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~Fransız Donanmasının1 ~eav~::~ Şimd 
Bir kısmını Batırdılar ~~~~;:ı Ed~1 •• 
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Fransanın Kararı: 

İngiliz Gemileri Tevkif 
Edilecek ve Hücumlara 

- . 

Si16hla Karşı Konacak 

F R A N 
8 2Tovıo~se 

s / 
Flotıi O'>-

lsken.deriyedeki Fransız Filosuna, i cabında 
::::! " 
~ Kuvvet istimal Ederek Bu Limanı o E 

~· T erketmeleri için Emir Verildi 
Londra, 4 - İngiltere Başvekili Mister Churchill, bu

gün Fransa donanmasının mukadderatını kati bir netice

ye bağlamak için dün ve bugün alınan tedbirleri anlat

nuş ve bu meselenin halledilmiş olduğunu söylemiştir. 
~Mister Churchill'in beyanatına göre Fransız donanması
~ nın büyük bir kısmı İngiliz kontrolüne girmiş veya gir-

~ mek üzeredir. 

\ ., \ 
~ \ 
'"" 1 

8ovg!'e 
o. 

Kosıt111 tı11 

!, ~ A ' T'busı o: c 
o 8 ı's l<~r I 

I G~fStl , o , 
ingilterenin kararına riayet etmediği için Oran- 6' ~= ti? o ',~,~::S::$!:;:o:9_; ~o ~ 

daki Fransız filosuna ateş açılmış, İskenderiyedeki, 
Mister Churchill, bu noktayı Fransız :filosunun orada kalması için tedbir alın- ',, 

0 
Med~1nı !J zj'. :; 

'zah ederek demiştir ki: rr.ış, geri kıılan Fransız donanmasının mühim bir \ C ) '::::::::=d' c 
kt'll'T'ı İngllız kontrolü altına girmiş, bu suretle \ /' . r a 

İNGİLİZ SULARINDAKİ Akdenlzde Ingilız hakimiyetinin sağlamlaşması te- ", ~ o Op1clo ttir. 
FRANSIZ DONANMASI min edilmiştir. \ ("' AB LJ miz 

Haritamız, Garbi Akdenizlc Akdenlzdeki Fran- -,n ..< d l lJs "İngiliz kabinesi, Fransız do. ~, · ı' -"\. ~ G,.,an 
sı:: ilslcrini göstermektedir. 

nanmasına karşı yapılacak hare. Oranda tahrip edilen veya batırılan Fransız j,' r=======:::.::=:j!.İ~. 
ket hakkında kararını müttefi. safıharp gemilerinin resimlerini ÜÇWlcil sa,-famız.o ' o '° ıoo 200 lOO '-obc~ 
kan almıştır. da bulacaksınız. ._L.~iii!-:;._-_-_-_-_-_-_-_ .... _-_-_-_____ .ı_.:._.:.._..:;._;... ___ ;;.; _____ .,.._;;.;_..;.. _____ ...:_~;...---....;-~:ıce. 

Dün ~bah, Fransız fil~unun ~~~--------~~~~~~~~~~~~---~~~~-~~~~-~~lil~ 

;f:!~:_ ~r;~:~~~ü;!~.f~~~1Almanya lngı· ıterey~ ·· 
tavaat etmege davet eyledık. ' • 

İki safıharp gemisi, iki hafif .na. 

kruvazör, aralarında büyük K 
1 
o T d ide 

11 
DU ~~:ırc;~~~~~~~ ;~~~~~~kizü~~~ arşı emmuz ac~: 

n Avam Knnıarnmnıı Fransız do- pıdo muhrıbı, 200 mayın tarayı. Jm. 
nıınınasne vukua gelen çarpışmayı 
t:oz.leri Yaşararak bütün etrafile izah cı gemi ve denizaltı gemilerine 

eden Mister CHURCHILL karşı tertibatı haiz vapur, imkan H k t G · k e . 
,----------------,~~~~ndeve~?1:;!~~:;en kıs:o:;~ are e e eçece Ml'~I~ 

AVRUPADA Portsmouth, Plymouth ve Sher. ~va 
ncss'de bordalanrnak suretile •et_ 

r', Alman Sulhu··ne ele geçirildi. Bu hareket, muka. 
vemet gösterilmeden ve kan dö. 

M külmeden yapılmıştır. Yalnız 
Gftİ Olan Surcouf denizaltı gemisinde bir 

İngiliz bahriyelisi ve bir Fransız Kuvvetler subayı ölmüş, birkaç kişi yara
lanmıştır. 

ır azan: Sadri ERTEJl 
H arbin onuncu ayındayız. 

~ On ay zarfında bir hayli 
şeyler oldu. Polonya Norve,. 
!) . ' !<> 

f Fanı.marka, Felemenk, Belçika, 

ar. 
Londra, 4 - İngiltere, muhtemel her istila hareketine karşı mütemadiyen 

zırlanmakta ve hiç bir tedbiri ihmal etmemiye dikkat etmektedir. Başvekil Mi
Ch urchill bugün Avam Kamarasında söylediği nutukta bu bahse de ciddiyetle te~ bir 
etmiş ve asker, sivil, bütün mesul memu rlara kat i emirler verildiğini söylemi~taı. 
Mister Churchill bir istila hareketinin beklenebileceğini söyledikten sonra vazi~ lla 

' on 
şu şekilde izah etmiştir: -ı mit. 

"Gerek İngiltereye gerekse İr- F p ı A t yan 
lanJaya düşmanımızın yapabile., ra n s 1 z ar a men o s ~hil 
ceği hücumu tardetmek için eli· 
m:zdt! olan bütün hazırlıkları ya. 

Bu Hafta Milli Meclİ9e pıyoruz. 

~ KIRTASiYE '•fi.f 
Tahsisatında k ç ki 

Tasarruf 
--o--

Resmi Muhaberat 

Mektupla Yapılacak 

Ço ocu u 

G azctclcr kısa bir h 

\'crdil~f I 
Çok çocukliı h~fümler 

Ankara, 4 (TAN Muhabirin. kındaki kanun k Clırılarak 
den) - Hükumet, alakadar da. ne hakim çocuklarmıu lise \ e 
irı:~1ere bir tamim yaparak bu yı. ta mekteplerle fakültelerde 

'lın bütçe vaziyetini tasrih etmiı; sillcrini yapnbilmcleri için P 
ve bilhassa kırtasiye. posta ve siyonlar açılması veya pa 
telgraf ve telefon tahsi"'?tından 'on iicrcti \'erilmesi hakkı 
.izami tasarrufa itina edilmesini ~eni b:r kanun çıkarılacakı 

Ben, hakim olmadığım, hakim bi'dirmiştir. 
lan hir \'akınını da bulunma< 

Ancak mühim işler olduj{u tak için hu ~(Çok Çocuklu Hakin: 
dirde telgraf çekilecek, aksi hal. Kanunu) nu bilmiyordum. 

1 de bütün muhaberat mektupla Gerci adetleri -maşnllal 
temin olunacaktır. Yazılan mu. dört bine yaklaşan knnunl 
harrerata zamanında ve iııin il. d 

• • ~. • • r hi~ birini bilmiyor um nın 
tızam ettıgı ~ekıl ve mahı) ette tathikatı itibarile garip tezah 
cevap verilmesi telgrafla tek~t leri g{;riilen bu kanunu tesa 
vapılmak istenildiği zaman bu gı. · olarnk bir dostumdan öğren 
bi ahvald~n ~~ti~et~e içti?ap -~- , e aldığım bu malUmat üzeri 
lunması bıldırılmıştır. Bır gun dir ki· bu kanunun değişme 
içinde ayni adresle gönderilen hakin;ler Jıesnbıoa memnuni~ 
m:.ıhtelif muhabere evrakının tek le karsıladım. 
zarf içinde gönderilmesinin usul Efe~dim; devlet memurları 
ittihaz edilmesi, birkaç satırdan tfıhi oldukları umumi hiiküm 
ibaret yazılar için büyük kıtadn haricinde olarak çocuksuz ' 
kağıt istimali suretile vaki kırta. az çocuklu hakimlerin nıan 
ı=iye israfının önüne geçilmesi rındnn, çok çocuklu hakimi 
tamime ilave olunmuştur. Bu hu. verilmek iizcrc her ay muay 
suslara riayet etmiyen daire a. nbhctte bir para kesilirmiş. 
mirleri mesul olacaktır. Ba~langtçta zaten çocuğu 

Berlin, Romanyaya 

Şimdilik Müzaheret 

Etmiyecekmiş 
(Başı 1 incide) 

len &C'ılma saatinden sonra 75 cia
kıım ·beklemişlerdir. Hükumet ri 
calinden hiç biri gelmemiş ve cel 

1 
se memleketin her tarafmrla saat 
13 de matem gününü gostermek 
ıçın yapılan sükuta müşabıh bir 
dakikalık bir sükuttan s-,nra i
zah edilemez bir tarzda tatil e
dilmiştir. Bütün kahveler ve eğ
lence yerleri kapatılmıştır. 
Romanyanın Rumen istiklali

nin gerı kalan kısmının muhafa
zası için bir Alman garantisi is
tihsı:linc çalışacağt ve Sovyctler 
birhğine karşı pek ziyade tahrik 
edıd bir vaziyet almıyacağı zan
nedilıyor. 

Milli partinin teşekkülüne da. 
ha simdiden Sovyetler birliginde 
old~kça şüpheli .bir gözle uakıl
ma:uadır. 

l\lacar tahrikatı Bükr~şt~ fnz
la ciddi telakki edilmemektedir. 
Macaristanın mihverin emrı ol
madan bir teşebbüste bulunmıya 
cağı ZC\nnediliyor. Rumen.Macar 
kıtaları arasında vuku bultlıığu 
bilchrilen hadiseler hakkında Ro. 
manyadn itimada layık bir kay
ncıktan hiç bir malümat mevcut 
değiJdir. 

MACAR - RUMEN İHTILAFI 
l\n:SELı:si 

Eıalapeşte. 4 (A. A.) - Y::.rı 

reı-mi kaynaklan tebliğ cd:lmiş. 
tir;: 
Rumaııyaya ait hayali şayıcılcı

rın yayılması, Romany FJa ''a7İ
yeiin tamamen gayri ınu.ıyyen 
olmakta bulunmasına ~t~cdilt>
bılır. 

Iyi haber alan Rumrn mahafi. 
line nazaran. alımın ac:keri ve sa. 
ir tedabir lüzumc;uz o1 makhı be. 
rnber, Macar - Rumen ihtilafı. 

ı:::imdilik olsun diplomatik sureti 
halle doğru gitmektedir. Bu sa. 
hada hararetli bir faaliyet inkişaf 
etmektedir. 

Macar Hariciye Na7.ırı, Bel. 
~rad ve Bükrcştcki Macar elri. 
!C'rini kabul etmiştir. Mezkur el
çiJer Budapeştcyc, Romanya ve 
Yugoslavyadaki vaziyet ve bu i
ki memleket hi.ikumetlcrinin his. 
~ivat ve noktai nazarları hakkın. 
::ı; mufassal raoorlar vermek n. 
zere gelmis bulunuyorlar. 

TblES'E GÖRE 
Londra, 4 (A.A.) - Reuter: TL 

mes gazetesi yazıyor: 

madığı icin maaşından pnrn 
silmiyc başlamış olan hfıki~l 
pek o kadar miitcessir ctmı~ 
bu kanunun tatbikatı hazan 
ı.in sekillcr alıyormuş. Mesela 
sase~ dereceler itibııriylc ma 
az \"e iki çocuk sahibi olan 
hakimin çocuklarından birisi 
talıınıp ta \"efat etti mi, bicnre 
dam hem çocuğunu kaybedi~ 
hem de çocuğu eksildiği için n 
aşı eksiliyormuş. Çocuk y 
maınak ta bir kusur değildir a 
ma havdi hunu ifası mümk 
bir va;,ifonin ihmali teltikki ets 
hile bir adamın çocuğunu kn 
behncsi yiizi.inde>n eksik aylık 
nıası, felsefe:.i giiçlükle keşfe 
lccek bir kanuni tedbir idi. 'O 
lik bu kanunun şu gayri tnbiil 
de \'ardı ki; hakimler mcsle 
eksi~·ip ilerledikçe çocukları 
hyor, kendileri mahkemci t • 
ze kadar \'arıyor, hatta çocukl 
da iş giiç sahibi oluyor ve ic:te 
çocuklu ve az maaşlı genç h 
kimlerden ke ilen paralar --<' 
cocuklu oldukları için- bu ~ ıı 
;ek maaşlı ve gnyrimuhtaç lı 
kimlere \'erili' ordu, 

1ştc değişti;ilmcsi mevzuu b 
Jıis olan bu kanundur. 

Bana, hakim arkadaşımm 1 
yolda \'erdiği izahatı hafızam 

ho1madıysam ' 'aziyet şimdi h 
dur. 

Adliye Vekaletinin bu vnzh 
ıslah için kanunu değisfrm 
pek ~·erinde bir tcı;ehbiistiir. Bt 
dan hastan basa biitiin hakiml 
rin ınc-ınnun olacağında 
yoktur. 

Franrada Vaziyet 
{ Ilası 1 inl'İdl' 

~ 

olan Moniteur dü Centre gaz 
S• şunları yazmaktadır: , 

"İcindc> bulunduğumuz fe 
ket kar.ısında. velev ki, en a 
olacak ~Isa, zaruri görülen t 
birlerin alınmasına meml 
hazırdır. Karg ... şalıkların sE:b 
olan demagoglar bir rol oynı 
bilecek vaziyette olsaydılar, ) e 
uçurumlara sürüklenmiş o,u 
duk . ., 

Sol taraf nasırı efkarı ol 
Montagne gazetesinde Alr 
sandre Varcnne'nin bir maka! 
si tamamen sansürce çıkarrlmt 
tır. 

llÜKÜMET. CIXR;\10ND • 
FEUR,\:Sl>'I TERKEDIYOR 
Vichy, 4 CA A) - Henüz C1 

mond - Ferrand'da bulunan mu 
telif nezaret servisleri kati dC' 
sc- de, hiç olmazsa cvvelkind 
daha emin olan bir istikam 
gitmek üzere, yavaş yavas Ş"h 
lerketmcktedirler. İdari te 
küller, Fransanın siyasi merkc 
olmuş bulunan Vichy'nin et,. 
fmdaki mahallelere tevzi ed 1 

k ransa ortadan silindi. Almanya 
ara A vrupasındaki harp hare. 

