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E1 
ont Ciano, Bitlerle 

·Görüşmelere Başladı 
ngilterege Karşı ita/gagı Sevketmek 
lstigen Almanya, Evvela Akdeniz 
azigetini Tasfiye Etmeyi Qüşünügor 

Alman Devlet 

de Kuvvetlerinin 

Taarruza iştirak 

Reisi, ltalyan Hava 

lngiltereye Yapılacak 
Etmehtrini istiyecekmiş 1 

Berlin, 7 - İtalya Hariciye Nazın Kont Ciano bu sa
bah 11,15 te Berline muvasalat ~erek Fon Ribbentrop 
ile İtalyan Sefiri Alfieri tarafından karsı1anmıştır. 

Ciano, muvasala tından bir bu- C fl• :f• :19Q çuk saat sonra Hitler tarafından ı ..,, _ __..._.._. ___ .. _...__ 
kabul edilmiş, ikisi arasında ko. SURiYE 
nuşmalar başlamıştır. Mülakat. 

ta Fon Ribbentrop ile Almanya- Ceflerı•nden 
mn Roma Sefiri Fon Mackensen y 
de hazır bulunmuştur. Başveka. Ş b d 
lPt dairesindeki konuşmalar 14.15 Dr. eh en er 
de nihayet bulmuş, daha sonra 
Ahnan Hariciye Nazın, Kont Ci. Katledildi 
ano şerefine Avlon otelinde bir 
ziyafet vermiştir. 

KONUŞMALAR UZUN 
SÖKECEK 

Kont Ciano'nun Berlinde ka_ 
lacağı. tasrih edildiği için konuş. 
maların uzun süreceği ve birçok 
meselelere temas deceği, Ciano. 

1IWu ,,. ~ Ciano baiMlaa en.UU •iİlÜat .......... ıaun .arada Sinyor. llY.GOliniden 
I talimat almak mecburiyetinde 

Kudüs, 7 - Suriyeli şef. 
lerden Doktor Şehbender 

katledilmiştir. 
Şehbenderin katli, Suri. 

yede çıktığı bildirilen karı. 

şıklık haberl~rinin bütün tek-
• 7iplere rağm n, ciddi bir ma-
: hiyet aJmalct Q}duğuna deli1 j" 
İ telildd olun'nialı:taclır. 

N. B A 
• 1 kalacağı anlaşılıyor. 

Janslnln MÜLAKATIN SEBEPLERİ 

ıı...._~ • • • Londra, 7 - Siyasi mahafil, 

1 Fnnsada miitarekenin ila. i 
: nından sonra, Fransız idaresi i 1 altında bulunan yerlerden en i 
• ziyade Suriyenin vaziyt•ti bü. i 1 yük bir ehemmiyet arzediyor. 

11 

li 
( 

Jl T Hitler - Ciano mülakatının se. 

' y e-t: retti a i 6 ve 8 ::~~:~ı::~ .et~ekte güçlük 
Y ~ Avrupanın vazıyetı meydanda. 

Nı l Vt 
•k l dır ve bu vaziyet içinden çıkıl. 

O a mu meselelerle mahmuldür. AL • u es l ar manyamn kazandığı zaferler, hiç 

~~ 7 - ~anya 1iüklimeti tarafınaan neşrolun
Üugu bildirilen yeni Beyaz Kitap henüz hükfunetin eline 

kıngeçmediği için resmi mahafil bu kitabın muhteviyatı hak
da resmi bir mütalaa serdetmekten çekinmektedir. 

Fakat Sunday Times gazetesi

ALMANYA 

bir meseleyi halletmemiş ve Av. 
rupayı ancak açlıkla tehdit eden 
bir vaziyet ihdas etmiştir. 

Avrupada istihsal hayatı kor. 
kunç bir arızaya uğramış 'bulu
nuyor. Birçok yerlerde mahsul 
tehlikededir. Ticaret mübadelesi 
tamamile durmuştur. Atlantik 
Okyanusmıun ötesi ile Avrupa

(Sonu Sa. 4, Sü. 5) 

Suriyede derhal inıiliz fa. 

1 
du. 

1 
aliyeti ile beraber bilhnssa Al. 
man ve İtalyan ajanlarmın i. 
şe giriştikleri &öze çarpmak. 

1 

tadır. 
Suriyenin beUi başlı şefle. 

rinden biri ve Suriyeyi bir 

1 

miiddet idaresi altında tut. 
muş olan Şehbender'in katle. 
dilmesi hadisesinin miihim si. 
yasi hareketlere bir başlangıç 
teşkil edebileceği kuvvetle 

1
. tahmin ediliyor. 

(Sonu Sa: 4, Sü: 3 te) 

-'la Yaz 
.Mavaffall 
j~lamazsa! 

! nin diplomat muhabiri, şimdiye 
kadar yapılan neşriyatı nazarı 
dikkate alarak bazı mütalialan 
ileri sürmektedir. Muhabir diyor 
ki: 

"İngiltere ile Fransanm. Al
manya tarafından kendilerine 
karşı kullanilacak her ihtimali 
nazarı dikkate alarak ona göre 
müdafaa plinlan hazırlamış ol
malan beklenir. 

[Yazan: 'Jf. Z. SERTEL ALMANLARA EN BUYUK 

F ransaParlamentosu 
Y arıri Toplanıyor 

H la YARDİM 
er , raftan: gelen Jia- Nazan dikkate alınması icap 

herler, Almanların İn- eden ihtimallerin biri Sovyet 

Laval, Parlamento 

Teşebbüsünde 

Sistemini 

Bulunmıy~ 

Lağvetmek 

Başladı Riltereyj istila teşebbüsüne Birliği ile Almanya arasındaki 
geçnıek üzere bulunduklan- münasebetlerin daha fazla sıkla§- tenevre, 7 - Fransadan gelen haberlere göre, Fran-
nı bildiriyor... ması ve Sovyetlerin Alman zafe- sız Parlamentosu Salı gu .. nü toplanacak ve Çar!:aniha gü-194 rini kolaylaştıracak bir vaziyet :ı \ 

0 harbinin, liütün aün- (Sonu; Sa: 4; Sü: 4) nü Milli Meclisin içtimaına karar verecektir. 
Ya lllukadderatnn tayin ede- -----.--------------------. Milli meclis toplantısında yeni 
cek olan en hu-yük· dramı k · · k ı k esas anu 'u proıesı onuşu aca 
b!lı .. 1!:1 ........ 1..: • 1 

d~~ ~üzere bulunuyor ttr. Milli mec is toplantısına i§-
emektir"' Veni Tefrikamız tirakedecekayanvemebusların 
nu harbi fıı...n. k bed sa~,sı hakkında verilen mallı. 

İngiliz İm 6 .... ere ay erse, mattan anlaşıldığına gôre. bun. 

d paratorluğu yıkılacak ı· srı· KLA-L - lar ancak yarıyı doldurinaKtadır. 
0 i:1°krasi Avrupadan !kovulmu~ U GR UNDA ! Fransız mebuslarile ayanının asıl 
Ye~aı:,.ve A~rup~, hatta dünya s:ıyısı 932 dir. Vichy'de tC'plana. 
te ır _devıre gırecektir. İngil- cak olanlarsa bu sayının anc:ık 
b(; :lik.e~i &n_lamıştır. Bu har. YAZAN: f smail Hakkı BAŞAK yarısına varabilmektedirler. 
lünı n ıçın hır hayat veya ö. Şimdiki Fransız parlamentosu 
tir ~~gas~ olduğunu hissetmiŞ- Tefrika müellifi diyor ki: "Her eline kalemi alanın tarihten 1936 da seçilmiş, 1940 da seçimi 
r • un azırlıklannı ona gö.. t yenilerr.ek icap ettigvi halde harp e Yapmaktad bahsetmesi yüzünden Meşrutiyet nkılabında, mütareke. 
1·end· ır. Şimdiye kadar 1 vaziyetinin müsaadesizligvi yüzün ,,.. ı hesabın h b de, ve stiklal Harbinde rol oynamıc vatandaşlardan birçoklan. 

- .. a ep aşkalannı Y den meclisin müddeti 1942 ye dovuştüren b"" - nın kıymetleri, millete yanlış anlatılmaktadır. Bu yüzden hiçbir 
b. in • uyük devletleri bir_ · · b k 1 ak b .. yük. h. kadar uzatılmıştı. hır e tutuşturarak köşesinde ra. ış görmemiş azı imse er kahraman tanınm ta, u ızmeL. 
g~~ et~eğe alışmış bulunan İn.. ler görmüş bazı kimseler de hain bilinmektedir. Bu acı vaziyet LAV AL'İN TEŞEBB'OSO 
...... z milleti, bu defa bıçağın ke. karşısında, o günleri yaşamış olanlann susmalannı günah say. Havas ajansının verdiği malu-
···ığe daya d • dığım içindir ki, bildiklerimi anlatmayı milli bir vazife sayı-n ıgını duymuş ve biz.. maia nazaran, Fransız Başvekil 
~a~ harp etmek mecburiyetinde yorum!,, Bu mühim hatıraları: muavini Laval, Fransanın bütün 

~ıştı~. Her İngiliz vatandaşın YAKINDA NECRE BA CLIYORUZ. siyasi ve içtimai hayatını tebdil 
mudafaası insiyakı ile si. Y Y edecek ihtilaleu mahiyette bır te_ 

(Sonu Sa: 4, Sü: 3). (Sonu Sa. 4, Sü. 1) 

!I'. 

Yeni Postane caddesi Yeni Valde hanı altında 3/50 No. lu 

AL TIN ÇAPA Açmııtır. 
Deri ve köselesini b,ıyük titizlikle seçere birinci sınıf iı 

le kunduralarını hndi imalathanesinde yapan ALTIN Ç 
mevsimin en şık ve en son moda iskarpinlerini saygı deier 
yan "e Bavlarımrııın bir defa görmelerini diler. 

Düşman tahtelbahirine torpil atan bir İngiliz harp gem isi seyir halinde ... 

ita/ya, Yeni Mütarek 
Ş O.ı ti arını Degiştiriy 

Kuvvetleri, Oran Hadisesi Fransız Hava 
intikamını Almak için Harekete Geçtil 

iki Filotilla, Dün lngiliz Harp 
Cebelitarık'ta Hücum 

Vichy, 7 - Fransız Amirallik dairesinin neşretti 
tebliğ, Fransız hava kuvvetlerinin, İngilterenin Or 
ki Fransız filosuna taarruz etmesinin intikamını 
üzere faaliyete geçtiğini gösteriyor. 

Bu tebliğde deniliyor ki: ı----
"Sllahtan tecrit edilmekte bu- Al u·. 1 

iunım iki Fransız deniz tayyare man S e 
filolillası, yeniden sllahlandırıl

mı-;tıı. Bu iki filotilla, Mers - el • 
Kehir suikastine iştirak eden İn
giliz harp gemilerine Cehelitımk. 
ta hücum etmiştir. Asgari bir bü
yılk f ngiliz harp gemisine isabet
ler , ·aki olmuştur." 

lTALYA MÜTAREKE ŞART. 
LAKINDA TADİLAT YAPIYOR 

Dün Yine 
Bombardım 

Edildi 
--O-

T obrukta Bir ltaly 
Havas ajansının bildirdiğme T h lb h" • B t 

göre, iyi malumat alan mahafil- a te a ırı a 1 
.o\lman donanması kumandanı · 

Amiral Reader de, ltalyanın Fransız donanma ingiliz tan·areleri dün 
------------.ve hav:ı kuvvetleri hakkında mü. man işgali altında bulun• 

ı tareke şartlarında tadilat yapma. cok yerleri bombardıman 
yı kı:bul ettiği teeyyüt etmekte. bilh;ssa Nor\"ecteki Be1'19 HİNDiSTAN 

istiklal istiyor 
Londra, 7 - Hindistan Milli 

Kongresi İcra Heyeti, bu akşam 
Hindistanın tam istiklalini iste
miye karar vermiş ve Hindistana 
tam istiklalini vermek sayesinde 
bütün meselelerin hallolunaeağı. 
nı ve Hindistan halkının İngilte
re da\"ası irin bütün kuv\•etile 
çalışacağını bildirmiştir. 

Milli Küme 

Maçları Bitti 
Milli küme maçları diin sona 

ermiş '\'C Fenerbahçe Heşiktaşı 

5 • 2 mağlup ederek şampiyon ol. 
muştur. Galatasaray da Vefayı 

5 • 2 mağlup etmiştir. Spor ha. 
vadislerimiz ikinci sayfamızda. 
dır. 

Piyango Çekildi 
Milli Piyangonun ikinci tertip 

üçüncü keşidesi dün çekilmiş ve 
150 bin liralık büyük · ikramlye, 
43546 numarah 'bilete çıkmıştır. 
Pi;) angu listesi üçüncü sayfamı:ı. 
dat!ır. 

dir. manma müessi; hiicumlar 
l\fARTiNiK1DEKi FRANSIZ mıştır. Ayrıca bir Alman 

FİLOSU fabrikasına. Holandada iki 
Diğer araftan Martinik adala- meydanına taarruz edil 

rındBki Fransız filosunun, İngiı.iz Evvelki gece yine ingilia 
ler tarafından vuku bulacak her releri Kiel '\'e Wilhelmsh 
teşebbuse mukavemet edc~ekieri mantarına birçok homb 
bildiriliyor. mışlardı. Ayrıca bir İngil 

Stefani ajansı buradaki İngi. telbahiri iki Alman levaSdll\ 
liz filosunun, Fransız filosuna misini torpillemiş, bil' 1 
bir iôltimatom verdiğini ve bu. tahtelbahiri de hahrılınıstll'. 
nun üzerine Vierges adalan ö- ne bir 1talyan haTp gemisini 
nünd~ bulunan beş Amerika muh güçlükler içinde olduğu an 

(Sonu Sa. 4, Sü. 1) 1 maktad1r. Bunlara ait 
- ücüncü sayfammladır. 

ln&İIİ7; afır tan klamu!an ikisi 
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ı üettin Ziyaaddinin ne de
tediğini bildiği h:ıld-e ınus
r surette sord:.ı: 

h berimiz olmadan !ayin 
bu kumandanın kım oldu
nlayabilir miyiz? 

a eldin: 
Bunu hepinizin bildiğiniz'? 

1o.m. Fakat tekrar edeyım: 
un kumandam enur Safo
dır. 

~ dettinin en kuvvetli taraf. 
mdan olan Eba Celiş: 

1 f ndimiz sultan Nurcddin in 
da bir iradesi oldugundan 
miz yok, dedi, böyle olur.

ı ' haddınin başkumındanb
ıni sizin mi.ıcerret kavlıniz

or. 
Y& Eba Celis! dedi. Sen 

nku bıtaraf değilsin. İkir:. 
r seferinde Esedltddin a-

ı r hme seni zinci-:-: vur
tu ve idam etmiye karnr 

ti. Cezanın sebebini de bi. 
ı n. Seni idamdan kuı·tar.ın 

1 odın oldu. 
3 Celis: 
Bı1 de bunun ıçın başku. 
nlık makamına gelecek o. 

damın adil bir asker olma
tıyoruz. 

1 ı d ttin, İsanrn sözündr:n kuş 
nrnı.,tı. 

Ebn Celis"n dediği gibi ben 
· haddinin Şirkonun hnya •• 

ımandanlığa tayın edildi
'm yorum, dedi. 

· n ayrıca bir irade verme. 
tat butun seferlerde Gnlıi
ı mcasırun yanına terf k 

F duddine her husuc;t;ı ye
ih ısti are etmesini emrettı. 

ddin bulunduğu seferlerde 
n·mız Nureddin A:a!Jek.n 
"'IU ak etmiştir. İlk Jısrr se-

'lde hain Şaver memleketin 
kin bize dahalet eylediği 

an Kudus kralı ile bir ittifak 
mık bütün orduyu miı~kul 
n vkidc bırakmıştı O zrıman 

ddinin rcyile Belbis kaJcsi
c.-um ile müstahı<em bir 
ine sığınmamış olssydrk 
z ne olacaktı? Salahaci:U. 

l kenderiye muhasarasına 
ları bile hayran olma:lılar 

S yle ya Abdulahat sen ora. 
ımle beraberdin, Bb.ı H:ı. 

f c t sen de muhaoin:fo Sa
dınin mniyetindC' bulunuyor 
Abdulhny bizzat kııle ku
nhğı yaptın .. Alla~ ve re-

nam•na hakikatı soyle! 
ı · haddınin ufak bir adı:ılet. 
n: gorduni.ız mü? As.i\:,.ri 
lkı kendi nefsine tak.ıddüm 

ciı mı? Bu adamın ı:.skcrın 
m ktardan bir lokma fazla 

nE' şahit oldunuz mu? Bu. 
ha nra müddc.>tince sırtın. 

ı. ıhı çıktı mı? Kalebericnle
hıri tiyanların en ~uv\•etli 

·ı b r nefer gibi dovıışme. 
? Askere aşk veren, ahali
ı-mmül veren, yetimi re, 

ra babalık eden, hnstaları 
v1 eden, yaralıları teselJi e. 
k mdi Bu alicenap yürekten 
an cesaret ate!rln<: başka bir 

n dayanmasına imkan ) ok
S lahaddin cenkte bir ars
r sulhte bir ana kadar ra. 

fıktir Bir nef P.rln hur. 
nasa öz evladının başınn be 
m ş gıbi ciğeri yana:-. Kar. 

artık Eseduddin Şirknhım 
n haksız şiddetini görmiye. 

"z. O sizin kumandanınız 
1 babanız, kardeşiniz, sHiıh 
c? ruzdır. Ben Salahaddinin 
!du undanberi maiyetinde
Çok uykusuz geçen gecclt

r onun yanında bulur.dum. 
gun kendine ait bir kaygu. 
muteessir olduğunu görme. 
Salahaddin kendini l$ldmı:ı 

fetmiş bir adamdır. Dinimizin 
rine saplanan haçlı mıuuğıru 
;,ıp atac"ak bir tek adam var f

., da SalAhaddindir. Bunu r.ul. 
Nureddın 90k evvelden gör. 
ve anlamış olduğu iı;in emt. 

-:, aşına bakmadı? Başına bak
i E eduddinin yan~na öyle 
tı Unutmayın ki, emir hic. 

ı zr.mon, hiçbir mevkie tnlip 
1 • 1 nuştır. Bütim sefer!erc sul-

n iradesile iştirak ettirildi. 
~ rth ddini ordumuzun ba~ma 
ırm kle sultanımızın iranesini 
·me geırcceğiz, dedım. l3ukınız 

Cümlemizin mezhebi Siln.ıi'lir. 
Eğe!" Mısırda hüküm suren Fa. 
tımiler gibi Şii olsaydık, size bu 
sünnetten bahsetmezdim. 

