikis mücadeleve kat'i azlm lle 
devam etmeğe karar vermesine sebeb ol· 
muştur. İngiltere, muvaffakiyeti temin et
mek için lazım gelen bütün tedbirleri al
makta kat'iyen tereddüd etmemektedir. 

İngilterenin vermiş olduğu ltınan ver
mekte ne kadar haklı olduğunu isbat ede
cek en kat'i delil f\Jdur lti, Hitler Fransız 
donanmasına kendi kendini imha etmek 
müsaadesini vermiştir. Bu müsaade, Ftih
rerin ne derece kendini Fransız deniz kuv
vetlerine aahib addettiğini isbat etmektedir. 

Mare~l Petain'in Ingilterenin Franıııaya 
şu iki ~ktan birini tercih etmek ihtiyannJ 
VeJ'diği hakkındaki beyanatile, hakikati ne 
derece tahrif etmiş olduğunu tebarüz ettir
mek lazımdır. 

Tenlı:id ise fUnlar iôi: Donanmanın ken
di kendini imha etme'li veyahud İngiliz l.i
manlarına iltihak etmesi. Ingiliz hükume
tinin Fransız donanmasına. Arnerikaya 
veyahud Amerikadaki Fmnsız müstemlelte
lerine gitmek ihtiyarını da bırakmııı oldu
ğu malumdur. Binaenaleyh yapılan teklif
Ierin heyeti umumiyeııi, Framrızlara. Fran
sız hükumet Teisinin beyanatında ifade e

dilen tekliflerden daha geniş teklifat ya
pılmış olduğunu isbat etmektedir. 

Amiral Darlan, artık salahiye.ti kalma
mış olmakla beraber, Fransız donanmasına 
mücadeleye devam etmeii tavaiye etmiştir. 

İagiliz matbuabıun mütalealan 
Londra, S (A.A.) - Royter: 
İngiliz matbuatı hükıimetin Fransız fılo

suna karşı olan hareketini sevinç ve acı ile 
lcar~k bir hisle lı:arşılamıştır. Sevinçle, 
çünkü hükumet, yalnız Büyük Britanyanın 
menfaati hakımından değil, ayni zamanda 
bizzat Fransanın ve bütün beteriyelin men
faati bakımından bu harekete tevessül et
mek cesaretini göstermi"tir. Acı ile, çünkG 
Clermont-Fenand hükumetinin hattı hare
keti Üzerine esiri ailih kardeşleri bugün sa
kınılması imkansız olan bu hareketin kur
banı olmu§lardrr. 

Times gazetesi yazıyor: Petsin hüku
meti emirlerinin tatbiluna mani olmak için 
Ingiliz kuvvetlerinin her türlü hareketi 
F raDMya deiil. Almanyaya kaJ11 teYCih e
dilmiş bir harekettir. Bir İngiliz zaferi fa
kat hain bir zafer olan Oran nuabarebe.i.de 

Ilir hükumeti ve onun Alman 
mea'uldür. 

İncilizierin za,iab 

efendileri 

Londra, 5 (A.A.) - Royter: 
, Londrada öğrenildiğine göre. lskoçya 
:sularında şu anda Fransız bahriye kuvvet
!erine mensub iki cüzütam bulunmaktadır. 

Omn deruz harbinde İngiliz zayiatınm 
asgari olduğu hakionda Londrada mütalea 
yürütülmektedir. Fakat bahri mehaHlde, 
fransız cüzütamlannın küçük bir ]imanda 
Cistüate ve Jıalledilemez bir mesele karşı-

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

CarT Hesaplar 
IKRAMIVE PLANI 

aında bulun<luldanna i~aret edilmektedir. 
fransız gemilerinin birçok toplarını lngilJJI 
filosu üzerine tevcih edebildikleri çok §ÜP.
helidir. 

ıllf& halinele bulunan cüzütamlar 
Londra, 5 {A.A.) - Royter: 
Londra aalahiyettnr mahfellerinde teyid 

edildiğine göre, şimali Fransada inşa edil
mekte olan bazı Fransız don.:ınması cüzü
tnmları içinde birçok mütehnssıs arnele bu
lunduğu halde Ingiltereye romarkörler va-
4ıtasile çekilmitleıdir. 

Sözün Kısası 

1940 IKRAMIYELERf: 

ı aded JOOO lL""&lık - 2000.-~ 
1 • 1000 • - 3000.- • 
• • 100 • - 3000.- • 

12 • - • - 3000- • 
40 • ıoo • - 4000.- • 
'll • 10 • - 3750.- • 

210 • • • - 6250.- • 

~cr: ı euıtal, ı Marw. 
ı aıu--. ı Waei&efria &arila -
LertnM ,...w. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Mevkll KıymeU Cinsi Depozltosu 

253 Galata KemanJı:C§ mah. eaki 
Gümrük, yeni Ye.rnı, soka~ı 
ı, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
yeni 2 No. 