~etlerini tamamladı . Bütün bu 
areketler tarihte emsalsiz 

f hır zafer ~hresi arzediyor. Fa. 
· bkat bütün ıbu hareketler bütün 
~ k • l 

• as erı istilalar Almanyanın 
tasavvur tt'ğ• · 

Fransız bahriyelilerine gelin. 
ce, bunların ekserisi vaziyeti se. 
vinçle karşılamı~lardır. Bunlar. 
dan sekiz ila dokuz yüzü, harbe 
devam etmek hususunda hnra. 
retli arzularını izhar etmişlerdir. 
Bazılan, İngiliz vatandaşlığına 
girmek istemişlerdir. Bu talep, 
kabul edilecektir. Fransız kal. 
mak suretile mücadeleye devamı 
tercih eden diğer Fransızların 
hakları 1bittabi mahfuzdur. Bah. 
riyelilerden geri kalan kısım, AL 
man efendilerinin emri altında 
bulunan Fransız hükumeti lazım 
gelen tedbirleri almak lU.tfunda 
bulunursa, derhal Fransız liman. 
larına gönderilecektir. 

Bütün İrlandalılar, din ve par
ti farkları gözetmeksizin anlama· 
lıdırlar ki İrlanda bariz bir teh-
likeye maruzdur. Bunlar hakla. 
rında açık bir fikir edindiğımi:a 
meselelerdir. Bu hazırlıklar bizi 
sabahtan geceye kadar me~gul 
etmektedir. 

Halinde Toplanıyor 

Son hadiselerin dağıtıcı tesir_ 
lerinden sonra Rumen milletinin 
müttehit ve kuvvetli kalmak için 
bütün cesaretine ihtiyacı olacak. 

lın. tır. Romanyanın başka tavizler
J ak de bu1unmağa mütemayil olma. 
.zan rlığı şimdi açık görünmektedir. 
İze- Ordusu tamamen seferber edil. 

ceklerdir. 
Parlamentonun. gelecek haft 

gerek Clermond'da gerek VıC'h 
de hangi şerait dairesinde top 
ııabileceği tetkik edilmiştir. 

A. e ı ı sulh nızamının 
' vrupaya tatbikı için kafi birer 1 sebep midir? 

t Kara Avrupasını hükmü altı.. 
~a 0•1tnış olan Almanya için eğer 
nUı müşkül iki mühim mesele 

1r'evcut bulunmasaydı bir "Al. 
tnan .. Ulh''" " • u nun, hatta uzun za. 

(Sonu Sa. 4., Sü: 5) 

• eneral De Gaulle'u takip e. 
r müstesna, İngilterede bu. 

(Sonu Sa. 4, Sü. 1) 

1 . 

Hc;şmetpenahın bütün tebeala 
rına, müttefiklerimize, atlantiğin 
iki tarafındaki bütün samimi 
dostlarr.nıza hitap ederek on!ar. 
dan iktidarlarında bulunan bü
tün yardımı yapmalarını talep e-

(Sonu; Sa: 4, Sil: 6) 

Vichy, 4 - Bugün Fransız hü. Petit Parisien gazetesine i miş ve doğu • şimal ve doğu - ce. 
kumeti Cümhurreisi M. Lebrun- memleketi yeniden imar içinebe nup hudutlarında hazır bulun. 
un riyaseti altında toplanmıştır. kumetin makamında uzun maktadır. 

Toplantının ana yasayı tadil ile zaman kalması lazım geldt. Romanya tarafından İngiliz 
alakadar olduğu anlaşılıyor. anlatı~or .. ~ütün Fransa etıle- gıırantisinden vazgeçilmesini tel. 

Fransa mebusları ve ayan aza. umumıyesının yapılacak tad . mih eden gazete diyor ki: 
st da Vichy'ye gelmektedir. Par- metanetle beklediğini ilavr• Kral Carol'un siyaseti belki de 
lamentonun haftaya Milli Meclis yor. ?<'h va. sakınılması imkansız . olarak az 
şeklinde toplanarak tadilat ile Laval taraftarfar1 JJj ~ ~ cok ovnak bir hal almıştı ve şim. 
meşgul olması beklenmektedir. ( C' ~ Ji, Tc\•. di vn~ivetin ne o1acai'!ını tam su. 

~ w ~ 

rette bi1mekte !ayda vardır. 

Vichy'ye gelmiş bulunan m" 
bus ve Senato azaları Bordcını 
da yaptıklan gibi, temasa ~1e 
rek gayrı resmi toplantdar sapa
caklardır. 

===================:r'.:=~ 
YUNANiSTAN'ı.lı\ 

Atina 4 (A.A.) - F.~~al Gt-or 
dün Başvekil Meta(')(as ilt- 1:ı ~~-\" 
genel kurmay ş~lf Anıiral • 
Jariotı''l.•n luıl. .. ı ,..•- · ' 
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,. ,. lngillere. Al<denizde ffarel<efe Gecti AVRUPAD.~ Almanya, lngilterey .. D M •• h • Alman Sulhune 

t 

'ransız onanmasının u ım Mani oıan 

irkısmı Kontrol Altına Alındı mon i~::;~~1r:~~ 
sma sebep yoktu. 

(Bası 1 incide) 
Fransız askerleri, memle. 
ınc "ıade olunacaktır." 
KDENİZDEKİ FRANSIZ 

FiLOLARI 
ter Churchill, daha sonra 
nızdeki Fransız filosunun a. 
nden bahsederek evvela İs. 
riye sularında bulunan 
ız zırhlılarının vaziyetini 
mı ve şu sozleri söylemiş. 

U\ vetli bir İngiliz filosunun 
du u İskenderiyede bir 
ı.ı: safıharp gemisi, 4 Fran. 
rpido muhribi ve ibir mik. 

uk gemi vardır. Bu cüzü. 
ra, limandan çıkmalarına 

de edilmiyeceği haber ve. 
tir. 

r daki Fransız filosu ya ba. 
cak, ya bizim noktai nazarı. 
mutabık bir hattı harekete 

r verecektir. Bu sabah İs-
d riyenin uğradığı İtayan ha 
kını sırasında Fransız zırh. 

da bizim zırhlılarımızla 
kte müşterek düşmana karşı 
açmışlardır.,, 
ORAN'DAKİ FİLO 

t ter Churchill, daha sonra 
daki Fransız filosundan şu 

de bahsetmiştir: 
Dunker<ıue ve Strasbourg 

ız safıharp gemıleri Oran. 
~ulunmakta idi. Dün sabah, 

Ingıliz subayı, Fransız Ami. 
Fransız fılosunun iki şık. 

bırini tercih etmesini talep e.. 
b r vcsıka tevdi eylemiştir. 

ı şık şudur: 
- Almanlara ve İtalyanlara 
ı mucadeleye devam etmek, 
- Mahdut bir mürettebat i. 
ır İngiliz limanına gitmek. 
ansız Amirali, bu şartları 
tmıştir. Bunun üzrine, İn. 
kumandanı, saat 17.58 de n. 
mıştır. 

rasbourg tipinden bir safı. 
gemisi tahrip edilmiş ve 

ya oturmuştur. Bretagne ti. 
n bir safıharp gemisi bat. 
r Diger bırisi ciddi hasara 
mı tır. İki torpido muhribi 
ır tayyare gemisi, ya batmış 

a yanmıştır. Strasbourg veya 
kcı'que safıharp gemilerin. 

ı birısi, limandan çıkmıya mu. 
k olmuştur. Tayyarlerimiz, 

be koyulmuştur. Bu gemiye 
•orpil isabet etmiştir. Bila. 

e dığer bazı Fransız harp ge. 
n bu safıharp gemisine ilti. 
eylemişlerdir. Bizim gemile. 
z bunlara yetişemeden, hepsi 
on'a varmışlardır. 
unkcı'quc'in aylarca istimal 
mi.} ccegi kanaatindeyim. 

r nsızlar arasında ve liman
lulerın çok olmasından kor. 

m. Çunku çok agır tedbirler 
k mecburiyetinde kaldık.,, 
lTALYANLAR HARBE 
KARIŞMADILAR 

ı ter Churchill, daha sonra 
, una şu şekılde devam etmiş. 

İngiliz gemilerinden hiçbirisi, 
rının kuvveti ve hareket ka. 

yetlcrı bakımından zarara uğ. 
, mışlardır. 

ltalyan donanması, ihtiyatkar 
· tarzda, muharebe dışında kaL 
tır. 

Akdenizdc hakimiyetimizi ida. 
ıçin luzumlu tedbirleri alaca. 
Fransız donanmasının büyük 
kısmı, ya elimize gecmiş ve. 

hut muharebe harici bırakıl. 
tır. Bu donanmanın Almanla. 

lim edılmesine mani olduk. 
ı Fransız gemileri açık de. 

de bulunmaktadır. Bunların 
manların eline düşmesine ma. 
olmak için lazım gelen her şe. 
yapmıya kati surette azmetmiş 
unuyoruz. 

reketimiz hakkında bir hü. 
m vermeyi, itimatla, Parla. 
nloya bırakıyorum. Hı.iküm 
rmek hakkını, millete, Amari. 
Bırleşik devletlerine, dünyaya 

rıhe bırakıyorum.,, 
lı ter Churchill, Fransız do. 
m ının akıbetinden bahse. 

n derin teessürlerini anla. 
k demi tir ki: 
<.;HUltCHILL SÖZÜNÜ 
AGLAYAıtAI{ BİTiRDİ 
lkı millet birlıkte harbeder. 

n bunlardan birisi mağlup o. 
ezilir ve miıttefikinde!l ken
; taahhütlerinden ıbra etme

lep mecburiyetinde kahr. 
'nebılecek asgari bir .key· 

"lsız hukumetinin mu. 
vaz geçer ve muca. 

'l lı' ın yükünü İng"liz 
mı'a a ur "izerine bırnkırl~en 
~ap .ı a ur. dac;ları jçiıı lü· 

zumsuz bir yara açmaktan tcvak. 
ki etmesi olacaktı. Hem je o sa. 
dık arkadaşları ki bunlann nfüaf 
zafer"ı, Fransa hürriyetlerin;n ye 
niden doğması için yegane şansı 
teşkıl eylemektedir. -alkıjlar-

Frar.sızlara, mütarekenin ak· 
dinelen evvel, donanmalarının 
İngilız limanlanna gitmesi şartı 
ilı:?, taahhütlerinden tamamiyle 
ibraetmek teklifinde bulunduk. 
Bu yapılmadı. Amiral Darlan 
tarafından İngiliz amirallıK dai. 
resi bırinci Lorduna verılen her 
türliı vaid ve taahhütl"rc rağ. 
mPn, Fransız donanması:ıı Alman 
yanın hükmü altına koymaya ma 
tuf bir mütareke imzalandı. Hal
buki Fransız donanmasının bir 
kısmı, bizim hükmümüz altında 
bulunuyordu. Filhakika Afrika 
limanlarına dönemiyen mtitcad. 
dit Fransız gemileri, on gün ka. 
dar evvel Portsmouth ve Ply
mouth limanlarına girmişlerdir. 

Şurasını hatırlatmaklığım la. 
zımdır ki, bizim üzerimizde, 61. 
dürücü olabilecek bir yara, böy· 
le bir hareketin neticelerini ta. 
mamiylc müdrik bulunnn Bor. 
dPaux hükı.irneti tarafınd:ın &çıl
mıştır. 

Fr~nsız miUeti tarafından c!e. 
ğıl, fakat Bordeaux hükumeti ta 
rafından maruı; kaldıgımız h;s. 
siz hatta fena niyetli muamelenin 
bir misali daha vardır: 

Fransada 400 den iazln Alman 
piiotu esir bulunuynrdu. Rey
naud'dan, bu pilotların İngiltere. 
ye gönderileceği vaadini almış. 
tık. Reynaud devrilince, hu pi· 
]otlar Almanyaya teslim edildi.,, 
Mister Churchill nutkunu bit1rdi 
ği zaman gözleri yaşarar:ık kür
si<len inmiş, bütün meclis azası 
ayağa kalkarak kendisini hararet 
ve şiddetle alkışlamıştır. 

Mister Churchill'in Avam Kn. 
marasında vaki beyanatına mu
masil olarak ta Hariciye Nazın 

Lord Halüax, dün Lordlar Ka. 
marasında izahatta bulunmuştur. 
İNGİLİZ BAHRİYE NAZIRI

NIN BEY AN ATI 
Londra, 4 - İngiltere Bahriye 

Nazın Mister Alexander, bugiin 
radyo ile bir nutuk söyliyerek, 
İngiliz donanmasının Oran'daki 
harekatını izah etmiş ve bu hare. 
katın İngiliz bahriyelileri tara. 
fından ifa edilen en acı ve en 
ıstırap verici vazife olduğunu, 
fakat bu vazifeyi ifadan başka 
çare olmadığını söylemiştir. 

Bahriye Nazırının beyanatı, e. 
sas itibarile Mister Churchill'in 
beyanatından farksızdır. Fakat 
Bahriye Nazın Oran harekatı sı. 
rasmda İngilizlerin bir maktul, 
bir mecruh ve bir kayıp verdik. 
lerini ve İngiliz zayiatının bun. 
dan ibaret olduğunu izah etmiş. 
tir. 