Resulullah (S. A. S.) vefat et
tikleri zaman yerine geçecek za. 
tın intihabı di.' ı 'inüldü. Hatta bu 
bir çok miipakaşaya da sebep ol
du. Nihayet Ebubekir (R. A.) hı. 
lafete getirildi. Bu güzel ıntihetbı 
yapımlar neyle ihticac ettiler? Re 
sulullah onu daha hayatmda iken 
Miısli.ımanlara imamet ettirmiş 
ve kendisi de ona uyt"(luş, namaz 
kılmıştı. Ben sultanımızı hıçbir 
zaman Resulullah ile mukayese 
etmem. Fakat sultan Nureddin 
de daha Esedüddin hay~tta ıken 
Saliihaddine büyük salahiyetler 
vermek suretile başkumandanh. 
ğa onun münasip olduğunu i~aret 
eylemiş oluyordu. 

Diitzkü FeneJ"balu;e - -Be§iktaş maçından bir en3tantane .• Sovyetlerin Ankara Büyük Elçisi ,l!. Terentiev dün Ankaradan gelmiştir .. 

ri-:1 illi Küme Ha 1 Sifli jşneplerimi 

Bu sünnete iktida cylemiye 
mecburuz. Salahaddin baş!wrnan 
dammızdır. İster istemez baş. 
kumandan olacaktır. 

Bu Sabah Moskovaya 
Gitmesi Muhtemel 

F. Bahçe Beşikt 
Yendi, Şamp · 

5 2 Akdenizdeq 
ŞI • Dönüyorla 

Oldu inal Şilebi Dün 
Sabah Geldi 

il 

Sovyetler Birliğinin Ankara 
büyük elçisi M. Terentief, dün 

lsanın taltıkati yavaş yavaş s~bnhki eks~rcsle A.?k.~radan şe~ 
belliba~ı emirleri yumu. nmize gelmış ve Bu~ükdered:kı 

1 
şattı. Abdülahat, Eba Celıs, Ab- y~zlık sefarethane bınasına gıt
dülcabbar gibi ehemmiyet ku-ı mıştır. 
mandnnlar: B~yük 7lçinin sıhhi ~~vali do-

-- Ziyaeddinin hakkı var. • l~y~sı~~ fstırahat e~mek. u~er~ gel
Genç Eyyup şimdiye kadar tec- d~ğı soylenmektedır. Bır ıhtımale 
rübc:~zlik yüzünden l:>ir hat:ı ı~ gore de bu sabah sant dokuzda 
IenıPdi. O halde onun genetiğini limammızdan kalkac~k ola.ıı Sva. 
bir kusur gibi telakki etmC'k doğ. netio vapurile bumdan i\foskova. 

G. Saray da Vefayı 
5 - 2 Mağliip Etti 

ru değildir, d'ye düsi.ındüler. y:.> hareket edecektir. 
Abdurrahim: ~ Bir kaç gün evvel yine istira. 
-- Bir kere kendisini goreliın. bot maksadile şehrimize e,elcn 

Fikrini anlıvalrm, dedi. 1 Alınan büyük elçisi von Papen 
Emirler, İmadettin d,,. dahil dP 'farabyada bulunmaktadır. 

olduğu halde bir k re Salahaddin I . 
il~ görüşmek istediler. ra ıye 

İmadettin İsaya sordu~ 
G .... ; - Kendisi nerede bulunur? GZlrl i ıı 

Ziyaeddin gayet sakin bir ta. 
vırla: 

-- Nerede bulunacak? Vezaret 
sarayında. Amcası Şirkolıun ma. 
kamında. ce,·a'Jını verdi. ,,.. 

S urlye ordusunun emirleri, 
ve kumandanları araların

da münakaşa ederlerken halife 
Azıd reyini vermiş vezareti Sala_ 
haddine tevcih eylemiştir. Hntta 
bu fevkalade memuriyetin nlS
meti olmak üzere beyaz bir lrn
vuk, kırmızı bir biniş, mura~ı:a 
bir kılıç ile on bin altın de!!erin
de b\r gerdanlık gönder"Ylışti. 

(Devamı \'ar) 

es·se ile ir Kadın 

ndırm~ş~ar 
Bir şapka atolyC'sinde ~alt an 

Macar tebaasından Anna ismın. 
de bir kadını des•se ile cv•ne da. 
vet ederek onu Adem ısminde 

bir adamın odasına kap3ytp hnp. 
setmekten suçlu Vasillkinın du
ruşmacına ikinci ağır .::eza mah. 
kerrıE:~ir.de başlnnmıştır. 

İddiaya göre, Vasiliki Annnyı 
telefonh:ı Taksimde Dağcılık klü
bi.ı karşısındaki pansiyonuna ça. 
ğırmış, eskiden tanımakta oldu
gu bu kadına: 

- Bir adam seninle ~vlenmck 
istiyor, şimdi buradadır, bak, 
kendisilc- konuş, anlaş, dcmış ve 
Annayı Ademin odasına goti.ır. 
mü;:. sonra da kapıyı uzcrirıe ka
pamıştır. 

Annn, sabaha kadar tu odada 
mahpus bırakılmıştır. Sabahl.:yin 
serl:est kalmıya muvaffak olunca 
lazım gelen makamlara şikayet. 
te b:.ılunmuştur. 

Vasiliki, mahkemede Arlemle, 
babasile ve bütün ailesile çok es.. 
ki dost olduğunu, Büyükdercde 
oturan Ademin vapurunu kaçır
dtkça kendi evinde kaldığım, An
nayı da Ademin çağırıp getirdiği 
ve Annarun kendi arzusile Ade. 
min yanında uzun müddet k31dı. 
ğını, gayri ahlAki herhangi bir 
h!d!se cerey n etmcdiAini söyle. 
ıni§tir. 

Adem de, Anna ile uzun zaman 
danben tanıştığını, beraberce 
muhtelif yerlere gittiklerini Ar.
nanın kendlsilc evlenmek istrdi. 
ğini, beltılı bir dostundan korktu. 
ğu için kendisine gözden uzak bir 
yerde oturup konuşmayı teklif 
ettiği iç.in Vasilikinin evine davet 
ett f(in! söylemistir. 

Muhakeme şahit celbi için ba§
kn güne bırakılmıştır. 

Birkaç gündenbcri şehrimizde 
bulunan İrak Adliye Nazırı Ek
selans Naci Şevket Bey, evvelki 
olqomki Ankara ekspresile nıcm 
leket:nt" müteveccıhen hareket et 
mistir. Nazır Ankarada bir gün 
kaldıktan sonra yoluna devam e. 
decektir. 

----oı----

TEc ret Vekili Ge di 
Tıcarct Vekili Nazmi Topçuoğ. 

lu dun sabahki ekspresle Aııka
rac:'..ın şehrimize gelmiştir. 

Maliye Vekili Gitti 
Birkaç gündenberi şehdmizde 

bulunan Maliye Vekili Fuat Ağ. 
ralı dün akşamki ekspresle An
k.mıya gitmiştir. 

Yeni V liler 
Ankara, (TAN) - Samsun va. 

lisi .F\ıat İzmir, Kastamonu voli. 
si Avni Doğan Samsun, Diyarba
kır valisi Mithat Kastamonu, 
Yozgat valisi Abdullah Feyzi Dl. 
yaı·bakır valiliklerine naklen ta
yin edilmişlerdir. * Paris başkonsolosumuz Cev. 
det Dülgerin bir derece terfii 
haKkındaki Hariciye Vekaletinin 
kararı yüksek tasdike iktiran ct
mıştir. 

----o·----
Sinemalar Ucuz 

Tarife Yapmıyorlar 
SinE:malar her sene ucuz yaz 

tartfcsi tatbik ederlerken bu se. 
ne buna yanaşmadıkları Beledi. 
ye iktısat müdı.irliıgünün nazarı 
dikkatini celbetmiştir. Evvelki 
gün bunun sebebi sinemncılardan 
resmen sorulmuştur. Gelecek ce
vaba göre hareket edilecektir. 

Bir Kamyon Bir 

Çocuğu Öldürdü 

Şoförünün ismi henüz malı'im 
olm1yun bir kamyon, dün Hay. 
dupa.şa Nümune hastahanesi ö
niınrlen geçerken o civarda otu. 
ran 15 ya§ında Osmana çar~rak 
yaralc:.mıştır. 1 

Çocuk derhal hastahaneye ~al 
dınımış ise de biraz sonra olmüş. 
tür. Zr.bıta kaza hakkında tahki
kn!a başlamıştır. 

M!lli Küme Tasnifinde Galatasaray ikinci 

Muhafız Gücü de Üçüncü Oldular 
Dün milli küme maçlarına Şe. 

ref stadında devam edilerek sona 
erdirilmiştir. Fenerbahçe • Be_ 
~iktaş maçında sarı lacivertliler 
eksik kadrolarına rağmen Beşik. 
taşı 5-2, Galatasaray da h5.kim 
bfr oyundan sonra Vefayı 5 • 2 
mağlup etmislerdir. Fenerbahçe 
bu suretle milli küme şampiyonu 
olmuştur. 

Galatasaray- Vefa 

İlk karşılaşma Ga1atasaray -
Vefa arasında olmuştur. Tarıkın 
!daresindeki bu oyunda daha ilk 
dakikadan hakimiyeti ele alan 
Gcı.latasaraylılar, yaptıkları taz_ 
yikın semeresini görerek üstüste 
iki gol yaptılar. Bu arada Vefa. 
Jılar da bir gol kaydettiler. Fakat 
S3rı kırmızılılar iki gol daha ka. 
zanarak devreyi 4 - ~ lehlerine 
bitirdiler. 

ikind Dcvrt 

İkinci devrede de yine hakim 
oynıyan Galatasaray ancak bir 
gol kaydedebildi ve müsabaka da 
5 • 2 Galatasary lehine neticelen. 
di. 

Fencrbahçc - Beşiktaş 

Günün en mühim maçı Beşik_ 
bş • Fenerbahçe arasında idi. Bu 
müsabaka Fenerbahcenin ~ampi. 
yonluğu üzerinde hiçbir tesir 
ynpmıyacak, fakat Beşiktaş galip 
geldiği takdirde üçüncü, mağlu_ 
biyet halinde beşinci vaziyete dii. 
şecekti. Her iki takım karşılıklı 
olarak dizildikleri vakit şu kad. 
ro}arla oldukları görüldü: 

Ff'ncrbahçe: Nuri - Muzaf!er, 
I.ebip - Ömer, Hayati, Fikret • 
Faruk, Basri, Yaşar, Naci, Rebii. 

Beşiktaş: M. Ali - Taci, İbra. 
him - Ahmet, Feyzi, Hüseyin • 
Hayati, Hakkı, Nazım, Şeref, E~ 
ref. 

Fcnerbahçeliler bu suretle E. 
sat, Cihat, Melih, Fikret gibi en 
mühim dört oyuncusundan mah. 
rum bulunuyordu. Oyun Ahmet 
Ademin idaresinde ba~ladı. Fe. 
nerliler eksik kadrolarına rağ. 

men daha ilk dakikada Beşiktaş 
kalesine yaptıkları hücumda Ya. 
~ar çok güzel bir vuruşla Fene
rir: birinci golünü kaydetti. Bun. 
da.n sonra oyun karşılıklı hücum. 
lo.rla geçti. Bu arada Fikret, şon.. 

ra Hayati sol muaYine alındı. Bu 
cleğişiklik derhal tesirini göster. 
di. Ve Fener hücumları birbirini 
takibe bac::ladı. Fakat ara sıra 

p:ırlayan Be~iktaş hücumları da 
tehlike olmaktan uzak kalmıyor. 
du. Bir çarpışmada Nazım sakat
lanıırak oyPnu terkedince Beşik. 
taslılar on kişi olarak oyuna de. 

1 vam etmeğe mecbur kaldılar. 
Bir Beşiktaş hücumunda Nu. 

ri Fenerbahçevi muhakkak de. 
nccek bir golden kurtardı. Mu. 
bbll bir Fener hücumu Beşiktaş 
müdafaasında güçlükle uzaklaş. 
tırıla bildi. 

31 inci dakikada soldan bir hü. 
cumda Eşref mükemmel bir vu. 
nışla Beşikfac;ın beraberlik go. 
Jünü kaydetti. Oyun bundan son. 
r3 bir par<'a sertleşir ~ibi oldu. 
Fakat netice de~ismeden devre 
l • 1 berabere bitti. 

İkinci nevre 

İkinci devre ufak bir hadic::e 
yiizünden bir parça teahhura uğ. 
radı. Fener kaptanının hakemin 
formasım renk ben7.er1iği dola. 
yıııile değiştirme teklifi iizerl. 
ne hakem sahaya çıkmadı. Fakat 
hakem komitesinin müdahalesile 
ayni forma ile sahaya tekrar cık
tı ve oyuna başladı. Maç karsılık. 
lı hücumlarla geçerken bir Fener 
hiicumunda Basri giizel bir şiltle 
Fenere ikinci golü kazandırdı. 
Bunu. Fenerbahçenin kaçırdığı 
ikinci gol fırsatı takip etti. Oyun 
bundan ~;onra Fenerbahçenin ha. 
kimiyeti altına girdi. Soldan bir 
hücumda Fener lehine bir favul 
ahştnı Yaşar atak yaparak gole 
~evirdi ve Feneri 3 - 1 galip va_ 
ziyete çıkardı. 

Yine bir Fener hücumunda 
Rebiinin geçirdiği topu Basri gü
zel bir şütle gole çevirdi ve oyun 
Fenerbahçenin hakimiyeti altın. 
da geçerken bir Beşiktaş hücu. 
mu Fener müdafaasında favullü 
bir şekilde durduruldu ve veri. 
len penaltı cezasını Beşiktaşlılar 
gole çevirerek ikinci gollerini 
kazandılar. Bir dakika sonra 
Faruk Fenerlilerin beşinci golü. 
nü de yaptı. 

Son dakikalarda Taci halkın 
arasına girmek üzere oyunu ter
ketti, :..akem oyundan çıkardı ve 
nıaç da bu suretle 5 - 2 Fenerin 
galibiyeti ile neticelendi. 

PUVAN C ET VEL i 
Tat.rım M. G. •• M. A. v. P. -Fcnu H u 2 l f9 17 38 

G. Saray H 9 1 2 3 4S 19 34 
Muhafız 14 6 2 8 35 30 28 
Gençler H 7 7 31 27 28 
.Bcşiktaı H 5 s 8 37 40 27 
Alttıy 14 4 4 6 24 42 26 
A. Ordu 14 4 1 9 23 45 23 
Vc!a H 2 2 10 20 45 20 

YÜZME 
arışları 

Sırt Üstünde 

Yeni Bir Rekor 

29 şubattanberi Fransızlara ı«i 
ralanarak o zamandanberi Akd~5 
nizde dolaşmakta olan gemileri
mizden İnal şilebi dün sabah JJ-, 
manıınıza gelmiştir. J 

Geminin süvarisi Burhan kal). 
tanın verdiği malumata göre ~ı 
nal 19 haziranda, Marsilyad8 11 
19 kişilik bir kafile almış "°l 
Fransız torpitolarının himayesifl.n 
de olarak Cezairin Oran limarı 0 
na hareket etmiştir. Yolda bJJl 

İstanbul yüzme şampiyonluğu İtalyan tahtelbahirine taarruz tın 
seçme müsabakalarına dün Bü. dilmiş ve 22 haziranda Orana v9J 
yükdere yüzme havuzunda bü. rılmıştır. ti 
yiık bir kalabahk önünde devam Mütarejtenin imzasından soll"r 
edilmiş ve bu suretle müsabaka. ra gemi 29 haziranda Oranda y 
lar nihayetlenerek finale kalan ayrılarak İstanbula mütevecc~ı 
yüzücüler tesbit edilmiştir. Kala. hen yola çıkmıştır. lu 
balık bir seçme hey~tinin iştirak İtalyan radyoları Sicilya \f\g 
ettiği ve intizam içinde geçen mü Pantelaria arasına, İngiliz rad':I 
sabakalarda 100 metre sırtüstü yolan ise Tunus • Bon - Panteırai 
yüzmede Mahmut, yeni bir Tür. laria aralarına mayin dökuldiİ?n 
kiye rekoru daha kırmıştır. Mü. ğünü ilan ettiklerinden gemi, a7")<: 
sabakalarda alınan dereceleri sı- cak mayin dökillemiyecek kads'ıı 
rasile bildiriyoruz: derin sularda s~yrederek limanJ'.~· 

200 Serbest: mıza gelebilmiştir. ~n 
TAN ŞİLEBİ i 

1 - Vedat (Hayriye L.) 2·50• Temmuzun ikisinde Ora1l Jlıtu 
2 - İsmail (Beykoz) 

200 Serbest Küçükler: manıncian hareket eden Tan şile-l~ 
1 _ Ali m. S.) 2.51, 2 _ Sa. binden alman bir telgrafla d•, . 

dullah (G. S.) geminir. Maltayı geçtiği bildiril."di 

100 Sırtiistü: miştir. Tan'ın çarşamba günü Ji..an 
ı _ Mahmut (G. S.) 1,20.3 mammıza gelmesi beklenmekte-ilk 

dir. et 
(Yeni Türkiye rekoru) - 2 - Fu- 'n 
at (H. P.) la 

100 Sırtiistü Kiiçiikler: Bir Köşk Yandı 1 s 
1 - Kemal (G. S.) 1,27.6 2 -

1 
c 

Necati (Beşiktaş) Evvelki gece Bostancı ile Ma . 
1500 Serbest: tepe arasında Küçükyalı denilr~: 
ı _İbrahim (İstiklal L.) 24,02, ~~ı~.dlcie 3 katlı büyük bir köş hi 

2 - Yusuf <Beykoz) ı but~u· eşyası ile beraber tama-!c 
800 Serbest I\.üçiikler: men yanmıştır. 
1 - Mahmut (G. S.) 14.4.4. "tA~metk.~ek hem~~e~i NI Aahikdcy•t~n 

2 _ Sabahattin (G S.) aı o an oş te, sa ıp er n ara• 1 1 
200 X 4 Bayrak Yarışı: 
1 - Beykoz akımı 12.13 
100 X 4 Bayrak Küçükler: 
1 - Galatasaray takımı 5.2.8, 

2 - Beşiktaş takımı, 3 - Bey
koz tııkımı. 

Su topu: 

Son olarak yapılan su topu mü 
sabakasında Galatasaray ile Bey. 
koz takımları karşılaşmışlar ve 
Beykoz 5 - 2 galip gelmiştir. 

da olduğu için yalnız bir bc-kÇ ~·· 
bulunmakta idi. Yangının nedctlt u 
çıkt1ğr tahkik edilmekted;r. ~~ 

Acı Bir Ölüm l>ii 
Tüccardan Osman Şükrü Atabeıcln 

kısa bir hastalığı mUteaklp dün akşıııl'llc 
velat etmiştir. Merhum Kamer Atıı·•ni 
bekin eşi, Melek Darmnnın ve avukP m 
Reşat Atabekin babası, tUccardan At ıa 
Atabek, Nnci Atabek, Zeki ve SıO: :\'r 
Atabekin kardeşi, Fcyı.I Atabckln arn·tte 
cı>sı ve fabrikatör NAzım Darmanı 
ka!nbabasıdır. Cenazesi 8 Temmu R 

Du••n u•• p f 1 1940 Pazartesi saat 14.30 da Şişlidf 
rO esyone Bomonti Tramvay durağı karşısınd k 

Etem Paşa apartımanındıın kaldır1Iıı· 

Güreşler · rnk nama%! Teşvikiye eamilnde kılın· 
dıktan sonra ebedi medfenl Asri Me- lto 
zarlığa götcirülecekUr. Dostlanmızır fild 
~u hazin merasime iştirakini dileriz. il'lat 

------- 'ili 

Bugünkü Program: 
7.35 Balet müziği (Pi.) 
8.0C. Ajans haberleri 
8.10 Ev kadtnı 
8.20 Greta Keller'in plAklan. 

