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ingiltereya taarruz 9 tem· 
muzda başlayacak 

Nevyork. 4 (A.A.) - Ncvyork Taymis ga.
•etesinin Stokhelm muhabirine göre Almanya· 
nı:ı İngiltcrcye taarruzu 9 veya 10 t emmuzda 

, başlryacaktır. Norve~ limanlarmda Alman nakli· 
ye gemileri toplanmııor. Norvcçin en §imalinde 
denizaltı üsleri de vücuda getirilmiştir. 

Almanya if e ticaretımız 
Ankara, 4 (Ha,ugi) - Almanya ile ticare· 

timiz inkişaf etmektedir. Yeniden zeytin ve tü· 
tün uatacağır:. Yakında Almanya.dan bir heyetin 
gelmesi muhtemeldir. · tr,AHE C\.1: Anluıra Cad. tSTANBUL •7elgrat: \ ' AKIT• PostA. ımtuıu: 46• Teleroı:ı: 21413 IYauı _ :t·•:ii() ı)darel 
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Orandaki Fransız harp gemileri I ngiliz Amira

linin teslim olmak emrine itaat etmeyince 
_öngöDD~ h©llrlP çgıcelFffilüDce1rü ait~~ açto 

Dünkerk zırhlısı tahrip edildi, iki zırhh, bir 
tayyare gemisi, iki torpito muhribi batmldı 
Açık denizlerdeki Frarısız gemilerine ingiliz 

ticaret gemilerini müsadere emri .verildi 

lkı donanma ara
sın a ' I harp 

Yazan: ASf,~.f U S 

F~r.ımı: donanmasının esraren
r:h: vaziyeti ayclınlıınmnk Üzere. 
rlir. Franr .nın imzaladığı mütn
t'ekcden aonrıı hnrp faaliyetlerini 
lerke~ııinc rağmen ~imcliye ka· 
dar Mnrcş:ıl Pcten hükumtinin 
ve dolayııiyle Almnn!nnn ve l· 
talyan!arın emrine cirip g~rme;c
ceği anla§ılamıyan donanma ile 
lnciliz donalUIUl$ı araıında } el" 
Yer mücadele baıılamıstır. Bir kı· 
ıım t.nrp gem.ilc~inin ltunınndım
laı·ı Jn~ili dananmaaının kendi
le:-inc iltihak te!·lifine muv~aktlt 
etme:tklcri ho.lde nleşe maruz ka
lacaklarını bil<likleı i iç:n kolay
l·kla teslimiyet göatcrmiılerdir. 
Fa~at dia"::cr bir kııırr:ı harp ıcmİ· 
lerı te~lim olmamakt:ı 11rı:c- gÖa· 
lerdi~derinden lngiliz harp gemi· 
leri~ir. atcş:nc tutulmuılıırdll'. Bu 
"tızıycte göre Alman ve ltalyan
l~rın mütaroke yolu ile Fran:nz 
«.:_:>nan~uru ellerine geçirmek i
çın alc!ıldan tedhlr makPtlannı 
tcnıin ctmiyccektir; bilikiı Fra.\ . 
~:2 harp gemileri kolaylıkla de· 
gıiac zorlukta İngiliz donanı:nım· 
nın kontrolü altına girmiı ola· 
caktır. 

. Hukul~i nokt.:ıdan F:ranarunn 
ım~Iadığı mütarekenin hakikat
!ı:;•r teslimiyet olduğu meydan-

-ır. Huimki manasınca müta· 
rekede cınsh t.:ırt her iki taı-a.f 
orf uleıının ıulh eıaalannda u yur,: ~d!eı takdirde tekrar harbe 
d 1 :ııabilccck vaziyette clmaıı
k '!· H.al.buki Marc~I Pcten bü· 

umetin·n ;...,. 1 d - - l F • - ... a a ıgı mutare :c 
ğ~~lln ~n ordulnnnda oldu
- gıd 1 dcnız ı.uvvetlerinden de 
aını-..n an ıo 
lıyab'I el !lra tclcnır harbe bai• 
Yor 1

8rn c ımkiınını bertaraf edi
ltal;·a undnn . he.ılta Almanya ile 
rnedik n~n ; nrrıltere ile harbi bitir· 
beat hç ~nnıa topraklannı gcC'· 
olduğu': .~Y•~lan muhakl:mk 
zanı.."\tı ıul~:re hır Franaanın ne 
hol bu}.. kavu§acağı da meç· 

.. nur or. 
B u larzcla bir .. k 

aında kal F mutan e kar;ıı· 
rının leıl~n · n:-"l~ız kara CC'dula
der; çünk~~cti.: •!ı~ kabul. e-· 

b' u 1 onunc geçıle-
• ~z ır uıruret ile Cll"' ~ t • b"l k 

ka ...... 1 l , . . .. c ı ı ere 
uıu c lrıOl{ltr Fakat F 
~- d . • ranaanm acrucat cnızlercle ol•- L 'l . . . b ... , narp gc-

nu en ı!;ın u \'Uİyot değiıic-; bu 
(Devamı 2 nclde) 

lJıik. 4 ( ,\. t.) - Fr:ınsız bükônıe. 
1intn l\lcrmcm·Fcı r:ınd'ıla nc.,rctti. 
ğı hlr resnıL. lcblli.trlc ~Ö)'IC den. 
nırktcdir: 

3 Temmuı: stıb:ıhı, Şlm:ıl deni
zinden 1ıelcn üc snfiı h:ırp flcnıbin. 
tlcn. lıir tıınnre gcnıisindrıı, iic 
kruvıızi)rrlcıı 'e hir lıarif filolill ıi. 
dıııı rnııre!•L.cp ı..u, \"elli lngılız ku,·
\"cllerl Oran"ın ılcniz üssünli ıe~l.:il 
cılc.ı :'lrersclkehir ko)u öniint.lc ah. 
zı mevl.i C\ lt'miştir. ~fiit:ırckc ıın
lıışma~ı mucilıinrc, Prıınsız: fi!o .. u. 

111ın lı:m cüzüt3mları, ezcümle 
U ünkcr1' 'c Sl ı ıhlıurg zırhlı lan hu 
kon.hı bulunm:ıkladır. 

l nsiliı: amirali, buradaki Fr:ın. 
ı;u: filosu kumnndanı \'isımlral 
Dcn~oul'ü le">lim olmaya W!Yahul 
Frans11: gemilerini ba tırmaya daTet 
etmiştir. lngiliz nnıirali, bir hror 
alnı ak ürere iki ~ant mühlet \'er. 
mi~. fakat bu mühletin inkizasını 
lıcldcme<lcıı J nı;illz deniı: tal ya re
leri, :\feı3ell.:clıir ko)ımıı man,-etik 

(Dcıı<ım t 2 nddt) 

Aiman tayqareleri Çö1çilin Avani Kama1asındaki izahatı 
Dün ing ı lteraye hücumlarda bulundular A kd · d h "'k · · · · · · d 
;;:~;;;:..;~~: .:.!':~'; ... ,, .. ı::.:;::"-.':"~:;.~:'"~:::: en ı z e a ı m ı y etı m ı z ı ı a m e 

ııc::aretıeri müşterek tebliği: tayyarelerimiz muhtelif noktalardan • • ı · 1 ı d b " ı • ı v 
Dnşnıa:ı tan·nrelcrı bııgUo :r.ta~ lıarekete geçml~lerdlr. Şu a.na kadar 1ç1 n uzum u te 1 r er 1 a acag 1 z 

sıblllr.rine y:ıkla§ttılflardır. Portlıınd· alman raporlara nuarıuı avcı tayya. 
dıı yardımcı banriye gerıılltrlne isa.- relerimiz: taratwdan bir dUşman bom· 
beUer vaki olnıu, \"C ;} angınlo.r çık- bardıma.n ta.n·a resi dU§UrUlmll§tUr. 
mı,trr. Ut.:k bJr romorkör;e, altı dUz 
bfr \'apur bıı. tr.ıı,ur. 

Cenubu garbt l\ontlu~larma da bU 
cumlar yııpılarnlt toıııbnlar atılıuış, 
fakat lıı;bl• askeri hedefe isabet ol 
mad~ gibi zayiat o!Juğ".ınıı. dair de 

DUn memleket Uz~rlııde yapıl11ıı ha. 
va bUcumuııda dU~manm yedi boru· 
bardımaıı tayyaresinin dU,UrUldUğll 
~imdi teyit edilmektedir. 

tnevamı 2 ncldt) 

I ..................... ııoıı 111111 ...... 111il11111 ............................... ~ 

ı Kahraman ordumuzun hataya ı 
1 girişinin yıldönümü 1 

J 

" 

Tarihi 'bir resim: Fr,,nsı: crskrr:ui /lnlııun ilk giren Tiirk :nbil t't as. 
/.erini $r.l<İmlıı:or 

BııgUn TUrl~ ordmııınun Hatııyn gl 
rl§lnln il:!ncl yıldönUmUdUr. Bu &51?· 

lıl• ':ıtıın kö~cııl tı38 !"•lmm 5 Tem
muzunJı teı.rar nna v.atana kavu,_ 
mu11 Ye Türk ordusu Hntaylı Türkle
rin ı;enı;ç sözya~ıan arasmd.a kaı,t· 

lanmıştır. Bu suretle T Urk milleUnln 
bUy1lk bir ız.trrabı ntiııtyPt bulınu~ o
luyordu. İşte Hı..tay bUtU.:ı teblr, ka. 
eaba 'e köyleri ile, bugün bu mesut 
vak'ayı kuUa.maktadrr. 

Açık . denizlerdeki Fransız 
eline geçmesine 

gemilerinin Almanların 
ınani olunacaktır 

Londra, 4 (A.A.) - \Röyter: 
Çörçil. askeri vaz:iyet hakkında 

avam kamarasında ıu beyanatta 
bulunmuştur : 

- Fransız donanmasınrn Al
manların eline dü~memesi için 
almak mecburiyetinde kaldrğnnız 
tedbirleri, samimi bir kederle bil
dirm:k mecburiyetindeyim. 

İki millet birlikte harp ederken 
bunlardan birisi mağlup olur, ezi· 
lir ve müttefikinden kendi&ini te
a.hhütJcrin<lcn ibra etmesini talep 
mecburiyetinde kalırsa, beklene· 
bilecek asgari bir keyfiyet. Fran
ıız hükumetinin muhasamattan 
vazgeçer ve mUcadclenin bütün 
yükünü İngiliz imparatorluğu ü-

zerine bırakırken, kendi sadık al'
kadaşları için lüzumsuz bir yara 
a~maktan tevakki etmesi olacak. 
tı. Hem de o sadık arkadaşlan ki 
bunların nihai zaferi, Fransa hür
riyetlerinin yeniden doğması için 
yegane §ans teşkil eylemektedir. 
(Alkışlar) . 