Bahriye Nazırı 15 gün evvel 
Bordeaux'ya giderek donanm:ı. 
nın İtalya v e y a Almanyaya 
teslim olunmaması için teminat 
aldığmı, fakat bu teminatın yeri. 
ne getirilmediğini de anlatmış 

nihayet yüzlerce Fransız bahri. 
yelisinin sonuna kadar harbe de. 
vam etmek üzere İngiltereye il. 
tihak ettiklerini ve bunlardan 
birçoklannın da İngiliz tabiiyeti. 
ne kabul olunduklarını ilave et. 
mistir. , 

BiR FRANSIZ Al\JlRALlNJN 
SÖZLERİ 

Ayn: hadise ile alakadar C'la. 
rak SE'!"best Fransız deni:ıı kuvvet
leri baş kumandanı olup general 
de Gaulle ile beraber hare!{e< e. 
den amiral Muslier bu sabah şu 
beyar.atta bulunmuş ve Fransız 

bahriyesine mensup hiç bir z.ırb. 
lmın Almanya ve İtalya elinde 
kalmamış olduğunu, donanma-
dan bir kısmının general de 
Gaull'~ iltihak ettiğini ve bir mik 
t.ır Fransız tahtelbahirinin İngi
liz sularında bulunduğunu söyle. 
miştir. Amiral demiştir ki : 

ki her kumandan, gemisini düş. 
mana teslim etmekten ise, berha. 
va etmesini tercih edecektir. BÜ
tün kabiliyet ve kuvvetimle müL 
tefiklerimiz İngilizlerle teşriki 
mesai edeceğim. 

Vis • Amiral Muselier, serbest 
olan Fransız ticaret gemilerinin 
bir kısmının da emrine girmek 
üzere olduğunu ilave etmiştir. 
Emrine geçen Fransız gmilerinin 
seyrüsefcrinden tahassül edecek 
p::ıralarla, bazı gemilerde musa. 
d('re edilen çok kıymetli hamu. 
lelerden mütevellit meblfığlar sa. 
vesinde, kuvvetlerini uzun müd. 
dP-t idame ettirmeğe kafi para 
mevcut olduğunu bildirmiştir. 

FRANSA HÜKÜ1\1ETİNİN 
RESMİ TEBLİGİ 

Fransa hükumeti bu hadise 
dolayısile neşrettiği resmi teb. 
liğde diyor ki: 

"3 Temmuz sabahı. Şimal de. 
nizindcn gelen üç safıharp gemi. 
sinden, bir tayyare gemisinden, 
iic kruvazördcn ''e bir ham filo. 
tillfıdnn mürekkep kuvvetli İn. 
{::'iliz kuvvetleri Oran'm deniz iis. 
siinii teşkil den Mcr • el • Kebir 
kuyu öniinac nhzı me\'ki eyle. 
miştir. l\liitareke anlaşması mu. 
cihince, Fransız filosunun hazı 
ciiziitnmlan, ezcümle Dun. 
kcrquc '\'e Strashurg zırhlıları hu 
koyda bulunmaktadır. 

İngiliz amirali. buradaki Fran. 
sız filosu kumandanı Vis.Amiral 
O('nsoul'Ü teslim olmıya '\'Cyahut 
F'rnnsız gemilerini bnhrmağa da. 
vet etmiştir. İngiliz amirali, bir 
karar almak üzere iki saat müh. 
let vermi , fakat hu miihlctin in. 
kızasım beklemeden İngiliz de. 
niz tayyareleri, 1\fcrs • el • Kebir 
koyunu manyetik mayinlcrle ke. 
patmıştır. Fransız amirali, İngi. 
liz ihtanna hac: eğmekten imtina 
e\'l<'dini idn İngiliz filosu, saat 
17.40 da Fransız harp gemileri 
iizcrine atcs ncmı!'>tır. 

nn t:wsif edilmez hücum kar. 
sıo;ında Fran ız hükumeti, halen 
lskcnderi~·c limanında ingiliz ge 
nıilcri cİ\'arında demir atmış hn. 
lunan Fransız filosu ciizütnmla. 
rına, liizumu tnkdirjnde kuv,·et 
istimali ile derhnl hareket etme. 
leri emrini ''crmistir. 

Bundan ba ka. hu hiicum, dün. 
kii miittcfikler tarafından yapıl. 
mış olmasından dolayı hir kat 
ılaha menfur bir mahiyet arzct. 
fiğinden, Fransız amirallik dai. 
resi, acık denizde hulunan hiitiin 
Fransız harp gemilerine rastlıyn. 
caklan hiitiin 1n~iliz ticaret gc. 
milcrini tlwkif evlcmclcri ,.e hii. 
tiİI! yeni hiicumlnra siliıhlnrilc 
mukabele etmeleri emrini ver. 
miştir.". .. 
BERLlN VE ROl\IAYA GORE 
Berlin ve Romadan verilen 

malumat da Fransız tebliğini te. 
yit etmektedir. 

Bcrlinden verilen bir haberde 
deniliyor ki: 

"İngiliz donanmasının Oran lL 
manındaki Fransız gemilerine 
knrşr yaptığı ani hareket hakkın
da alınan malUmata göre, Fran. 
sız gemilerinin istim üzerinde ol
madığı ve bu yüzden agır topla
rını harekete getiremedikleri öğ. 
renHınıştir. İngiliz gemileri li"ran 
sızlarm mukabele edemiyec,..kleri 
ni bilerek uzak mesafeden ateş 
açmışlardır. Dunkcrque, Prove>n. 
cc hattıharp gemilerile filotilla 
kondüktörü Mogador yakılmıştır. 
Bu gemiler: hala yanmaktadır. 

Bre:tagne hattıharp gemisi İn
gili7Jer tarafından konulan bir 
m:ıyıı ile tahrip edilmiştir. 

Strasburg hattıharp gemis! ile 
5 filotilla kondüktörü, müteaddit 
torpido ve denizaltı gemileri İn. 
gıEz çemberini zorlıyarak Akde. 
nize açılmışlardır." 
Romndan da şu haber veriliyor: 
Yarı resmi İngiliz ajansının 

tebliğine göre Fransa hüku:neti, 
anavatandaki Fransa sahillerıyle 
Fransa'ya ait denizasırı memle
ketier sahillerinde 20 millik bir 
mesafe dnhiline İngiliz gemi ve 
tayyarelerinin girmesini menet. 
mi~tir. Aksi takdirde ihbara ~ii
zum kalmadan İngiliz gemı ve 
tayyarelerine ateş edilecektir. 

"F.ransada hali inşada bulunan 
birkaç harp gemisi de tezgahlar. 
dan indirilerek ikmalleri için a. 
melelerilc birlikte emin bir yere 
götürülmüştür. Qiğer Fransız 

harp gemileri sila~ ~ ~.... e. 
dilmiş oldukları hal~ Ş. / 
manlarında bulunmakt~ /. ı:, : ~-0ma 4 - Fransız donanma. 
sız bayrağını taşımaktaa ~ ..E (/:. \ iiyük ~ir kı mının ingil. 

Gayem Fransız bahriye ~ (j ~ · mesı, burada çok fena 
' "" ,.....,. . 

rağının şerefini kurtarm':' -g-~ .f:r.r •ır. 
Alman veya İtalyan hiıkumc< ~ ~ ~ osu hu akşamki ne 
rinin ellerine Fransız donanm'r ~ İ giltcrcnin harekd im 
sının kısmen dahi teslimini tale~ c arı mahrum olan Fransız 
ettirebl1ccek hiçbir vesile ver. ı .nna atcs etmekle Frnn-;a. 
mek istemiyorum. Ümit ederim nı ndidc kin ve intikamını 

kendiı.ine karşı yeniden alevlen. 
lediğini anlatmıştır. 
HİTLERİN VERDiGi BIX EMİR 

Berlin, 4 (A.A.) - Fransız 
heyeti Alman mütareke komisyo. 
nuna Oran civarında Praııs~z Ye 
İngiliz harp filolan arasında ce
reyan eden hadiseleri bildirmiş· 
tir. 

Führer, Fransız hükumetme, 
Fransız gemilerini, İngilizlerden 
kurtulamamalan takdirinde her. 
hava etmek salfıhiyetini vermış
tir. 

Mütareke mukave1enamcs:nde 
de derpiş edilmiş bulunan bu ka· 
rar, Alman hükumetinin Fransız 
donanmasından istifade etmek 
niyetinde olmadığnı ve ancak, 
Almanyaya karşı yeniden harbe 
iştirakine mani olmak niyetini 
taşıdığını teyit eylemektedir. 

Bunn mümasil bir karar İtal. 
yan hükumetince de ittih:ız edil. 
miştir. 

Sensebastien, 4 (A. A.) - Bor· 
deaux'oan bildiriliyor: Fransa. 
nın Chanplain transatlantıği A
m~rikaya gidecek yolculan ha. 
milen Pallice limanından ayrıl. 
dıktan biraz sonra mayne çarpa· 
rak batmişur. Bütün yolcular 
kurtarılmıştır. Mürettebattan bir 
kaç ki~i kayıptır. 

Dün, ilk saatlerde, Cenubi İn. 
gilterenin bir limanında bulunan 
bütün Fransız zırhlılan ve mü. 
rettebatın konakladıkları mües. 
sescler İngiliz bahri makamatı 
tarafından ziyaret edilmiştir. Ba. 
zı gemilerden ''Hurrah,, avazele
ri yükselmiştir. Zabitlerden bil. 
yük bir kısmı "vazıyetten., ve 
böyle bir tedbiri icap ettiren ah. 
valden dolayı bariz bir surette 
heyecan içinde idiler. Hiçbir ha. 
dise çıkmamıştır. Bütün Fransız 
bahriyelileri gemilerinden tahli. 
ye edilmişlerdir. 

}'RANSIZ l•'İLOSUNUN 
BUGÜNKÜ .l\IE\'CUDU 

Fransız filosundaki esas gemi. 
!erin adedi halen 180 e baliğ ol. 
maktadır. Bu mukemmel bir fi. 
lo, mükemmel bir harp makine. 
sidir. Harbin başlangıcında, Fran 
sanın 5 büyük zırhlısı vardı. İn. 
şaları bitmiş olan Dunkerque ve 
Strasbourg zırhlıları da bu raka
ma dahil bulunuyordu. 35.000 
tonluk yeni İngiliz ve Fransız 
zırhlılarının ekserisi dünyanın 

en modern ve en seri zırhlıları. 
dır. 

Fransanın bundan başka 8 pus. 
luk toplarla mücehhez beheri 1 O 
bin tonluk 7 kruvazörü, 6 pusluk 
toplarla mücehhez 6 bin ila 8 bin 
tonluk 12 kruvazörü, takriben 3 
bin tonluk 32 küçük kruvazörü, 
37 adet refakat gemisile buna 
benzer küçük gemi, 77 denizaltı 
vapuru, bir tayyare gemisi, bir 
deniz tayyaresi gemisi ve büyük 
bir muavin gemi filosu mevcut. 
du.Fransanın harp esnasındaki de 
niz zayiatı Dunkeıque harekıi. 
tında kaybolan 7 destroyer müs. 
tesna olmak üzere, cüzi olmuş. 
tur. Buna mukabil 7 destroyer, 
harbin bidayetinde Fransa tez. 
gahlarında inşa halinde idi. 

Churchill'in nutkunda zikredi. 
len Fransız zırhlılanndan bazıla 
rına ait tafsilat şunlardır: 

"Surcouf,, deniz üstünde, 2.880 
tonilatoluk, dünyanın en bi.iyük 
denizaltısıdır. Hemen hemen u
fak bir kruvazör cesametindcdir. 
Sürati deniz üstünde tahminen 
20 mildir. Üssünden ayrıldıkt.an 
sonra 12.000 millik bir sefere çı. 
kabilir. 10 torpil kovanından 
başka kudretli ve kuvvetli top. 
larla ve küçük bir deniz tnyyare. 
sile mücehhezdir. 

Dunkeı'<ıue safıharp zırhlısı, 
Almanların cep kruvazörlerine 
verdiği ilk cevaptır. Sürati 28 -
30 mildir. Kanada kıtaatının İn. 
giltereye sevki esnasında kafile. 
ye iştirak etmiştir. 

Strasbourg zırhlısı, Dunkeı\:ıuc 
zırhlısının eşidir. 22.189 tonluk 
tahminen 22 mil süratli Bretagne 
zırhlısı snıfına mensuptur. 

Commandant Teste, 10.000 
tonluk bir tayyare gemisidir. 

Ticaret l\.f ektcbi :Mezunları 
Şerefine Suadiyc Plajında 

Akşam Yemeği 
Yüksek İktısat ve Ticaret mckte· 

binden bu sene mezun olan gençler 
ı;ercfine 6-7-940 Cumartesi günü ak· 
::ımı Sundiyc plaj gazinosunda bir 
ak!:am yemeği tertip edilmiştir. Mek
tebin eski ve yeni mezunları ve mek
tl.'ple ali'ıkıısı olanlar bu toplantıya 
d vctlidirler. Top! ntının ne eli ve 
C"lcnccll olması için çok çalı~ılmı lır. 

Almanyanın istediği sulhün 
teessüsüne henüz mania vazüesi. 
ni gören meseleler şunlardır: 

I - Mide meselesi, 
II - Fikir Meselesi. 
Almanya, kara A vrupasını 

hükmü altında bulundurmakta. 
dır. Fakat bu Avrupa uzun za. 
manlardanberi ihtiyaçlarının yüz 
de altmışını deniz aşırı memle. 
ketlerden getirmektedir. Hitlerin 
karşısına şimdi uçsuz bucaksız 
denizler, fethcdilemiyen kaleler 
hiiviyeti ile çıkmaktadır. 