ın.853.- Kredi Ulyono 
bankası denmekle 
maruf harun 1/4 H. 

10.370.60 

Mevkii yukarıda yazılı kredi llyonu hanının l/4 hJs.sesl kapalı zarf usulilc ve pe§in 
para ne satılacaktır. 

Müz:ı.yede 31/Temmuz/940 Çarşamba günü saat on dörtte şubemiz satış :tomt!yonu 
huzurunda yapılacaktır. 

isteklllerin bir ıırıı mukabUlnde birer şartname edinerek ahknn:ı daire~inde tanzim 
edilecek teklll mektublarını bUdirilen gün ve saatte ~bemiz emlak sernsıne tevd1 et-
meleri. c5778u 

Kuleli As. Lisesi Md. den : 
Kulell Maltepe, Bursa askeri llselerinin birinci sınınarına istekil ve butün gimıe 

prtıan~ı haiz olan namzedler:in aeçme stnavlan 10/Ternmuz/ 940 günü mezkfır ll.se -
lerde yapılacaktır. Namzedlerin en ge9 JO/Temmuz{9W sabahı saat 8 de nıtlrelr.ftbll 
)lalemlerile wra lwkka blemlerile ıoa»u J.llelerde bulunmaları UA.n 
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8 Sayfa SON POSTA 
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R E BU D L L 
Uzun ömürlü, az masraflıqırlar • . 

NORGE BUZ DOLABLARINDA 
Her nevi yiyecek -ye içecekleriniz için bol bol yer bulabilirsiniz. 

Uzun ömftrltı ve az masraflı olmalan itibarile de paradan tasarruf edersiniz. 
Şekli haricilerile birer lüks etya olan 

N RGE B 1 
a-eliniz a-örünüz; zaman, para, bilhana yiyecek ve içecek hu-.uslarında temin ettiği 

İktuadi istifadelerini tetkik ediniz. 

N O R G E'lara görmeden 
Buz dolabı almağa karar vermeyiniı. 

TORK ANONiM ELEKTRO IR ETi 
Galata Voyvoda Caddesi No. 59 - 60 

Posta Kutusu: 1144 

GDzel 
Olmak 

için 
Her teyden evvel sıh· 

hatli ve parlak bir tene, 
lekeaiz "Ye dOzgiln bir cil
de malik olmak lAzımdır. 

KREM 
PER TEV 

aizin de cildinizi ırft· 
zellettirir, pddelerini bes• 
liyerek canlandırır. 

40 senelik bir tecrfibe mabsuln olan KREM PERTEV tertib 
ve yapılıt tarzındaki incelik dolayuUe, tenin fula yaA'lanma• 
1ına mini olur. Y ağaız olarak hua\UI tüp 'Ye vazolarda satılır. 

Sat1l1k Deniz Mot6rU 
Birliglmizin olli tonluk çifte direkli SELAMET motörU satılaoaktır. 

lotör ve tokne yepyeni bir huldedir. 

Telefon: 41460 

~ ANAPİYO JEN 
Dr. IHSAN SAMI 

lıtreptokolı:, latafilokolr, pnllmokolc, lr::oll, 
plyoliyanllı:lerln yaptı)ı fibau, yonı, ıılı:ıntı 
va cild hutalıldarına kartı çok tulrll tan 

qıdır. 

Zayi - Dünkü Owna günü Ca~~lunda 
Emniyet &nd$ önünde hA.ınJI oldu~um nü. 
tus tezkeresini zayi ettim. YeniBini nlncn
ğıında.n eskiSinin hükmi1 yoktur. 

Sultanabmedde Cankurtaran ınııhallo. 
sinde Kuyula. sokakta Dava • 

ilan T arife m iz 
Tek sütun aantımı 
··-·········..-.---· 

Batiılı maktu 500 
1 nd aahile 400 )) 

J ncl aahile 250 )) 

3 ncil sahile 200 )) 

4 ncü •ahil• 100 )) 

ı, sahile 86 )) 

Son sahile 40 )) 

Muayyen bir müddet 
ıa.ca. ınıktarda ilAn yaptıraca.lc.lar 

ıı.yrıca tenzllA.tlı t&rlfemlzden 15tlfade 
ed~klerdir. Tam, ranm ve çeyrek 
sıı.yfa Ulnlar için ~ bir ta.rite derplf 
edllm1ttir 

SOn Po5te.nın tJca.r1 UA.nla.nna aid 
~er için fU adiete miiracaa~ edU. 
melldlr. 