(Devamı 2 nclde) 

Romanyada Tataresko 
kabinesi ç~kildi 

Yeni kabineyi Alman ve italvan taraftarı şahsiyetler kurdu 

İngiliz · abluka 
Nazırı diyor ki : 

İtalyayı hala davamızın 
müttefiki addetmek· 

t eyim 
(l'a:m 2 ncidc) 

Büllre ... .ı ( \~\ .) - •rntareslıo hU· 
ktmctl istifi\ etmiştir. Şimdh·c kadar 
devlet nazın olatalt bulunan Jtgurtu . 
yeni kab~enln te:kllinc memur edil· 
ıni;:ıtıir. 

Yeni kabine şöyle tcşckkW ctml~tlr 
Ba~\'ckll: Jlgurtu, Başvckll muavl 

ııl: .Mihatı, Hariciye nazırı: Monol!I.!. 
lru, İ§ ııazm: Stan Gltcslm, Nafia 
nurrı: Mllcove, llttısat 'e harici tıca· 
ret naz:r veklll. ı.eorı . Dah llY<' ne.zırı : 

Da.,1t J•cpenku. Hllıı mU<!ııfaa, bava 
ve deniz na.zır vekili: Gene:-al Niku
Jeelru, Sıhhat mız.•n: Ko:nol, Propa-

gandn nazırı: l<"ralnlk, EknUıyeUcr 
nazın: Haruı Otta Rot, Adliye nazın: 
h7rula, Terbiye nıı.zın: Karakostea, 
mı.dıuıtro nazırı: Noveanou, MUhtm. 
mat nazm: Prlboiaou, Dinl i~ler ve 
g\lzcl &ana.Uar nazın: Horla suna, 
De,let na::ırı: cw:a. 

Sofya, 4 - Romanysdnki yeni k&' 
blne tnmıımcn Almnn ve ltalyıın ta
ra!ları fabsiyetıerdcn ıruruımuştur. 
Jtsurtu kablllcslnln bundan aonrz.1.1 
siyııcıctl bu ınıretlc .Atma:ıyıı "' ltal· 
ya ile birlikte yUrlJyecckt1r. 
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Almanyanın Romanya/Çörçilin A v_a~ Kama- F ra_nsız donanması 
elçisi Bükreşe döndü rasındakı ızahatı lngilizler elinde 
BUkreş, 4 (.t..A.) - Röyter: 
.Almanynnın lJUım?J orta elçı:;i 

FabrlclUB, nlclacele :C:crlinc ycptı~< 

ziyaretten dönmUstUr. 
Zaı:ınedlldiğinc göre, &cfi:', Alman_ 

yanın şimdilik Romıınyayıı bir Jltlta!t 
\eya. nsltcrl mUzahe.ı:ct ınuahcdc .. i ar
Zf'decek vaziyette bulunmadığını Bük
ı eş hUltClmetine bildırmcğc memur e
<lllıni~Ur. 

Yeni kabine Demirmuhafız Aza~ı 
ile milli köylü parti.stnL, mümes:;ille. 
rınden teşekkül etml!jtlr. Romanya· 
nm Romen isUltlA.linln geri kalan 
lm;mmın muhafazası için bir Alman 
garnntlsl !stllısalinc çahşacağı ve Sov. 
yeller n:rliğine karşı pek ziyade tah
rik edici blr vaziyet almıyııca~ zan.. 
nedlliyor. 

Mılll partinin tcııcl>kUlUne iliı.ha 
§ımdidcn Sovyctler BMlğlnde olduk· 
ça §Upbell bir gözle bakılmaktadır. 

llııcıır tahriktı.tı BUkreşto fazla 
c ddl telAkki edilmemektedir. Maea.. 
ıist.:ının mihverin emri olmadan bir 
te§ebbilste bUlunmıyacağı zannedili
yor. Romen _ Macar lutııla.n arasın· 
tin vukubulduğıı b1ldiı"llen Mdiseler 
h:ıkl:ındıı. Romanyadu itimada. 1e-y1k 
bir kaynaktan hiç h1r rna!Qmat mev
cut değildir. 

IJrul<ıpc.tlt, 4 f:\. t.) - Yarı rcs_ 
ıııl ı,aynakt:ın tch!ii; cılilıııiştir: 

Huınanl Ol :ı ait hayali şayfalann 
J .. yılması, Homanyad:1 'ati yetin 
ı.uıı:ırııcn ISRl rlnıuayycn o!m:ılı.la 

lıu'iınmosın<ı :ıtrcdilebilir. 
lyi haber alan nomcn muhnfiline 

nazaran, alınan askeri ,.c sair te
ılabir liizunısuı olmakla lıcralıl"ı', 

Macar. llomen ihlila!ı, şimdilik ol
sun ı.liploın:ıtik sureli lt:ıllc do~ru 

gitmektedir. llu salıada hararetli bır 
fa;ıliyct inkişaf clmeklcdir. 

~hıcnr b:ıriclyc nazırı, Uclgrar ,.e 
Uükrcştek 1 Macar elçilerini kabul 
etmiştir. Mezkur elçiler Butlapeşlc. 
ye, Romnnya ,.c Yuı.":oslavyadaki ,·a· 
ziycl Ye bu iki memleket hiik(ımet_ 
lerinin hissiyat ve nokt:ıi nıız:ulan 
Jıakkında mufassal raporlıır Yer
mek üzere gelmiş bulunuyorl:ır. 

Bl\füan Kon!emn:ıı Unlıerl yalın 

Bl.lkreıt, 4 (A.A.) - Rernıi mf.\.b!:l
ler, Romanyıı.nm ortn. Avrupayı ıuı'I.· 

kadar eden meı:ıelelerln sulh y~~!yle 
halll için Romada baynelmtlel t»r 
kon!eroruım içtiınaa dnvet edilm"!Jıi 
teltlif eylediği hal~kmda'.!t h .. berleti 
latı surette yalanlamaktac!ufar, 

iki donanma arasındaki harp 
(Baş turafı 1 lnci<ttJ 

gemilerin vatani vazifeleri. istedi
ği zaman suUı yapmak iktiGarnu 
bile haiz olmıyap esir bir hü.kii
metin emri ile düşınanlarnİa tes
lim olmaktansa mücadeleye de
vam etmektir. 
Anlqılan lngiliz baJkuman· 

danhğı Fransız harp gemilerine 
bu vatani vazifelerini ihtar etmit
tir. Br kmm Franıız kumandan.
llll'l ba ihtarın manası:İu anlaımt
tır. Ya zahiri bir muhalefet gös
tererek, yahut dojrudan doğruya 
teılim olmaıtur. Diğer bir kısım 
kumandanlar ise .bı&iliz donan• 
maama teslim olmaktan ise çr.r· 
pıımayı göze almııtr. HarbiD 
bqmdanberi müttefik iki devlete 
mensup olarak aynı kumanda al· 
tında harp eden bu ıemilerin bu 
şekilde çarpqmaaı ve bir kııım
nm içindeki ~t.ebatla birlikte 
batması yÜrekleri parçahyacak 
bir hadisedir. 

Fak.at ıunu da unutrrwnalıdll' 
ki Fransız hzrp gemileri tama• 
men mütareke ahkimına tevfikan 
Almanlamı ve ttalyanlann kont· 
rolleri altına gİrmif olaalardı hiç 
şÜphesiz bu defa mütareke ahka· 
mı bir vesile ile fcısholunacak ve 
bütün bu gemiler bu defa lngiliz
Jer aleyhine kullanılacakb. a va
kit netice belki her iki taraf için 
daha ağır, daha acı• ve daha teh
likeli olacaktı. 

Harbin bundan sonnki inkita
fı bakınnndan hadiıenin ehemmi· 
yetine gelince, buna gu suretle 
h ülaıa ebnek mümkün olur: 

Bir kere Fransrz donanmaıuun 
tamamen olmasa bile kısmen ln
giliz donanmasma geçmesi deniz
ler hakimiyetinin İngiltere elinde 
kalınası, bilhassa Akdeniz haki
miyeti meselesinin İngiltere lehi
ne hallolunması, bundan bafka 
Almanların Şimali Fransa sahil· 
terinden llritanya adalan üzerine 
hazırladığı taarruzun da yine a-

kamete uğraması demektir. Bu 
da Alnıanya ve l tal ya için makul 
bir sulh yoluna girme!ıtcn baıka 
harbi kısa kesmenin çareıi kal
memagı, uZu:n sürecek bir h:ırp 
yoluna gidilcliği takdiırde ise za
manın lnıiltere lehi:ııe yürümesi 
ve böyle uzun süren bir harp ne
ticeıinde Almanya mağlup olma· 
ıa bile 1 talyarun tamamen harap 
olmaıı ~. 

Bu itibarla Fransız donanması
nın laımen olıun lnziliz donan
ma· kumandanlığının emri altına 
pçmeıi harbi uzabnak1:1'n ziyade 
müYazıoneli bir sulh Amili olabilir. 

ASIM US 

Alman tayyareleri 
( Başta.rof ı 1 lncidt) 

Kallire, 4. (A.&.) - Hava ıı.ezıı.retl 
t.bllll: 

Cenubi A!rikada orı:ıu ile m~tere· 
ken hareket eden İı:ıgiliz hıwa kuv· 
vetıerine mensup bombardıman tay. 
yareler!, Habet - Kenya hududunda 
Moylle mmt&k&smda bulunan bir or
duglh ctvarmdaki to~u mevzilerine 
hUcum etmiflerdir. Bu mevzilere ağır 
bombaların tam !ııabeti ve civarda. 
bir cephane deposunda olduğU muh· 
temel bUyük bir in!lla.k l<o.ydedllml§. 
ttr. Yarlara. ve korulara iltica ellen 
kıtaat. üslerine salimen dönen tayyıı. • 
relerlmlz taratmdan mttrnlyöz ate;Jl· 
ne tulUlmU§lardır. 

Ruıyada petrol komiseri 
azledildi 

Moekova, 4. (A..A.) - Petrol endUs
triııi halk konılseri Lazıır Kagaıı.oviç, 
meınurlyeUerlnden o.zledllrniftir, Edin, 
petrol endlliıtrlst halk komiserliğine. 
lskov balık~tlık endUstrlsi halk kom1-
aerllğine tayin olunmuştur. 

Emniyet müdürü Anka
raya gitti 

Emniyet müdllrt1 Muza!ler Akalm 
dUn aktamkl trenle Ankara.ya gttmto 
Ur. Pazarte&t gUnil <Wnecelttlr. 

Favdah bilgiler, merakh şevler 

Oran limanı ve Cezair 
Dugün okuyac:ı_ ,..... ...... -

Aınız ııJans ha
l>erlcrintle Or:ın 
şehrinden b:ıhsc

dilrnektedir. ln~ 
giliz tebliğini dııı
lcmlyen bir Fran· ,,,~,/,,-,,.•. ~._.. 
sız amiraline kar
şı, lngiliz filo 11. 

burada küçük lıir 
hareket y:ıpmaya 
mecbur knlmı~tır. 

Oran Cezayir. 
eledir. Cez:ıyirin 

Ce:ayir ve Urarı limanını aöslerlr harif<ı 

nüfusu 7 milyona yaklaşır. 11\üfu_ 
sun ı:i,5 milyondan ziyndcsi yerli
dir. Bunların cksC'riyctini aslcn 
Tilrk olan Berberiler tc~kil eder. 
CezoYirdeki Avrup:ılıların ·Sal·ısı da 
880,0::.10 kadardır. Bunların çosu 
kıyıda ve şehirlerde yaşar. Fran
sız, İspanyol Ye ltolyandırlar. Ce. 
znyirdc {)6 bin kadar da Musevi 
:o.·nrdır. 