Almanya kara Avrupasına ya. 
yıldıkça, denizlerin ehemmiyeti 
ve bu denizlerin üsti.indeki istih. 
sal membalarının kıymeti arttık. 
ça artmıştır. 

Abloka hattının bütün Avru. 
pa kıtasına şamil bir hal alması 
müşkülatı arttırmaktadır. AL 
manya denizlerin yolunu açmak 
için İngiltereyi yenmeğe mee
burdur. f ngiltcrenin mağlUbiyeti 
ancak teknik üstünlüğü haiz Al. 
man hava kuvvetlerinin muvaf. 
fakiyetli hareketleri ile temin e
dilebilir. İngiltereye yapılacak 
akınlar ve bu akınların göreceği 
mukabeleler şüphesiz devrimizin 
en dikkate layık, en orijinal ha. 
reketleri olacaktır. Britanya a. 
daları vüsatine nazaran kesafeti 
fazla olan yerlerdendir. Binaen. 
aleyh buraya atılacak her bomba 
denebilir ki bir hedef bulacaktır. 
Buna mukabil her uçan tayyare 
de her adım başında kendini ta. 
kip eden bir tüfek ve top bula. 
caktır. Bu suretle yapılacak 

harplerin sonunda İngilterenin 
teslim olması kadar Almanyayı 
yıldırması da mümkündür. Bu 
takdirde vaziyet ne olacaktır? 

Bu takdirde Almanya, deniz. 
!ere mukabil kara yollarını :ı.ç. 
mak, kara yolları vasıtasile Av. 
rupaya gıda nakletmek mecbu. 
riyeti karşısında kalacaktır. 

A vrupanın bu seneki zirai ic;. 
tihsalntı f!ayet kötüdür. 

buna ilave o l a r a k da 
b ü t ü n Avrupa mıntakası. 

nın harp ve seferıberlik yüzünden 
çalışmaz bir hale geldiğini de na. 
ve etmek iktıza eder. Avrupaya 
kara yollan ile bağlı olan sabalar 
ise abloka ve Almanyanın Avru. 
pada elde ettiği yeni vaziyetten 
sonra ehemmiyet kaznnmıya baş. 
lamıs oldukları için beklenen is. 
tihsali temine muktedir değildir. 
ler. 

Bunun için diyoruz ki, Hitler 
Avrupanın mide meselesini hal
letmek için mutlaka İngiltereyi 
ya büyük deni~Icrdcn sürüp çı. 
karacak, yahut onunla büyük 
denizlerde anlaşacaktır. 

Önümüzdeki kışın Avrupa i. 
çin hiç de hayırlı, neşeli bir 
mevsim olmıyacağı muhakkak. 
tır. Bunun şimdiden tahmini 
mümkündür. Açlık yavaş yavaş 
Avrupayı şimdiden sarmıya baş. 

lamıştır. Avrupanın zirai olan 
sahalarında da abloka tesirini 
hissettirmiştir. 

A vrupanın ziraati bile bir nevi 
mdüstri halini almıştır. Tavu. 
ğun yemi, kıta dışından tıpkı bir 
ham madde gibi, mesela pamuk 
gibi gelir, tavuğa verilir ve yu. 
murta mamul bir madde gibi, 
mesela hariçten gelen pamuğun 
işlenmiş bir şekli olan kumaş gi. 
bi istihsal edilir. 

Kıta haricinden gemiler liman. 
lara gelmemcğe başladığı gtin. 
denberi, tavukların, süt veren 
hayvanların mik1arı gitgide a. 
zalmaktadır. 

Bu vaziyet devam ettikçe, 
deniz Avrupanın önünde gıda 
ambarlarına çekilmiş birer k:ı.le 

duvan vazifesini gördi.ikçe kıta. 
dı:ı. açlığı, hastalığı, sefaleti, ne 
müselsel zafer bayramları, ne de 
Doktor Şaht'ın Avrupada emni. 
yet, ve hürriyet temin edilmedi. 
ği takdirde muallakta kalmıyn 
mahkum iktısadi raporları dur. 
duramaz. Belki de Avrupadn hu. 
dutlardan hudutlara tanklar ye. 
rinc tifüsli.i bitlerin kervan ha. 
linde yiyecek yağlı adam ara. 
mak üzere yola çıktıklarına şa. 
hil olacağız. 

Almanya sulhü için ikinci 
engel, Fransa mütareke. 

sinden sonra mütemadiyen tek. 
rar edilen bir cümlenin ruhudur. 
Gazetelerin, siyasi adamların, 

radyoların iekrar cttigi cümle 
şudur: 
"Avrupanın yeni nizamı nr.zi 

lOTemmuzda 
Hücum Edecekmiş 

{Başı 1 incide) 
dıyorum Dominyonlarımı::la tam 
b;r i~birliği halinde bulunduğu. 

muz şu anda son derece tehilke. 
li bir devre geçiriyoruz. Fakat 
ümitle doluyuz, ırkımızın bütün 
fazılctleri imtihana çekılrliği şu 

anda parlak bir ümitle doluyuz.,, 
IST1LA HAREKETİNE KARŞI 

TEDBİRLER 
Mi~ter Churchill daha !'Onra 

büturı mesul memurlara gonder. 
dıği mesajı okumuştur. 

Mesajda şu sözler s§ylcnınek. 

tedir: 
"İııgiltcreye karşı bir istıla ha. 

rekedne teşebbüs edilebileceği 
günün arifesinde, doğduğumuz 

memleket için vermek mecburi. 
yetindı:> kalacağımız harbin arife_ 
sinrle, Başvekil, yüksek mesuli. 
yet mevkii işgal edenlere, vazi. 
felerine nüfuz etmeleri ve etraf. 
larında bir teyakkuz itimat ve 
enerji havası idame etmeleri lü. 
zumunu hatırlatmak istemiştir.,, 

"İngiliz hava kuvvetleri mü. 
kemmel bir haldedir. En yiiksek 
kud:::-et kabiliyetine varmı~tır. 

"Alman harp bahriyesi hıc bir 
zaman bu kadar zayıf olmamış. 
tır. İngilteredeki İngiliz ordusu 
şimciiki kadar hiç bir vakit km•. 
vctli olmamıştır.,, 

SULH MEVZUU BAHİS 
DEGİLDİR 

Başvekil, Majeste Kralın hiz. 
metinde bulunan ve yük.ı:ıek mev. 
kiler işgal edenlerden azim ve 
sebata misal olmalarını bekle
mektedir. Yüksek mevki işgal e. 
denler emirlerinde bulunanların 
zayıf fikirler dermeyan etmeleri. 
ne mani olmalıdırlar. Ve mane. 
viyatı bozan, cesareti kıran veyıı 
teliiş verici ifadelerde bulunan 
memur ve zabitleri ilan ve icap 
ediyorsa, azletmekte tereddüt et. 
mcmclidirler. Ancak böyle hare. 
ket ettikleri takdirdedir ki, ha. 
valarda, deniz ve karada döğüş. 
meğe ve düşmanla çarpıştıktan 
sonra harp kabiliyeti itibarile 
hasmın üstünlük hissini duymr. 
yan insanlara layık olurlar. Baş. 
ladığımız fiili hareket, Alman 
propagandasının Amerikaya ve. 
sair yerlere o kadar gayretle yay 
dığı yalı;.nlara ve şayi;ılara kö. 
künden nihayet verme~e kendi. 
liğinden kilfidir. Beşinci Kolon 
tarafından yapılan ve bizzat sizin 
bile 1ngilterede dinlemiş olduğu. 
nuz bu yanlar ve şayialar diyor. 

ve faşist esasına göre olacaktır." 
Bu cümle, dikkate layık bir ta. 

kım hakikatleri ihtiva etmekte. 
dir. Çünkü nazi ve faşist nizamı. 
na göre tertip ve taksime tabi 
tutulacak Avrupanın şark hudut. 
lan Ural dağlarından, hatta bazı 
coğrafya alimlerine göre Uralla. 
rın daha şarkında bulunan Obi 
nehrinden başlar. Bu saha ile 
Vistül arasında yayılmış olnn ve 
nüfusunun en mühim kısmını 
Avrupada teksif etmiş bulunan 
bir Sovyet Sosyalist devleti var. 
dır. Demek ki Avrupaya Alman 
sulh nizamı vermek için Avru. 
panm bu mıntakası da nazi ve 
faşist hesaplarına göre ameliya. 
tn tabi olacaktır. 

Nazi rejiminin esasen en bü. 
yük davası, Avrupaya ideolojik 
bir cehre vermektir. Fransa mü. 
tarekesine kadar daha ziyade 
Avrupa sulhünün sosyalizme bir 
takım hisseler vererek onunla 
bir nevi uzlaşma sulhü yapacağı 
tahmin edilmekte idi. Fakat son 
günlerde vukua gelen hadiseler, 
bilhasıa 22 senedir muallakta 
kalan Besarabya meselesinin 
Sovyet noktai nazarına göre hal. 
linin ortaya attığı vaziyetler 
cidden dikkate layıktır. Fransada 
Alman sansörüne tabi olarak çı. 
kan Figaro'nun açıktan açığa işa. 
ret ettiği nokta, Almanyanın 
kendi arzu ettiği sulhü yapmak. 
tan henüz uzak bulunduğu ve i. 
deolojl diişmanına yer vermek 
arzusunda bulunmooığını göster. 
mcktedir. Bu emel, bugiin olma. 
sa bile yann yeni se! erlere sev. 
kede<:ek mahiyet:tedir. Hakiki 
sulh, ancak bu seferlerden sonra 
tahakkuk edebilecektir. 

Almanya kara Avrupasını zap. 
tetmiş ve altı devleti de yere 
s~rmiş olmakla beraber istediği 
Alman sulhüne yaklaşmaktan 
daha çok uzak bulunmaktadır. 

Vaziyeti şöyle hulasa edebili. 
riz: Almanya 1939 Ağustosunun 
nihayetlerinde ne söyHiyorsa 
şimdi altı devletin cesedi üzerin. 
den Mansa uzanarak ayni şeyleri 
tekrar ediyor. 

lar ki,Alman ve İtalyan h 
metlerile müzakereye girişt', 
tasavvurunda imişiz. } 

Tatbik etmeğc mecbur kal~ 
mız en şiddetli ve en vahiın 
reket, bu yalan şayiaları ts 
mile tekzip etmektedir. H• 
Baylar, hiçbir suretle müzalt 
ye girişmeyi düşünmüyoruz. 
bir suretle sulh yapmayı dü 
müyoruz. Bilakis, harbe el" 
deki bütün vesaitle ve en 
şiddetile ve bizi harbe sokan 
J, gayeler her hususta tahal< 
edinciyc kadar devam edece 

• Mister Churchill, bütün 
dafaayı deruhte edecek bir 
kumandanın tayin olunup, o 
mıyacağınn dair sorulan 
karşı buna lüzum görmediğinb 
bugünkü teşkilatın gayet iyi !1 
diğini söylemiştir. B 
İSTİLA HAREKETİ 10 T~ 
l\IUZDA BAŞLIYACAKM\ 

Nevyorkta çıkan, Nevyork 
mes'in Stokholm muhabiri 
Otto Tolischus'un bildirdi j 
göre, Büyük Britanya istila~ti 
başlıyacağı tarih olarak tcsb~f 
dilen 9 veya 10 Temmuz tarı. 
rine kadar, Norveçtcki Alt~ 
kıtaları Cenuba çekilmiş b 
nacaklardır. 

Ayni muhabir, şu cümlele 
Have etmektedir: 
"- Bütün nakliye va~ıtaf 

nın ve bütün Alman kuvveti 
nin Norveç limanlarına ve j 
hassa Bergen ile Stavanı;trt 
toplanmış bulundukları b\J 
artık bir sır değildir. 1 

Almanlar ayni zamanda, ~ 
vcçin tam şimalinde, Finllı! · 
hududu üzerinde, Kunkenr.S 
gen}ş bir tahtelbahir üssü vilfı 
de getirmişlerdir. Bu üslerde l 
hında Beyaz Denizdeki liman 
da Sovyet ticaretini bloke etf. 
mümkün olabilir. nt 

.BiR JNGJJ .. IZ TAYYARl:n 
ZIRHLISI BATIRILDİ 

Bugünkü Alman tebliği İıı.tc 
terer.in en modern tayyare ı 
lısı olan İllustrou 'un bugün 
Alımın tahtelbahiri tar:ıfın n 
torpalendiğini bildirmiştir. 