• 
12.35 Alaturka mU:ı.ik 
12 . .50 Ajans haberleri 
13 05 Türküler 
13.20 Film musllWi (Pl) 

• r ve 
18.05 Oda mtl%lli (Pl.) 
18.30 Radyo caz orkestruı E< 
19,10 Alaturka milı.lk 
19.45 Ajans haberleri 

~di 20.00 Fasıl heyeti 
ıpı:c 2030 Konuşma 

20.45 DlnleJl'icl dilekleri im 
21.00 Schubert'ln eserleri (Pl.) IOr k 
21.30 (Radyo gazetesi) • y· 
21.45 Radyo orkestrası ~ca 

22.30 Ajans haberleri flc h 
22.45 C{ızband (Pl.) t 1#kl 
23.25 Yarınki prograrrf 
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- ......................... --..... .! Alman Ticaret w&~c:ıli~~~"'1 
nsada · 

Nizam., 
Ö. Rıza DOGRUI .. 

1 eni hnrbin lıaşlaınasından. 
heri kurulacağı müjdele. 

"yeni nizam" ın her yerden 
Frnnsnya kök salacağı nn. 

lıyor. 

ransndan gelen ha~rlere gö. 
lareşal Petain \'e arkadaşları 
nsız esas kanununu tadil e
ve f'ransada bir inşa siyaseti 

._.;._;,,ı;;s 11~~ koşacak hiikümeti uzun 
nmddct iş basında tutan bir 
le hnzırlanıışlar. Bu projenin 

,__ __ •rında hakim olan esaslar me 
ha•·at ·ı h ' 

• 'J 
1• aı e ayatı ve vatan 

1 .;ıt.ını~ s.elıirneti imiş. Hatta 
~ ılen gıdilerek yeni hazırlık. 

n Frnnsadn bir nevi faşizm 
ude get'ıre ~ · .. ı · e ... cegı soy enıyor ve 

ı r,cce Fransnnın kurtulacağı. 
ı.?1~?ılclığı iddia ediliyor. 

~u un haberlerin huliısası a .. ,nsanın "yeni bir nizam" kur~ 
da olduğu ve nazizm ile fa. 
rıe yaklaştığıdır. 

• akat l~rans.anın esas kamı. 
n dn ynpılacak tadilatın bu ni

~I temin edeceğini farzetsek 
1 Fransanın hu i~i basaracn. 

cıra k~-.1a~min ~tnıek çok gÜçtür. 
Akdt ı~nk_ü. tnrıhi tecrübeler [bil. 

milerl- b~z~m hayatımız içinde gc. 
tarıhı te ··b ı ·· · balı }ı u . . cru e er] gosterıyor 

> • gıhı yeni nizamlar ancak 

n "!rnt\llı bir İman" ile kurulabilir 
...... •,ou nı·ıı· · ·· J 1 ı ımanı temsil eden li. 

ore le~ b 'b• • 
lyadB ~, .~ gı ı nızamlnrın kurul. 

r ,f na onayak olabilirler . 
y!sir, unı~n. Ş~phc götürmez delille. 
imarı n hırı ltalya, bir d iğeri de 

b ııanyadır. Bu iki memlekette 
8 ?n fasizm ile nnzizm, milli ruz t'ın1 •.••• 

6 n ozu ıdi ve bu öz bu iki 
na v 1t~tin liderlerinde temessül et. 

ı. 

soJl•',ransa ı"s,. b ·11· . d ·"• ne u mı ı amanı 
an 

1
\Yor, ne de hö..-lc bir reh ber 

vece ıırnıuş huhını;.,or. 
hı .. ~ 

gun Fransada hu i lcrle 
a ,rı:gl'I ol ·· • l · an uç sahsıyetten hah. 

ra 'ilnmaktndır. Bunlar Mareşal 
antf"ain G . .. · ~cneral Weygand ve M . 
uldU7nl'dir. 

i, 8711)<.:ii de ununu elemiş. eleğini 
kadsfıış kimselerd' u·· •. d b" . ır. cun en ırı 

anJ !eni hir harekete. rehber ol. 
ga ... 
. nuısaıt ınane\'İ presti j sa. 
ı değil. 

ti.Su şahsiyetlerin her b" • • • .
1 

ırını a~. 
§1 e-tYrı lahlil etmek l>"ıze d "' . 

d 1 
• u mez. 

. 
1
$·
1

."f>'a nız Fransada yapılan ic:in 
d" 1 •( tyet . r~· . .,. 
ır. sız ıgını okuyuc ularımı. 

Ü lıAın~.atmak nıc\ ki indeyiz ve bu. 
ckte.ııku \'aıiyl'te hnka k . . "d eti . ' ra ışın cı • 

ne ınanamıyoruz. 
l\ nlasılan 1\1 ' are al Petain ile 
tada ları Frnnsada hüküm sÜ-
ı sefnhat ve g kl'kl .. . . evşe ı e muca. 

Malı. ıçı~, şimdiki hnttı hareketi 
nilrıı' 1 P. cdıyor ve hu hattı harek et 
kö~rh71n~e. mihver dc,·letlerile sı. 
ma• r fıkır ve rejim knrab t" , .. 3c . e 1 \ ll-

gctırerek }~ransaya sivasi 
,.,tanclar t · . . ~ 

e) .. Cmd emınını umuyorlar. 
ara•, r ~klarına nail olurlarsa ne 
C>kC11

' •a ·at nail olamazlarsa bu 
•riih · · ' dcJI enın Fransava h '" ,..k 
rarlar · ~ ne u~ 11 

'· • 
0 mal olacngını da kim. 

nestıremcz. 
Düşınnn ı'l h h . ln .. .. c ar ederken mıl . 

ııbc~l c .çu~ı~klüğiinden bahsederek 
şıııf ~ı s1lah ı atmağa sebep olan 
Atıı'ınıyetin galip \•e .. t 1• b' 

kll mani .. m us ev ı ır 
a sulhu yapmadan yeni 

At canılar k ğ 
Sıtı: r l . urnıa n kalkışmasına 
arrı·ttec kcdılmcz. Fakat bu zihni. 
anıJI~ orkulur. 

ııı 

lid' oma Seyrüsefer 
ııın· konferansı Bitti 
Me· ltorna 7 (A :na ' . .A.) - Resmi ma. 
ıvı ı en bıldirildiğinc nazaran 
ı. ato iızas d ' 

_ 'İlik - ın an Giannini ile 
. unvanını haiz Alman de

ıesı Mart' 
ıl ıus tarafından riyaset 

en se .. f yru e er konferansının 
uzakerat h't ı ı ama ermiş ve tan 
n olunan t k . -ıı Al pro o ol, Bulgarıs. 
• ~ manya, Yugoslavya, Ro. 
raia.d Slo~akya ve Macaristan 

ın an ımza ed ·1 'şt· :hıte k. ı mı ır. 

\·l zl ur protokolda alakadar 
et er s ·· 

1 ' eyruscferlerin teshil 

r
1
·rtnesi prensibini kabul ederek 
1 e ve se h ' ili . . ya at meselelerinin 
nn~~ın 15 Tc.m1:1uza doğru Vi. 

t~krar ıçtıma etmeğe ka. 
r verrnışlerdir. 

Anlaşması 

lngiliz Petrolcüleri 

Romanyadan Çıka rıldı 
Atina, 7 (A.A.) - Reuter: : 
Yunanistan ile Almanya ara. , 

sında son haftalar zarfındn yapıl. 
mı:tkta olan ekonomik gi1rüşmc. 
Jer, bir anlaşma akdi ile netice. 
lenmiştir. 

Şimdiye kadar hesaplar bir 
mark müsavi 43 dırahmi tizerin
den yapılırken, bundan böyle 
bir mark müsavi 46 dırahmi üze. 
rinden yapılacaktır. ithalat ve 
ihracat kontenjanları fazlalaştı. 

rılmıştır. Yeni kontenjanlar. 1 
Eylulden itibaren meriyet mev. 
kiine girecektir. Almanyaya zi. 
rai maddeler, ezcümle üzüm ih. 
racı için tedbirler alınmıştır. İki 
memleket arasındaki ticaret hac. 
mi mühim nisbette artmaktadır. 
Alman mallarının Yunanistana 
girmesını kolaylaştırmak ıçın 
Yunan gümrük tarüelerinde te. 
nezzüller yapılacaktır. 

Yeni anlaşma, yalnız Alman. 
ya hakkında değil, fakat halen 
Almanyanın işgali altında bulu. 
nan memleketler için de mute. 
ber bulunmaktadır. 

Yunan Kralı Alman Sefirini 
Knhul Etti 

Atina, 7 (A.A.) - "Stefani" 
Kral George. dün Almanya sefi. 
rini kabul etmiştir. 
Neşredilen bir kararname ile 

kullanılmış askeri eşya ve üni. 
formaların satılması ve mezun 
zabitlerin üniforma giymeleri 
menedilmiştir. 

Yunanistan • Yugoı.Ja,·ya 
Ticareti 

Belgrad, 7 (A.A.) - D. N. B. 
njansı bildiriyor: Yarın BeL 
grad'da Yunanistan ile Yugos. 
l.:ıvya arasında iktısadi mi.izakc. 
rat başbyacaktır. Bu müzakera. 
tın başlıca gayesi, tediyat mese
lelerini yeniden halletmektir. Bu 
ikl devlet arasında mevcut olan 
kliring mukavelesi, Nisanda fes. 
hedilerek. yerine serbest döviz 
!:istemi ikame edilmis ve fakat 
bu sistem iyi neticeler verme. 
miştir. Şimdi Yugoslavya, ihra
catının yüzde otuz beşinin döviz 
olarak verilmesini ve bakiyenin 
kliring tariki ile tediyesini talep 
etmeldedir. Halbuki Yunanistan, 
yalnız yüzde yirmi ikisinin döviz 
ile ve bütün bakiyenin kliring'lc 
ödenmesini istemektedir. 

ingifü: P etrolciiler Romayadan 
Çıkarıldılar 

Biikreş, 7 (A.A.) - Prahova 
ovasının petrol şirketlerinin es
ki müdür ve teknikçilerinden 
mürekkep 24 İngiliz hük(ımetç(' 
verilen bir karar mucibince dün 
Rumen toprakları haricine çıka
rılmıştır. 

Sovyet Elçisi Belgratt& 
Belgrat. 7 (A.A.) - Avala A

jansı bildiriyor: 
Sovyetler Birliğinin Belgrat 

Elçisi Plotnjikov, refakatinde EL 
çilik memurları ve Tass muhabi
ri olduğu halde, bu sabah saat 
altıda Yugoslav hükumet merke
zine gelmiş ve istasyonda harici
ye yüksek memurları ile matbu
at mümessilleri tarafından kar
şılanmıştır. 

R umen Ba vek ilinin Ye ni 
Beyanatı 

Bükreş, 7 (A.A.) - "SteCani .. 
Başvekil Gigurtu, millet partisi 
şefi sıfatile dün akşam radyoda 
söylediği bir nutukta bilhassa, 
Rumen ekonomisinin Avrupanın 
yeni nizamında büyük değişiklik. 
ler geçireceğine işaret etmiştir. 
Rumen ekonomisinin yeni veçhe. 
si memleketin zirai inkişafına ve 
ziraat erbabının hayat seviyesi
ne istinat edecektir. 

Başvekil, Romanyanın iki bii
yük mihver devletinin çerçc\•csi 
içinde alrlığı bir istikametin ar
tık bir emri vaki olduğunu soy
lemiştir. Bu istikamet ahval do. 
layısilc ittihaz cdilmis bir tedbir 
olmadığı gibi. muvakkat mahi. 
yette de değildir. 

Ed" Romanya bu yeni istikamet ile 
ırncdc Kapalı Spor devletin eski ananelerine avdet 
Klübü Yapılıyor etmektedir. Bu ananeler şimdi, 

F.dirne (TAN) Ş h . . artık yeni olmıyan hatta haliha-
' ı!ecaE{101 evvel~e h eb:ımızde ı zırdaki ihtililftan evvel bile \'a-

l -. n ~r ver. k .. t k" d · 1 b 
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71 aphaıı ·sebeplerle ihlal edilmiş bulunu. 
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Ynpılmı5tır K 1 . d yor u. 

Ilıcak olan b~ a a. e ıçın _c .ya. Hıltip netice olarak Romanya. 
ne hc.rnen başla srı :p~r abıdc- lılara, bütün memlekette niwm 
t\klara girişilm~7a uzerc ha. ve sükunetin temini için, vahdet 

ş ır. ve tesanüt tavsiye l'tmistir. 

Oiinyanın en bi.iyiik tahtelhahiri olan Surcouf, Fransı7. donan. 
masına mensup olan bir gemidir. Fakat şimdi İngilizlerin eline 
geçmiş \'C bir ingiliz limanına götüriilmii;: bulunmaktadır. ~ hin 

tonluk \'e bir kru\•azör gibi silah l andırılını~ olan Surcouf, hir de 
deni:ı tayJare..,i ta ımaktadır. Ru giiLel tahtelbahiri yapan Fran
sızlar, şimdi hu geminin ale~·hlcrine kullanıldığını giireccklcrcHr. 

lngilizler Dün de Alman 
Uslerini Bombaladılar 
Tobruk Limanına Yapılan Şiddetli Hava Akınında Bir ltalyan 

Tahtelbahiri Daha Batırddı, Taarruzlar Devam Ediyor 
Londra, 7 - İngiltere, Ame. 

rika ,.c Kanadaya en büyük si. 
lah siparişlerini verm~ştir. 

Mühimmat Nezareti, b:.C knç 
milyon sterlin kıymetinde çok 
mühim yeni siparişlerin de \'C

rild ığini bildirmektedir. Bu sipa. 
ri:;ler mezkur nezaret tarafından 
Amerika ve Kanadaya şimdiye 

kadar verilmiş olan siparişlerin 
en büyüğünü teşkil etmekte oldu. 
ğu söylenmektedir. 

Ka~1adaya yapılan sip:ır;.'.i, doğ

rudan doğruya Kanada hükume
tine verilmiştir. Birle:;;ik Ameri. 
kaya verilen siparişler, orada bu. 
lunan İngiliz mübayaat komis
yonu tc.rafından tevzi edilecekt;r. 
Alınsn Usleri Bombalanıyor 

İngili7. tayyareleri lmgi.in Al
man işgali altındaki bir çok yer. 
leri bombardıman etmiş, Norve. 
çin Bergen limanındaki petrol de 
polnı·ını ve sarnıç gem'ilerini bom 
b;.lamış ve ):angınlar çıktığını 
görmüştür. 

ingil!z hava kuvvetlerine men 
sup bombardıman tayyarelc:ri, 
dünkü gün zarfında Deir:hsh:ıu. 
sen Alman tayyare fabrik:ısına, 
Varlhavcn ve Flessinge Holanda 
tayyare meydanlarına karşı hü
cumlar yapmıştır. İki tayyaremiz 
avdet etmemiştir. 

Dün gece bombardıman tayya. 
relerimiz Kici ve Vilhelshaven 
deniz üslerini bombardıman et. 
mişlerdir. Dok, inşaat tezgahları 
ve VHhelmshaven'de hangar ve 
depolar üzerine Hamburg ve 
Cuchaven'de doklara hücumlar 
yap!lmış ve müteaddit yangınlar 
zuhur etmiştir. Kolonyada de
miryollan bombardıman edilmiş. 
ti:. Holandada Schipol tayyare 
meydanı da bombardıman edil. 
miştir. Bir bombardıman tayya. 
remiz avdet etmemiştir. 

Bu sabah cenubi İngiltere sa
hilleri açıklarında avcı karakol 
tnyyarelerimiz tarafından bir 
diişman bombardıman tayyaresi 
düşürfümüştiir. 

B ir İtalyan Gemisi Batırıld ı 

Bugün İngiliz Amiralliğinin 
neşrettiği bir tebliğe gore, bir 
İngiliz tahtelbahiri Alman leva
zım gemilerine tesadüf <?tmiş ve 
bunların ikisini torpillemitşir. 

Dün sabah Toprak limanında. 

kı İtalyan harp gemilerine karsı 
yapılan hava akını neticesinde 8 
isabet kaydedilmiş, tahtelbahir 
olma~ı muhtemel bir küçük hnrp 
gemİ5inin battığı, diğer bir harp 
gemisinin güçlliklcr içinde oldu. 
ğıı anlaşılmıştır . 

Diğer deniz tayyareleri Sicil. 
yada Catania tayyare meydanla
rına hücum etmiştir. Hangarlar, 
ve atölyeler tahrip edilmiş ve 
yangınlar çıkarılmıştır. 

Catania limanı Mal tadan l 00 
mil rr.esafede olduğu ve Ma ltnya 
karşı yapılan taarruzlar için üs 
teşkil etmesi muhtemel bulundu
ğu ıçın bu limanın bombardıman 
edilmes: ehemmiyetle koydolun
maktndır. 

1\laltaya Taarruz 

İtalyan tayyareleri Maltaya ta. 
arruz etmiş ise de mühim bir ne
tic~ alamamıştır. 

İngiliz tayyareleri s1rki Afri
kadaki Zolaya taarnız etmiş ve 
hava meydanında iki tayy~reyi 
tahrip ettikten başka petrol de-

1 ;f Jl :ıı: tJ ;J .• j 4 :J !tij 9 4 ;il 
lngiliz Resmi Tebliği 

Kahire, 7 (A.,A.) - İngiliz hava kuvvetlerinin tebliği: 
İngiliz don:ınmasnıa mensup tayyareler, 5 Temmuzda Tobruk \ize. 

rine muvaffakıy~t!• bir hucum yapmış ve gemilere sekiz tam darbe kay. 
deylemişti. Bilahare yapılan bir keşif UÇUŞU costermiştir ki, iki bliyük 
gemi karaya oturmuştur. Bir gemınin kıçı derin surette suya girmiştir, da. 
ha kıic:iik hir C'r!tnİ )lana yatmıştır. Bir kruvazör ile dif er bir gemi tehli. 
keli vaziyette bulunmuştur. 