Cczal'İr vaklilc Osmanlı imp:ıra
torluğunun sarp ocaklarından biri 
jdi. Bey ye dayıların idare edilirdi. 
1827 de bir harç meselesinden 
Fnınsı:ı: konsolosu ile ku·ga eden 
Cezayir Deyi Hiise) in mııhatabmın 
~ii:ı:ünc yclpnzesilc vurmuştu, Bunu 
vesile sn un Fransızlar 1830 da Ce_ 
ta~ ir şehrini zapt ve uzun müca-

delelerden sonra Cezayiri istila et. 
tiler. 

Müstem!t'keniıı idare merkezi 26 
bin nüfuslu Cezayir şehriılir. İkin. 
ci dercceıle büyiik şehir Ye liman 
Oraııılır. lşte Fransızl~rln İngilizler 
ornsınd:ıki hadise burada ~eı;miştir. 
nu iki şehirden maada 1343 te ku
rulan Sidi lıin Alıbas, Kosl::ıntinıı, 
Filipvil, Don, Buci limanları da 
rne.5lmrılur. 

Ceznyir e5as itibarile bir 1.iraat 
-re hayvan besleme memle'ieti ise 
de Ceıayir d.a~Iannda pek \ok c!e_ 
mir, çinko, kur~un ve bnkır cfa ,-ar
dır. S:ıhr:ıd:ıki ıensin ve ı;üzel v:ı. 

tıal:ır )u~..::ırıda s:ı:ı;dısımı şehir ,.e 
liınanlnra ı;ok güzel yo!l:ırb bal!. 
l:mmışlır. 

( l:al}larofr 1 t,.dıı~) 
Frar:!u:lara, mütarekenin ~k

dinden ev\·el, donanmalarının fo. 
giliz lima:ılarına gitmesi ~rtiyle, 
teahhütlerindcn tamamiyle ibra 
etme'.< te!tlifindc bulunduk. .Şu, 
yapılmadı. 

Amiral Darlan tarafından İngi
liz amirallık dairesi biriı:ci lor
duna verilen her türlü vaat ve 
teahhütlere rağmen, Fransıı: tlo
r:.anmaı;1nı Almanyanın hükmü 
altrna koymaya matuf bir müta
reke im7.alandı. Halbuki Fransız 
donannıasmın bir kısmı, bizim 
hükm\:müz altında bulunuyor.du. 
Filhakika Afrika limanlarına dö
ne:niyen miiteaddit Fransız gemi
leri, on gün kadar evvel Ports
mut ve Plimut liırıanfarına ı;ir
rni$lerdir. 

Şurasını hatırlatm.al:lı~.m la
zımdır ki, bizim üzerimizde, öl
dürücü olabilecek bir yara, böy1e 
bir hareketin neticelerini tama
mirle müdrik bulunan Bordo hü
kl:meti tarafından açılmıştır. 

Fransız milleti tarafından de
ğil, fakat Bordo hükumeti tara
fından maruz kald:ğ1mız hissiz, 
hatta fena niyetli muamelenin bir 
misali daha vardır: 

Almanyaya teslim edi
len pilotlar 

Fra:lsada 400 elen fazla Alınan 
pilotu esir bulunuyordu. Reyno
dan, bu pilotların !ngiltereyc 
gönderileceği vaadini almıştık. 
Reyno devrilince, bu pilotlar Al· 
manyaya teslim olundu. ingiliz 
kabinesi, Fransız donanmasına 
karşı yapılacak hareket hakkında 
kararım müttefikan almıştır. 

Dün sabah, Fransız filosunun 
büyük ekseriyetini teşkil eden 
gemileri, ya kontrolümüz altına 
aldık, veyahut ?rtlannu..za muta
~at etmeye davet eyledik. 

!ki saffıharp kcmisi, iki haiif 
kruvazör, aralarında büyük ''Sur
kuf" da bulunmak üzere bazı de· 
niıaltı gemiai, sekiz torpido muh
ribi, 200 mayn tarayıcı gemi ve 
denizaltı gemilerine karşı terti· 
batı haiz vapur, imka.-ı nisbetinde 
aüvarilere kısa bir mühlet veril· 
zn.eainden sonra, Port1;mut'J:la, 
Plimut'cla. ve Serncs'de borda
lanmak suretiyle ele geçirildi. 

Bu hareket, mukavemet göste
riL-neden ve kan dökülmeden ya
pılmıştır. Yalnız Surkuf oenizal
tı gemisinde bir İngiliz bahriye
lisi ve bir Fransız subayı ölmüş, 
birkaç kişi yaralanmıştır. 

Fransız bahriyelilerine gelince, 
bunların ekserisi vaziyeti sevinç
le kar§damıf}ardır. Bunlardan 
sekiz ila dokuz yüzü, harbe de
vam etmek hususunda hararetli 
arzularını izhar etmişlerdir. (Al
kışlar). Bazıları, İngiliz vatan
da§lığına girmek isteml§lcrdir. 
Bu talep, kabul edilecektir. Fran
sız; kalmak suretiyle mücadeleye 
devamı tercih eden diğer f'ran· 
sızhnn hakları bittabi mabf uz
dur. Bahriyelilerden geri kalan 
kısım, Alman efendilerinin er.1ri 
altın.da bulunan Fransız bükiırne· 
ti lazımgelen tedbirleri almak 
JQtfunda bulunursa, derhal Fran
:ilZ lima.rılanna gönderilecektir. 

General dö Gol'u takip eden· 
ter müstesna, İngiltere<le bulunan 
Fransız askerleri, memleketlerine 
iade olunacaktır.'? 

Akdeniz.deki Franflız; 
donanması 

• 
Çörçil, bundan sonra, Akde-

nizde bulunan· Fransız cieniz cü
zütamlarının vaziyetini bahis 
mevzuu ctmi~ ve demiştir ki: 
"- Kuvvetli bir İngiliz filosu

nun buhın.duğu İskcnderiyede bir 
Fransız saffrharp gemisi, 4 Fran· 
sız torpido muhribi ve bir miktar 
küçük gemi vardır. Bu ciizütam
lara, limandan çıkmalarına müsa
ade edilmiyeceği haber verilmiş
tir. 

Dunkerk ve Strasburg Fransız 
saffılıarp gemileri Ora.'l'<la bulun
makta icli. Dün sabah, bir İngiliz 
subavr, Fransız amiralına Fran
St% fÜoaunun iki sıktan birini ter
cih etmesini talep eden bir vesi
ka tevdi eylemiştir. 

Bu iki şık şudur: 
1 - Almanlara ve İtalyanlara 

karşı mücadeleye devam etmek. 
2 - Mahdut bir mürettebat 

ile bir İngiliz limanına gitmek. 
Fransız arniralr, bu şartları 

reddetmiştir. Bunun üzerine, İn
giliı.: kumandanı, saat 17.58 de 
ateş açmıştır. 

Strasbt•rg tipinden bir sa.ff ı" 
harp gemisi ta..'ırip edilmiş ve ka
raya oturnıu§tar. Bretan}' tipir.
dcn bir saffıh<:rp gemisi ba~mı~
ttr. Diğer birisi eidd! hasara uğ
ramı~tır. İki torpido muhribi ve 

bi rtayya:-e gemisi, ya batm•§ ve
ya yanmıştır. Str.ısburg veya 
dunkerk saffıharp gemilerinden 
birisi, limandan ~ıkmaya muvaf
fak olmuştur. Tayyc:rel:rimiz, 
takibe koyulmuştur. Bu gemiye 
bir torpil isabet ctmi~tir. Bilaha
ra diğer bazr Fransız harp gemi
leri bu saffıharp gemisir.e iltihak 
eylemişlercfü. Bizim gemilerimiz 
bunlara yeti .. eme<len, hepsi Tulo
na varmışlardır. 

Dıınkerk'ni aylarca istimal cdi
lemiyeceği ka::aatindeyim. 

rransızlar arıısında ve liman
da ölülerin cok olmasından kor
karım. Çünkü çok ağ'ır tedbirler 
almak mecburiyetinde k<ıldık. 

İngiliz gemilerinden hiç birisi, 
toplarının kuvveti ve hareket ka
biliyetleri bakımmdan zarara u~
ramamı~lardır. 

İtalyan donanır.ası, ihtiyatkar 
lir tarz.da, muharebe dışınd:ı kal-
mrştrr. 

Akde:ıizde hakimiyetimizi iLa· 
me icin lüzumlu tedbirleri ala.ca
ğ1z. Fransız donanm.asır.ın büyük 
bir kısmı. ya elimize geçmiş veya
hut muharebe harici bırakılmıştır. 
Bu donanmanın Alm.:ı.nlara teslim 
edilmesine mani olduk. Bazı 
Fransız gemit~ri açık deni7.de bu
lunmaktadır Bunların Almanla
rın eline düsmesine mani olmak 
için Iazrmgelen her şeyi yapma· 
ya kat'i surette azmetmiş bul;.ı
nu~foruz. (Alkı§lar). 

Hareketimiz hakkında bir hü
küm vermeyi, itimatla, parlamen
toya bırakıyorum. (Şi.ddetli alkış
lar). Hüküm vermek hakkını, 
millete, Amer~ka Birleşik Devlet· 
lerine, dünyaya ve tarihe bırakt· 
yorum. 

Men1leketimizi istila 
edilmiş göı·meyi 

beklemeliyiz 
Şimdi, yakın h:tikb2.lden bah

sed~ceğim. Hücuma uğramayı, 
hatta memleketimizi istila cdil
mis ~örmeyi bile beklemeliyiz. 

Gerek İngiltercyc, gerekse tr
lanclaya düı;ma.'11mı7.tn yapalıile· 
ceği hücumu tardetrnek için eli
mizde olan bütün hazırlıkları ya
pıyoruz. 

Bütün İrlandalılar. din ve par
ti farkları gözetmeksizin anlanıa
hd1rlar ki İrlandcı bariz bir tehli· 
keye maruzdur. Bunlar hakların
da açık bir fi::ir edindiğimiz me
selelerdir. Bu hazırlıklar bizi tia
balıtan geceye kadar mel}gul et
mektedir. 

!'/f üttefilclerimizden 
yardım istiyoram 

Haşmetmeahm büten tebeala· 
rma, müttefiklcrimi7.c, atlantiğin 
iki tarafındaki bütün ~amimi 
dostlarımıza hitap ederek onlar
dan ikti.darlarında bulunan lfjtUn 
yardımı yapmahrını talep ediyo
rum. Dominyonlanmızia tam bir 
işi.>irliği halicle bulunc1uğumcz şu 
anda s-on dc!"ecc tehlikeli bir dev· 
re geçiriyoruz. Fakat ümitle do
luyuz, ırk:mı'ın büt:in faziletle
ri imtihana çe!dlıJiği su anda par· 
lak bir ümitle doluyuz. 