MUTEKABIL HAVA 
HAREKATI OLUYOR a 

lngntere ile Almanya arat i 
da hava harekatı devam etrııh 
tedırr. ri 

DUn İngiltere ile İskoçya iızcrl e 
gtındUz vnkti icra edilen akınlar in 
nasında, yedi Alman bombardıf. i 
tayyaresi düşürülmüş ve d6rdllji 
ciddi surette hasara uğratılmıştııa b • 
sivilin ölumü bildiriliyor. Cet\ 
$ıı.rklde bulunan bir amele sehff r

1 
r;crlne bir bomba salvüsil dilşmU 
yalnız iki kişi yaralanmıştır. ıngl' .. 
renin :ıimall şarki sahlllndc ve is uç 
yada takriben 16 kişi yaralanmış ii 

Dün sabah şark sahili açıklar ir 
bir Dornicr tipl bombardıman taf. 
resJ dü~Urlılmüştür. Öğleden sonrıııu 
koçya sahili açıklarında iki dil , , 
ta~·yaresl düşilrUlmOştür. Bir OçUr,t. 
su Cenubu Şarki sahlll açıklar ıv 

düşürOimüstilr. Aksam üzeri, İl11 de 
avcılnn havalandıktan altı da 
sonra bir bombardıman tayyaresi"= 
levlcr i~erisinde düsürOlmil&tür. .iki 

İng;fü: hava kuvvetleri, buSttu 
Almanyanın muvasala merkC ın 
ri :le petrol depolanna taaı1'Cap 
etmiştir. Belçika ve Ho1andad n·· 
hava üsleri bombardıman e~zn 
miştir. ttil 

23 Haziran ile '.f emmuzun Ô b 
dü arasında kırk Alman i 
ynresı imha olunmuştur. nııfYa 
mıJkabil otuz İngiliz tayyaresi le • 
kaybedilmiş bulunuyor. ; d 

Bahriye, hava ve anavatan cmrı re 
ncuırctlerl bugün müııterek tebU lk 
rinde diyorlar ki: a 
Düşman tayyareleri bugiln r.<llın 

sahillerine yaklasmışlardır. PorUııllğd 
da yardımcı bahriye gemilerine 11iği 
betler vaki olmus ve yangınlar Çnıe 
mıştır. U.fak bir rpmorkörlc, altı d 
bir vapur batml§tır. Diğer bazı 'ni 
milerde de hasar olmuıı ve blrk ç öre 
vil ölmuştür. l ar Cenubu garbI kontluklanna da .. 
cumlar ynpılarnk bombalar atııtl'<"ılı 
fnknt hlı;blr askeri hedefe isabet ha 
mAdığı gibi zayiat oldu •una dair lr, 
bir haber alınmamıştır. Tayyarl' ınc 

b~taryaları atcs açmışlar ve avcı t Yet 
yıırclcrimiz muhtelif noktalardan tip 
reketc geçmişleıdir Şu fınc knd:ır..ınğn 
lınan raporlara nazııran avcı Uı1'.İr 
rclerlmlz tarafından bir düşman b \ k 
b:lrdıman tayyaresi düşi.ırülmQşt s n 

Dün memleket üzerinde yapılan teın 
v:ı hücumunda düşmanın yedi b ı, h 
barciıman tayyareııinin duşQrtlld ılnh 
şlmJi teyit edılmektcdlr. Jıra 

=== de, 
RAŞİD RIZA TiYATROSU Jn 

HALiDE PiŞKiN beraber ilin 
5 Temmuz Cuma gllnll akliaı1'11 

Suadlye, Şcnyol Aılc Bahçe ıo 
"Vellnln Çocuğu" Komt'dl - 3 • I' 
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5 TEMMUZ 910 

AN 
BEDELi 

Ecnebi 

1 ıene 2800 Kr. 
6 Ay 1500 
3 Ay 800 '" 
1 Ay 300 • 

h erarası posta ittihadına 
· · olınıyan memleketler içın 
ır bedeli miıddet sıra iyle 

k • 9, 3,5 liradır. Abone be-• a . a· 
sın ır. Adres değistirmek 

hlnı tur. Cev p için mektup-
10 kuru luk pul llfivcsi 

l~zımdır. 

cilerin 

dar Olunacak 

'bizde mahfuz "bulu. 
an bir olmyucudan mek. 
k. Mektup sahibi: 
en, diyor, vazifesi icabı, 
nin en çok seyahat eden 
şlanndan birisiyim. Se.. 

or~ beri yaptığım deniz yol. 
.
1
". • beni hemen bütün de. 
r . J . A mız e tanıştırmıştır. On. 
il~ 'tün dertlerini, kendileri 
s ilirirn. Geçenlerde deniz. 
~ ve denizcilerimizden ba. 

azı okudum. DenizciJere 
en haksız tarizleri muh. 
n bu yazıyı okumaktan 
m histir ki, bugün beni, 

lan yazınıya sevkediyor: 
Un, feragatki.r ve f azi. 
nizcilerimizin, bildiğim 
den hiç olmazsa bir kıs. 
ava koymayı ve onların 
dilmelerini dilemeyi bir 
nıyorum: 

vvela, bizdeki denizcile. 
n ai saatleri çok ağırdır. 

onlar, blnnazariye on 
istirahat ederler. Fakat 

e istirahat zamanları, o 
tanzim ol.,.nmuştur ki, 

t çalışıp, dört saat dinle. 
u hal, gece gündüz, böy. 

·am eder. Bu yüzden, de. 
ecesini iki uykuda geçir
ecburdur. İstirahat ara. 

n emelC yenıe devresi, uy. 
ı murluğunu defetme da. 

Tayyarecilerimiz, uçuş 
~lırlar. Trenlerdeki şef. 
ıletçilere, gardöfrenlere 
~e ianımı verilir. Fakat 
1 yollarda geçtiği halde 

e e b ' r, u mazhariyetten 
ar durlar. Onlara eskiden 

ti . ' . z~rınden bir prim veri. 
ıtndı, ciizi bir "hammali. 
bi~meleri için, tahmil ve 
nu:arından fazla ~ ük ta. 
lazımdır. 

.~iğer mesleklerde, me. 
Açü~ bir rahatsızlığa uğ. 

ı .amırinden, birkac saat, 
ırkaç gün !İzin alabilir. 

disinin, başının, veya 
ağrısından kıvranan bir 

vazifesinin başından ay. 
· Bunu Yaparsa, kendisin. 
el nöbetten çıkmış olan 

da uykusuz kalır ve hasta 
. Çünkü gemilerimizde 

kaptan ve bir süvari 
~: ABalbuki, üç kaptan 
ınulazım kaptan bulun. 
ap eder. 

ütün bunlara rağmen, 0 _ 

• ncı ve imtiyazı, bir dai. 
losunun, hatta bazı dai. 
başhademelerinln kazanç 
Yazından fazla değildir. 
Yiz, acaba, denizcileriml. 
değilse bu dertlerine bL 
bulunamaz mı?" 
ten, kadi11inas okuyu. 
feragatkir bir mesle. 

. ~ur nıensuplanna karşı 
ıği bu insani alakaya işti. 
ek, salahiyettar makam. 
~e bir vicdan borcudur. 

. nı nıektuptan öğrendiği. 
re, gemicilerimizden ve 
arımızdan birırokları ge. 
ili"• ;s ' gınl kendi Vazifelerin.. 
a rahat ve daha karlı bu. 
' hattl ara sıra, bir tercih 
esleklerinden ayrılmıya 

etleniyorlarnu'-
ıs·· h 
up e Yok ki, onları her 
iınen, böyle ~İl' niyetten 
ren • ' memleket 11evgisin. 
ka bir §CY değildir. 
eınennı ederiz ki, denlzcL 
' bu şartlar içinde çalış. 
aha uzun müddet mah. 
ırakılmasınlar: Çünkü o 
e, sade köhne gemilerimiz 

l
. aazallah, gi.iniin birinde 
llY" • d , 
.ınıız c karaya otura. 

···" ~asifik 

·. 
Qkyonusu . \ 

lfiE Britanya tmparatorluğlı 

lllllJ Fr:ınsız İmparatorluğu 

TAN 

.. 

lnglliz ve Franaız Mihtemleke imparatorluğunu ve Almanyanın ıaptetmegi taaarladığı yerleri göaterir harita .. 

ALMANYA, Nereleri 
Zaptetmeyi Kurmuştu? 
1- Holanda Avrupadaki 

arazisi ve müstemleke. 
]erile beraber Almanya ile bir· 
leşmelidir. 

2 - Şarki Afrikada Angola 
ve Kongoyu Kamerun ile ve Af· 
rika şarkı ccnubisiyle birleşti. 

rirsek müstemleke ımparatorlu 
~unun nüvesini ktırabilirız. Ka
merun ile bir rabıta halkası ol
mak üzere Fransız Kongosunu 
da birleştiririz. O zaman hakiki 
bir cihan imparatorluğu kurul. 
muş olur. 

3 - Asyanın cenubu ~arkt. 
sindeki diğer müstemlekeler ce 
Alınanyanın olmalı. Bu müstem 
lekelerle Hint Okyanusundaki 
ada kastedilmiştir. 

4 - Hakimiyet terazisinde 
muvazeneyi muhafaza için Al
manya iki büyük Çin ~ehrinde 
Hoang. Ho ve Yan Tse Kıang. 
ta nüfuzunu kabul ettirmelidir. 

5 - Merkezi Afriknda Oranj 
nE>lıdnin mansabından Çad gölü 
ne, Kamerun dağlarından Ro· 
vomı mansabına kadar zapte
dilınelidir. Afrikanın cenubun. 
daki Male adaları ile cenubi A. 
merikanın yarısı dahi Almanya· 
nın olmalıdır. 

6 - Lüzum görüldü~ü takdir 
de Alman kuvvetlerini mağlup 
ecdlmez bir hale koymak ic:in 
sevkulceyş itibarile münasip 
gördüğümüz bütün arazi zaptE'
dilmelidir. Alman hakimiyeti f_ 
cap ettirirse filomuz içın hilfarz 
DU\T'da, Malta'da, Süveyşte iıs 
ler tesis edilecektir. 

7 - Ruslan Karadenizden 
cenup hükumetlerine doğru sür. 
diıkt~n ve şarkta büyi.ik iklim
ler fethettikten sonra Avrupa. 
ya devamlı bir sulh temin etmek 
için merkezi bir Avrupa yarat. 
mak lazımdır. 

8 - Askerlik bakımından 
Danimarkanın bizce büyk ehem 
miyeti vardır. Baltık'a bir mah. 
reç teşkil eder. 

9 - Tesis edeceğimiz merke· 
zi Avrupa, şimal meml~ketleri. 
ni bahri kuvvetlerle \'e cenup. 
taki memleketleri berri kuvvet. 
ler1c himaye eder. Merkezi Av· 
rupa hükumeti, şark ve garbı 
coğrafi kanunlar ile birbir.ine 
bağlar. 

10 - Bizler için her ne pa. 
hasına olursa olsun Sönd ve 
Grand Belt memerlerini açJk bu 
lundurmak son derece ehemmi. 
yetlidir. Bu boğazlarda tefev
vukumuz bize yalnız Baltık hav 
zasmı değil, İngilizlere karşı do· 
nanmalarını abluka etmek su. 
reiıle de sevkülceyşi limanların 
açık kalmasını temin ooe:::cktir. 

11 - Alman birliği f skandi. 
nı:ı\/yayı dahi bel'edecektir. 

12 - İktısadi hfıkimıyet.imi· 
zin yayılması için Alman kanile 
sulanmış olan Holandanın yeni 
arazisine ihtiyacımız vardır. 
Ren üzerinde Holandanın sakit 
mukavemeti ile akamete cğra
yan ticari münakalitı serbest. 
leştirmek lbnndır. 

13 - Müstakbel Alman inki.. 
ıafı için şark ve garp devletleri 
arasında kain arazi arada mev. 
cut bütün havaliyi ortadan kal
dırmalıdır. Bu arazi şimal deni.. 
zinden Baltık'a, Felem~nk'ten 

-Almanyarun tesis etmek istediği Büyük İmparator-
luğun hangi memleketleri istihdaf eylediğine dair 
daha 1915 senesinde Arjantin'de neşredilen bir 
vesika muhtelif eserlere istinaden şayanı dikkat 
malfunat veriyordu. Bu vesikada bahsi geçen he· 

defleri, aşağıdaki yazı ile hulasa ediyoruz: 

Tunıı adalarına ve Halkan ya. 
rnn adasına kadar uzanır. Lük
semburg ve İsviçreyi ihtiva e
dttr. 

kamlarını geçeceğiz. Ve oraları 
tamcımen Almanya olacaktır. 

Cenupta Alsas, Lorren ve Lük· 
semburg müsellesi Alman ol.;. 
caktır. Sanayiimiz ve Bahrimu. 
hite çıkmak için araziye ihtiya· 
cımt:o: vardır. Hiç bir haro bu. 
nun kadar meşru sebeplerle ya. 
pılm&mrştır. Muzaffer olacağız; 
evet kat'i surette muz.!ffer ola· 
cağız. 

22 - Eğer merkezi Avrupa 
kafi derecede feyizdar ôlma:ısa 
merkezi Afrikayı alacağız, Afri. 
kasız Avrupa olamaz. 

23 - Almanyanın po!itikpsı 

:ıu olmalıdır: Şimal dcnı<.inin 

garb, cenubisini zaptetmt:k va
ziyetin· muhafaza etmek VI! Sil· 
veyş kanalını almak. 

24 - Dünyanın büyük devlet 

27 - Şarki Prusyanın yeni. 
den tesisi için hudutlarının em
niyette bulundurulması lazım· 

dır. Garbi Prusya da böyledir; 
ve bunun için şimdi olduğu gi. 
bi Pozen ve Silezya tehhkeye 
maruz bırakılmamalırlır. 

28 - Demokrasinin bir inti
har vasıtası addolunması lazım 
gelen bir yer varsa o da cenubi 
Amerikadır.Bizim orada gözünü 
taştım esirgemez genç adamlRra 
ihtiyacımız var. Bunun için cra· 
nm hem yüksek sosyeteler;nden 
hem de avam tabakasından, 

Hintlilerden, melezlerden Mifa. 
de edeceğiz. Zira muhtelif hir 
çok vasıtalar kuJlanmayı:ı mcc. 
buruz. Hem meşru, hem de ih· 
tilal çıkaracak anasın ele :ılaca
ğtz. Bunu o kadar güç mit zan. 
nediyorsunuz? Şimdiye kadar 
bu türlü çalışmanın ne ~ibi se· 
mereler verdiğini defaat He is. 
hat ettik. 

29 - Meksika, can çekiiiyor. 