Halen tesbit olunduğuna töre, 6 Temmuzda Barolia üzerine yapılan 
hücumda atılan lıombalann yüzde kırkı. büyük bir askeri tahaşşüdün or. 
tasına diişmiıı;t ür. Bir duşrnan bombardıman tayyaresi ile bir avcı tay ya. 
resi hasara ugratılmı~. nakliye kıtaları ile difcr kıtalar şiddetli mitralyôz 
ateşine tutulmu"jtur. 

Bir bombardıman filomuz, İtalyan .Şarki Afrikasında Zula tayyare 
meydanına hiı< ur-rı etmiş ve dıişman tayyarclerinı dağıtmıştır. iki tayyarı: 
üzerine ve benzin depoları üzerine tam isabetler yapılmı~ ve tayyarelerk 
benzin depoları yakılmıştır. 

Donanmaya mensup diğer bir tayyare filosu, Sicilyada Catania'ya hü. 
cum etmiştir. tki hangar üzerine tam isabet vaki olmuş ve dort yerde yan. 
gın çıkmıştır. Eu yarrgınlar "32 kilometre uzaktan gözükmekte idi. Tay_ 
yare meydanındaki binalarla atelyelere bombalar atılmıştır. Bütiın tay. 
yarelerimiz tam olarak dönmüştür. 

Dün öğleden sonra Maltaya bir hücum yapılmıştır. Hasar zayıftır. 

Bir tayyarenin düşünildliğii, difer bir tayyarenin tahrip edildiği sanıL 

maktadır. Dört dvil, hafif yaralanmıştır . 

Alman Resmi Tebliği 
Bertin, 7 (A.A.) - A1m1n b:ışkumandanlığınm tebliği: 
Dir Alman seri hücumbotu. Wight adası açıklarında altı bin tonilL 

toluk bir vapuru batırmıstır. 
Alman hava kuvvetlf'rine mensup teşekkiıller, Cenubi lnrilterede mü. 

him askeri hedeflere kaq·ı hücumlarına muvaffakıyetle devam etmiştir. 

Vfalmouth limanında bir tayyare sekiz bin tonilatoluk bir ticaret gemisi. 
ne tam isabetli bombalar :ıtmı:;tn. Gemi yanmıştır. 

Şimal denizinin merkezi kısmında, Alman muharebe tayyareleri bir 
İn~liz deniz kuvvetleri tı: ekkulune hucum etmiştır, iki torpido muhrihi 
o derece ciddi hasara uğramıştır ki, battıkları muhakkak addedilmektedir. 

Man§ denizinde bir y,ırdımcı harp gemisi ve bir karakol eemi~i batı. 
nlmıştır. Dün tayyareler tarafından ciddi surette hasara uğratılmış olan 
Arado 196 tipi <lenİ1:rltı gemisi batmıştır. Geminin mürettebatı Alman ileri 
karakol gemileri ve Alman tayyareleri tarafından kurtarılmıştır, 

İngiliz hava kuvvetlerinin Şimali Almanyada yaptıkları gece uçuşları, 
az ehemmiyetli hac:ıırları mucip olmuştur. İngiliz tayyarecileri, bomba v.: 
mitralyözlerle Danimarka balıkçı gemilerine muvaffakıyetsiz hücumlar 
yapmışlardır. Silfıhc;ıı bir Norveç gemisine bir İngiliz bombası tam isa. 
betle düşmüştür. M:.irettebattan birkaç kişi ölmüştıir. 

Dün, düıınıan, on tayyare kaybetmiştir. Bunların üçü hava muharebe. 
)erinde düşünilmüş, diğer iic;ü hava dafi bataryaları tarafından yere indi. 
rilmiş, ikisi yerde tahrip edılmiş ve diğer ikisi de donanma teşckküllcrı 
tarafından dürıurülmüştür. İki Alman tayyaresi kayıptır. 

ltalyan Resmi Tebliği 
1talyada bir mahal, 7 (A.A.) - İtalyan umumi karargahının 27 nu. 

maralı tebliı?i: 

Bombardıman tayyarelerimiz, yekdiğerini takip eden dalgalar halin. 
de düşmanın Maltıtdaki hava ve deniz üslrine karşı şiddetli hücumlarda 
bulunmuşlardır. Bu taarruzlarda hedeflere isabet vaki olmu;ı; ve tersane 
mıntakasmda ıniıhim yangınlar çıkarılmıştır. Bu yangınlar çok uzaklar. 
dan cörülmüııtiır. 

Avcı tayyarelerimiz, düşmanın avcı layyarelerile bir muh.uebeye gi_ 
ri~mi, ve duşman tayyarelerini kaçmak mecburiyetinde bırakmı~tır. Bü. 
tun tayyarelerimi:t hareket üslerine dönmüşlerdir. 

Şimali Afrikada Lemba. Livemba, Maria Mara, Marsa Martuh tayya. 
re meydanları muvaffakıyetle bombardunan edilmİ;:jtİr, 

Bu bombardımanlar neticesinde hangarlara, benzin depolarma isabet. 
ler vaki oldufu cibi, yerde bulunpn 6 İngiliz tayyaresi de tahrip edilmiş_ 
tir. Scllum'un Cenubu Şarki mıntakasında motörlü müfrezelere isabetler 
viki olmuştur. Bütlin tayyarelerimiz hareket uslerine donmüşlerdir. 

Şarki A frikada Cassala'nın işgali keyfiyetinin takviyesine devam cdıl. 
mektedir. Tayyarelerimiz keşif' uçuşları yapmış ve bombardnnan faaliyet. 
!erinde bulunmulilardır. 

Bir dü,;m::ın tayyaresi Horoma'da bir sahada ve 7 tanesi de Gozre. 
geb'de tahrıp olunmuşlardır. Bu tahribat, düşmanın tesisatma lcarljı ika 
edilmi~ olan m!ihim hasarlar haricindedır. Düşman Tobruk limanına karşı 
bir tayyare h!icumu yapmıştır. İtalyan donanmasının tayyare dafii toplan 
mukl!beledc huhınmuş ve 3 düşman tayyaresini dıişürmüştiir. 

Tobruk limanında demirli bulunan boş 2 eşya vapuruna isabet vaki 
olmuştur. Bardrıt limanına karşı İngiliz cüzıitamları tarafından yaptlan de_ 
niz taarruzu. askeri tesisata hafif hasarı dokunmuştur. Tayyarelerimiz 
miıdahalcue bulunarak bir düşman cuziıtamına bombalar isabet ettirmiştir. 

polarının da ateş almasına sebep 
olmu~tur. 
hkcnderi ~·e Limanı Geceleri 

Knpandı 

Mısır hiikumeti, gurup ile tu. 
lu arasında herha ngi bir ticaı et 
gemisin in İskcnderiye limanına 
ı!İrmesini menetmiştir. Eu emre 

muhalefet eden gemilere ateş a. 
çılacaktır. 

J•'ranı.ıı: Göniilliileri 
Londra, 7 (A.A.) - Fransız te. 

b~asınm General de Gaulle'ün 
gönüllü kuvvetlerine kaydedil. 
meleri için Londrada bürolar a. 
cılmıstır. 

Muhariplerin 
Akdenizdeki 
Ku~~ıetleri 

İngiltere En Kuvvetli 

Vaziyette Bulunuyor 
Londra, 7 (A.A.) - İngıliz 

radyosu. yaptığı bir ne~riyatta, 
İngiliz, Fransız, İtalyan ve Al
man filoları arasındaki nisbetle. 
ri tebarüz ettirmiştir. 

• İngiliz radyosunun verdiği ra-
kamlara göre. nisbetlcr şöyledir: 

İngfüere: 22 
Fransa: 7 
İtalya: 6 
Almanya· 4 
İngiliz radyosu. bu rakamları 

\'erdikten sonra. mülahazalorıııa 
şöyle devam etmiştir: 

Fransa ile mütarekenin akdin. 
den sonra, 7 puvanlık Fransız fi
lo:m, Alman ve İtalyan filolarına 
!lfıve olunacak ve bunların nis. 
beti 17 puvann cıkacaktı. Bunun 
neticesinoe de, dünyada hemc-n 
her yerde gemiler bulunrlurmak 
mecburiyeti olan İngiltere, Akde
nizdc mutlak hakimiyeti lerkede 
cekti. Fransız filosunun mihver 
devletleri cüzutamlarını fazlalaŞ
tırmasmın mümkün büttin vasr
talarla önüne geçmek, IngiltHe 
icin h;ıyc.ti bir mesele ~e~k.l edi. 
yordu. 

In~ilter<', bu neticeye varmak 
icin her şeye tc-şebbiis etti Fakat 
bütün gcıyrctlcri boc;a gitti, Bu
nun W.erinerlir ki, İngilere, O
randa ı Fransız amiraline, ya tes 
JJ.m olmak ve yahut Oxya".lus ı:ı. 
sırı hir Fransız Iimanındt1 ~iliıh
larından tecrit edilmek talebin. 
de bulundu. 

Bur.ün. İngiliz ve düsman filo. 
lan c;rasındaki nisbet ;ıyui olar.ak 
kı:ılrmıl;tadır. Yani tn~i!tt>rrnin 
filosu. 22 puvan. mihwr devlet. 
lerinln filosu l O puvandır. 

-----o---
1\leksiknrla Reisiciimhur 

İntihabı 
Meksiko. 7 (A.A.l - Buv.tin 

Mf'ksikada Reisicümhur intihabı 
yapılacaktır. Tesrinisanide riya. 
set makamını 1erkedecek olan 
Tardenas'ın mevkii ıçın dort 
namzet mücndele etmektedir. 
Bunlardan halkça en ziyade ta. 
nınmış olanı , sabık Harbiye Na. 
zırı General Manuel A \'ila Ca. 
nacho'dur. Hüklımet naınzeclı 
General Yuan Andreu'dur. 

J aponyada Amele Partisi 
Lağ\·ediJdi 

Tokio, 7 CA.A.) - Domei ajan. 
<-1 bildiriyor: 

Amele sınıfının yegane partisi 
olan "Sosyalist kütleler" partısi 
bugün lağvedilmistir. Mczkür 
p:ırtinin azalan, teşkil edilmesi 
Prens Konoyc tarafından tasav. 
vur edilen tek milli partiye ilti. 
hnk etmek niyetindedirler. 

Brezilyanın Geri~·c 
Çağırdığı Diplomatlar 

Rio de Janeiro, 7 (A.A.) - D. 
N. B. bildiriyor: 

Hariciye Nazırının oildirdiğıne 
göre, Alman hukumetinln daveti 
üzerine, Brezilya hükumet! Ho. 
!arıda, Norveç, Belçi~a ve Lük. 
semburg'daki diplomatik mumes
.>illerini geri çağırmıştır. 

Norvcçte 150 l\fiJyonluk 
İstikraz 

Oslo 7 <A.A) - Norvec devle. 
ti tarafından çıkarılan 50 milyon 
~ronluk milli kalkınma istikraz 
tPhvillcrj pek kısa bir zamanda 
satılmış ve tahvill('re üç misli 
talio zuhur ctmistir. 

J'aza11: 

Birkaç giin e\ \ el Balıkpa 
rrncln dolacırken. sok 

hirdcıı lıirc bir (alarm!) ıc;.nr 

\erildi: 
- Gcli:rnr! 
i._porta ını, kiifesini \ 'e arnh 

~mı knp:ın gezici esnaf, çil ) a 
ı·ıısu ~ ibi dağılclılnr. Biı·az 
lriı hclcdi) e poli'ii, lwnim ~i 
lcendis'ni hcklinnler ve dlikka 
cıhırın gözii iiniindcn ağu a 
geçti g"tti. İki, iiç dakika onr 
tekrar iıjportnlar, kiifcler ve nr 
ha hır pb asnyn dlindiiler. 

• Ötcdcnberi hizde bir se~ ~ 
esnnf meselesi \ardır ki; ald 
nıiizmin şekil hosn gidecek hal 
ıleğiıdiı·. 

Her şeyden e,·vel garip, Jıatt 
hazan hazin olan cihet bu c n 
fın polis geli~ or, diye bucak. bı 
cak kaçmaları \ 'C knçınalarında 
hal ve edalarıdır. 

Bunlnrm böyle kaçmnlan, Y 
kalandıkları zamnn bir hayli hu 
pnlnnmnkta olduklarının delil 
clir. Çiiııkii bunlarm içinde k 
çarkcn, sermayesinin ) arısı 
knklnra dökiildiiğii halde, arka 
na döniip bakmıya cesaret ed 
ıniycnlere de tesacliif cdiliyo 
Demek bunlara verilen cezai 
çok ağır ve korkunç llir şey 
Yok n ufnk para cezaları esna 
bu derece korkutmaz. 

Buna rağmen aradnn bes d 
kika geçmeden tekrar mel dan 
çıkmaları da gösteri~or ki: he 
şeye rağmen bu adamlar, bu l 
yapmı~ a mecburdular. Çtink 
mn"şetleri buna bağlıdır. 

Ben A vrupnda seyyar satıeıl 
rn tesadiif ettim. Parisin bii~ ii 
huh-nrlarında önfüıe sergi ini a 
<'ip, sntıs yapanlar, Londrnnı 
hiiYiik caddelerinde bir araba i 
t;i.;dc ~·emiş satanlara rastladı 
Ve nihayet Pari in bazı mua:\'je 
sokaklarında her giin bu satıcı 
!arın sergi kurcluklarını gördii 
Demek i terim ki; diinyanın h 
~erinde bu sc~·yar esnaf me\ cu 
tur. Ve az <·ok lıimavc edilme 
tcdir. Bizde i e, lnınu~ yapınnk ık 
bakımdnn J(ızımdır: 

Biricinsi: Bu zaynllı dnr mai 
ahiplerinirı geçinmelerini kolay 

lrı tırınnk. ikincisi: Ilımlar 'ası 
tnsile halka ucuz mal satılması 
un imkan bırakmak. .•• 

Muhakkak bir şey ''arsa: dü 
kanlarda bir k1sıın gıda madde 
lerin · n ucuz değilse hile ~ok pa 
halı satılmanırı'\ına bunların re 
kabcti sebep olmaktadır. Elimiz 
de fiynt ~ iiksclmc ine mimi ot 
ınak için ha~ka bir vnsıtnınn: ol 
madığına göre, bari hunlara mu 
snade edelim de ihtikarın kı ınc 
iiniine gecclim. 

Huliısa cdi;rorum: 
Bnlıkpnzarı. 1'alıınic:, Gedıkpa. 

su. Çır ıkapı gibi sen ar esnafın 
durarak satı~ :.·aptığı yerleri tcs
bit ile hurnlnrdn bunların gezin
me \ e ticaret ctmel<'r"nc mii na. 
de <:>hne h iz. l<aldı ki; bugiink ı 
!>ırtta klife tasımr:I, ~ a a~ınn q,, 
re. buıılnrın m ln~ll<:>lcrd<' dola"
ınnJaı ı da pek "ttd mio;;tir. 

Ri.ivl<'lilde. hem bele~i~ e\ i bir 
gik lnkipkn. hem esnafı ara sı 1 

kaçıp sııkl ııımık \ c ~ ukalnndı • 
ca hir 'iiirii cezn 'erm,.kten h<' 
''<' halkı kısın<'n ' htik:ır bclusm 
dnn kurtrrrrnıc; oluruz. 

St>I iı MccJ'coj, in hun" hir c 
re cli"~"iııcc:e,:i-ıi ddden unun ıJ, 
ta ,.<' hcklcmf'kı<', iz. 

Litvanynda Büyük Yangın 
Rig.ı 7 <A.A ı - Litvany nı 

A.u::snt Sf'hr nde büyük bn ) n. 
g!rı cıl·mı~. 130 c>v harap <''mıı
t ,.. Bır ÇOK olu ve yaralı \ a ~ 

• 
ıyan ·o 

Cer·ir i 
.. 
u ..,. 

Ankara 7 A A \ - 7 Tcmn u 
1940 tarihinde icra cdilc·n krtı 
2, ke ide 3 de kramiyc isab 
den numaralar: 

150 000 lira 43 ;ı46 !'iO 000 
37.759, 30.000 lira n.72R ll O 
lira 22 749, W 000 lira 1'l 
33.718, 37.579, 23 480 V(' 21 ~ ... 
numarnlnra çıkmıstır. 

Son üç rakamı 944 numnra ıl 

nihayet bulan 50 bilet 2.000 1 r 
son iki rakamı 04 numara ilC' n -
hayet bulan 500 bilet 150 lı 

!'On iki rakamı ::ı3 numar il 
hayet bulan 500 b 'l('t 1 O 
<;Qn bir rakamı 8 'luma,.n ' 
hayet bulan 5000 bilet 20 
kazanmıslardır. 



• -======~~;;=====~==~==~========================= TAN 

ansa parlamentosu' 
Yarın Toplanıyor 

(Başı 1 incide) PROJE TASViP mtLtYOR 
satette millet meclisi tara. Boncour, Fiancette, .Aatier ve 

uzerıne almıştır. Laval Josse da müli.hazalarmı bıldinniı 

ALMANYA 
Bu Yaz 

Muvaffak 
Olamazsa! 

D. N. B. Ajansının 1 

Neşrettiği 6 ve 8 
Numaralı Vesikalar 

karar alarak parlamento ve "Mümkün olduğu kadar ça. 
· ıl,:a edip, Başv,.kil Ma-1 buk suhıü yapmak ve milnakaşa

Petaın'e, Fransız devleti i. dan bade devamh bir hükl\ınete 
bir kanunu esasi neşret- riyaset etmek üzere" memleketin 
kını vermek teşebbusu. mukadderatını eline almıı olma-

(Batı 1 incide) 
lAha sarıldıluu, İngiliz adalarını 
ve İngiliz İmpantorluğunu mü. 
dafaaya hazırlandığını göniyo. 
ruz. z nne almıştır. sından dolayı bütun Fransızların 

N orveçten Brest limanına ER REJiME DOGRU ..• Mareşal Petain'e minnettar olduk 
kadar 'bütün Avrupa sa. 

hillerini düşmanın eline terke
den İngiltere, §imdi en ziyade 
müdafaa için donanmasına ve ha. 
va kuvvetlerine güveniyor. lngi. 
liz donanması denizlere ve İngi. 
liz tayyareleri adaların havasına 
hakim oldukça İngiltereye bir is. 
tila teJebbiısü, baş ddndürücü 
bir macera olmaktan ileri gi
demez. Şimdiye kadar birçok ha
ria fatihleri Manş sahillerinde 
mağlup ve münhezim geri çevi. 
ren İngiltere, bu defa da Hitleri 
mağlup edebilecek midir? 