Çörçil bundan sonra, yüksek 
mesuliyet mevkii işgal edenlere 
gönderdiği mesajı okumuştur. 

İngiltereye kaarşı bir istila ha
reketine tcscbbüs edilebileceği 
günün arif ;sinde, doğduğttmuz 
memleket kin ver.nek mecburi
yetinde kala~ağmuz ha:-bin arife-
sinde, Bajve!dl, yükselt mesuliyet 
mevkii işgal edenlere, vazifeleri
ne r.üfuı: etmeleri ve etrafhrmda 
bir teyakkuz, itimat ve enerji ha
vası idame etmeleri lüzumunu ha 
tırlatmak istemiştir. 

ingili?. hava kuvvetleri mü
kemmel bir haldedir. Ve en yük
se!c kudret kabiliyetine varmıştır. 

Alman harp bahriyesi hiç bir 
zaman bu kadar zayıf clmam1ş
tır. İngilterecleki İngiliz ordusu 
şimdiki kadar hiç bir V2.kit kuv
vetli olmamıştır. 

Propaganda ile 
mücadele 

Başvekil, majeste kralın hiz
metinde bulunan ve yüksek mev
kiler i~gal edenler<len azim ve 
sebata misal olmalcınru beklemek
tedir. Yüksek mevki işgal eden
ler emirlerinde bulunanların za
yıf fikirler dermeyan etmelerine 
mani olmalıdırlar. Ve maneviva
tı bozan, cesareti k!ran veya 'te
laş verici ifadelerde bulunan me
mur ve zabitleri ilan ve icabedi
yorsa azletmekte tereddüt etme~ 
melidirler. Ancak böyle hareket 
ettikleri takdirdedir ki havalar
da, deniz ve karada dövüşmeye 
ve düşmanla çarpıştıktan sonra 
harp kabilivcti itibarivle hasmın 

< llu,ıaraf r 1 tncide' 
ıııo~·nlcrle kap:ılnııştır. Fransız a • 
miroli İngiliz ihturın:ı bıış eıtmek
kn imtina eylediği içln İngiliz fi. 
Josıı, sat•t 17,40 t:ı Fransız h:ırp ge
ınilC'ri üzerine ~ılcş açmıştır. 

Bu tavsif edilmeı hücum karşı_ 
~ınıl•1 Fr:ın~l7. hükıimeli. hıılen Is
kcnderiye Hmonınd:ı lngili7. gemi_ 
leri civarında demir atmış lıulun:ııı 
Fransız filo~u ciizütıımlıırın~, lüzu
mu takdirinde kun·et istimali ile 
derhal hareket etmeleri emrini ver_ 
rni';ôtir. 

Bunrl:m bnşka, lıu hiieuın, cHin
kü mütıeriklcr larafınrları yapılmış 

olına"ınchın dolayı bir kat <lnlrı 
tnl.'nfur bir m:ılıiyct :ırzctti~imkn 
Fransız amirallik rl:ıirP.si, açık ıle

nizde bulunan bühin Pransıı hııı·ıı 
ı.-:cmilerinc. r:ıstlı:r:ıc:ıklnrı büliin 
fngiliz ticaret ~cmilcrini teYkif cy. 
lemelcri ,.e bütün ~·eni lıücıınılnra 

sillıhl:ıri:ı;le nmkabrle etmeleri em. 
rini vermiştir. 
C'.ltl~ rin \'crcllj;'i Bcrlıa,•a Sal~l;yetl 

/lerlin, 4 (.4..1.) - Fr11nsız heye
ti Alın:ın mü::ıı eke koııı i~Yonun:ı O. 
rnn civannda Fransız ,-e lngiliı 
h:lrp filoları arasında cereyan e
drn hiidiSt>leri hildirınişlir. 

Führcr, Fr:ı nsız hükumetine, Fran 
sı;ı: gemilerini ,lnRiliılcrden kurtu
lnmamaları laf;rlirinıfo h~rho\·a el. 
ınc·k ıırlfıhiyctini \"ermiş!fr. 

MUlarcke mul;a\·e'enamesinde de 
derpiş edilııı i' lıulunan bu karar, 
Alm::ın hükômC'finin Frnnsız donan. 
m:ısınd:ın istifr.ılC' etmek niyetinde 
olm:ı<lığını ,.e ancak, Almanyaya 
kar~ı ~-enidcn h:ırlıe iştirakine ma
ni olmak niyetini l:ışıdığını teyi1 
eylemektedir. 

Bunıı mümasil bir !•arar ltaJynn 
hükumetince ele ittihaz edilmiştir. 

Franımı Gemllerl istim üzerinde 
değ-Uul 

Bertin, 4 ( A .. u - İngiliz do. 
nanmasımn Oran limanındaki 
Fransız E(emileriııc karşı yaptığı anJ 
hnreket hakkında nlınıuı malömata 
güre Fraıı~ız r,cmilerinin istim ü
zerinde olmııdığı \'C bu yüzden ağır 
toplarını lrnre!..:e!e .:e!ireınedikJcri 

öğrenilmi;lir. tnv.iliz Gemileri Fran
sı7.ların rnııkahele ctknıi3·eceklerlnl 
lıikrck uz::ık nıc~nferlcn ateş açmış_ 

la:dır. 

Dünkcrk, Pro,·ens hat.tıharp gc. 
milerilc filolilhl kond6ktörü Mo
g:ıdor yakılmıştır. Bu gemiler hAla 
yanm:ıktadır. 

Bretngne hnt:ıhı:ırp gemisile 5 fi. 
lolill~ kor.dü'.dLrü, müteaddit tor. 
piılo YC drni;:.ıllı gemileri f nglliz 
~·er.llıerlni zorlı; .. rnk Akdenize a
(': lın ıs' anlı r. 
ln:;:1iz Gcmil::ri f ransız Sahille

rine Yalda~~muyacak 
Roe:ıe, 4 (A.A.) - Yarı res

mi İngiliz .:janııının bildirdiğine 
güle, Fnr.sız hükumeti, İngiliz 
gemilerini ve tayyarelerini, Fran
sa anavatan ;:;ahilleri ile denizaşı· 
rı Fransız ~ ;-azisi sahillerinde 20 
mUlik bir r.ıesafeye yaklaşmak
tan meııetmi~tiı-. Aksi takdirde, 
lıu gemi ve tayyarelere, ihtara 
hacet kalmaksıırn hüeum edile
cektir. 

s~rbett Fransız Amiralınıo 
Sözleri 

Lnn~i'a, 4 (A.A.) - Röyter a
jansı bilciriyor: 

Serbzest Fransız deniz kuv
vetleri baskuman.danı Vis Amiral 
l\füzeliye,~ bu sabah yapılan bir 
n,ülakat esn:ısınd~. Fransız bah· 
riyesine mensup hiç bir Zirhlınm 
Alman veya İtalyanların ellerin
de kalmamıs: oldı:ğunu beyan et
miştir. Fr2m'•:r: bahriyesine men
sup bir miktar geminin de Gene
ral de Gol'un davetine icabet et· 
ti~ini ilave etmi~tir. Bir miktar 
Fransız denizaltı gemısıntn de 
İngiliz sularında bulunduğum .. 
l;ildirmistir. 
Fran~da hali inşa.da bulunan 

üstünlük hissini duymıyan insan
lar: layik olurlar. Başladığımız 
fiilt hareket. Alman propaganda
sınm Amedkaya vcıair yerlere o 
kadar gayretle yaydığı yalanlara 
Ye şayialara kökünden nihayet 
vermeye kendiliğinden kafidir. 
Beşinci kol tarafından yapılan ve 
bizzat sizin bile İngilterede dinle
miş olduğunuz bu yalanlar ve şa
yialar, arasında diyorlar ki Al
man ve İtalyan hükCtmetleriylc 
müzakereye giri~mek tasavvurun
da imi~iz. 

Tatbik etmeye mecbur katdığı
mu; t:n şiddetli ve en vahim ha
reket bu yalan şayiaları t-:ı:mn:.iy
le tekzip etmektedir. Hayır, bay
lar, hiç bir suretle müzakereye 
girişmeyi düijünmiyonız. Hiç bir 
sulh yapmayı dü~ünmiyornz. 

Bil~~fa, harbe elimirdeki bütün 
vesaitle ve son siddetiyle ve bizi 
harbe s.okan haklı gayeler her hu. 
susta tahakkuk edinceye kadar 
devam edeceeiz.0 

birkaç harp gemi$i de tezgahlar
dan nidirilerek ikmalleri için a
meleleriyle birlikte emin bir yere 
götürillır.il~tür. Diğer Fransız 
harp gemileri silahtan tecrit edil
miş oldckları halde İngiliz liman
lannda bulunmakta ve Fransı:!: 
bayrağını taşımaktadırlar. 

Vis Amiral Muselier sözlerine 
şöyle devam etmiştir: 

Gayem, Fransız bahriyesi bay
rağının şerefini kurtarmaktır. Al
man veya İtalyan hükumetlerinin 
ellerine Fransız donanmasmrrı, 
kısmen dahi tesliınir.i talep etti· 
rebilecek hiç bir vesile '·ermek 
istemiyonım. ümit cdC'rim ki her 
kumandan. gem.isini düşmana ~es
lim etmekten i;;c, berhava etn-e
sini tercih edecektir. Bütün b:lıl
liyet \'e kuvvetimle rr.üttefikleri
miz İngilizlerle t~riki me::'-"i ede-
ceğim. 

Vis Amiral Mustlier, serbest 
olo.n Frc:nsız ticaret p,emilerinin 
bir kısmının da em ine gir::ıck ı.i
zcre olduğunu ilave etr.1i~tri. Em
rine geçen Fransız gemilerinin 
seyri seferinden tahassül ed~ce~ 
paralarla, bazı gemilerde müsa
dere edilen çok kıymetli hamulc
lerden miitevellit melıHiğlar sa
vesinde, kuvvetlerini uzun nıü-l
cet idame ettirmeye k.'.ifi p:ı~;-ı 
mv~ut olduğunu bildir:niştir. 

rnınsız Ge•njlnf Xr natl.!:r? 

/_,ondra, 4 (A.A) - Bir ueniı 
ınüteha!>sısı şu izahnlı \crınch:e

dlr: 
Fransız filosundaki esas J(t'mile

rln adt'di halen 160 e lıallğ olmak
tadır. Bu mükemmel bir filo, mii. 
kemmel bir harp mokinesidir. Hıır· 
bin başlangıcında, Frııns:ının 5 bü
yük zırhlısı vnrdı. 1n-;a1an bişmi) 
olan Dünkerk Ye Stra~bıırg zırhlı

ları da hu rakama dahil bıılmrn. 
yordu. 350,000 tonluk yeni lnı:ıılit 
ve Fransız zırh1ılıırmııı oks0risı 
diln~·anın en modern \ e cu seri 
7.ırhlıl:ırıclır. 