14- Danimarkayı, rtolan. 
dayı, Belçikayı, İsviçre. 

y.i, Liyovni'yi, Triyeste'yi, Som· 
d'ln. Loir'a kadar §imali Iı"ransa. 
yı ilhak edeceğiz. Bu program 
bir delinin düşüncesi değildir. 
Tesis etmek istediğimiz impara. 
torluk muhal bir hayal değildir. 
Bunu kuvveden fiile ~ıkarmak 
için elimizde vasıtalarımız mev 
cuttur. Hassas ruhlular mağlup. 
lara acımasınlar. İsviçre, Belçi· 
ku gibi küçük devletler bu bü. 
yük imparatorluğun arasrna ~<>
kulmaktan bahtiyardırlar. Müs. 
takil uzuvlar halinde kaldıkça 
tğrı..pta mahalli olmıyan bu kü. 
çükler bizim büyük cihazımızın 
fac.l bir hücresi olduklan zaman 
hakimiyet saadetinin rıe olduğu. 
nu tatmış olacaklardır. BULMACA 

ler gurupundan ayrılmamız 18. 
zımdır. Bunun için ie milli, siya ı
sf ve iktısadi bakımdan Polonya 

Almanya Meksika madenlerine 
el atarsa zengin olur. DunA ne 
için gayret etmemeli? Bir kaç 
yiız milyon mukabilinde Meksi. 
ka satın alınabilir. 

15 - Arjantin ve Brezilya 
gibi zayıf hükumetler akıl veya 
kuvvetle bize ram olmaya mec. 
bı.ır bulunacaklardır. 

16 - Eğer Belçika h3rbe gi. 
rers~ haritadan onu silmeli. 

17 - Merkezi A vrup•da ik
tısadi sebepler dolayuıiyle birle. 
şen Almanya, Avusturya, Maca. 
ri!ıtan, İtalya, İsviçre, Holanda 
ve Belçikantn iltihakiyle garpte, 
Polonya. Litvanyanın i!tihakiy. 
le §arkta muazzam imparatorlu· 
ğu tamamen tekamül ettirir. 

18 - Paraguay vı? Arian. 
tin'in kısmen olsun Al. 

man imparatorluğuna ait bulun. 
mam&sı teessüfe şayandır. 

19 - Şark, dünyanın haris 
milletlerinin kontrolü altına da
ha düşmemiş yegane bir ikiim. 
dir. İstimlik edilmek için en 
müsait şartlan ihtiva eder. E
ğer kazaklardan evvel bu fırsau 
Almanya ele geçirirse dünya 
taksiminde en güzel hisseyi al. 
mış olur. Bir kaç yüz bin mü· 
sellah müstemlekeci bu mümbit 
topraklan zer etmek fedakirlı
ğıtu:ıa bulunurlarsa Almanya 
Asyanın mukadderatını avacun
da tutuyor demektir. 

20- Bütün Fas Almanyanın. 
drr. Mısra ve Hindistana gide
cek yollarda Alman topu, Ctza· 
ir hududunda Alman kuv\'etleri 
bulunacaktır. Bu, büyük feda. 
karlıklar icap ettiren blr gaye. 
dlr. 

21 ...: ~ : : fhndi harbin ga 
yesi ne olduğunu biliyoruz: Bah 
rimuhite girif çıkıp açıp kapa
yan dar kanalın üzerine im pata. 

torluk bayrağını dikmek! Belçi.. 
kada kalacağız ve ona Calais'yt 
de illve edeceğiz. Calala'd~n iti
baren Anvers, Flander, LOk
semburg, Braban Fransız istfh. 

dahil olmak üzere merkezi bir 
müşareket (Almanya ve Avus. 
turya - Macaristan) tesis (>yle
mek Uwm gelir. Yakın şark bi. 
ze iptidai mevad yetişti.recekdr. 
Meıkezi Avrupa ile şark arasın. 
daki rabıta noktası Bulgaristan· 
dır. 

2 5- Galibiyetle bitecek bir 
harp bize Belçika ve Fr.ın. 

sız Kongolannı kazandırncalt ve 
şayet Portekiz hakkımn:da has
mane bir vaziyet alırsa tarki ve 
garbi Afrikada Portekiz müs· 
temlekelerini de bize verecrk. 
tir. O zaman babalanmızın ekıl .. 
lanndan bile geçirmedikleri mu 
azzam bir imparatorluğa sahip 
olacağız. Yalnız bu emellerimi· 
zin husul bulması için Cap'tan 
Kahireye kadar tahakküm eden 
İngiliz hikimiyetine niayet ver 
mek icap eder. Halen İngiliz o. 
lan Mısırla cenubi Afrikadaki 
İngiliz Boer kısımlan arasında 
müstemlekelerimlz Bahri muhi 
ti Hindiden Atlas Okyanuauna 
kadar vhi bir terit gibi uzana
caktır. 

26 - Fransanın Belçlkaya bi· 
tişi:C olan sahil mmtakasına So. 
ma kadar sahip olmamız müs. 
takbel bahri vaziyetimiz için 
hayat meselesidir. Fransa top· 
rnğında yapılacak ılhak~ar as
keri 'e sevktilceyfl bir hareket. 
le icn: edilecektir. 11erde hudut· 
larımızı açık bırakarak ha:;mane 
istilAlara maruz kalmamak için 
diışmanlarımızın elinde bilhaa. 
sa Belfor, Verdun ve Voj sathı 
mailleri gibi bizi tehdit eden 
mfüııtahkem mevkiler bırsknuya 
cağız. Mozel hattını, kanallann 
Briey mmtakalanna sevk eyi~ 
dlğl Fransız sahillerini, Nor ve 
Padokale vilAyetlerindeki kanal 
lar mıntakalannı alacağız. 

Bqünkü Bulmacamız 

ı 

IOLDAN IAGA: 

1 - Bakmaktan emir - HıkAye. 
2 - Sarhoş dejll - İskambildeki renk
lerden biri. 3 - DosUar - Bir hayvan. 
4 - Baki - Ayak. 5 - Yenilemek. 
8 - Emmekten emir - Bir sure. 7 -
Eı.illrae toprak olur - Vakit. 8 
'Üzüntü - Bir paranın ıeliri. 9 -
Bllli • Ceınl edatı. 

YUKARDAN AfA61: 

1 - Bey - EmUa, mal. 2 - Eı de
tll - Geçmiı zaman. 3 - Ayar - Bir 
~ıit kumaı. 4 - Bir maden - Bir 
reometrl iıaretl. 5 - Bir ibadet. 6 -
Bir renk - Bir ay. 7 - Gövde - Ka
dınlar yOzOne sürer. 8 - Bir millet -
Mektup. 9 - 1avlçrede bir schir - Bir 
meyva. 

D'ONKC BULMACANIN 
HALLEDiLMİŞ ŞEKLİ 

SOLDAN SAÖA: 

l - Olan - Elim. 2 - Zira - Yııma. 

3 - Ar - As. 4 - Na - Lıı. 5 - Al
man. 8 - Suade. 7 - At - An. 8 -
Su - Sa. 9 - İzan - Kaim. 

YENi NEŞR1Y AT: 

BURDUR DERGiSi - Burdur Hal
kevl dergisinin 15 - 16 numaralı sa
yısı bir arada intişar etmi$tlr. 

Devlet Denlzyollan ve Limanları 
mecmuasının ilk sayısı intişar ctmls
tJr. Birçok meslek yazılannı ihUva 
etmektedir. 

5 

Yazan: Sevim SERTEL 

Şoför mü, Artist mi? Fransa Yolların 

Son zamanlarda İngiltereye murla1:1· polisler, vesikala 
göniıllü olarak birçok A. kısa bı.r muayened?n sonra 

merikalılar da gelmiştir. Bunlar. men bıze yol verdıler. 
dan bir tanesini. bir İngiliz oto. Şimdi Saint • Julien'deyiz. 
büs alayına vermişlerdir. Kendisi lediye binasında tevakkuf es 
uzun boylu, esmer, kara gözlil, sında belediye reisi bize nezake 
kara kaşlı, gayet yakışıklı bir le birer benzin vesikası ik 
gençtir ve herkesin dikkat naza- etti. Biz de Bellegard'a nrm 
rını çekmektedir. ümidile yeniden yola koyulduk. 
Alayın listesinde adı Monte- Meydanlarda bize yollann a. 

gomery olarak gösterilmişse de, çık olup olmadığı hakkında lu. 
diğer İngiliz şoförleri ona kısaca hat verecek kimseler yoktu. 
Bob demektedirler. Amerikalı rü körüne ilerliyorduk. Hıç 
Bob, diğer İngiliz şoförlerile be. müşkülata uğramadan, Very 
raber cepheye yapılmakta olan Valery'den ve yıkıldığını riva 
nakliyat islerilc meşguldür. ettikleri halde, sağlam bulduğu.; 

Bob ve arkadaşları, bir gece muz Carnot köprüsünden geçtik'.; 
yorgun, argın yatmak üzere ko. Rhone nehrinden sonra, Fo 
ğuşlarına girmişler, yataklan Ü- l'Ecluse'se doğru yamaç tırman. 
zerine uzanarak, sigara içmeğe mıya başladık. 
başlamışlardır. Yanındaki arka- İstihkamların altından geçen 
daşı Bob'u iyice süzdükten son. tünele girmemize az kalmıştı. Ö 
ra: nümüze biiyük bir scd çıktı. Ut 

- Yahu Bob, demistir; biliyor Fransız nöbetçi zabiti bize bura. 
musun sen şu meşhur sinema ar. dan geçmenin imkansız oldugunu 
tisti Robert Montcgomery'ye o söylediler. Tünelin iki ağızı da 
kadar benziyorsun ki! tıkanmıştı. Bizi karşı sahilden a. 

Bob, arkadaşının bu sözüne yıran çay üzerindeki köprü de 
gülmüş ve: yıkılmıştı . 

- Yok canım demiştir. Bunun Bellcgard'a otomobille gitmelı 
üzerine, basit bir kasap ve çok 
mert bir çocuk olan arkadaşı, imkan haricindeydi. 
şunları söylemiştir: Muhafızlar, halkın canlannı 

- Vallahi, ben ömrümde bir koltuklarının altına alıp çayı yu.. 
tane artist görsem, dünyada baş.. rerek geçmeğe kalktıklarını sby. 
ka bir şey istemem. Ama nerede? Iediler. Bir tanesi: 
Mübarekler bizden öyle uzak ki... _ Biliyor musunuz, dedi, bu. 
Hiç bana tenezzül ederler mi? 
Onların burnu havadadır. rada tam üç gün, üç gece dövilf. 

İki arkadaş soyunmıya başla- tük. Bir hayli kan ter döktük. 
mışlardır. Bu sırada arkada~. Dokuz kilometre bizi Belle. 
Bob cebinden bir fotoğraf düşür. gard'dan ayırıyor ve biz geri dön. 
müştür. meğc mecbur oluyorduk. Tekrar 

Kasap çocuk, giizel bir kızı Carnot köprüsünden geçtik. Dat 
göstermekte olan bu fotoğrafı al. bir yoldan İsviçre toprakla 
mış, şunları okumuştur: doğru yol almıya başladık.,, 

"Robert Montegomery'ye sev. 
gilerimle!,, 

Janet Macdonald 

Meğer şoför Montegomery, ha. 
kikaten artist Montegomery'nin 
kendisi değil mi imiş! 

* * 
Fransa YoJlannda: 

J sviçreli bir muharrir, har. 
bi miitcakıp İsviçre ile 

hemhudut Fransız topraklarında 
) aptığı bir dolaşmayı şöyle anla. 
tıyor: 

"- Fransanın İsviçre konsola. 
sunun tavassutile hududu gec
mekte bize bir müşkülat çıkar. 
madılar. Perly gümrüğünde her. 
kes iş başındaydı. Gümrük me-

Nazillide Üzüm Mahsulü 
Az Olacak 

Nazilli, (TAN) - Bu sene Na• 
zillide üzüm mahsulü pek az o-o 
lılcaktır. Asmalara anz olan . 
diyo hastalığı bağ ve bahtelel"' 
dekı asmaların üzüm ve ,apr.ı.r 
!arını kurutmaktadır. 

Evvelce iyi bir şekilde tutmut 
olan üzümler birden karanD ku. 
rum3kta, yapraklariylc be:aber 
dökülmektedir. 

Köylüler bunun yılın yağı~ 
gitmesinden ileri geldiğini söy 
yorlar. Vaktinde tedbir alınmııdı 
ğr i-;in hastahk Nazilli • A;ıdın 
ve civarı bölgesindeki üzümlni 
haı ap etmiştir. 

LOKMAN HEKiMiN öGOTLERİ 

Nefes Borularından Geliyorsa. 
Göğiisten gel<'n kanın akci. 

ğerlerden \"C nefes boruların. 

dan hAska hir uzu\·daki bir has. 
talıktım ileri gelm<'yip te akt'İ
ğerl<'rdl'n \ ' e ncfl's borularından 
geldiği anlaşıldıktan sonra da, 
verem hastah~ına hiikmetmf'
dl'n f>nce, diişiiniilecek şeyler 
vardır. 

Bir k<'re akciğl'rlerde vercnı. 
den baska hastalıkların da hepsi 
göğfü;tcn kan gelmesine seh<'ı• 

olahilirler. Bunları hirer birer 
sa~·acak değilim, 7.atcn onları 

ancak hf'k'ın u7.ıınca tetkikten 
sonra teıjhis ed<'hilir. Fakat, ı;ö. 
ğösten kan gelİn("c hemen ve
r<'m hastalığına tutuldııklnrın1 
merak eden yaşlıca - hu:an da 
genç - kimseler için akciğt·ı 
kanserini hatırlatmak lazımdır. 
Cünkü hu hastalıkta da, verem 
hastalığı gibi, daha haşlanı:ıc:ta 
göğüsten kan gelir \"e U7.Un bir 
miiddet hastalığın tek alamet" 
olarak de,·am eder. 