ınln de i tirak ettıği mü lannı sdylemişlerdir. 

parlal'Qento azaları . çti- FRA SIZ RADYO HABEERLE
a Laval, mezkur :azalan 

an kabul etmiye davet et. Rİ SANSCR EDİLMİYORMUŞ! 
Buna sebep olarak t:t, to. Ceneıvre, 7 (A.A.) - D. N B. 
devletlerle teşriki mesai. ajansı bildiriyor: 
nnal ve vatana müfit bir Fransız başvekilinin radyo ijc 
yeniden teessüs edebilme neşrettiğı beyanatta, Fransız hiı. 
Fransanın, yeni rejimini, kumetı tarafından neşredılen bü. 
r mılletler rejimi ile bir tün haberlerin evvelce Alman 
getirmesi lüzumunu ileri makamaunca sansürden g~iriL 
ur. digine dair, ecnebi memleketler. 
JNMA KOLAYl..AŞ. de çıkan şayiaların katiy:n as!L 
TlatLACAK sız olduğu bildirilmektedir. 

kanunu esasi alelade bir 
n ibaret olmıyacak, Fran

terini nazarı itibara ala. 
l'ransanın kalkınmasını ko. 

acaktır. Bu kanunu esa. 
yen lrticakirane olmayıp, 
içtiınai noktai nazardan 

tkir olacak ve huk.ıku, 
aileyi ve vatanı garanti 
beraber devlete de hü. 
otoritesini iade edecek-

TEK PARTİ. .• 
e tek bir parti kaİJn ola. 
siyasi partilerin ortad&n 

:DUISl'llll mucip kılacak bu ıs. 
Fransanm siyasi tarihinde 
bir ihtilll teşkil edecek-

Başvekil, Fransız tebliğlerile 
radyodar verilen haberleri" h"ç. 
bir Alman sansürüne tabi olma.. 

İşte, bugun, bütün dünya bu 
sualin cevabını ara§tırmakla 

dığıı:ı ilave etmiştir. 
OEUVRE'UN MUTALAASI 

meşguldür. 
Almanya iki ay içinde İngilte. 

reyi mağllıp edeceğini, ve İngiliz 
Clennont - Ferrand, 7 (A.A.) Kralına diz çöktüreceiini umu. 

Havas ajansı bildiriyor: yor. Hitler bütün plinlarını, 
Ocuvre gazetesinde Marcel harbi bu yaz sonuna kadar bitir-

Deat, ~yle demektedir: mek üzere yapmlflır. Bütün ha. 
"Fransayı yeniden kurmadan zırlıklarını ona gdre tamamla

evvel, Fransanın malıvrna mani mıştır. İngiltereyi !stili için sar. 
olmalıdır. Bizzat mütareke mu. fetmeğe mecbur olduğu petrol, 
kavelenamesinln ruhuna gore, kaybetmeyi goze aldığı tayyare, 
Fransa ve Almanya hükumetleri, ve yapmıya razı olduğu fedakar. 
daimi münasebat halinde bulun. lık, senelerce tamir ve telif isi 
malı ve hareketlerini koordone mümkun olmıyacak derecede bii
etmelidir. Maddi lüzumlar, bu yük, muhim ve korkunçtur. in. 
iş birliğini mecburi kılmaktadır. giltere üç ay mukavemet eder, 
Fakat bu, ayni zamanda yüksek Almanyamn istila planını tabak. 

ı ajansına göre, millet bir hikmeti siyasiye olacaktır. kuk ettirmesini yaz sonuna ka. 
tarafından bu projenin Laalettayin bir Fransa kurulacak dar geciktirebilirse, o vakit har-

edilmesinden hiç şüphe c- değildir. Yeni Avrupa içinde bir bin talii derhal Almanyanın a. 
ektedir. Fransa vücude getirilecektir." leyhine ddnecektir. Kış geldiği 

-=========================:..:~ zaman, Almanya harbi kazana. 

lya Y eniMütareke 
raitini değiştiriyor 

mamışsa, bir daha kazanmak ü. 
midini tamamen kaybetmeğe 
mahkfundur. 
Kış esnasında İngiltere, isti-

la edilemez. Almanya, yaz 
sonuna kadar harbi bitiremezse, 
bu kış açlığa dayanamaz. Garp 
cepnesinde ve İngilterede sarfe. 
deceği petrol, mühimmat ve tay. 
yareyi kolay kolay yerme koya. 
maz. 

(Bap 1 incide) 
~azfyeti kontrol etmek ü. 

.. reket ettiklerini bildiriyor 
riyedekl Filo Silahtan 
Tecrit Edildi 

rk, 'I (A.A.) - Colum
dcasting Amerikan nd. 
bildirdiğine göre, İsken-

eki !'ransız filosu, İngiliz. 
dan silihtan tecrit edil. 

Vaka iki filo arasıncjaki 
dolayısile hiçbir hadise. 
bulmuştur. İngiliz ma. 
Jl'ransız bahriyelilerine 

etlerıne iade olunacakla. 
bilıdirmişlerdır. Fıbt Fran.. 

riyelileri, İngilterenin ya. 
mücadeleye devamı tercill 

lerdir. 
Don•mn• Kamuduaı 

ua Filosuna Teftiş Etti 
'1 - İtalyada bulunan 

donanma kumandanı A
Re•der bugün Spezla'daki 

filosunu teftif etmi§tir. 
İtalyan donanma kuman 

donanma erkim refakat et. 
idi. 

Reader, bugün Spezla. 
en evvel ltalyan bahrl

iiınrilıııı uzun bir mülakat yap. 

nwz telsiz postası, propa. 
komiaeri Prouvost'un 
'in son nutkuna vermif 

cevabı bildiriyor: 
~l'Olt şunları söylemlftir: 

tebllji: 
İngiliz bahriyesinin terki sil8h 

halinde bulunan donanmamıza 
karşı yaptığı açıkça tecu-üz se. 
bebile, Fransız bahriyı!Sine nıen. 
sup subaylann İngiliz nişanlan 
taşımalan memnudur. 
F.BANSIZ GAZETELEBlNIN 

NEŞBİYATİ 
Fransız gazeteleri Ora 

sı yüzünden İngiltereye k 
detle nepiyat yapıyorlar. 

Figaro diyor ki: 
"Alman propagandası ve Al. 

man diplomasısi, Fransayı İngll. 
tereden ayırmağa muvatfak ola. 
mamı§tı. Bu aynlış, Almanların 
hiç iştiraki bulunmıyan hadise. 
ler yüzünden vukua gelmiştir. 
Mers • el _ Kebir hadisesi, vuı. 
yetı değiştirmi§tir. Artık kendı iS 
tikbalimizi düşünmek bize mem. 
nu değildir. Cüzutamlarımızdan 
bazısını tahrip eden İngiliz ana 
vatan filosunun toplan, taviz ola. 
rak Fransız diplomasisine hürri. 
yetiui iade etmi§tir." 
GENERAL DE GAULLI! RAP. 

İngiltere dahilden ve hariçten 
gelecek yardımlarla mütemadi
yen kuvvetlenirken, o mütema. 
diyen zayıflamağa mahkum olur. 
Avrupa kıtasında Jstill ettiği 
memleketler içinde isyanlar, ih. 
tililler baş g'dsterebillr. Sovyet 
Rusya zayıflamış Almanyayı son 
defa olarak yere vurmak için 
harekete geçebilir. 

Hulasa kı§la beraber Almanya 
için bir kara ievir başlıyal:ıilir. 

Önümüzde iki ay vardır. Bu 
müddet zarfında Almanya İngil. 
tereyi JstilA edebilirse, kuman 
kazanmıı, ve harbi bitirmiş ola
caktır. 

1',akat muvaffak olamazsa! 

Suriye Şeflerinden 
Doktor Şehbender 

Katlecllcl 
SE MAHKOM EDİLDİ (Bap t incide) 

Toulouae, 7 (A.A.) - Ha. ŞEHBENDERIN HiZMETLERi 
vas bildiriyor. Sabık Gene. 
ral De Goulle, gıyaben as. 
kert mahkeme tarafından dört 
sene hapse ve yüz frank para ce
zasına mahk\ım edilnıiştir. 

Zorla Kadının Evine 

Doktor Şehbender uzun bir 
zaman Suriye haricinde kalmı§, 
Suriyenin istiklili için çalıpı§, 
Fakat daha sonra Suriye hükU. 
metinin bapna geçen Cemil Mer. 
dam ve arkadaşlanna. muha. 
lefeti iltizam e-.•..+i. Sebebi, bu 

Girmiş adamlann surı;:1;tiklatine mü. 
Çernberlltqta Medrese sokağın nafi bir hattı hareket tutmalan 

da oturan Jsmduracı Ali, evvelki idi. Onun bu sırada öldürülmesi 
gece sarhoş bir halde sokakta gl. de ihtimal kl, ayni hattı hareke. 
derken o civarda oturan Meryem ti takip etmesi yüzündendi. 

Bugün Fransa Suriyeyi mOda. 
isminde bir k•dmm evine girmek faa edemiyecek vaziyettedir ve 
üzere olduğunu görmüş ve icadı. bu vaziyet içinde yapılacak ıey, 
nın evine zorla girml§tir. Sokak Suriyeyi Suriyelilere bırakmak. 
kapısını arkasından kilitliyen Ali tır. İhtimal ki, Şehbender de bu 
kadınm elbiselerini yntmıya baş. fikirde idi. Ve bu fikri yüzünden 
ladıjı sırada Meryemin istimdat Fransız tahakkümünün kurbanı 
avazelerinl duyan polisler yetf §- olmu§tur. 

---.ıııı----
mifler, kadını sarhoıun eliaden 
kurtanmılardır. 

Ticaret Mekte6i 
Mezunlannm ·Toplanhsı 

(Bap 1 incide) 
almalan idi. Bu takdirde Sovyel
lerin Almanlara yapacaklan en 
mühim yardım, onlara t>ol bol 
petrol yetiştirmek olurdu. Anla. 
§ilan İngiltere ve Fransa erkanı 
harbiyesı de bu ihtimali ihrr.al et. 
memişler, ona göre vaziyet dınak 
istemiılerdir. 

INGILTERENIN 
TEŞEBBOSLERI 

.r axat İngiltere bir hraftan 
bu ihtimalleri düşünmekle bera. 
ber Sovyet Rusya ile münasebet. 
lerini ıslah etmek için çalışmış, 
ve geçen martta iki taraf arasın
dıt ıı.onnal münasebetlerin tes;si 
için vı.ku bulan ,ebbüsün mu. 
vaffak olması ı• temin etmek ga. 
yesHe Sir Stafford Cripps'i Mos. 
kovaya tayin etıniştir. 

Sir Cripps, Moskova sefirliği
ne tavinindenberi İngiltere ile 
Sovyetler arasındaki münasebet. 
ler mütemadiyen duzelmC'kte ve 
İngiliz sefirinin giriştiği müzllke. 
r~lerin intacı da bu münasebetle. 
rin büsbütün iyileşeceğini göster. 
mektedir. 

Sovyetlerin Londra sefiri Ma. 
iski'nin geçen hafta Mister Chur. 
ch:.11 ile görü§IDesl de iki taraf 
mün&sebetlerinde görülen saJi
hı!l ayn bir alAmetidir." 

D. N. B. nin 
Telgrafları 

Ankara, 7 (A.A.) - Beş nu.. 
maralı Alman beyaz kitabında 
çıkmış olan vesikaların neşrine 
devam ediyoruz. Bu husustaki i. 
ki D. N. B. telgrafı aşağıdadır: 

6 Numaralı Vesika 

Berlin, 7 (A.A.) - Hariciye 
Nezaretinin yeni neşriyatırun 6 
numaralı vesikası Başvekıl Da. 
ladıer'nin 19 sonklnun :.940 ta
rihli bir el yazısıdır. Bu vesika. 
da şöyle deniyor: 

General Gamelin ve Amiral 
Darlan 'dan, Rus petrol sahaları. 
nın muhtemel tahribi için bir 
muhtıra hazırlamalan rica edile. 
cektir. 

Birinci şekil: Karadenizde Al. 
manyaya mahsus petrol nakliya.. 
tmm inkıtaa uğratdması bahis 
mevzuu olan bilhassa Alman ge. 
mileridir. Bu takdirde Rusya har 

sürüklenmiyecektir. 
İlcinci §ekil: Kafkasyada doğ. 

rudan doğruya müdahale. 
Uçüncü ,ekil: Rusyaya kallı 

doğrudan doğruya tevcih edilmiş 
bir teşebbüs olmaksızın, Kafkas. 
yada gruplann ve Müslüman a.. 
halinin istlklll temayüllerini ter. 
vfç etmek. 

8 Numarah Vesika 

Berlin, 7 (A.A.) - Sekiz nu. 
maralı vesika Fransız ve İngiliz 
Hava genel kunnaylan arasında. 
ki 5 nisan 1940 tarihli bir muka. 
velenamenin protokolüne mUtc
aUiktir. 

Protokol metnJ §Udur: 
.. Kafkasya petrol mıntakasma 

karp, Fransız, İngiliz hava hü. 
cumu munhasıran Batum, Gro. 
znyc ve Baku tasfiyehanelerile 

Churchill'in nutkunda bU.. 
t yoktu.'' Prouvost, Cbur. 
Oran hücumunu yapmcz. 
el niçin Petain hükUıneti 

..... geçmediğini sormak. 

Diln cürmü meıhut nöbetçisi 
olan Asliye Altıncı ceza mahke
mesine verilen Ali suçunu iakir 
etmiş, Meryemin kendisini davet 
ettıl.inl, fakat çok aarhot oldu. 
lunu görünce, bundan vazgeçe.. 
rek feryadı figana başladığını 
ıoylemiştl-. Fakat phitleri din
lıyen mahkeme, suçu sabit gördu 
tünden Alinin altı ay müddetle 
hapsine karar vermis ve derhal 
tevkif ctmiltir. 

limanlanm istihdaf eder. tık altı 
gün zarfında Kafkasya tasfiyeha
nelerile llmanlann yüzde 30 ili 
35 §inin tahrip edileceğine itimat 
olunabilir. Bu hareket için kul. 
larulacak tayyare adedi 8 Fransız 
grubundan ve iiç İngiliz filosun.. 
dan mürekkep 90 ili 100 tayya
reye baliğ olacaktır. Fransız grup 
lan Bakilya derpiş edilen tarih. 
lerde alan yapabilecek surette 
teçhiz edileceklerdir. Fransız 
grupları ihtiyaten yağ depolari. 
le mücehhez iki adet Farman 222 
gnıpundan ve 4 adet Glenn Mar. 
tin gnıpundan mütefekkil olacak 
tır. Bu gruplar her akında tak. 
riben 100 tasfiyehane üzerine ce
man 70 ton bomba atabilecekler. 
dlr. Düpnamn aksülimeli ve AL 
man avcı tayyarelerinin muhte. 
mel mevcudiyeti, bu ameliyenin 
müeısirlijini genif ölçüde azalta. 

Yüksek tktıaat ve Ticaret mek. caktır ... 

Pmnoıat nutkuna fU aöz1erle 
vermiftir: "Franaa son 
hiçbir zaman unutmıya. 

tz ZABiTLERi t GlLtz 
LARI 1 TAŞIMIYA. 

CAKLAa 
Amirallik Uirealn1D 

tebi mezunlar cemiyeti, evvelki "'ALMANLAR MUZİB VESİKA 
akpm Swıdiye plaj oteli salonla. BULMAKTA MABtaDta,, 
rmda bu sene mezun olan arka. Londra '1 (A.A.) - Gothen. 
d.aşlannm ıeı:efine bir auare ter. burg'da ~an "Ny Tid,, gaztesl, 
üp etmtılerdir. Almanlann Fransada bir vagon-

Toplanuda mektebin eski ve da bulduklannı iddia ettiği ve 
yeni mezunlan ve profesorleri Alman radyosunun ve İtalyan 
bulwımupardır. Maliye Vekili propagandasının genlı bir suret. 
Fuat Ağrah da toplantıda hazır te yaymakta olduğu nsfkalan 
bulunmU§tur. bahis mevzuu ederek diyor ki: 

"Almanlann muzir vesikalar 
bulmakta l:aususi bir maharetleri 
var. Norveçte, İngilterenin bu 
memleketi işgal etmek niyetinde 
olduğunu gösteren kağıtlar ke§
fettiler. Bittabi bu korkunç plAn, 
Almanların kahraman hareket. 
lc:rile önlendi. Almanlar, siyanet 
melekleri gibi, Norveçi kanatları 
altına aldılar ve müthiş İngiliz 
i..:galinden kurtardılar. Ayni şey, 
Belçikada ve Holandada da oldu., . 

Kont Ciano Hitlerle 
Görüımelere 

Baıladı 
(Bap 1 incitle l 

nın münakale ve mübadele haya. 
tı tam inkıtaa uğramıştır. Akde
niz yolile milletler arasında te. 
min olunan mübadele de ayni 
vaziyettedir. Bütün bunlara se. 
bebiyet veren devlet ise İngilte. 
redir ve İngilterenin deniz ablo. 
kasıdır. 

HALLiNE ÇALIŞILAN 
MESELE 

Mihver devletlerinin karşılaş.. 
tıklan en mühim mesele budur. 
Ve düşünecekleri şey de bu me. 
selenin hallidir. Temin edildi. 
ğine göre, Almanya, İngiltere. 
ye karşı İtalyayı scvkederek Ak. 
denizde vaziyeti tasfiye etmeyi 
düşünmektedir. 

Fakat İtalyanın bu maceraya 
atılması şüphelidir. İtalyanın 
Oran vakası esnasında müdaha. 
leden içtinap etmesi de onun hiç 
bir tehlikeye atılmak fikrinde ol. 
madığını göstermektedir. Yoksa, 
buraya gelen malumata göre Hlt. 
ler, İtalyan donanmasının faalL 
y~te geçmesini istemiş, Mussoll. 
ni de donanmaya hazırlanmak 
emrini vermiş, fakat hareket ve 
temas emrini esirgemiştir. 

AKDENİZ MESELESİ 
Fakat Hitlerin, Berlin mülL 

kRtı sırasında İtalyayı Akdeniz.. 
de harekete geçmek ve lngtlte; 
reyi Akdenizden söküp atmak 
vazifesini üzerine almak için ik
na etmesi muhtemeldir. 

Fakat İtal;ranın bu işin alt1n.. 
dan kalkman ihtimali son derece 
ruphelidir. 

Bir ihtimale göre Akdeniz me
c;eleri ileriye bırakılacak ve evve. 
la İngiltereye kll'fı istili taarru. 
zu meselesi konuşulacaktır. 

HAVA TAARRUZUNA 
iŞTİRAK 

Bir rivayete göre de Hitler, 
İtalyan hava kuvvetlerinin AL 
man kuvvetlerile birlikte İngiL 
tereye karşı yapılacak büyük 
hava taarruzuna iştirak etmele
rini istemektedir. İtalyanın bu. 
na muvafakat edip>- etmiyeceii 
belli değildir. 

Çünkü İtalya kendi hava kuv
vetlerini Almanyanın emrine ve. 
rerek kendini zayıf düşü.mıeğe 
taraf dar değildir. 

Elhasıl Berlin müllkatında 
cok mühim meAeleler konuşula. 
cak, Almanya bilhassa İtalyayı 
harekete geçinneğe uğra§&Cak 
ve bunun mukabilinde ona çok 
cazip vaatlerde bulunacaktır. 