Fransanın bundan lıaşkıı S pus_ 
luk toplarla mücehhez beheri 10 
bin ton!uk 7 kruYoıörü, 6 pn ... ıuk 
toplarla mücehhez Ci hin ilfı 8 bin 
!onluk 12 J..nıv:ızürü, lokri: rn 3 bin 
tonluk :~:ı kiiçi(k krurnzürü, 37 :111r•t 
refaknt gemisile bun:ı benzer ldi
çük gemi, 77 denizıılh vtıpurıı, lıir 

tayyare S.?misi, bir deniz tayyaresi 
gemisi ve büyük bir muavin geını 
filosu mevcutlu. 
Fransanın harp esnasınd:ıki ıle. 

niz zayiatı Dünkerk h:ırckatıncia 

koybolan 7 destroyer müste.~na ol
mak üzere, cüzi olıı1115hır. Duna 
rnukr.bil 7 destroyer lınrlıin tıida. 
yetinde Fransa lezgrthlnrında inş(l 
halinde idi. 

Ankara Haberleri: - -
Fon Papen Anknraclan 

geliyor 
Aıık:ı.ıa. 4 (Iluııu11i) - Alınan se· 

Ciri Fon Paı>cn lstanbu!a haı·eket etti. 
İsla.syonda şunl!ll"ı aöylecü: 

- Hükametimden alu•R~m müsaa
de üzerine ve isUrabat mcı.ksadile la-
tanbula gidiyorum. B:ı.:ka bir seb.-p 
yoktur. 

Ankarada bil" otobüs 
devrildi 

Ankıııa, 4- (Ilmımıl) - Kadrinlr 
idaresinde 25 sayılı bel~diye otob ,_ı, 
ba.hçell evlerden gelirken lstıui~ o 
meydanında Ulus meydanınd.:n gc· 
len otob11se çarp:.namak içln mru:: .. ~. • 
yapını~. bu sırada yaya kald:r;.r.ı.:ıa 
çıkarak devrilmiştir, Altı kl~l y<tr;ı

lanmtetır, Bclecliyc rc!:l muavini va:;a 
yerine gelmiş, halk birl1mıi,, ya.r.Ll 
!ar tedavi aıtmıı aJwmt~lır. 

İst=ınbul Radyo.: -;.1 
Anl<ara, 4 (lfa6U· 0

:) - t t· ;-.hl 
radyosu A~stos ba~:nc!a t ... " • 
;eçcecktir. r:.adyc müdtirU r'-'~t ~ il 
nlr bir heyetle tetl:ikııt yapmak Uza 
re yakında 1stanbula gidecektir. 

Spor müfetti~leri 
Ank.ıu-.a., 'l (llu&usi) - Yurt d:ıhl· 

llnde son ynpılıın ıırıor te~l<llitını trf. 
tlş için beden terbi) cı;I ı;enel direktO. 
rU General Cemil Tı~er, 'l:"Jı3.lar ret· 
sl CellU, Federasyon ı'Clsl Ziya. n1u;ı
tcl!t istikametlerde olmak tı:ı:cre Cu-
mnrteslye hareket edeceklerdir. 

ıngihz abluka Na
z1r ının sözleri 

Lundra, 4 ( A.:1.) - Rüytcr: 
Umumi harbto lngiliz ordusu ile 

ltalyado horb etmiş olan \'C ltalyayı 
çok ·sc'\"en D:ılton, aş:ığıdaki beya
natta bulunmuştur: 

ltalyanlıırın Almanlardan evvel 
tıktı setime riıcu tıleceklcrinl zan
nederim. ltnlyanlnrın dnha iyi his. 
leri ,.e !!ltrefi bir mazileri ,·ardır 
\"C naturalannda ne•f'i bc~er düs
ınanlığı l'oktur. ltalyaYı cİavanıız;n 
ha!A bilkun-e mevcut bir müıtcl i'. 
Id adelmekteyfm. 
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f 1· Japo~ tazyiki karşısında - - 121 araga 1 ç ..1 . 'L. J o kadar neşeyle gülüyordu, ~e tirmek çalışmaktır; temla •e na. 

R0~!'...:•=:.:o: inue geni c.enirler uoğu_gor :~~~üm:~u~ıı~J~e .:::\:~1~e:~:; :::!~r~~e~;:~e;a!~~~n~: 
~~ 13 Niaaa 939 tarihinde Y alkışladı. Tabii, onun bu dnetine haklarla ' ·ecibelere raıı olduiu sOn, 

.-;:..oı:n .:r:-:;.,.=- Birçokları komşu memleketlere büyük yollarla bag"'landl ~~~!:~,e~~~:~:~~1~~~ı.h?es1~!~ ~l:~ ~::1:\~:~:~~r j~:::t:.rn:e~~; 
.........,_ ..,...tiden fen- hetçe eski toprağa bnith idiler. Fa- hayat o zaman başh)'acak. O uman 

hb Wr bll'llfiaa AlmJ& ile lıir Japon)'• jkf seaeden daha fazla Japonların elinde oldultı için bura. mavnalara ve sallara tahmil edile kııt, küçük ve büyük çocuklar bu bir kısım insanların çocuklan dl. 
~. lllla. Wcada .-.:.melinden, bir samıuıdaoberl Cinle uJrqıyor. )ardan eraak ve mllbimmal nakli. rek lravadi nehri ile Çin hudud~ hikAye:rl ne kad:ır merakl:ı dinle. jler bir kısmın coculdannın biame-
::--.111' •·- Bu bll)'lk barekAt emuında Ja- Yab )"apıJamamaktadır. Onun için- içine nihayet ham kamyonlara tah- miılerdlt Kim bilir, belki yarın on. tini görmeAe veyahut keyfini et. 
lr.ir tu.ftaa F ... MNll orbMlan PonlH Çinin bJr çok fe)ıirlerlol dir ki son altı aydanberi Cinliler mil edilerek Çunkinge sötürOlmek- larda da büyfik Te şanlı teşebbüs- lendirmele mahkum oJmıyacak! 
ol • fr llt ft .... ......... uptettiJer. Bahusus tlmalde, orta. yeni idare merkealerile Hindlçinl tedir. Virajlar çok ve yol pyrf, tere 1tlrmek arzusu u~ anırdı. Meç. Ömürlerinin bu parlat akpmın-
llia"'M.=:i::.'r'!:!i.!"~-.:: da ve cenupta en mamur Te ıeqln ,.e Hindlstanı ballamak anusuna muntazam ve natamam oktuiundan huliyet tohumu atılmıştı; o to- da, ıtatyö ile Nan·an, bll,ok bir 
-.;..._ Rwıa .......... g.. yerler Japonlann eline dllJU!. Cl.. dllşmil'1erdir. Biltün bir ~aç ay ev- azim nakliyatın arkasını almaja bumdan efsanevi bir kudret mab- ılllAlenln muhterem reisleri ohnal}
~ iat IW m5d••le edıc .. iine ain fkbsadl cihetten belkemllf o- Teline kadar Terilen malCkmata gö. meTcut kamyonlar kılfl selmemekte. sulil yetfşecelf muhakkaktı. tardı. Onları .bu meTkfe çıkaran 

- •-- • tan Pekin - HankOT - Kanton de- re, Cin hilk6mell milyonlal'Ca ame. dir. Çin llükümeti lnılllereye ve Umumi he)·ecan içinde Benjame. kahramanca yaşamıı otm8Janydı. 
teclir~·· ...._ileri........ mfryolu zaptoJundu. Bunun netice- leyi bu yollarda seferber etmif bu- Avrupa)-a mümkün mutebe çok nln sesi )'OkseJdl. Din tl\rlü mihnet ve meşakkate ıö. 

D-_ si Çin hilkOmelf timdiye kadar Junuyordu. MeselA 1..ançovu şarki ham kamyon sipariş etmek lhliya- - Evet, net! Ben · trideceJim... ıüs gererek, entellere ve acılara 
•-...ara _. takMld&m e- colrafyanın tanımadılı tç şeblrlere Törklstanın merkezi ol&n Urumçiye cındadır. • Beni götilr, beni g6türl katlanarak boyuna çalıfıp çabala-

clea •:rlarda Wr Aıa.a iatiliama "eklldl. Orada mukavemet etmele baiJayacak yolun ln!Jasında 600,000 lştc .Fransız nıa•ıöbi"-·eıı·nden Fakat Dominlk sözllne devam e· mı,, çok zllrriyel l·etfftlrmlı Te çok 
...,.... -"L: -=-::-'-- 1°di. Ba- ... " " • •- •--- bafladı. ve Cunkinst HJndistanın l}arlnnda- sonra uzak şıırkla harekete geçen db•ordu. Maty61e dönerek: şeyler ya"ratmıf otduklan için, ha. 
ııa•1a ıçindir ki~ 1W niuam- Yukarıda bahaettilimlı mıntab. ki Blnnanyaya ballayacak ıose yo. Japon donanması bir tarattan de- - Hal Bili1•or musunuz? Babam yallarının sonunda bir nevi ululu-
- 1aailtere ft fl'MI& Roman,.. lann itpll Cinde yalnıs askeri ba- lunun tnşaıında da 150,000 kiıt kul. niz kontrolunü ve diier taraftan mallkinemize "Matyö Çlftlili" un. Aa ermiflerdl Çok ~efalar hıçkı
h ~ ppeap llir tur- klJDdan delll Hdısadl bakımdın dı lanılmrtlır. Çinin bir 1''ransız milstemlekeal 0 • vanını verdi. Sizin bu çiflliii na- rıklarla lllamıılardı. Sonra, ihli. 
t-qzF haMımcla pnnti Yft"clil•. veni bazı hareketler meydana 19- Bu yallar bittikten sonra bunla- lan Hindlçlnl ile al6kaaını keım·•e sıl kurdulunuzu, elllem ıfze sil- yarhkla beraber, kalplerine ı0k6n akat L4..l!--l.....L_ 1-L: • ..&. Al-- # "'l' -...-_.... _,.... _.. lirmlfUr. Ezcümle lçerlere çekilen nn mllntahalannı blrlblrine ballı- çalışmakta ve hu suretle yeni )'a. lerken, size deli derken Te alalnle Aelınitti: Muvaffakıyetle blf&nlan 
~n Roa.nra ft Jlelkanlarb tıükömel oralarda asırlardır imar yacak diler fOSeler yapılacaktır. Bu pılmış yollar üzerinde Çine erzak açıkca alay edt>rken, ~izin s:ırsıL vazlft>nin verdili ·aükün, yakın o
İldısadi münuelletlerinİ artbr- edilmemiş bulunan tarihi fehlrleri yotıar şimdiye kadar medeni adam ve mühimmat nakline mani olmak ınaz bir imanla çnJıştılınıxı her lan ebedi uykunun tatlı •O"nul 
tnaya im.r etti. Bt1hesu abhı- veni baştan yapmaya koyulmuştur. lann ayak basmadıklan ve coiraf. istemektedir. Bununla beraber Ja. zaman anlatır. tik 6nce baham da Fakat '81'811 bltmemiıti. Simdi eo. 
ıı.-. IOlln, biU.ı• a-,.. Bir taraftan bu lfehlrler tanzim e- ya Alimlerinin bilmedikleri bir ta- ponlnr ffindiçinlden mllhlmmaı halk ii merhamet Te ala7lanna ay- cuklarile torunlarbaı doldOl'U7C>I'· 
hlQ P9trol 7anbaa mühim llir ...... dilirken diğer taranan Hindlçinl, kım sahalardır. Kesme kayalara nakline mani olsalar da mücadele- nı derecede maruı bhnııtı. Hatıl taı..sı. 
~ .ı.tı. A,.. aaaan4la Balkan- Birmanyı ve Hindlıtana dolru da kuma kQrek tesir etmedlllnden ye azmetmiı, olan )'eni (;in hnka. fimdi bile Nijerin taııp k6ytlmlbll Ve Matyi He Mal')'anın beyaz 
-m Zll'lli -'ıaalleri de Alman- yollar yapılmıkta; fehfrler bu yol- ekseriya dinamit kullanılmaktadır. meti SoYyet ~us)'a Te İngiliz mlis. sllrflldemeıinJ n:rahut linlln birin.. aaçlan albndakJ nurlu l{iaellikleri 
1an •tkulw.rcnha. lar nsıtaslle diler komşu memle- Diler taraftan RanlOn Ye diler 1 temJekelerine bir fOk yeni yollar de aencilere aJ:rafet olmamızı ~lr- :rıJlann aöndilremedllf MTı.llerin. 
~· deniz JO(larimn ka· kellere batuanmakladır. Ba harekl-t limanlanna ihraç edilen harp mat- daha J"aPhrmaktadır ki mftblmmat li)'elller •ırdar. Fakat hiç kork- den pliyordu. Şiipheatz, kendile