Vakıa, göğiiste kanser h:tsfa. 
lığı da, insanı se\ indirecek hir 
hal sa~ ılama:ı:. Fakat bula ık ol. 
madığı diişiiniililnce - hele in. 
sanın kllçUk çocukları olursa -
ba!iikalarını da tehlikeye koy. 
ınak hflkımından hlrı.z teselli 
\'erir: Veremli hastalardan her. 
kes - hu zamanda ailrsi, co
cukları hile - kacınır, kanserli 
hastalara herkes acır... Kan.,.er 
hastalıfının da bulaşık olduğu 
hakkında bir nazar"ye vana da 
henüz - verem hastalıjının 

bulaşıklıiı kadar - sabit ola. 
mamıştır ••. Zaten başka bir na. 
zari~cye göre de, kanser yalnız 
kibar so~·dan olanlara musallat 
olur. Bu hastalık iyi edilemc~e 
hile, kibar soydan olmak ta in. 
san için teııetıiye medar olabl. 
lir. sonra da kanser hastalığınan 

garip halleri \'ardır: BugUn, Y•· 
rın gideceği htikmedilen bir 
kanserlinin haftalarca, aylatta 
ya~adığı göriiliir. Hele, kanserli 
hasta, diye umutlarını kesml 
olanlar bunu belli ederlerse 
- kanser insanın zcklsına da 
halel getlrmediğ"nden - haıt.._ 
nın etrafındakilerle istihu et. 
meslne, hcnt de - varlıklı ki. 
har olımların - miraslarını kim 
terin dahA !liahırsn:hkla bekledi. 
ğini ha~ atta iken anlamalarına 
\esile olur ... 

Nefes horularından gelen kan 
bu boruların g<'n"ı:leınis olmasa. 
nr da hatırlatır. Her ) aşta - ço. 
eukhıkta, gc>nçlikte ve yaşlılık
ta - gelmesi miimkün olan b• 
hastalık ta, gerçi, büsbütftn iyl 
edilemez. Fakat insan onunla a
zun miiddet geçinebilir: ÖksU. 
rür. tıksırır, arada sırada kan 
çıkarırsa da, \erem mikrobu çı. 
karmadığından, hastalıiını ço. 
cuklarına bulaştırmaz ... 

Göğiisten gelen kan, göliJıUn 
ortasından ge~en en geniş nefes 
borusundan da gelebilir. Basıla. 
rmda bu geniş borunun kena
rında b:r polip, kan çıkarmaya 
\'C hirc;ok tneraka sebep olur. 
Halbuki polip çıkarılınca, hiçbi.r 
sey kalmaıı:. 

Ai:ızdan, burundan, 
dan \C dilin kökilndrkl 

boğoz. 

kara 
kan damarlarından gelen kanın 
göfilse ıfderek oradan tekrar 
ıellrken, verem hastalıtını dl
şilndürdiltil bile olur .•• 

Onun ic:in, hu sebeplerin heJt
si düşünülerek onlardan h1rlni9 
bulunmadığı anlaşıldıktan r.oll
ra, kanın verem hac;ta1ıfındı 
geldiğine hiikmedilcbilir. Zat41111t 
hu hükmU de - kati olarak 
an~ak bir hekim wı Ur 
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İR KEŞİF 
SAYESİNDE 

Buruşukluklara nihayet 
verili 11or 

Bu Tecriibcyi Yapınız. 

Mr ur bır clld mOlt'.'hassısı tar3· 
d n ke ıf 'e genç hayvanların 

-1 ve h~ceyrelerinden kcmalı :tına 

Görünme~ 
İster ğsin ·z? 

l l'yud•ıgunuz her d11Kika wrf nd c 1-
dımz, bu kıymC'tlı unsuru m s cd p 
beslc-nccek \"e hC'r sahah k 1 ıı~ n• rl 
c lıtinız. daha 2f, d, ha t<ızC' goı tıre"r 
\ e .::C'nrlcşeccktır. 

Gu'lclu.ı;lnrı. bC'ytı7. (y 

krcıTıı kullanınız. Tc 

1 

c tıhs l edilen ve bir genç kızın 
t "C 'e saf cildınin unsurlanna mu

b h olan "BIOCEL", tabır edilen 
melli ve ycnı cevher, halihazırd.a 

ıld unsuru olan pembe renkteki To-
al n kremı terkibıne karıştırılmıctır. 

llu kş m, yatmadan evvel silrünuz 

ya •lııt cı ve kuv,·ctlend rıe 
dah.1.! nuruz. ederek ~ 'ı 

ı.1addelerı ıhrac Vt'.' sıy h 
ı·al" edc-ı-. Açık mC' am 't'.'rı ki tıı 
\"C tu rurctlc cıldınızı '1eya1lıtıp yu
mu')atac~ktır. Bu basıl ted.> r sayc·
sınde her kadın birk ç sene ge•ırlr} '
b.lir ve ı;:enç kız.lıırın bılc "I >' ccle
er~ı ~ ıyanı hayret bir cıld ' b r tM 1 

Kcşıf 

bedeli 

90287,H 

219&&,2: 

İlk Ke~;f ve 
şartnı.me 

tt'mınatı bedeli 

ma·ık olabıllrsiniz. 

57ti4,36 4,~2 Halkalı _ Nalbant çe5me • Hadımkoy 
iltisak yolu inşaatı 

1648.97 1,10 Topkapı _ Maltepe _ Halkalı yolur.un 
esaslı tamiri 

Kc!iif l:cdellcrile ilk tcnıinat miktarları yukarıda yazılı 2 parça yol in. 
şaat ve tamıratı ayrı ayrı kap31ı zarf usulilc eksıltmeye konulmuştur. 

Mukavele. eksiltme, Bayındırlık işleri ıenel, hususi ve fenni &artna_ 
melen proje keşli hulıiııasile buna müteferri dığcr evrak hizalarında g? • 
terılcn bedcUcr iıztrinden Nafia müdurliığıınden venlecektır. İhale 12/7 
940 cuma e-ünu ı.aat 15 de 1stanbul belediyesi Daimi Encumen odasın1:ı 
)' pılacaktır. Taliplerın ille teminat makbuz veya mcktuplıtrı ihale tanh n. 
den evvel Naria ıııudurh .. iüne mi::racaatla alacakları fenni ehhyet ve 940 
yılım aıt Ticaret Odası vesikıılarile 2490 numaralı kıınunun tarifatı Ç'"V. 

resınde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale ı;ıinıi saat 14 de kadar 
Daımi Encumene \ermrleri liızımdır. (5227) 

~ ......... ..................... cmsı:n~~~~ 

Şirketi Hayriyeden: 
Sahpazarında sahilde şirketin malı olan ah~ap bina 
ve müştemilatı enkaz halinde satılacaktır. htiyenlc

rin iclarci merkeziye tamirat müdürlüğüne 
müracaatları. 

,._ ....................... mı• .. _.&B::mmm 

Kadıköy Sulh i\lahkemcsi Başkatipliğindcn : 
Muddeı Hıkmet ve J.utliye ve Nuriye ve Nimet'in, muddeialeyh M.,k_ 

bulc, Mutıye \le kuçlik Nacıye bilvcliye ve bilesale şayian ve mu~tereken 
nıutasarrıf olduklaı ı liadıkt.iyünde Bostancı mahallesınde eski Vükela ,,.. 

yenı Kıtapçı Mem:-t sol:a~mda eski 15. 16 ve yeni 17, ı 7 ve en yeni 2 No. 
lu ve hir tarafı ewelce Hatice şimdi Kebire hane ve bahçesi ve Vükela caıL 
de .. ı dıger taıafı tüccar )Ol apkası boyacı tariki cephesi Kitapçı Memet su_ 

kağı ile mahdut ve 9799,69 metre murabbaında z emini arazii mitıiyı:dcn 
Mehmedi ı;ani mulk bir bağ "t. bahçe içerisinde zemin katı kfi.rı;ir ve iki 
dıger katı ahşap ve 1:?800 lira kıymeti muhammeneli koşkün mermer mer. 

dıven ile cıkılır birinci !-atında camekan ile bolıinmliıa bir sofa ıizeriııdc 
dort oda bir hela, ikinci katta ufak bir sofa dort oda ve bir hela. uç cep_ 

hede bırer taraça \'e :remin katı c;içekli çini döşeli ve mermer tekne mur.. 
lugu havı bir taşlık iı; erinde birinin zemini çini döşeli olmak iızere uç oda 
bır heHi 'l'e oır kiler \"e hamam yeri. ön ve arka cıhetine açılır iki kapısı 

v rdır. Bahçenin dort tarafı kı. men duvar ve kısmen de muntazam tel ile 
muhat ve yine dört tarafı y!"I ile mahdut olup dahilinde bir mutbak bir 

ahır ve hır 1'ahc;ıvan odası \'e iki kuyu ve bir el tulumbası vardır. Ve ba}ıc;e 
da linde buyuk c.am, mazi ve meyva ağaçları ve tahminen 1500 üzıim 

kJtLğü bulunan me7.kiır hane ve bahçe Kadıköy Sulh mahkemesi ilamına 
musteniden tarihi ilandan ititıaren 20 gun müddetle açık 'bulundurulan sa_ 

tı $1.rtnamesinde yazılı şerait dairesinde ve peşin para ile 7.8.940 tarihir:e 
musadıf Çar amba f!Un\İ ııaat 10 dan 12 ye kadar Kadıkoy Sulh mahkemesi 
Ba katip:iğinde satılacaktır. Yevmi mezklirda satış kıymeti muhammenc. 

n n ..., 75 ini bulmadığı takdirde en son arttıranm taahhüdii baki kalmııık 
Uzere mıizayedenin JS giın temdidi ile 22.8.940 tarihıne tcsad"f eden Per_ 

şembe cımu saat 10 dan 12 )e kadar en çok arttırana ihaleyi kat'iyesi ic. 
ra kılınac.ııktır. Satış tarihine kadar müterakim bina ve evkaf ve belediye 
vergı bor1;ları ve rtlsumıı dellali) esi ve satış harcı hissedarlarına ve 20 se_ 

neltl; e\ kaf ta ifızi .ıe ihale pulu müşterisine ait olmak üzere satılacaktır. 
Talıplenn ("". 7 buruk pey akçesi vermeleri li:ı:ımdır. İcra ve İflas Kanu_ 
nunun 126 ncı maddesi mucibincr ipotek sahibi alacaklılarla diğer alalra_ 
darların hususile fuz ve ma:ırafn dair olan iddıalarını 20 gün içinde daire. 

ye bildirmeleri aksi halde haı-Jarı T apo sicilleri ile sabıt olmadıkça satış 
bedelının payi.ıı,masmdan haı iç kalacakları ve daha fazla ma!Umat alm\t: 

istıyenlerin mahkemenin 940/74 No. lu dosyasına müracaat eylemeleri lü. 
zumu ılan olunur. (27998) 

Kuleli As. Lisesi Md. den : 
l'ulelı. Maltepe, eursa n:ıker liselerinin birinci sınıflarına istekli ve 

bı ı.m mrme şartlarını haiz olan namzetlerin seçme sınavları 10 Temmuz 
9 40 g n;.ı me.ı:kiır liselerde yarulaeaktır. Namzetlerın en geç 10 Temmuz 
940 sa ahı &aat sek..zde murekkepli kalemlerile veya hokka kalemlerile 
i bu 1 !!elerde bulJnmaları ilan olunur. (224) (5690) 
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~AT.AN SEM~LARINI 4f!' ~ORUYAN BiRER 

CELlmNAT 
OLUYUR. 

Dş et .. e 

Adalar - Anadolu - Yalova Yaz Tarifesi 
Adalar - Anadolu - Yalova hattında 5 Temmuz Cuma gunıinden 

nibaren Yaz Tarıfesi tatbık olunacaktır. Yeni tarife iskelelere asılmı:i
"5693., 

* 1daremızdc ac;ık t-u una'l cemı tabipııklerine doktor alınacaktır. 
Tiilİp olarıl:ınn .. eraıtı n renmek uzere evrakı resmiyelerıle bırlık~r 

Umum Mudıirhi~1Lmuz Zat 1 :t.n Mudurhıı;line muraeaat etmelerı llizu. 
ılan olunur, 

İdare ihtıyacı l'"ın : 
1 - 2000 metre a ıc h cEı plU.l:a. 
2 - 3000 adet el ha· ıu.u. 
3 - 1000 adet tıre yore;ın. 
4 ·- 2500 adet )<-mek ııc-rtesi. 
Kapalı zarfla •atın aJı.,acııktır. 

(5747) 

Muhammen bedel 7C50 im. olup muvakkat teminat 573,76 Türk li_ 
asıdır. Fksiltme 15 Temmuz Pazartesi ıunu saat 15 de Tophane Umum 
Mfülıirliık Alım Siltım komisyonunda yapılacaktır. 1steklılerin yazılı 
r.un ve saatten tir saat ev\ elıne kadar 2490 sayılı kanuna tevfikan ha. 
zırlıyacakları teklif nıektu'[1larını Komisyon Reisliiine makbuz mukabı_ 
tinde te,,di etmeleri la .. ımdır. 

Şartnameler l{omıısl·nndaıı parasız olarak alınabilir. (5537) 

l - İdaremiz ihtiyacı içın Zonguldak, Ereğli komıir ışletmesınden a. 
tınan 10.000 ton maden komurıinun muhtelif mahallere nakliyesi şaıtname. 
si nıucıbince pazarlı&a konmuştur. 

il - Pazarlık S/Vll/940 Paz.artesi ı;uniı aat 15 le Kabataşta levazım 
ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

lll - Şartname soziı geçen "Ubeden parasız almabilir. 
JV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte <"t 7,5 te_ 

minat paralarile birlikte, mezkfır komisyona müracaatları. (5618) 

HER AKŞAM l\l AÇKADA 

KOÇUK CIFTLIK PARKINDA 
Konaomuyon 30 hlra 50 kuruıtur. 

ıiimmr:ıı•••m•m Zengın vıırycte numaraları •••••••ıom•ı.it 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZİRA A T BANKA S I 

Kuruluş Tarihi : 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve A j a n s a dedi : 265 
Z ir ai ve t icari her n<' \'İ banka munmclelf'!rİ 

t'ara Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMİYE VERiYOR 
Ziraat Bankuında kumbaralı ve ihba ı·aız ta111rruf h esa plarında en ıız 50 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kura ile aıallıdaki pllina göre 

ikramiye dafjıtılacakt ır. 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

.. 
,. 