Bu yüzden mülakatın neticesi 
styasi mahafil tarafından beklen. 
mektedir. 

Kont Clano Garp Cephesini 
Geziyor 

BeTlln, 7 (A.A.) - Kont Cia. 
no, bu akşam hususi trenle, f§lal 
altında bulunan araziyi ziyaret L 
çin garbe hareket etmiştir. Ziya. 
ret, pek muhtemel olarak iki gün 
sürecek ve bu esnada eski garp 
cephesinin en mühim mıntakalan 
gezUecektlr. 

ITALYAN MAllFİLLERiNtN 
TELAKK.lst 

D. N. B. ajansının bildirdiği. 
ne göre, İtalyan siyası mahafili, 
Kont Ciano'nun Berlinl ziyaretL 
nı, bir hldise olarak telikki et. 
mektedirler. 

Önümüzdeki günler zarfında 
etrafında müzakerat cereyan e
decek olan meseleler hakkında, 
şimdilik tafslllt verilmesine im. 
kan olmadığı da ilive olunmak 
tadır • 

Duvardan Dü§üp Öldü 
; Beyoğlunda Kalyoncukullujun 
dt oturan Galip isminde bir genç 
evvelki gece sarhoş olarak evle. 
rin ·n baliçeslnde dolaşırken dört 
met!'e derinliğindeki çukura dü. 
terek beyni patlamıı ve ölmil§
tilr. 

E. Sadi TEK 
TİYATROSU 

Bu Gece Beflktafta (SUATP.ARK) da, 
yann gece (KADIKÖY HALE) bah
çesinde Kuyruklu Yıldız ve Artistler 
revüsil. Perşembe (BOSTANCI) de 

Cumartesi akşamı (ÜSKÜDAR 
BEYLEROÔLUNDA) 

Kuleli As. Lisesi Md. den : 
Kuleli, Maltepe, Euna aıker' liselerinin birinci smıflarma lat 

bütün cirme ••rtlannı haiz olan namzetlerin ıeçme ıınavları 10 T 
940 aunil meı:kGr liaelerde yapılacaktır. Namzetlerin en aeç 10 T 
940 sabahı saat sekizde mürekkepli kalemlerlle veya hokka kal 
iıba liselerde bulunmaları ilin olunur. (224) (5690) 

YENi HAYAT 
Türkiyede nefasetile şöhret 

bulan hakiki ve esas YENİ HA. 
YAT karamelilan birdir. O da 
ABDOLV AHİT TUBAN mar 
kasıdır. Kahveciler için nefis lo. 
kumlanmız vardır. Adrese dik· 
kat: Galata Necatibey caddesi 
No. 92. Telefon: 40058 

10000 kilo k&ele 
7000 kilo vaketa 

soooo desimetre m\U'abbaı Amerikan 
Vıdalan 

Tahmin edlleq 
beden 

257110.00 
18748.00 

4125.00 

1 
1 
1 
1 

48821.00 1 
1 - Yukarda clm ve mlkdan 7azıb G(' kalem malzemenin 

muz - 940 Cumartesi ıQnQ pazarlıkla ekailbnea.l ,.apılacaktır. 
2 - Nüınune ve prtnameslnl gl5rm ek ve almak iste7enlerln her 

pazarlığa iştirak edeceklerin de belli cl1n ve saatte Kasımpqada 
kom!Qona milracaatlan. (5806) ,,,. 

Mot5r Alınacak J t6r 10 Temmuz MO Cat'Pft\tia 
Sabit vaziyette calışacak şekilde 4 ne kadar pazarlıkla ahnaca 

zamanlı ve su müberriW bir adet mo- (15eel) 

Devlet Denizyolları lıletm 
idaresi llCinları 

8 Temmuzdan 15 Temmuza Kadar Muhtelif Ha 
kalkacak vapurlann isimleri, kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacaklan nhtımlar. 
Karad,nla hattına 

•artın hattına 

l:rmtt hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablga hıttıfta 

lmroz hattın. 
Ayvalık hıttıııa 

Sah 12 de (GQne,-su), Pertembe 12 de 
ve Pazar 18 da (Cümhuri7et). Galata 
mından. 

Sah 18 de (Bursa)'( Cumarleal 18 de (An 
Sirkeci nhtımınchµı. 

Sah, ~be 'ft Pazar 9.30 da (Ulur). T 
hane nhtımından. 

Pazartesi 111, Salı 9.50, Çarşamba, Pe 
Cuma 18 da ve Pazar 8.15 de (Maraku). 
Cumartesi H de ve Pazar 11 da ( 
Galata nhtımuıdan. 

Pazartesi, Çarpmba ve Cuma 8.15 de 
Galata nhtımından. A,.nca Çarp.mba 20 
(Antal)"B), Cumartesi 20 de (Bursa). Top 
nhtımuıdan. 

Salı ve Cuma 19 da (Sey)'ar). Tophane 
mından. 

- Pazarı da (Tayyar). Tophane nhtımmt!all. 
- Carşamba 15 de (Kemll), CUmarteal il 

(Bartın). Sirkeci nhtımından. 
l:rmlr IOrat hattına - Pazar 1J de CTırhan). Galata nhbmmdan. 
lzmlr aralık poetaat - Sah 19 da (ltonya) TophaDe rıhtımından. 

( 

NOT: Vapur sef•ı.rt baklanda her tarın malQmat a .. lıda te1efaa 

maralan )'Ulh Acentelerlmizden 61renlleblllr. 
Galata lıı Aoentellll - Galata nhtmu, I.Jmanlar Umunı 

MQdQrlOIQ blnuı altında. 

Galata tube • Galata nhtunı. Mmtaka Liman 
Reblftl binanı altında. 

Sirkeci • • Sirkeci, Yolcu Salonu. 

'----------------------111111111~ 

Kiralık Ardiye Aranıyor 
BabılU. Emin6nQ ve Sirkeci clva

nna 7•kın bir 7erde depo olarak kul
lanılmala elverifli ve 10kak HY17e
lhıde ıerıif bir anl7e,-e DıU,..C var• 
dır. Posta kutum (108) ,.. mektupla 
mOracaat. 

8 Temmuz Pazartesi gOnQ ak 
Beşiktaı Aile Bahçesinde 

(aAÇLARINDAN UTAN) 

Vodvil (f) perde 
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TE...'1\ıIMUZ 940 r 
1 CENEV R E MEKT U BU 'AN 

ON E BEDELi 
\... _______ ._.. __ __.",_----~--~--~~--------~..) 

re Ecnebi -~r. 1 sene 2800 Kr. --+ 6 Ay 1500 .. 
3 Ay 800 n 

1 Ay soo " 
erarnsı ı>osta ittıhadına 
lrruyan memleketler için 
bedeli muddet sırasiyle 
9• 3,6 liradır. Abone be

sindir. Adres de iştırmek 
ştur. Cevap fçın mc tup-

0 kuruşluk pul Mvesi 
lfızundır. _, 

Mustarip Fransada 
H ükômet ve Halk 

leri Niçin 

Kahyoruz ! 

ular idaresi Terkos şir. 
ken şirket, iktı~at niye. 
~eri sullll'ı keserdi ve bu 
lstanbul şehri, gece snat 
snbah saat 6 ya kadar 
~n dönerdi. 

- ~nn, İstanbul halkının si. 

411 i~e tc~cüman olan ga;e
şırketı bu usulden vaz. 
k için uzun müddet ve 

1 ııcsriyatta bulundukları 
itlnrdadır. 

. idare belediyeye geçfi. 
dıye Sular idaresi, halkın 
en çektiği zararları na. 

ara alarak, İstanbulu ge. 
suz kalmaktan kurtardı. 
tki, yine uzun müddetten 
nbul halkına senelerce 
ktinniş olan hu derdin 
nüksettiğini görmekte. 

\ k ~~~tuplar aldık. Tah. 
'e ogrendik ki, Beledi. 

~l~r İdaresi tıpkı T"rkos 
ıhı, saat on buçuktan sa. 
dar istanbulu su.>uz hı. 
tadır. 

· ddet zarfında, hatta bir 
çıksa bile İstanbul maa. 
suzdur ve bu yüzden hal. 
r çektiğini kestirebilmek 

az düşünnıek k.f.d' B 
d

. u ı ır. u. 
ırk' b' .. ı, ız, Belediye Su. 

esının İstanbul §chrini 
e l<erbelaya dönmekten 
asını terneıınl eaerlz. 

bu, İstanbul halkı i . 
h t• b' çın, 

aya ı ır meseledir' * . 

Cenevre, 1 Temmuz. 

L ondradan San Sebas
tiyan yolu ile buraya 

gelen haberJcre göre, İngil
terede Mareşal Petain hü
kumetine karşı olan infial 
artık husumet derecesine 
varmıştır. 

Umumi efkar, Fransız mille. 
tinin, Alman işgali, -açlık ve ıs. 
tırap yüzünden kanaatini ve 
kararını ifade edebilecek bir 
vaziyette olmadığı, Petain hü
kumetinin bundan istifade ede
rek Fransanın büyük medeni. 
yet tesislerini bile Alman ego. 
izmasının emrine vermekten çe. 
kinmiyecek bir yol ~utturduğu 
kanaatindedir. 

Londra mahafilinin işb3 hali. 
ne geldiği bu acı hislerin, 1ngil. 
tereyi Fransız hükumeti :ıley. 
hinde şiddetli kararlar vermıye 
sevkedeceği muhakkak sayılı. 
yor. 

Fransada neşrcdilmclerine 
müsaade edilmiş olan gazetcfo. 
rin bugünlerdeki neşriyatı, 
Fransada Clennont • Ferrand 
hükumetinin dünya ı:ie:nokrasi 
prensiplerine ihanet eden bir va 
ziyet almak arifesinde olduğunu 
gösteriyor. 

Gre:noble'de çıkan T.e Pctit 
Dauphinois gazetesi, "Fransa, 
kendisine tahmil edilecek vazi
feleri karşıhyabilmek içm yeni 
bir ekonomik sistemin içine gir. 
miye mecbur olacaktır" diyor. 
Bütün Fransız neşriyatı ile gay. 
ri resmi Fransız mahfillerinden 
buralara gelen haberler, Petain 
nükumetinin maksadını artık 1. 
:r.ah etmektedir. Faris polis ka
rakolları üzerinde Fransız bay-

Roma Muhabirimiz Cenevreden Yazıyor 

Fransada istiladan kaçarak 

raklarmın dalgalanmasını lı>min 

etmekle Fransanm şerefıni kur. 
tardığnıı iddia eden bu hüku. 
met, şimdi bir darbede nazileşe. 
rek Fransayı kurtarabileceği 

kanaatine varmıştır. Alman si
lahlarının gölgesinde toplanmı
y3 ve karar vermiye mecbur bir 
parlamentonun kabul edeceği 
bir kanunla Fransa, nazileşince, 
Almanyanın kurmak istediği 
yeni Avrupanın bu kuruluşuna 
hizmet etmiş olacak, A l:na:ılar 
da, buna mükafat olarak :Fnn
sız tC\praklarma (Ana v~tan"l ve 
milstemlekelere) pek al doku. 
nacaktır. 

Petain hükı'.'ımeti, Alman el. 
hangirlik hırsının İngiliz impa. 
ratorluğunu yutmakla doyabile.. 
ceği kanaatindedir. 

A lmanyanın bu kanaati ok 
şadığı, hatta belki bunu 

onun tahrik ettiği şüphesizdir. 

bir şehri terkeden kafile ... 

F'akat Fransız hükumeti bilme
se de, Fransız milleti, Almanya. 
nın, en çok işlerini zaman sıra. 
sma koymakta maharet göscer. 
dığini bilmiyor mu dersiniz? 

Fakat Clermont _ Ferrand hü. 
kumeti, Fransız milletin.n bu 
hisleri ve fikirleri ile hiç te 
alt.k&dar görünmüyor. 

Bugün buraya gelen bir ha. 
bt-r de. bu yolda bir misal tcş. 
kH edt>bilir. Malumdur ki, mii. 
tareke şartları mucibince, Fran. 
c;a hükumeti, isterse merkezini 
Parise de nakJedebilir. Burdda 
teyit olunup Stefani ajansmın 
da yaydığı bir habere gör.::, Ma. 
rcşal Petain, hükumet merkrzi. 
m Parise nakletmek arzusunu 
:-esmen izhar etmiştir. Mesele 
simdi, Viesbaden'deki mlitareke 
komisyonunda tetkik <'dilmek. 
teni". 
Hiıkumetin bütün bu ınisya. 

tifleri, bu inisyatiflerclen anla. 

şılan siyaseti, Fransız halkı a. 
rasında derin bir endişe i~e kıır. 
şı!arımıştır. Fransanın işgal al
tında olup büyük muhaceret 
felaketinin acıları altında ınli
yen kısmı henüz kanıyor, fakat 
feiaketi, biraz daha siik(mJa 
miışahacie edebilen cenup kıs
mında. Petain kabinesine karşı 
emniyetsizlik emareleri nıınan 
zaman açığa vurmaktadır. Hü. 
kumetin matem günii diye ili.n 
ettiği giinde, Marsilyada kapıla_ 
rmı kapamamış olan yedi lokal, 
hükumet tarafından =kişcr ay 
kapatılma cezasına çarptırılmış.. 
lardır. 

I yon'da, gazeteler, Ml5 de. 
vam eden Alman işgali aitmda 
neşr!yat yapıyorlar. Kapatılmış 

olltn Lyon Rcpublicain ve Soir 
de Lyon gazetelerinin nesrıne 

A1mar. otoritesi bu defa miisd. 
ade etmişlerdir. 

Pctit Dauphinois gazetesinin 
Bcyruttan aldığı bir telgrafa 
göre, (Şark ordusu) kumandanı 
General Mittelhauser, Mareşal 

Petain'in Almanya ve İtalya i . 
le mütareke akdetmesi üzerine, 
aldığı emre uyarak, '.>rdunun 
Fran"ı" kıtalarını terhis etm~ye 
knlkışmış, bu emrin yerine ~e
tirılmesine İngiliz kıtaları ınani 
olmrık istemişlerdir. Bu arada 
İngiliz ve Fransız kıtaları ara
sında ağır bazı hadisefor de ol. 
muştur. 

Ingiltere, Fransanın yeni si
yasetıne, Akdenizi Almanyanın 
emrine vermeyi istilzam eden 
yeni tavır ve _hnrcketine karşı 
ateş püskiirmektedir. Bütiin İn. 
gılterede büyük bir asabiyet hü_ 
küm sürdüğü anlaşılıyor. 

D:ıily Express şu cümleleri 
yazmaktadır: 

Ağırlık! 

' l __ M_o_D_ER_N_T,_A_v_v A_R_E_c_ıL_IK_T_E __ H_A v_A_c_ı_Lı_K j 
--, "Bizim işlerimize müdahale 

etmiyc cesaret ettikleri gün ne. 
!er olacağını bu Avrupalı efen
dilere göstereceğiz." 

ından evvel, otoınobille. 
rin hatt• . • a traınvaylaran 
~ınden şikayet ~tmi.;:tik· 
n d • ~ · 
l e, taın aksine olnrak 

otob'' ] • us crınin ağır seyir. 
ı dert yanacağız. 

• :ıc gece evvel, Şi liden 
maralı otobüse hinı~I tik. 
. d~rak Yerlerinde hatta 
~.~rı olmıyan ınahullc.rde 
uddet bekliyor ve varı. 
~e~kuf rnahalllne yolcu 
sı ~midile, bir kağnı ara. 
n agır yürüyoruu •·ı·· t h . . ı• us e-
epsı miisteki idiler F. a 
~of- · • k or, ne biletçi, hu ı;ika. 

ulak asmıyordu. 1-iatta 
lık şoför otobüsü d d 
zc d'' d" ur ur. on u, ve: 

. ~~· dedi, fazla patırdı is. 
. ız keyfimiz nasıl ister 
asıl ica t · . ' 
I. . P e tırırse öyle 
stıyen insin!'' ' 

7i~ bil~t almış bulundu. 
~ n, bıttabi inemedjk ve 
asına p 
• - ara alan şoförle 
n n ~~a~ayı doldurabilme. 

• ~ımıını'z z i . vapurumuzu, 
ı?nntzı kacırdık· ç·· k'' 

ş· I' - nn u 
ı ıs .ıden l<arakiiye, mü. 
z hır saat 45 dakikada 

~:;!• bu ıniinfcrit bir va. 
y"ırÜ Ve nıUşteri doldur. 

b~lrh ınek istemiycn oto. 
1 assa .. ·· h gunun ve gece. 

k:::~tlerinde, halkın za. 
ı, menfaat ve he!lap. 

una harcayıp durmakta. 

lüyor Jd " 1 . . b , ue edıyeye dü. 
ir Vazife vardır: Oto. 

n sade ga'"'' t bi" .. ğiJ ,,.ı a ı suratle. 
e ' bu gayri. tabii hetaat. 
.. ı.~ontrol etmek: Aksi tak 
--ta:; otobüse binen va .. 

1 aktan evvel evine 
f aıık cak bir mucizeye nıü. 

alacaktır. 

a Umumi Müfettişi 
Muratlıda 

atlı TAN 
MÜf . ) - Trakya U. 

ettı ı General K. 
Mur tl azım 

ler - a .ıya gelerek bazı 
e T ukz~rın~c meşgul oldu, 

e ırdagına gitti. 

Hava Harplerinde 
Siiratin Kıymeti 

Italyan ''Angclo,, nun yedi yazan: ........... yirmi arasında değişiklik göste. 
yüz kilometreyi aşan sü. : . 1 rı.:· ... ~~.na .. nazaran i~tatistikler~e 

ratini sekiz senedenberi geçen li. A. AHISKAL gorduğumuz beş yuz, altı yuz 
olmadı. Hakikatte bu rekor ol. seksen arasında süratler muha. 
makla beraber. askeri tayyareci. - • :ebeye girince dört yüz elli. beş 
lik için ölçü olamaz. Sadece gös. I . . . 1 yüz elli arasında oynar .. 
teriş için hazırlanmış ve gövdeye konomik ~ded~ devır olarak ta~- Siirat hava muharebesinin kar 
boydan boya motör yerleştirilmiş yare motorlerm~e en az bcnzın damarıdır. Tayyarec~ik baskır 
bir tayyareden fantezi işten baş. s~:~ed~rek, en guzel has~la_yı ver. tarzında iş yapar. Hele hava ha. 
kabir şey beklenemez.. Ne ma. dı~.1 hır nok.!a .. vardır kı, ışte bu kimiyeti kuramıyanlar buna kıy. 
kineli tüfek, ne ıbomba, ne telsiz reJımle motoru çalış~~nn~k her met vermeğe mecburdurlar ... 
ve ne de fotoğraf .taşımıyan tay. zaman faydalı olur. Çunku bu za. Baskın sırasında taarruza uğ 
yarenin harp bakımından kıy. manda hem motör az yıpranır, ranırsa, vazifenin yapılışından 
meti yoktur. Ordu, rekorun. ~adı. hem de sarfiyat azalır.. sonra düşmanla çarpışmak zara. 
nı zaferler kazandıran sılahın İrtifa meselesine gelince, harp 
pratik işinde arar. Asker gözü ra olur. Ma. demki vazife yaptl. 