.....,_,._ -lr=MI S-llmn)arda Te faaliyetin en mtlhlm sebeplerin- zemesl demiryoJa ile tlmall Bir. badema ba J"Ollarda nakledilecek .ma)'Onıa; bla de alala llbl masat. rlnin de baaan kabul etlikleri Bibi, 

._ ........ llir salla clnreti ida- den biri' ı,udur: Sahil mıntakaları manyaya nakledilmektedir. Burada demekUr. fer olacalız.. ÇClnktl adm Te imanı- çocuk :rapmak hususunda makul 

._ etme,i airuetine ..._ man- . mıı kuyteUldlr. Orada yenl bir ta. haddi atmıflardı •• Füa,t netice iti_ 

ilk ......... letihul aahalamnn M • f • k · k • f l bile türeyecek ve onun ulu atalan barile haklı çtkmamıflar nu1dı' 
..... p ....... ...,, uhwi halini aarı ve 1 tısat ve 1 olan ılzler her zaman derin bir Çocukları kJ1111enJn maim• el aut-
...... .....,., .... -clde:re - _Mas•J••. er: UYIJl ile anılacaksınız ... Şimdi bO- mamııtı. Herbirl kendi maltetlni 
'-hbıf ola aaaltmilıi -imit edil- - . y6k annemle bl\yllk babamın sılı- kendi kuanmqtı. Hem de mem. 

hlldik ...... nhebm eclellilir. 1 er,. şe h r 1• m 1• zd e lhtı•kar mesele• baUne Ti Afrlkanın ortasında on. tekelin ambarlan bot dunırkeıı a._ iclll ~ ........ p.. Jardan dolan yeni nesUn prefi· fazla mahal toplamak her llalde 
...... , .. m ..... ..,..._ 1 · d 

1 
ne lçlıonmı. fayduıa delilclL Bir ~ bod· 

:!_•dıil .... ......,. ... ..... • • • arın 8 po IS Mat~.,..,. kalbrak. ülrek bir bin fhtJ,.tUrbklannı )'eDmek lcln 
._....._ ., .... ikbwlt ....... u· ·nı·versıtedekı merasım yarın yapılacak ...ıe: böyle dDştlnceslalere bflytlk lhtb'aç 
......... ifaM etlill w De h lk - Sıhhatine yavrum. Ollum Nl. nrdo. Oıılann dzel baml1eU aa. 
~ ............... ~ po- ve a kolanın, kana Usbetln Te onlann rulnde nesll artar, llrblblepr, Ta· 
litilnı- ....... ,_.. rant rat- Yarlf Vekili Huan .1.U YDı:el I en·elki akf8lll Tekirdalına •itmiş. Bilhaua ihtikir i•Je..ı ile •tT8flenııden dota. oradakilerla tan fh:ra olurdu. 
ta. ,..,,.__ WsMhara ...,. diln ubahkl trenle Ankaradan pb- oradaki oarap fabrikasını tetkikten , .. , heplinin abhaUnıl .Yanntl ,.. on- Fakat, Katı& ne Karpnın ba:ra. 
Pz- fa fı P•• ld Ra rimile selmlfi iıtu:ronda kendlaL sonra pbrlmlze dfinml\ıtnr. Velı:.11 mefCUl oJmak Gzere yenl bir dan aoal'lkl nesillerin ıahbaUul la daba bir fedaUrhk yapmaları 
lcnlmrl _. ıll • ..__ Al- ili nU manini, OnJTenite rektGril dlln de inhisarlar umum mftdllrlll- polis pbelinin kundmuı husu- )facyan da a781a kalkarak: iham .ıcu. Bir 97 aonra, Domlai. 
W7ll • Wr ani NJim ~ " maarif mensuptan bl'fllamı.. ilinde meffDI olmuı,tur. •unda tetkikler yapaldıp yuıh- - Cflmlenbfn anneleri, bnlan IJn lllmld ,...,...... .,_..t. Bea. 
haul olda. Romanya bu istika- lardır. DIAer taranan tktısat Vekili Hl\ı1. yor. Cidden yerinde ve fayduı ve kıılanaın sıbhatinet Kabil ol- Jamen, 0 meçhul.,. Ulak Otalann 
aneti alclıktaa IOFIJ'a garanti baki· VekH bir nıuharrlrlmlze ~unları nü Ç3'kır da diin ~abah Ankaradan derhal görülecek bir tqebbllat 1 duğu kadar cok saadete erişmek yenilmez caılbestne bpıJIJlıaı Ye 

katea ,..ı. W. • .. .. • SÖYiemiştir : şehrimize selmiştir. Bir kaç gün İşin ehil ve mütehassıs memur- için kabil olduAu. kadar sevip do. bu cazibeye karşı duramıyaoelmt 
t.W.W ... ,, I&. ll7UI DUlllQlf .. _ }lnhenttecle Ja,pılacak dip- burada kalarak tetkiklerde bultın~ ı.a havale ~-- tat~ts turaeak olan blttln kadınlann llh· anaealle bUuana ltlraf ettL 

rnn._ ...... ......... loma ıevıl merasiminde bulanmak caktır. dlı.a çok koiaylaftllaeaktır; n haline! - SeTıill babacılım, clc1 uae-
ı...,_ ............... Ror illere treidJm! lstanbulda bldılını U • •ted kam 1 hiç tliphe yok Jd bu tefldllt re- Kabil oldalu kadar eot su.dete cllfm, benim DomJnilde beraber 
,._ .......... ...._.11 1- bir kaç llln sarfında fınat bulduk mveraı e p ar ait bir tq1d1lt olacôtn'. Yll- eritmek tçtil kabil · oldala adar ldtmekllllme mOlaade edlnla... Vlc. 
laltleria de _,._ n -- ça muhtelif maarif meselele~ 'Oni•enltede ukert kamplara nu, ba bahiate phdn piyasa ve çok dolumıakl Ha)'lta inanmanın da11l1Dla epe:r mflcadel• ettlm; bu 
ifade ebflittir. meyal oJacalım. İmtihan netlcele- buıilnden Uibareıa baflanacakbr. baDan aJıı Terit 'ftZfyednl ga~- ve onan tflkenma lylllklerlne lfl- yqta afllerclen a:rnJmıra llnllm 

Dia- lmaf• .. prantinin rl Oaerinde tetkiklerde bulunduk.. Kamplar llnlnnlte bahçesinde o. 8n0ne cetlnfilimls vakit, yeni •enmenln p.badetl Jıte budur. Gil. ran olmu:ror. Fakıt De JaPIJllll, 
ı...._.,. aln .._ ettiii Wr tan aanra bu bıısuıta ılıe lbım ı• lacakbrl fUbenin birçok mGfldllltJa Jmr. ıellilln biricik nllmunul ana, ıs. çok mmtariblm- Bu emel benl ke-
..._ .....-.. Ba ..... ela Ro- len iubatı Terlrtm !" Okul kitaplarına zam plapcapu dUttlneblJlrfs. Biz- tikballn mutlak ·banisi dolw'Pn· mlri)"Or. Gitıpeuem cu llkmbıın. 
... Sadece vekll bh::az rahatsız oldu. • lım cak ce, bu polialerle haJJr cenit illik- lık~r. Dlln:ranın en bQyOk takıllp. dan 61ecelim. 
:::Wil.... ~:.=:. ferapt• t-..:ı. lundan diln hiç bir kllltfir mllesse yapı ya yuta elbirlilf ederek ÇIJqma]ı. çııı, terakkJnln en ıay)'UJ' ameleal, ihtiyar .kan koca, bu lklerl 
._ D--~ IİIİDİ '"R';. sesini liJ"aret elmemittlr. 'Ontversı: Maarif VeklleU umum netrlyat dır. Bunun için de halk, hlç bütün medeniyetlerin ana•ı, her kalpleri llllıyarak dlnledller. U-
111 ~ pnD • . lede buaiin yapılacak olan mera_ mlldllril BaJ Faik Refil okullann cOçlUk çekmeden w Jdllfete asnn ılnesine hakikat ve ada&eUn kin bu hat.er1 .mqbur dyalet sa. 
l:l.'11::!.a~ ~;,:U.!!:.~ sim de yann saat ona bırakıl- kllap ltlerile meŞIUl olmak Te deT· katlanmadan tqldUta yardım fethi için mlJ:roalarca aelll, aı; n nllndenberi bekledikleri için bar· 
dir. ........ ----. .......- mıştırl Jet basım eYinin faaliyetini tetkik etmelidjrl asi d6ken bep o mllthlf lmYnttlr. rete dQfmemif}erdi. Otekl çocıikla.. 