" 
H .. .. 

500 
250 
100 
50 
40 
20 

" .. .. .. .. .. 

2.000 
1.000 
4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

.. .. .. .. .. .. 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı düşml
ycnlcrc IKramiyc çıktıgı takdirde 3 20 tazlasiylc verilC'cektir. Kuralar 
senede 4 dc!a, 1 Eylul, ı Blrfncl kAnun, 1 Mart ve 1 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

.. lstanbul levazım Amirliği 
Satanalma Komisyonu flanlan, 

2000 adet Klordetıl almac3ktır. 1 

pazarlıkla eksiltmesi 11/7/940 Per- 1 

. em be günü saat 14,30 da Tophane
de Lv. Amlrligi Satınalma komlı;yo- ı 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
1400 lira kaU teminatı 210 liradır 

İsteklilerin bellı saııtte komisyona 
gelmeleri. (73) (5524) 

Kilo 

7,315 Pıliç eti. 
n,600 Tavuk " 
15,900 Hındı " 

• 

Yukarıda yazılı etler kııp:ılı :ı:ıırn. 

c-k ıltmey<' koıı!T'u tur. İhalesı 22-7 
110 Pazartrsı ı::unu saat 15 de Toph 
nC'de 1 t. Lv. Amirligi atın alına ko 
rıısyonundıı yapılacaktır. Hepsini 
tahmin bedeli 23,733 lira 20 kuruş. 

ılk teminatı 1779 lira 99 kuruştur 
Ş&rtnamesi komisyonda görülür. is
teklilerin kanunt veslkalarilc beraber 
teklif mektuplarını eksiltme saatin· 
elen !>ır saat evvel komisyona \"ermf"-
leri. (80) (5639 

• 
:-ıoo adet büyu1' ve ıoo adet kiicuk 

brıkır kauın alınacaktır. Pazarlıkla 

elt~iltmesi ll-i-940 Perşembe gunu 
sıtat 15.30 da Tophanede ist. Lv. A
mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Hepsinin tahmin bedel 
virmi bin y{ı;ı; lira ilk teminatı 150'i 
lir.- 50 kuruştur. Şartname ve numu 
neleri komlı;yonda gdrulür. lstcklil~ 
rirı kanuni vesıkalarilc belli saattl 

1 k!:'mı yona gelmeleri. (87) (5729) 

~Ask~;i ·'.Fabr.ik~iar Satınaıil:a::, 
,. .. .,.. Komfsyonu ilanları ' 

J an•ııın uuıcn bcdelı 338'l <> ııra o-
1 l.ın S?OOO kilo ekmek TophanP S ılıpa
I z rı, A•l-'1;1 i Fabrikalar vollamıısındıı-
1 k• • t•nalma komısyonunca 'l-i-9H' 

P rn.ttc. ıı:uniı saat 14 de paz.ılıı1:l 

ihale er' kccktir. Talip•er:11 ııi: tem 
, tı c , ıı ::5:1 GO lirayı hrr h nr,ı hıı 

ı ı l•mı:.n plüı:ünc yatırarak .lo<w,ıkl.ıı 

ı al.;011·11 \ c 2490 !\o lı kanuı un 2 'c 
~ ı {ı n .. ':ldelerindcki \es. ıkıc b;, ı.k·.
nwzk.,r ı:un \'e saatte koıı ı,y,ln-1 

bı..:1.ınınalaıı. (Jı'!ı ı 

İs-ta~b~i'' iC~~u·t~nl;~i'· r5·cıt~~öimrt: 
~~;.:., ,Jci~is";onu f

0

İlanlar:i~~·, .. :}.'~ 

I Kon,uıan!Jk oırlıklen ı~·ırı h·i-!Jj( 
nunü saat on buçukta vı.iz tnn yul:ıf 

.Ilı •on arpa pazarlıkla satın alına

C":ıktır Jju lki yem mndrlcsı ııyr• il\ ı 

(..ıııp ere de ihale edılebıl.r. t.;tei<lı!E> 

ın l.at'i \f"minatlarıle bırlı~tc bdl 
•{ın ve ~· atte Fındıklıd-:ı komut ııılı 

.. ııı,n ıılma koınısyonuna ıııurııt .ı ... t 
ı, rı. ',7), 

Müflis ihrahlm Edem lflb idare· 
sınden: 1\1.ıflıs alacaklılıırına konkor
d:>to tCKlıf etmlşUr. Bu cıhetin mil· 
zakeresi ıçin alacaklıl..ırın ll-7-940 a
at 11 de dairede hazır bulunmaları 
ılim olunur. (27994) 

Müflisln masası ldnre Azııları: 
Avukat Reşat Atabek ve Marko lşmil 

Edirne Asliye Hukuk Hlkimliğln· 

den: 940 289 - Edırnenın Emirşah 

n ıhallesindm Edıp kız.ı Azı7.e Olcay 
"'dlrnenin Kıyık ı;cmti Atlar çe 'llesı 
nuktın ıken bıll\hare İstanbul Beya
zıt Yolgeçen hıınında İzzet nezdirdc 
Şadı Olcay Plcyhıne a~tıgı terk scb~
hıne müslrnit boşanma dfıv<ı ınd,ı 

ınudncalcyhın lkamctgfıhının mcçhıı

lı;) etı cınhışılarak ıUinen teblıgat ıcra
"tna ve duruşmanın 12-9-940 tal'ıhınc 
musadif Perşembe gunu saat 9 a tlılı

kınc karar verilmiş olduğundan mild
dealcyhln mezkur gunde bizzat m1h
kcmeye gelmesi veya bir vekil gön
derme 1, ııksl takdırdt'.' muamele! ka-
nuniy<"nın ıra kılıııacagı tebliğ maka
mına kaim olmak üz •ı·e ilan olunur. 

ı l Dr. SUPIIİ ŞENSES ~ 

~ 
idrar yolları hastalıkları mille 

1 hıuııı. Beyoğlu Yıldız ılnemaaı 
ı--~••<ıı tramvay durağı Lt'kler 

- partımanı Tel: 43924 

İ stanbul Asliye İkinci Ticaret Malı· 
kemeslnden : Doyçe Bank İstanbul 
şubesi tarafından jstanbulda Tiı •un 
gümruk Kemerli sokak 23 No.da Ab
dülhamit Angelidıs ve mahdumu Bur
han şirketi azasından Burhan alcyh!
ne mnhkcmemizın 9391122 No.lu Jos
yasilc ikame eylediği 550 liranın farz 
mR"arifl muhakeme ve ücreti \'e\tli
letle ı.>irlık.e tahsili talebine dair lkrı
me olunan davanın diri muhakcme
smde, mliddcanleyh hakkında lttihr-z 
olunan yGnln kararının usulü daıre
sirıdc ıUınen tebliğ edildığl halde 
mi•ddeaalcyh yemin için mahkemeye 
r,elmcmiş oldugundan yeminden ka
çınmış cıddedilmesinc ve yemın:n 

nevzuuna taalluk eden '·ak'aya sabıt 
nazarile bakılmasına ve tebliğ :nrı 

hınden itibaren sekız gun zarfında 

baarzuhal mahkemeye müracaatla ye
mh edeceğini bildirmediği ve muay
yen olan gün ve saatte mahkr.meyc 
gelip ycın!n etmediği talülirdc bu hu
sustaki kararın kat'iyyet kesbecieı.'e

ğlnln milddeaaleyhe tebliğine ve mu
malleyhin ikametgahının meçhuliycı

tine binaen tebligatın bersabık ilıııırn 
yapıt•nao:ına ve duruşmanın da ı.~-9-

9 Hl tarih saat 14 de bırakılmasına lca
rar vcrılmiş olduğundan keyfiyet tcb
ll~ makamına kaim olmak üzere ,Um 
olunur. 

5 - 7. 940 ,, __ _ 
Denizyolları Koopeı·atifinin 

KOC 
ŞİŞE SULARI, 

GALON ve 
GAZOZ ve 

DAMACANA 
SODALAR 
SULARI 

Otomatik tesi ut ile el değmeden doldurulur \'C kaJl 
l\1iiracnnt ·erleri 

Fabrlkası : Büyükdere, el: 32,5 
Merkezi depo u : Denizyolları Kooperatifi 

Tophane. Telefon : 4449;) 

T. f S BANKASI 
1940 

CARI 

l{ÜÇÜK 

HESAPLAR 

iKRAMİYE PLANI 

N 

1940 iKRAMiYELERI: 
1 adet 2000 liralık 
3 .. 1000 .. 

6 
12 
40 
76 

210 

.. .. .. 

.. 

500 
250 
100 

&O 

25 

.. 
• 

.. .. 

= 2000." 
= 3000.' 
= 3000.' 
= sooo • .1 

= 4000.' 
= 875(J • 

= 52501 

Keşldelcr: 1 tubat. 1 ' 

1 a(justoa. 1 lklnclteırln tarihi• 
VP!ltlrr 

TE 
İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan: 

Bnkırkoyıınde Kıl'taltC'pede mt-rhum Necati koşkunde mukim il:' 
len adresi hulunamıy;ın Noı;nıe varisı Fuat'c: 

1 - Vakıf Paralar f't.udiı•lui;unden 23700 ikraz No. sile ve mu)° 
name•inde )a7.1Jı şartlar <'ıtirc• ııde murisiniz ve hissedarları tarafın 
9/930 tarihinde horç alman ( 'ı5C) liraya mukabıl birinci derecede 
gcistcr'len Horhorda Sc>fular m~t.alle inin Ortaçeşme sokağında 9 No 
şa(l evin borc; muddetinde odt'n'Tlemiş olması dolayısile alacaklı vaY 
ralar idaresi tıırafından ı clıinin p:ıraya çevrilmesi yolile satışı isteıı' 

2 - Borcun tnkip rı.niı olar. 4/4/938 tarıhinde balig olduğu 
(60'1) lira (02) kuru$ te<:lim tı cıktıktan sonra (339) lira (05) kurıf 
mczl.ür tar htt'n «.rnra hı::r gun ıdn faiz vesaire karşılığı olaı·ak d 
(12) kurus um !'dt!f'cek ve a)'r•,a bilümum icıa masraflaıile takd t 
r.acak ucre•i 't"kiilet te t ırııfın•za ait olacaktır. i 

, 3 - l<u il.!nın •ıcşri tarıt 'nden itibaren 30 ı;im zarfında bu t 
tant8'TIITI8 veya bir kt•nttna H)'a yapılan bu takibe karşı bir itirazın a 
sa, d'lirenıizin 939 15148 No. lı doııyasına yazı ile veyahut şifahen :r 
meniz 'l'evahut vine hu muddrt :-arfnıda borcu tamamen odemenız 
dır. Aksi takdirde birirci fık :ıda adresi yazılı merhun gayrımc • 
dairemiz marifetilc paraya cevrilecegi tarafınıza ödeme emri ve scdll 
reti m<1.kamına kaim olmak iı:-ere •tan olunur. (5728) 

İstanbul Yarış V c I lah Encümeni 
7/Tenımuz/940 pazar r,iıniı Vcl efendide :ııapılacak at koşuları f 

son yacan ya•;muılardan b.ıtak bır halde bulundugundan dolayı ı.f 
muz/940 tanhınc bırak lı:lı&-ı ılan olunur. (5750) 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Başkanlığmdafre 
Bolgcmiz binası dahılınde bıı sığınak yaptırılacaktır. ;~. 
Yapılacak ış : Du,,1r, ft•ıa, ve ahşap takviyedir. 

Yapmak iııfytnlerin "1/7/1CJ4G salı gunu saat 16 ya kadar 1 b' 
Sır aservilcr taddcsindc Si numaralı bölge merkezine muracaatları 1 

~~--------------------------------------'~ 
Scnema Binccsi Veya Di ver Gayrime~ ı 

k 

A~an ü ün Üç·· ncü ahıslara 

rfissedarı bulu•ıduitum Beyoglunda Taksimde Taksim sinenı• ~~ 
Maksimbarın !t39 ve 940 yılları ic;"nde bazı hıııselerini satın alan ıe' . 
muessesatın isbu hi~seleri uc,ıincu şahıslara satmağa teşebbus cttİrrı 
haber aldım. Hissedarlar tarafından ışbu hıssclerin iadei feragı için ~ 
bul Asliye mahkemesinde snf a davası açılmış ve devam etmekte 
muş olduğu gibi, i~bu yeni battlan hisselerın ihtilaflı bulunan hisse tıı 
ve miktarları da lchımize ta h.!ı edılmek uır.ere yine Asliye mahkeıt' lll 
duruşma halinde bulunduı:ııncan şuf' davasına mevzu bedelden fazla 
kimııenin hicbir fu·la bedel •s• )emiyeceğini ve hisse tenkis edildiğı 
de bir gOna hiu;nıi niyet i!t ri ırnremiyeceğini ve hiçbir asıl veya o1 
tapu ferağ harcı kabul ctmcdıfhıiz.; ve bütün bu hususların saraluıt1 Y 
günkü yc!'i maliklere de bildirilerek daha teferruğdan evvel hüsnıi gu 
!eri sui niyetlere c;evrihniş bulı:ınducunu bütün üçüncü şahıslara t ta 
ve hüsnii niyet id<lialarını 1:-u suretle kat'eylerim. Bu hususta ala~ al 
istiyeceği her turlu izalıııtı da 'ermeğe hazırım. di 

AHMET ŞAKIR SARİ( ln 

13eyoglu İstiklal Caddesi 88 No f te 
han 14 Tel : 40053 in 

S a hibi ve Neşriyat ::midiirii Halil J.iı tCi DÖRDÜNCÜ, Gaıcl 
Ncşri~at T. L. Ş. Bn..,ıldığı ~<'r: (TAN) Mııthrıll 