- muayyen bir irtifadan uçuşu me. d 
cici biblolar kadar narin bir spor mıştır, zayıat verme en, hırpa. 

neden tedbirlerle doludur. Yer 
tayyaresi yerine obüs güllesi ka. lanmadan garnizona dönmek fay 
dar ağır ve kalın bir av tayyare. müdafaalan, hava baskınları, is- dalıdır. O halde, süratin burada. 
sini tercih eder. Bu arada muay. tenen vazife hususiyetleri, görüş ki kıymeti büyüktür: Hasım ö. 
yen bir zaman için yapılan yedi şartları tayyarenin kataloğunda 

yüz kilometre yerine, devamlı o. yazılan irtifadan uçmamıza im. 
lnrak beş yüz kilometreyi ölçü. kan bırakmaz. Bu halde irtifa 
ye vurmak arzusundadır. farkı tecrübe zamanından aykırı 

Neşriyatta muhtelif tip tayya. olacaktır. 
relerin süratlerini beş yüzden, Hava şartları da değişir ... l\foh 
altı yüz seksen kılometceye ka. telif rüzgarlar, sağnak, sıcak, so
ddr görüyoruz. Bu rakamlar müs ğuk ve bulut vaziyetleri tecrübe. 
bet bir kıymet ifade ederler mi? deki sükunet ve normal halin ta-
Sualine sık sık rastlıyoruz.. mamile başkasıdır. 
Şunu işaret edelim ki, kata. Pilot ise muharebe yorgunlu • 

log süratleri, en uygun şartlar al. ğu ve heyecanile tecrübe pilotu 
tında yapılan tecrübelerde elde kad:ır sakin olamaz.. Bundan 
edilmiş rakamlardır. Mevhum başka tayyareye alışkınlık ta 
bir tayy.~re için, "altı yüz kilo. mevzuu bah istir .. Şu halde tecrü. 
metre surat yapmıştır,, şeklinde belerde mevcut müsa.it şartlar 
o~u~acağımız katalog vasfını gö. muharebe uçuşlarında yoktur ... 
zonunde bulunduralım... Bu takdirde kataloğ rakamları 

Evet, bu tayyare hakikaten 
altı yüz kilometre sürat 

yapmıştır. Yalnız muayyen irt!. 
fa. muayyen hava şartları ve 
muayyen olan motör rejimi şart. 
lıı:. !le~ ş_:yden evvel motör reji. 
mını duşunmek lazım gelir... E-

hakiki kıymetler üade etmezler .. 

B ir tayyarenin işe yarar sii. 
rati her hangi pilot tara. 

!ından gayri muayyen zamanlar
da ve muhtelif irtifalarda temin 
edilen vasati sürattir. Bu sürat, 
kataloi?lara nazaran vü.zd@ on ile 

nünden ve ateşinden kurtulmak 
fırsatı verir. Aksi takdirde vaz!. 
fcye giderken düşmanla karşıla. 
şılırsa, hasmı peşine takarak va. 
zifc mıntakasına kadar süratle 
varmak avantajını kazandırır .. · 

Av tayyareciliğinde kaçan ve. 
ya snldıran düşmanı kovalamak, 
yakalamak, mukabil taarruz:ı 

maruz kalındığı zaman manevra. 
dan sitifade ederek hasmı oya. 
ladıktan sonra süratlc hücum et
mek gibi faydaları olur. 
Düşmandan koruruna kadar, 

düşmana taarruz tabiyelerinde 
sürat, ateş kudreti ve manevu 
kabiliyeti yanında yer alır.. A
teş kudretini kuvvet, manevra 
kabiliyetini çeviklik ile ölçüye 
vurursak, sürati de intikal kııbi
liyctine benzetmemiz yanlış ol. 

maz. Tayyareciliğin şu söziinü u. 
nutmıyalım: Havacılıkta sürat 
cmnivettir _ 

A rada bütün İngil!<'re çe. 
tin, şiddetli ve azim dolu 

bir çarpışmıya hazırlanmakta 

dır. İşçiler haftada 90 saat ca • 
lışarak bu mücadelenin kuvvet.. 
ıerinı meydana getiriyorlar. Pa. 
raşütçülerin muhtemel bir tasr. 
ruzuna karşı hcryerde bütün kö 
şe başlarında barikatlar, küçük 
küçük istihkamlar vücude geti
rilmiştir. İngilterede, bu kadar 
sert bir muharebe azmi asla gö. 
ruımüs dcüilcHr. 

c. c. 

B,ULMACA 
lill&'ünkü Bulmacamız 

SOLDAN SAGA: 

1 - Uzamak. 2 - Bir nota - Bir 
telefon tabiri - Bir hay\•an. 3 - Arz 
- Bir sorgu edatı. 4 - Ses - sut verir. 
5 - fı:fm - Bir nota. 6 - Yok etmek 
• Neviler. 8 - Bir hitap edatı - Bir 
nevi kayık - Bir uzuv. 9 - Lapa de
#11. 

YUKARDAN AŞAG I: 

1 - Bir çiçek - Yardım. 3 - Bir 
hay\•an. 4 - Uzaklık bildirir - Dort 
yanı su - Bir nota. 5 - Memlekel -
Ağacın yaprak açan yeri. 6 - Bir 
nota - Bir şart edatı - Bir nota. 7 -
Büyükanne. 8 - Tek. 9 - Tekrarla
maktan emir. 

DÜNK'Ü BULMACANIN 
HALl.EDiLMİŞ ŞEKI.İ 

1 - Kilo • f IA.ç. 2 - Ala - Ayı. 
3 - Mazi • Ahır. 5 - Arsenik. 6 -
Daı ·At. 7 - Loh - O • Ait. 8 - Ana 
• T . Al. 9 - Katı - AtkL 
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Sinemayı Tenkit Edince· Düşürülen Kitap· 

Samuel Hoar'la Karşılaşınca .. 

A lman paraşütçülerinin ne da kitabı kaldırmak üzere eğilir. 
kadar büyük bir tehlike ler. Bu esnada kızcağızın gozüne 

teşkil ettiğini gören İngil~zlcrin acaıp bir şey ilişir. Rahibcnjn ki
bunlnrn karşı aldıkları tedbirle- taba ondan evvel varan eli kıllı 
rin biri de halka hususi surette bir erkek elidir. İndiği istasyon
yap:lmı~ filmler göstcrme1~tir. Bu da gördüklerini polise anlatır. 
filmlerde onlara paraşütçülerle Derhol trenden indirilen rahibe. 
kcırşılaştıkları zaman neler yap. lcrin siyah cübbeleri üzerlcrin
maları lazım geldiği anlatılıyor. den çıkarılınca meydana unifor-

4000 sinemaya tevzi olunan mala:He iki Alman zabiti ç•kar. 
bu filmler her gece halka beda. * * 
va olarak gösterilmektedir. Bu 1 , 
filmlerin ilk gösterildiği ge~c u. S. Hoar la Karşılaşınca 
fak bir mahalle sinemasında şöy. - - --·- -
le bir vaka olmuştur: B u sıralarda ortada dolaşan 

Filmi seyreden halk antrakta tanınmış isimler pek çok. 
sigara içerlerken, iri yarı bir a. tur ve ara sıra bunlardan istifa. 
damın bağıra bağıra filmin aley. de etmek istiyen serserilere ıast
hinde bazı tenkitlerde bulundu. gelinmektedir. Geçenlerde !svıc. 
ğunu, hatta daha ileriye giderek re otellerinde şöyle bir vaka ol
filmdcki hakiki alay kumanda. muştur: 
nıle alay ettiğini duymuşlanlır. İngilterenin İspanya sefirliği. 

On:d& bulunan polislertn dik- ne tayin olunan Samuel Hoare, 
k?t nnzarını Ç<'ken bu adam he. yolda İsviçreye uğramıştır. Yal
mcn tevkif edilmiştir. Fakat ka. nız sefir, siyasi ahval biraz ka. 
rakoida vaziyet gayet gülünç hır rıı:tk olduğundan hüviyetini giz.. 
şekil almıştır. !emiştir 

Zira tevkif olunan zat, mevzuu Otelde: ona servis yapan gar. 
b..ıhis kumandanın ta kendisiciir, son, şikayet eden sefire: 
ve filmin rejisörüne filmde gör. - Yok beyim siz France'da hiç 
düği.i hataları anlatmı~tır. Ken. kusur bulamazsınız. Ben çok bü
disi fiilen :filmde rol aldıgı ıçin yük yerde yetiştim, elemiştir. 
alay ettiği kumandan yine kcn. G:trsonun bu cakasını tuhaf 
disidir. Yalnız tesadüfen o ak- bulan sefir alay olsun diye: 
şam sivil giyinmiştir. - Pek ala senin yetiştiğin bu * * büyük yer neresidir? diye sor. 
Düşürülen Kitap mu~tur. 

G ün geçtikçe İngilizlerin 
Beşinci Kolona karşı ne 

kadar hassas bir hale geldiklerini 
gösteren vakalar oluyor. Bun. 
!ardan bir tanesi şudur: 

Bir gün Ingilterenin ufak bir 
kasabasında oturan toy bir 
gene kız trenle komşu kasabaya 
gitmı>ktcdir. Kompartimanda ıki 
tane cJc rahibe vardır. Euaların 
kaşları çatıktır. 

Seyahat miıddetincc sğızlarm. 
d.ın bir laf çıkmaz. Her ilcisi cie 
büyfüt bir ciddiyetle elleriııdeki 
kitapları okurlar. 

Kı7cnğız, ineceği istasyon:l ge. 
lince kalkar. Bu esnada rahibe. 
!erden biri o sırada trenin birden 
bire durmasından mütevellit 
sarsıntının tesirile elindeki 
kitabı kızın ayağı dibine düşü. 
ri.ir. Rahibe ve kız ayni dakika. 

Aldığı cevap şudur: 
- Ben on yaşımdan beri büyük 

İngiliz diplomatı Sir Samuel Ho.. 
aroiın evinde çalıştım. Orada her 
işin en incesini öğrendim" de. 
mi~ir. 

Gt?veze garson yemeğin sona. 
na k a d a r, bu aciz müşte
riye nr. kadar büyük yerlerden 
geldiğini göstermek için, müte
madiyen İngiliz diplomatımn e. 
vinde öğrendiklerinden bahset
miş, hatta daha ileriye giderek, 
Samuel Hoare'un en takdir ettiği 
adamlardan biri olduğunu söyle. 
miştir. 

Bunları sessiz sessiz dlnliyen 
sefir en sonunda hesap istemiş 
ve gelen kfıgıda geveze gar. 
sonun faltaşı gibi açılan gözl~ri 
önunde: şu imzayı koymuştur: 

SAMUEL HOARE 
İngiliz Diplomatı 

~--

LOKMAN HEKiMiN öGOTLERİ 

K AR 1 N 
Yaz mcvsi.mi - tak' il1'1er. 

de - gelmekle beraber, ha\•a 
heniiz pek te sıcak değil. Onun 
için buzlu şerbetlere de bu sene 
her yıl hu mevsimde olduğu ka. 
dar rağbet edilmiyor. Bununla 
beraber, bugiinlerde karan ağrı. 
sından şikayetler sık sık işitili 
yor, tahii, bulantı, kay ve ishal. 
le birlikte ... 

Bunlar her yıl hu mevsim i. 
çin ola~nn şcylersa de, bu sene 
sıcak olmadan, şikayetlerin ha· 
lamasını, ~ikayet edenlerin tak. 
vimlere aldanmasından ileri 
geldiğini zannediyorum. Tem. 
muz gelince, l"n hafif esvapların 
giy'lme i hoşa gidiyor. Yakası . 
göğiisii açık gömlekler de hem 
zarif, hem hafif. Göğiislcri \'e 

karınları muhafaza eden ycl<'k
Jcr de zaten unutulmuş gibidir. 
Onun için sıcak olması Uızım 
gelen bu mevsimde soğ'uk al. 
mak imin.) )aşıyor. 

Bu fikri kuvvetlendirerek hir 
şey de, karın ağrısından şikayet. 
lerin kadınlardan ziyade erkek. 
lerden işiti l ınesidir. Bayanlar 
yaz ve kış hafif giyinmeğe, gö. 
ğiisleri \'c çok defa kolları açık 
gezmeğc alısnııs olduklarından. 
onların oğuk alınası daha gü~ 
olur. İnsanı en zi.radc kuvvet
lendiren vasıtalardan biri de a. 
çık ha\·a banyosudur. Bayanlar 
da, ropları g-eniş, göğüsleri ve 
kolforı açık kaldıkça, de,•amlı 
suretle a<>ık hava hııınyosu Y"
pıyorlar dcmrkfir. Halbuki kı
sın her taraftan kapalı gczmcğc 
alısınış olan erkekler, takvime 
bakarak sıcak gelmeden açılın. 
ce, çabuk ııoğuk alıyorlar. 
Soğuk alma neticesile de, ka. 

rında, hiiyiik harsakların içinde 
her \•akit hiz'mle ho~ ı?<'<'İnen 
- 240 ce .. it \ ' l' snvıları 12R lıil 
~on - mikrop tahiatlerini de. 
ğiştirerek, ishale sebep oluyor. 
lar, barsaklan burarak kann 
ağrısından ~ikayet ettirivorlar. 

AGRISI 
Buna meydan vermemek idi. 

yorsanız, t~k\'imlerin dediğine 
aldanına:\'lnız. Temmuz ıelmiş 
olsa da, sıcaklar gelmeden, yer. 
]eşmeden ince, heyaz giymete 
kalkışmayınız. }'anili giyiyor
sanız, hcniiz çıkarmayını&. Ka. 
lınca giydikler'niz sizi terletse
ler de, sizi soğuk almaktan mu
hafR:r.a ederler. 

Tak\'ime aldanmış. soğuk al. 
111 1 ~ hulıınup ta, kar111 ağrısın

dan \'e onunla birlikte gelen 
hallerden ~ikayetçi hulunuyor. 
sanı:r.; bir kere kendi kendinize 
miishil ·ıaç almaktan çekinme
IMniz. Bö~]e halJerdc çok kim
seJer, mide bozukluğudur. diye 
hemen hir ıniishil i13ç içmcğc 
kalkışırlar. Halbuki. zaten so
~ıık alına n cticcsile işleri azı. 
tan mikropların tahriş ctfk)eri 
harsakları miishil iln<' hiraz da
ha tahri r.der. ishnl kesilir, ko 
rın ıı~ısı d<•,·aın eder. nlhavet 
za:\'lflık. dermansızlık relir. 
l\Jii hil ilacı liizumunda ancak 
hekim ta,·s\•e edebilir. 

h-isi. kar;n ağrısından şika. 
yetçi olunca. hemen istirahat i. 
çin yatağa girerl'k. karın üzeri. 
ne •<'ıık Su\a hatırılnus bez 
ko~ maktır ... İstirahl\tle bt>rahcr 
sıkı perhiJ~: l"rmi d(irt saat, ka 
rın afrıın geçmezse. (kırk st>kiz 
saat sade kıwnamıs su, dayana
mazııanı:ı, Jıafi( çay). Sonra seb
ze çorbası. Sıitten. vumurtadan 
ve albiiminli yr111 ~k1rrin hep. 
sinffl'n f'f'kinmnli, Seker \'e şe
ker olaf'ak maddf'ler harsaklar. 
da hazm~dilmrdiklcrinden do. 
kunmazlar. Onun iç'n sabah 
kah\'alhsında şekerli ve hiskii. 
vitJe uy, yahut un ~orhaın. ve. 
~.ahut sade ım~·a pirinç ~nrbHı. 
O~le~·in kıırn s"hzP nn-'•" f'tt"

ha, patates. n:rinr 1 ': n~o;ı 1hrr; 

ne \'rm 'ş pt-lt .. ~i. f\ıı;Jf'ıf•n sonra 
d(irttc, çay, aksam öfll' ~e111e
ğindeki gibi ... f shıal hafinP.vİ""" 
yoiurt. 
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DOKTORLARIMIZIN VE' HALKIMIZINll 

NAZARI DiKKATİNE: 
Laboratuvarın değişmesi üzerine bir kaç zamandır 

piyasada mevcudü kalmıyan ve en güzel ve liıtif bir 
~ekilde imfıl edilip içimi gayet kolay ve lezzetli olan 

( PÜRGOLİN) Gazozlu müshil Limonataları 
Her eczanede müşterilerimizin emirlerine amadedir. 

Toplan Satış Deposu 

c R 1 1 iş Bankası arkasında No. 5 Istanhul 
.-..., Telefon: 21939 - Telgraf ASIPROCAı\' 1 

I - İdarf'miztn S.ıvas Ba~mudtirlU.tunc batlı Harl'un .. tuzlasında ev_ 
\'"clcc yapılan tcs'sata il~vetcn vaptrrıtmasma karar verilen 1"'Taşpcrcli 
kuşak kanalı,. nın İn$as1 •·aı.,ık eksiltme,, ye konmu!'ltur. 

lI - lnşaattn n1uhammen Dedeli 4029,05 llradır. 
III - Eksiltme cvralu SiYasta İnhisarlar Başmüdürlüğü"de •c f!I. 

•anbulda Galatada yolcu •alonu irarşısında İnhisarlar Umum Mtidurluı:-u 
merkezinde tuı fen :ubesinde 5ı;Öriılebilir. 

IV - Eksiltme :9/VII/9"0 Cuma gunü ötlcdcn sonra saat on bc·ite 
Sivasta İnhi!arlar Başmiıdurh:iıi binasmda müteşekkil komisyonda y'lpı.,. 
~acakttr. 

V - t~tcklitcdn bu kabil ı$İcrlc mcşcul olduklarına ve Ticaret Oda ... 
sına kayı~lı bulıJnduklaıına dair •cıika ibrat etmeleri liı:ımı1ır. 

Vl - TV:uvakkat teminat r-;, 7,5 hcsabilc 303 Iira.rlır Temin:ıt i<'.·n 
milli bankalardan ahna.:ak m~ktup ile Borsa rayiç fiyatlarmd~n t:j, 15 
noks.ınılc milli c:ıha.m k~bui t"dilir. 