• l._ntere IPa _,.,. ... inhisar ve lktı··t tlzere Ankaradan şehrimize gel. M--Ut bir ar'---'---·- bir Tarihin ka)'delllll Witün terakki· rının hepsini •erdikleri. halde ODU 
~ Rom.ara .....:.: L.::-::1. • - ~ --.UP&olli l -- _,,._ Vekilleri miştlr. Bu sene okul kltaplannın fotoğraf filmini bir dfildrlndan er, dalma adedi colalan insan yanlannda alıkoyduklan iein keo-
,...._ .. Jollan Gariade maba- llyatlanna zam yapılacaıı hakkın. klltlelerinin aaadet aramak için dllerinJ kabahatli addedl7or, onan 
'- ...... olma lııir aabachr di,. Şehrimizde bulunan lfimrilk ve da ortada dolaşan tayfalar tamamen 120 kurup, aynı mente mah ayaldanmalarından Deri ıelmlftlr. bu anuıuna kartı ıeJemiJRCeklerfnl 
~. Ba .... fiDw'"kı in- inhisarlar Vekili RaJf Karadeniz de yantı,tır. bqb bir dUkki~n da 70 ku- Yannın da medeniyetleri, dllnkil. anlabyorlardt. lhtiyarlıklannın bi. C':: iclfl _... ..._,.,ıjpti mu· rup alımttır. Harpten enel 60 ler slbf, kavlnılerhı kaynama11ndan ricik emeli ha . sonuncu e•1'llan 6-

-..L.._..1!- T k h I 8. kunıt olan bu malda ihtikar ,._. d 1 •wwww. Ba ...... opra am su 1 M . h o acaktır. Siyasi mliınattan son- ınneeye kadar aynhnamaktL Fa. 
~, dı clr ld a.ktMir ol- • r usevı mu • ~~ ~ıa:~ ~= ra iktısadl milsavat elde edilecek, kat obur bayat buna da mOuade 
.. ,.... hWlr• ....... Roman- ı · ı· · ı-· ..... ,._.. senetlerin mfinaatp bir tında tat. etmi)-ordu. 

~- ·• • .... lunbtlere erı o ısı tekı·r1· mahkOm oldu :n m':n!:~~:p·~~'!:: simi nihayet kabu oıacet, .,e mec- Derin bir stılr6n hilkllm stırdll. 
---ıa ip. ..... .....tor- hart çalı'8la tekrar şeref mevkllne ve nihayet llılat)"G alır bir sesle: 
... _,..... hı ••• IBicWaale Muhtelif noktalarda 500 I!_ 2 ıul ettirmelidir. Aksi takdirde konacaktır. Calı•maaın imanlara - Git evl1dım. ben senJ tuta-
--= •AL ura ceza, aene foto"-' filmini atma- belld hiç c w. buida üba' y• .. o .. ~- ~ - ceza olarak teklif edlJdflH dolra mam, Hayatın _,i çatırdıtı tan. 

Ul&-L.L,_ ._ y m -ına a:&--:ı- dllaOne-'-cek o'-- memunm, d .. -'T-~~ .,..ş la Pet.a idi- ...-.un .., -,- 'JaD eilildir; o billlris bir tandır, bir ra git ••• Bu akşam ölecelhnl bll-
·~ llMt etmlll lzıerlne batladı Galatada ıtrl:rat tlcareU yaptılı 1 bu ihtikln te.bit edemiyecetı asa!etUr. ,.e nimetlerin en kıymet- Keydlm, yarına kadar beklemeni ri.. 
~~da ...... llir "'6t ile Toprak mabaullerl ofisi biltün sırada lnslltereden kUosu 300 ku- ,_m_uh_•k_ka_ktı_r_ı ______ ,.. ll!idlr! İstikbali yaratmak için da. ca ederdim. 

ft UU..- lt..ı eclecıelı mıntakalıırda mOstahsllden bulday rota 8 ton kalay ıetltterek bunun ima işll1·en dünyanın ruhu odur! Maryan söze atıldı: 
~ ka"'8tl.e brp lnsilte. mfiba)·aaSJna batlımıfbr. Ticaret bir tonunu 400, ıerl kalanını 315 Kunet. ne,e \"e sıhhat yalnız onun - Niçin derhal ölmüybnıll7 Hlo 
.._.. ~ aleeall tllari1a edil- Veklletl yeni mllbayaa firatlannı kunıp satarak lhtiUr yapan Ro. Halkevindeki motör mabsulftdOr. · Dllnyayt çocuk ıe- nutfen .a.hi/eul reulrlnl%) 
"'eki ulr. ıreçen )'ıldan 20 pıl'I raıta teabll beno PollU adlı UuaevlnJn diln ııe- kursu 

3-td AW nh: ......... p.ı. elmlı,tlr. Ofis mllbaya1I merkezleri. kizinci asliye ceza mahkemelfnde. 
~ ~ hın dtet bpla Rcım al 71 ,. ı;ıkarmışbr. ki duru,ma11 nlbayeUenmıflir. Beyotıu balkevlnde açılacak motar 
.,. - knlcla IÖltwilm u usi- Ticaret VekAJetlnin muhtelif mın Mahkeme, Musni tOecarın ıuçu n dlrekat)'Oll ırnnanma kunUD& titr-
~ .Jllldll.. 4 

takalar için lesblt ettlll mllbayaa na sabit ıiirmilf, bndlılnt 500 lira kaç g1Jn urtmda eW klf!dell fazlıl 
~ıt... ._.. .... bıllak fl:ratı ıunlardır: Para cezasına •e 2 sene Eald .. hlr. ldm8e yıwlmıfbr. Kun u Temmuz 

Nl01~ ,_....,_ ip. wkt..&r Cenup Te Çukuron mıntakalann- de snrıtın yqamata mahk6m etmit. da açılacaktır. 
a:.. ~~ - 1 da ....... edec:ıek· da .kızılca buldaylar' kunıf 10 pa_ tir. Suçlunun me.kuf kaldılı ber 
:::, ~ ..... da .. nulLlaJl ih- ra, sert Te yumatak buldaylar ' Kün •llrdn ceıuınm 3 sOnOne ... 
- eb , \Mir. karat 20 para, ekstra balda1lar 5 :rılacak Ye bqka bir suça )'oksa, 
_ SADRI ER'tlM karat. diler mıntakalarda mahl61 karar lemJ'lz eclillncae kadar ser. 

Al:-:~---=:=:::::..=::;;.;;~- mallar 5, kuılcalar 5 kanıt 10 pa- beat bırakılacakbr. 
denizdeki ,ilaplerimiz ra, tetl ve 'JUIDUpklar 5 lı,u~ 30 

Akd para, ekstralar 6 kuraıtar. 
dtıı eııbde babuıan vapurlanmız- onı al'J)a ve yutar ml\bayaatına 
atad hnl ..._.... aluımaktadır· Bu da dnam edecektir. 
,...; .. hllı ditkıt bazı izahata 
11ııııtı llnmtktedlr. Eactımle ,nepll' 
llln Jtlkletint botaltmak için Mar 
'1ıı~ ': lllUklert ıaman Umanı ta 
teıı, b=lllaflardır. YllkO boşaltma! 
1 lllla ~t 16r0lmemlt. blltü 

11aı...~t•lltn muattal bırakıJd ı 
~tır. Slleplerimiı on sfin 
~ -.a.L '!lha19t llarsiIYadakl 
o~~ TUIJetin tehlikeli 
çıJ~ '-kendilerine denize a
riıae S laUdinıılşttr. Dunun üıe. 
selona ....:..._~ipleri mallan Bar· 
tan ·~~dlr. Diler taraf· 
tla ~~Ilı!' Oran limanın. 

içkili lokantalar 
Tarife bugünlerde 

tasdik edilecek 
lçklll lokantalann tarifeleri bu· 

günlerde daimi encOmenin taıdl. 
kinden fıkacakbr. Tesbit edildJ#I. 
ne göre latanbulda 9 tane lftks, '7 
ıane birinci, 5' tane ikinci ıınır 
içkili lokanta vardır. Geri kolon 
ickili yerler Qçilocil sınıftır. 

ŞÖförler yüzde 15 
:zammı az buluyor 

Taksi Ocretlerine öeledl1ece yilz. 
de on bef ıam yapılmasına karar 
nrilmit. bu karar tasdik tçlo be 
tediye daimi ıneümeniae •erılmlt. 
iL ŞolGder yllıde on bet ıanımı Jel. 
fi bulmamaktachr. Bu llteklerlnl 
beledi yere blldlrmltlerdlr. 

Uaküdar tramvay biue
darlan toplanamadı 

Şose veya parke 
yapılacak yollar 

Beledl19 Balıklı • Yecllkule al'UID

dakl 1200 metrelik )'Olu katran .,.. 
olarak ;p.pma;p. karar ~•ermlltlr. 

Kar&kOJda Asapkapıya olaJl )"Ol 
da parke olarak ;tapdacaktır. Diğer 

bazı yollar da aıı"a Ue )'iae belecll,. 

t&rafmdan - olunac&ktır. 

Yirmi )'il eovellıi Vakıt - - - - ·- -5 Temmaz 1920 

ihtikara kartı 
Zaruri lbUyaçtan temin maksa. 

dile fiyaUan tetkik ederek lhllkAra 
mani olmak tlıere Daltlll:re \'eklle
U tarafmdan bir komll70n kurul. 
mnıtur. 

Komisyon Anıdoludan erzak ve 
hububat geUriecek ,.e tnccarlan 

Sab /ı _ ı 

Cuma ICumarte .t 
5 Tem. 6 Tem. 

18 C'emLnet 1-' emıı e"eı 
IU&lt .. , 1 'l ı ııı fC'l 

Valdtler \'autl llôıraru Vıautı tt:ıuuı. 

~ '" ... fll 111 ....... 
Öfle Ull 'HUll •il 
llda4ll 11 tıl 1 H 11 11 8 il 
Alqma_ U6&UMU.MUN 
Ta... Jl "8 1 • 11 '6 1 Ol 
t-aı ' 14 1 11 1 11 • il 

1 eıır.._ ~lıden tnal yo
l nbuı., ...._.~11 ııe~lii'tlnl ve Is. 
&ııl di~ oldutunu telsizle 

Lükı ve birinci 11nır içkili yer
i de tabldöt nyatlan da tesbit e. 
:ı~miştlr. J.Qkslerde 100, birinci sı
nınarda 75 kuruş olarıık konmuş-
tur • 

Uaklldar traınVQJ&n flrkaU bı.e
darJar UIDUIDl hQeU dOD abalı fev. 
Jrallde bir toplaııtı ppacaktı. Bu top. 
J&Dbd& buJımmak bere .A.nbraclan 
Natta Vekllett umunı bllkukiye mQ
dUrtl ile §lrketıer komiaerl de fellrlml· 
ile plmlftl. 1Qtlm& eklariJet Olmad'Jll 
·- •Jds Atulto8a kallnıftır. 

murakabesi altında bulundura-
caktır. . r-------------' 

• 

şr ·gatı 



lMO 

s p Q r - ---------Son Milli Küme. 
maç lan 

ı~~~!e!~!'!ı~I 
tındJL tamir ediliyor 
B11ıaa (Hıuu•tJ - Maarif ekA. 

leli mlmarlanndan &lacft dün '8h-
l•lanbul futbol a}anlı~ından: rimise gelmiş, bu~ün de .. valı R~fik 
lllllt kOme m.çlarının son oyun. Korallnı \'e maarır ruUuur v~kilt~ı 

'·- im hail• Beşlktaf sahasında makamlarında zly_aret etmi!Jhr. Mı· 
..... ·•- k ınar )!acil, YeşılUlrbedeki çini. 
lQı uaç•Fitır.tl ı:o 9 - •. t l lcrin tamirıne nezaret eüecek, ve - ya ar: a ve _., .. uruş ur. p 

-. _Saat ı«r.-ıo Galatasara _ Ve. !ehrlınlzdu bulunan proCesör ros! 