Son Posta Matbaası 
Tttliblel'in 4 tlncll Vakıf hnn, birinci kat, numara 13 • 15 te BOromuza 

nQracu.atları ilfin o.unur. 
Fındık Tarım Satı, Kooperatifleri 

...;>..-··---~---------------• BirliGI Istanbul BOroau .__ll! 
NeJrıyat Müdürü: Se~m Ragıp Emeg 

SAHİPLEBia S. Ragıp EMEÇ 

Tenımua 6 

GÖRÜNMEK içi , . 

50 yaşlarmdaki kadmlar 
35 YAŞI N DA 

görünebilirler. 
Me~hur bir cild mütehas.sısı tıı.ra.. 

fındnn ke.,if ve genç hayvanların 
cUd hüceyrelerindcn kemall itina Ue 

ıstıhsal edilen ve blr genç tn:ı.n tnze 
ve saf cildinin unsurlarına mfişablh 
olan cBİOCEL:t, tabir edilen kıymet
li ve yeni cevher, hallhazırda cild 
unsuru olan ;pembe renkteki Tokalon 
kreml terk.ibine kar1.4tırılmıştır. 

Bu ak.şam, yatmadan evvel stirün~. 
Uyudu~unuz her dakika zarfında cU. 
dlniz, bu kıymetli unsuru mas edip 
beslenecek ve her sabah kalktı~ınız. 

da clldinlz, da.ha sat, daha taze R6-
rfinecek ve gençleşccckt.lr. 

Gündüzleri, beyaz (yotsız> Totalon 
kremi kullanınız. Terklblndek1 be
yazlntıcı ve kuvveUendiricl unsurlar, 
dahlle nüfuz ederek gizli gayrisat 
maddeleri ihraç ve siyah noktaları 
izale eder. Açık ınesamelertsıltl~ 
ve bu suretle cildinizi beyazlatıp JU
muşatacaktır. Bu basit tedblr aaye.. 
sinde her kadın birkaç sene gençla _ 
şebllir ve genç kızların bile gıpta. ede
ce~l şayanı hayret bir clld ve bir tene 
malik olabilirsiniz. 

Şirketi Hayriyeden: 
4 Temmuz 1940 tarihinden itibaren mevkii tatbika konan yaz ta

rifesinde köprüden 17,20 de hareketle (sefer numarası 168) Bqik
ta§, Rumelihisarı, Emlrgan, latinye, Yeniköy ve Patabahçeaine ul
rıyarak Beykoza giden vapurun köprüden hareket saati ceb tarife
lerinde matbaa hatası olarak (17,30) gösterilmit olduğundan bir 
yanlıtlığa mahal kalmamak fizere keyfiyet tavzih olunur. 

Orta -Lise bütün ikmal dersleri 
Orta - Lise bütün ikmal ve bitirme iıntihanlarına tek veya azami !..S-4 

kişilik gruplarla gündüz ve gece de 4 llsanla hazırlıyoruz. 1914 senesinden
beri wrulü tedris ve muvaffakiyetle tanınmış (Çemberlitaş tramvay dura~ 
karŞJSinda Yabancı Diller ve Riyaziye, Kız - Erkek okulu) bir kaç derste 
müşküllerJnizi glderir. Sınıfta kalmak korkusu da bırakmaz. 

MUdür: ZİYA ÇETINKA TA 

Karacabey M eri n os Yetiştirme Çiftliği Müdürlü
ğünden: 
Alınacak malın Mikdan Muhaınmen fiatı Tutan 

cin.~l kilo kuruş ııra ltu.rut 

76.000 6 4660.00 
s.aag 10 s86.oo 
B.MO 20 770.00 

Mercimek S.~ 10 885.00 
Pirlnç ll:~50 28 71WÖ 
Yukanda cins ve ınikdnrı yazılı beş kalem erzak kapalı zarf usuıue eksilt.meye kon • 

muştur. Ekslltme 22/7/ 940 tarihine tesadüf eden Pazartesi günu sao.t 15 de çlftUJ 
ınildürlii~ü binasında yapılacaktır. Muvakkat teminat 612 liradır. Şartwı.meyi görmeı 
istıyenlerin tatll gtlnlerl ın1lstesnn her giln Bursa Mcrlnos yetlştinne mütettl41~1 ue 
çiftlik ınuhaseb~tnde görüleblllr. İsteklUeı n ihale gününde 2490 sayılı kanun hftküıJl .. 
leri dalılllnde Ihale santınden tıir saat evvel temtnntııı.rını vezneye ve teldif mektubllo

•DHh 