VJl - I-:kıı'ltnlcyc İ$tırak etmek istiycnlcrin yuk:ırda kaydedilen ıınn 
ve aaattc mahallinde hazır bulunmaları lizımdır. "5375 .. 

t - idaremizin Sl\·a~ başmüdi.ır
I İt\..::ıe baglı •·Hargun" tuzla!:ında ev
,. ıce yapıl;ıın t!!'sısı:rta tı~vetcn yaph
rı -:nası'la Ka-ar \"erilen rezer\·ar ve 

t'!'ıne ahşap l!kele inşası. 2 - Be
ton Kanallııırtr Jn şaplanma!'ıı, 3 - Be
ton tuı c;ekrrıe yerleri, 4 - Baş bo

ıtma beton Kan~lında kolon inşası 
.Kapalı zarf'' u.sulile eksiltmeye kon
u .. •ur, 
II - Bu işlerin muhammen bedeli 

it Ş,21 Iıradır. 

llI - Eksı 1 t ne t'\Takı Sıvıtsta tn
.!arlar Başmudtirltiğ:unde ve istan
ulda Galata y9lcu ıı;alonu karşı~ında 

l t: arlar U"llU n I\tüdU.rlüğü merke
' le tuz ren şubesinde görülebilir~ 
IV - Eksıltme 15 - Temmuz - 9-lO 

V - İsteklilt"rİn !t-klif rvrakı, me
yanuıd.ı, :;,imdiye kadar yapmış ol
d'ıfkları bu kabil i~lere ve Ticaret 0-
daı;ına kayıtlı bulnt"duklarına dair 
~lrn vc.sikaılanru da krıyacaklardır. 

VI - r..tuvakkat teminat mikt.arı. 
% 7,5 hesabile 612 liradır. 

VII - Teminat iç-in mılli banka
ı~rdan alınacak mektup ile borsa rn
yiç Ciyatından yüzde on beş nokianile 
mılli esham kabul cdili'r. 

VIII - Teklif mektuplarını ve di
gt>r evrakı hA.,·i z.arfiar, u:1ulüne göre 
mühurferidiklen sonra ihale saı:ıtindef' 
bir saat evveline kadar Sıva~ta İnhi
sarl~r Başmüdi.ı.rlügune makbuz mu
kaoilinde verilmelidır. Po ta ile ~-in

deril~cek tekliflerin yine 1haled€:, lıi: 
T artesi gi.ın\.ı Öğleden sonra saat on saat ev\.·eline kadar komiıı;yona ~elma~ 
b te Sı\dSta İnhısarlar Başmüdürlü. olm1sı IAzımdır. Po~Uıda vQlt~ ol'lh:

J lllnasında mti.teşekkil komisyonda lttelç. teehhürlcr nazarı dikkate ~lrrı 
')' -.ııacaktır. 

TO 

maz. 

KIY COMHURIY 
zt ASl 

Kuruluş Tarihi : 1888 
Sermayc.~i : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 26S 
Zirai \'e ticari her nevi ban ka muamelelf"ri 

(5.!74 

Ti 

TAN 

~' 
nArET ••• 

Heyeti mecmuasının şıklı~• ... Hatların zarafeti ••• 

işte B ı AN C Hı bisıkletııe geçtiğiniz vakit dostla

rınızın sizi havran hayran baktıklarının sebebi. 

B i AN K ı bisikletini temayüz eden 

yalnız zarafeti de~il bir de hafifliöi ve 
sa~ıamlıQıdır-

• löD • 1 
BiSiKLETLERi 

SATIŞ YERLERi: BOURLA BiRADERLER - lıtonbul·Ank.,o·lzmlr 
O D E O N M A GAZA S 1 - İıtlklil Coddeıl 4811 
.JAK GAONBEAG HALEFLERi - HUGO ve LEON 
G R O N 9 ERG - Sultan Hamam Hamdlbey Geçidi 2cı kat 481 59 

TEKNOFON MAGAZASI - Galoto ·Hezaren Coddeol No. 84 

OTTAŞ OTOMOBiL TiCARETi T. A. Ş. - lsttklil Caddeol 239 

8 - 7 - 9411 

. İs~?nhul Levazım Amirliği 
Satınalma Ko~isyonu İlanları ı 

1 

300 adet bilyi.ı.k ve 100 adet küçük iiaatte Ko.na g'1.ıneleri. (l 
bakır kazan alınacakbr. Pazarlıkla • 
eksiltmesi 11-7-940 Perşembe günü 2000 kilo Arap sabunu 
saat 15.30 da Tophanede İsl Lv. A· P:ı.zarlıkla ek.siltmesi 17·1· 
mirliği satın alma komisyonunda ya- ıamba günü saat 14.30 da ... 
pılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli Lv. Amirliği satın alma k 
yirmi bin yüz lira ilk teminatJ 1507 da yapılacaktır. Tahmin 
lir-'"' 50 kuruştur. Şartname ve nümu- lira, kati teminatı 150 lir 
neleri komisyonda görülür. İsteklile- lilerin belli saatte komi. 
rin kanuni vesikalarile bclll saatte meleri. ( 
komL•yona gelmclerL (87) (5729) e 

e Kilo 
150 adet tahta ızgara alınacaktır . 

PazarJıkla eksiltmesi 12/7/940 Cuma 300 İhtiyol. 
günü saat 14,30 da Tophanede Lv. 1000 Amidon. 
Amirliği satın alma komisoyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 780 lira 

·uk etmini'ltı 58 lira 50 kuruştur. Nü
muneı::i komiı;yonda görülür. İstekli
lerin bellı saatte komisyona gelme-
leri. (91) (5782) 

\ 

60,000 metre kaneviçe \'erilerek 
24,489 adet çu,·aı diktirilecektir Pa
zarlıkla eksiltmesi 12/7 / 940 Cuma ,:rü
nU saat 16 da TophRnede Lv. Amirli
ği satın alma komisyonunda yapıla

c::ıktır. Nümunesi komisyonda görü
lür İsteklilerin teminatlarile bera
beı· belli saatte komisyona gelmeleri. 

(88) (5779) 

• 3000 kilo Bikarbonilt dö sut alına-
cf!ktır. Pazarlıkla ek~iltmesi 9 7/940 
So!..ı $?tinü saat 14,45 de Tophanede 
Lv . .Amirliği satın alma komisyonun
da yapılaC'akhr. T?hmin bedeli 720 
1ir<' kati teminatı 108 liradır. İstek
lilerin belli saatte kombıyona gelme-
leri. (89) (5780) 

• 500 kilo Baryomin veyahut Rad:"o 
barite alınacaktır. Pazarlıkla ek~ilt

mesi 17~7-940 Çarşamba günü saat 
14.45 de Tophanede Lv. Amirliği "sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 1300 lira, kati teminatı 
195 liradır. İsteklilerin belli saatte ko
ml,yona gelmeleri. (96) (5852) 

• 
20 ton toz şeker alınacaktır. Pazar-

lıkla t'ksiltme!öi 11-7-940 Perşembe 

günü !i=aat 11.30 da Tophanede Lv. A
mir1igi satın alma komi~yonunda ya
pıl;ıcaktır. Tahmin bedeli 7400 lira, 
kRtf trminatı 1110 lir~dır. İsteklilerin 
bc~li saatle komisyona ı;t"clmPlf"ri. 

(100) (5856) 

• 
1500 kilo bf"yaz peynir alını:tcRktır. 

Pa1.arhkJa eksiltmesi 11-7-9·10 Per
~cmbe günü saat 11 de Tophanede Lv. 

100 Antipirin. 
100 Bizmuthe nilrate. 
100 Phenacetin. 
Yukarıda yazılı be~ k!I 

17-7-940 Çarşamba günü si 
Tophanede L\·. Amirliği E• 
komh;yonunda paz.arlıkla 

yapılacaktır. Tahmin bedeli 
ilk teminatı 855 liradır. İ 
belli saatte komisyona gelf." 

( 

• Kutu •mpul 

10,00f'I .. Ttuile de Canıf 
2,500 ,. , 

2,500 " 
15,000 ?.'lorphine. 

Yukarıda miktarı yaztlı 

ceza alınacaktır. Pazarlıkla 1 

17-7-940 Çarşamba günü 
Tophanede Lv. Amirliği 

komisyonunda yapılacaktır. 

bedtli 9062 lira 50 kuruş, il 
679 lira 69 kuruştur. İstekti 
li saatte komisyona gelmel 

(97 

• 
21.000 kilo kaşar peyniri 

tır. Kapalı zarfla eksiltmeıd 
Salı günü saat 15,30 da 
tst. Lv. Amirliği Sa. Al. K 
lacaktır. Tahmin bedeli 1411 
teminatı 1063 lira 12 kuruş 
name Ko.da görülür. İstekli 
nunt vesikalarile beraber tt 
tuplarını ih~le saatinden bi:, 
vel Ko.na vermeleri. (»' 

• 20.00t) kilo beyaz peynir a:lJ. 

l'.l l\HDUT MES'ULİYETLİ 

İstanbul Belediyesi 
Memurlar Kooperatifi 

Şirketinden: 

, 

Kapalı zarna eksiltmesi 23-1 
günü 5acıt 15 de Tophanede ı 
liği satın alına komi.syonutl 
laraktır. Tahmin bedeli 850~ 
teminatı 637 lira 50 kuruştur. 
mesi komh~yonda ,qörülür. İ! 
kanuni vesikalarile berab 
mektuplarını ihale saatindc11 
ev\'el komisyona vermeleri. 

(91 

Amirliği sat'n alma Ko. da yapıla

_...,...,Oli<illllım:lı:lllS::aıs:ııı::===:aa:ı::ı;c::ı:mııııııııı .... - ....... ...._ C"aktır Tahnli~ bedeli 600_ li~a, kat~ 
-,. temina.tı 90 liradır. 1steklilerın belli 1----_;;;;,_ _ ____;. __ Büyü adada 

İT L L Askc'ri. Fabrikal~r Satınalrria :Komisyonu İları 
' ' 

Şirketimi1in 28 Mart 940 tarihinde 

npılan senelik kongr.,inde rurna- Açdmışfır • 
!nl·ye dahıl bazı me\·adın Teınmuı 940 

Şartname•lnde değitiklik yapılacak malzeme iltnı 

Malzemenin cinsi ve miktarı ihale tarihi lU 

: 

r emekler gayet nefis, Fiatlar elıvendir. 

1 

·~·ınde tekrar içtima edilerek .miı?.ake- ı •• 
re'iine karar \"erilmiş olduğundan sa- •mc::c:ıı:ıııll ••••••••••••••••••••••••lıi 
yın ortakların 25 Temmuz 940 Pcr- ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;:,. 

600 - 1000 lon yerli lintcrs pamuğu 
40000 metro ipok kumaş 
14 kalem ve cem'an 162 ton ma .. 

11-7-940 Per:embe 
12-7-940 Cuma 

günU ~s• n 
günü si re 

d~nyağı 19-7-940 Cuma günı1 s•1 

• 

, 

' 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Zlrııt Bınk111nda kumbaralı vı ıı,bar111 tııırl'uf heıaplırında en az 50 
llrııı bulunanlara ıenedo 4 defa çeklleeek kura ile aıal}ıdaki pllna göre 

4 

4 
4 

40 
100 
120 
1eo 

Adet 
• 
• 
N 

• 
• 
• 

ikramiye daAıtılıcıktır. 
1.000 Liralık 

500 
250 
100 

50 
40 

20 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

4.000 
2.000 

1.000 
4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

Lira .. 
• 
• 
• 
• 
• 

ol KKAT: Heıaplanndakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşt1ğı düsmi
yenlere ikramiye çıktıgı takdirde 3 20 fazlasiyle verilecektir. Kuralar 
aenede i defa, 1 Ey!Ul, 1 Birinci klnun, l Mart ve 1 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. ........ . .. 
Devle~ Demiryolları ve limanları işletme idaresi ılanları 

Metre mlk'abı muhammen bedeli (30) otuz lira olan takriben 2000 met
re mik'abı çam tomruk 17-7-1940 Çarşamba gUnü saat 15 de kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında s ahn alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (4250) dört bin iki yüz elli liralık muvak
k t te.ı:nınat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün 
saat 14 e kadar komisyon reisliiine v°'rmeleri lazımdır. 

Şartnameler (300) üç yüz kuruşa ·" nkara ve Haydarpaşa veznelerinde 
ıe.tılmaktadJr. (5510) 

* Muhammen bedeli 35840 lira olan 300 ton motörin %3-7-1940 Salt gü-
nü saat 15 de kapalı zarf usulü ile An kara'da idare binasında satın alı
ııaçak· ır. 

Bu ı.c girmek isteyen1erin 2673 liralık muvilkkat teminat ile kanunun 
t vın etUğ. Vesikaları \'e tekliflerini etynı gU.n saat 14 de kadar Komısyon 
I: lıgine vermC'lf"ri lftzımdır. 

c:artnamelcr ı;ş kuru:a Ankara ''e Haydarpa~a veznelerinde saiılmak-
t.dır (3756) 

ŞE"ınbe gU.nü saat 17 de Türbede kAın 
K:oopı~rı:ıtif LQkantası salonuna te~rıf
leri rica olunur. 

RUZNAME: 
1 ~-- 938 bilfınço~una a ~ tel ik 

r~poru hakkında karar ittihazı, 
2 - Yeniden üc mi:; ;,:.~ıp intihabı. 

, _SÜTLÜCE_. 
Madeni Eşya Fabı·ikası 
Keramik daırcsinde şeflik yap
....,ak üzere Avrupada tahsil etmiş 

Bir Toprak Mühendisine 
ihtiyac vardır. Şeraitini İstanbul 

510 No. pasta kutusuna 
bildirmesi. 

nur. 

T. IS BANKASI 
1940 KÜÇÜK 

CARI HESAPLAR 

İKRAMİYE PLANI 

1940 İKRAMİYELERİ: 
2000.- lira 

= 3000.- " 
1 adet 2000 liralık = 
3 " 1000 "' 
6 

12 
40 

76 
210 

• 
• 
• 
• 
• 

500 
250 

100 
50 

25 

• 
• 
• 
• 
• 

= aooo.- • 
= 3000.- • 
= 4000- • 
= 3750.- • 
= 5250.- • 

Keıldeler: 1 fUbat. 1 mayıs 

1 a~ustos, 1 lklnclteırln tarlhlerrnd~ 
yapılır. 

Sahibi ~e Ne ri:vat :\lüdiirll Halil Liıtfi DÖRDÜNCÜ, Gazetecilik 
Neşriyat T. L. Ş. Ra"ldığı yer: (TAN) :\Jatbaası 

500 ton elektrolit bakır 1-8-940 Perşembe günü saı• 
20 ton ferro krom 12-8-940 Pazartesi günü sıı 
25 ton nikel 12-8~940 P<tzartesi günü sall 

Hizalarında yazılı gün ve !i=a~tlcrde '<;ıpah zarfla ihale edilecelll 
e:dilen yukardaki malzemenin şartnamelerinde de~i;siklik yapıla 
mczkür ihale günleri hükümsüzdür. 

• 
Tahmin edilen bedeli (2400) lir» 

olan ordu tipi (30) adet mahruti c;a
d•r Tophane Salıpazarı Askeri fabri
kalar yollamasındaki sahnalma ko· 
misyonunca 19-7-!)40 Cuma günü sa-

1 at 14.30 da pazarlıkla ihale edilecek
tir. 

19-7-!Mfl C'umrı J?ilnü !'l<ıat t5 
zş.rlıkla ihale edilecektir. tttl 
muvakkat teıninatı olan 112) t 
herhangi bir malmüdürlügünel e 
rıı.k alacakları makbuzla birli n 
kltr gi.in ve ~aatte komisyand lı. 
maları. 

' 

İsteklilerin muvakkat teminatı o
lan (180) liranın herhangi bir mal
müdürHijtüne yatırarak alacakları 
makbuzla birlikte ınezkür gün ve sa
atle komisyonda bulunmaları. (5623) 

• 

• 
Tahn;in <'dilen bedeli (19601.,0 

len 140.000 kilo odun 24 Tefl1 k 
Carş:ımba günü saat 15.30 d~ .. 
ı.tt.rında askeri fabrikalar yol1 •a 
d· ki stın alma komisyonunca T 

Tahmin ednen bedeli (3560) lira o- sil~me ile ihale edilecektir. 
lan ordu tipi aşağıda cinsi ve miktarı 
yaı.ılı (6) kalem teehizat Toph~ne Sa
ltp<:!.zarıııda askeri fabrikalar salınal
ma komisyonunca 19-7-940 Cuma gü
nü saat 14 de pazarlıkla ihale edile
C"ektir. 

İsteklilerin mu\"akkat teminat olan 
(267) lirayı herhangi bir malmüdür
lüğüne yatırarak alacakları makbuzla 
birlikte mezkür gün ve saatte komis
vonda bulunmaları. 

356 adet arka çantası 
356 " peksimet torbası 
256 çift kütüklük 
256 adet süngülük 
256 " pala:-ka askı kayı~ı 
256 " tüfek kayışı. 

• 

(5621) 

Ş;ırtname her Jrün koıniı;yo 

r\llrbilir. İ teklilerin ilk temi r 
147 Hrayı herhı:ınııi bir malıı11ecri 
~üne yatırarak alacakları nı 11 ~ hi 
2490 sayılı koınunun 2, 3 eli u 
lerindek \'Csaikle O jtÜn Ve Sıi 81'"' 
mi~yonda bulunmaları. tl 

• . s 
Tahmin etlilP.n bedeli 216~ardr 

olan (7000) kilo sı~ır eti 24 1 '' 
~40 Çarşamba günü saat 14.30)ın 
1ıpa7.a.r1nda askerl <abrikalar) etle 
~andaki ı;;atınalma komiıı;yonul'I 
eksiltme ile ihale edilecektir· 

1

. Tahmin edllrn bC'deli (1500) lirA n~ 
lan (50) adet ordu tipi nöhrtci mu
..;ambası Tophane a~kert fabrikaltır 

mesi her RHn komisyonda göt"" 
İsteklilerin ilk temint olarıılCı 
lirayı herhAn~i 'bir malmüda' Un 
yatırRrnk ;ılacakl;:-ırı makbuz !ang 
sa:vılı kRnunun 2. 3 <'fı maddt14 •etı 
vesaikle o gün ve saatte kof11 . 

yollamasında satınRJma komü•yonunca 
rıy 

bulunmaları ~:z 

lll ildı 
Çerrahpaşa, Haseki, Beyotlu, Zührevi hastalıklar hastahaneler~ 

nep KAmil Doğumevinin yıllık ihtiyacı icin lüzumu olan Yaş Se r, enı 
palı zarf usulile eksiltmeye konuln1u ftur. Mecmuunun tahmin a n 
13647 lira 50 kuruş ve ilk teminatı 1023 lira 56 kuruştur. Talipltr rltı 
veya hnstahaneler itl~arile ayı·ı ayrı teklif yapabilirler. Şartnarrıt f; rlf' 
ve Muaıne1Al Müdürluğü kalenlinde gbri.ilec-f"klir. ihale 15-7-940 da.y 
tec:;j günü saat 15 de daimt encümen ,"le yapılaca' lır. Taliplerin Jll< " 
nat makbuz veya mektupları ve 940 yılına ait 'T caret Oda~ı ves.iJC: U&\l, 
2490 numaralı kanunun tarif atı cevre. inde hazır' .yacakları teklif :rJ'I 
!arını ihale günü tıaat 14 de kadar d3 iml cncüm.:ne vermeleri laııt-1 