ı • b k T.., k O ~ ıle muhafazası lAzıru gelen kıymeth 
-. a em arı zerenıın, yan b .. k · 
1..ı.- 1 ı r.. r ır il Zi ,8 Ku l ideler uzerinde ıörüı,ece tır. 
-m er -re u u, J • • Bursa erkek llscsi son sınıf ta. 
raakı. B · ı. \ebeleri yedek subay Celilin tdare-

Saat ıa,30 Fenerba~e - eşı - sinde olarak kampa çıkmıtlardır. 
~ bakenı Sami Açıt~ner. • Ineı~J belediyesi, Oylat kaph. 

Yan hakemleri Sımıb. Necdet. c:ılarını işletmek için ruhsatname 

At yanılan tehir edileli :ı'mı~tar. Belediye, bu kaplıcalarda 
O'Sri tesisat \'ilcude ıetrrmek üzere 
Belediyeler BankHındın 20 bin U· 
ra istikraz edecekUr. 

1 tera.muz pazar gfinü ba,.Jı)aca. 
i).nı yazdıtımız t~tanbul i'i at )a
ı'ışlaTı, bır k:ır. ıundenberi )a~an 
talınurlardan dola)' ı koşu sahasını 
llllar istill ettlilnden 14 temmuz 
ıauar atıniine lehir edilmiştir. 

o'!mazsa hu son ncı) ı sörmHdik ! 
n çok ıziz vllcutların. ) atınak

.. o1dalD, Ye yıkna bir istikbalde 
badthırfaln de yıtmata ıidece1de. 
tJ ltn.rı mezarlıtı. o Rekin fstira· 
'httt Jr&şesi, bir kere daha yAdedi1. 
dl. Fakat &lilm fikrı onlara hıç 
.Uımaluk Yermlyordu. BfrJbir1c
rtiuten •>Ti yqı)'abileeetlerini ha· 
tlllanna bile aeUremediklerl için 
8)'111 "1nde &lmeyl umuyorl1rd1. 

Esasen. yetftfirdikJerf ıillAle do. 
.... ebedillle kanşmıf delil· 
ler mlJdl t Blnffllaleyh, oaiar ar. 
tü: lılo &lmf7eeeklerdl. 

- Snllll babaeıjım, elet anne
cdlim. eler litmenem yarµı bara.
ela ha 1Jece11m. Silin sonunuzu 
....,._. onu temenni etmek delil 
18141111 Allah eslrlesln 1 Siz daha 
tot llllWl yapma1111nıs. Ye ben 
H lflln athl yapmak isterim. 

Yeatcln bir di6n olda. sonra 
"*171 Ue ....,_ :bir ellldan: 

- Eftt Ollmn, lit; hühnn,. ,.._ .......... 

• Bursa emniyet imlrlliıne la. 
Yin olunan Hopa emniyet Amiri 
Sait nalfesine başlamıttır. 

• Bursa YilAyetl seferberllk mü. 
durii tekaüde sevkedilmfştir. Yerine 
1.onguldııktan bır müdür ta) in o
lunmuştur. 

• Bursa belediye reis muavlnlljf. 
ne dalmt eneOnıen azasından Fah· 
ri Aksoy ta)in olunmuıtur. Fahri 
Aksoy ayna zamanda betediye reisi
ne de vekalet edeçekllr. 

Taluim Kıılaaı 
'1'aıc.irıı kııtumm Ayupqa mey. 

danma bakan cepbeshıln yılalmaaı 
be'ledl)"Ke .000 liraya blr mDt.üblde 
Verllmflt1. ~ yapılalı 1111' baftadaA 
t~ oldlltu balde mtt.lllt pUp 
paruau )'&tlrıaallUltl. Bu telde sin 
ihale ID11Dfelllh addol\P.l&caktp'. :şur._ 
ll:lçln ya J9DldlD bir mQlı:a,Jede agda
cıak, )'&but belediye tarafmdu yıktı· 
nı.cutır. 

Diler taraftan Taluılm etact,yumu. 
mm ott•...,.... PGffek yollarm da 
projeleri ~. Oellf Plll 
teldlDde olaOk J'OJ1arm .-.u;s Jli'
ml dDrder metre olacak, 1*' Ud 1al 
&l'UIDda ,..ullk ~ ... J'ol 
T&blm ~· kadar uaaacak
tır. Pllıılt • ftdala•• (lbtl ne idi 

,. .... , Cllın'leriDln ha IOD par-

- ~~:Se~ Kısa haberler: 
n bdar çocuk ,..uştirip te btr 
teneeJılf bile uk11711Damat ne llü
Jik aCllarla dolu !>lr keıfi1ettl 1 
ıı.t7& 1ath 16ılerle: 
- Bil' c1Ua .......... .,. 

b••: 
.,..,ıt hQ.nıür bünıür •lhY•· 

"" ...... etti: 
-Yokt Tokl 
h. ıahiJS aDenln artm.wJe .,.._ 

tamn 1ealtlen JnıneOeınneai de-
Ad4L 8a, amn tımllllft nlfiaalan. 
~ blfe\iıt taprı " nhra. 
larlD ~tu Jtartalmasıydı. 
~ IOD!'ll an. aileden sonra 
milJltl ,.. Hara da 'beter- Ve ne 
_...,. bUJA hamlesi! 
Wlla,.auı bib i(dülfi flzerine a

çdmlf ne M)'ft bir kaıfatt Okya. 
DU1arm ttotln serlnlllf, bülr kı
ı.ıanıt IJGl8n kokulan, tatb bir in;; 
liat llM at1ediy01'du. Koca anın 
işlemlf l»lr kıç parça ıo.,ralı üze
rblde ...... JJlr buçuk milyar nB· ,.. ......uı 7uık delil ml,.Ut 
,..,..._ 48ıiılınm her tarafı tf}e. 
tilu; • ı.e, 9dl,.r klfl fenh lota· 
cla )'lftJablHı-. NIU11111 aıfmıyan 
millet.._., mahkbldur; -kil 
dlaJ'Ha bieblr .. Y miiatabr kata. 
...._ ~ ~lftr ve kay. 
"111'. &,.a, dalauı her lfiıı bil
~ 11m•ı ettiren u her ıe1 ke. 
.... etlace. Madtf MeJ"lnl hi· 
mamlı7aıa deala rikselmelidir. 
!ılilletlel'Jn medall ceılrJert. ileriye 

• Romanyadan ıelen huelimllln 
reisi Stınet Berkin dOn ıkpm An.. 
karar• dCSnmllf tllr. 

• 'Vaid-~ Matta ._ .. okP.. 
mezunlın ditn ak;,am mektepte bir 
'feda ıiyıfeU vermiılerdlr. Bu se
ne mektebin mühendis kunmıdıa 
36, fen memuru kısmıadın f8 ta. 
lehe mezun olmaqlırdır. 

• Kıtuya uJrayan Bakır npu
nmchıld hamulelıfn bofaltllm111na 
batlımm11Jhr. \'aka )'erine giden 
tahkik heyeti yarın Umanımııa dl. 
neeektir. Kazada kaptanlann kaba
hatli olduklan anlattlmıtbr. 

Fransızca ders 
Orta mıkte •e llHletde llunaıe 

kalaaJına "' Pransııo1111n Herıet
mek lak")·enlerı mOuıt ..,.:tıe 
fraasısca ders Yerlllr. 

Ana edenler Vakıl mıtbaasında, 
"f'rauuca Oiretmeal" ismine ti· 
fahen Ye)'I llhrlren milracaat 
edebillrler. 

• 
S.7~'MO Cuma 

ıstanbul Belediyesi J 
ııanıarı 

Talunla ilk 
bedcll tıembıat 

Arnawt· 
848,00 48,80 
412,00 8UO 
432,00 3UO 
432,00 82,40 
'32,00 32,40 

0

672,00 50,40 
480,00 86,00 
'4M,OO 37.80 

kO)'QDde Uttlye So.d& 20 numarataj n U kapı N•.b ev 

1296,00 97,20 
3;1,00 43,20 
504,00 37.80 
61>4,00 87,80 
43!?.00 82,40 
648,00 48,80 
480,00 86 00 
304,00 37,80 
620,00 47,00 
480,00 86,00 
432,00' 32.40 
604,00 37,80 
648,CO '8,80 
432,00 32,40 
43~,00 32,40 
432,00 82,40 
288,00 21,60 
sre,oo a,20 
GTl,00 48,20 
571,00 43,20 
576,00 43,20 
604,00 17.SO 
llCM.00 17.80 
aeo,oo 21,00 

.. 
•• 
" .. .. 
" .. .. .. .. 
" .. .. .. 
.. .. . .. .. .. 

.. .. 

.. .. .. .. 
1 lıtbıci Elçi .. 

LQtfi3•• .. 
• .. .. .. .. 

lkfncf Elr.f 
ı.athyr 

lkbıci Slçi 

.. .. .. .. .. .. .. 
tktncl El('l .. 

LQttlye .. .. .. 

" 37 
.. 31'.i 
.. 49 
.. 31 
.. 59 
.. 57 
.. 10 
.. a 
.. 45 
.. 9 
.. 16 
.. 43 
,. 15 
,, 61 
.. 21 
" 63 
.. .69 
.. Si 
.. 11 

" '1 
.. 21 
,, 47 
.. '1 
.. ıs 
., 53 
.. 68 
.. 61 

19 
.. 23 
.. 13 
.. 13 

" .. 
" 
" 
" .. .. .. 
,, .. .. .. .. .. 
" 
" .. 
•• .. .. .. 
" .. 
,, .. .. 
" .. .. .. 

18 
17 
24 
10 
19 
~7 

8 
1 

22 
5 

13 
21 

2 
67 . 
12 
6ö 
69 
19 

" 8 
8 

23 
20 
27 
28 
68 
61 
9 

11 
'1 

1e 

.. .. .. .. .. .. .. 
" .. .. .. .. 
" .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

•• .. .. , . .. .. 
" 
n .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
" 
.. .. .. ,, .. .. .. 
N 

" 
Tahmla bedelleri ile Dk telDtnat mikt&!'lan :vukuda yuab pyrt mea· 

kulle~ atılmalı tıaere teaulldeD açık arttırmaya koauJnauıtur. f1arlaameler 
saJxt n muamelü mUdarlQltl kalemlllde görtllecekttr. !hale 16/7 /940 Sab 
ptl .. t 1' de Daimi Dlctlmende J&pıtacaktır. Tallplerla Uk teminat IDllk· 
1Mls Ye)'& mektuplarUe u.ıe ıtmtı muanen aaatte Dl1ml llDcllmende bu.. 
lunmaları. . (1'1'3) 

• • • 
BeJollu But:Çaaut !cin almae&k 2 &elet llntktl'lk Utııstı açık 'kslUm• , 

ye kcıaulmUftur. Tatunfn bedeli D901lra ve Dk tem1natı 44 Jlr& U kuruftur 
Şa1'bl&Jpe Zabit ,.,. Jluamel&t KUdtlrlUIU kalembıde göl!ltlecektlr, lbalf! 

12;7 /9'0 CUma ıunl 1a&t 1' de DUmt llDellmende yapıtacaktn-. TaltpJerla 
ilk. t-atnaı makbua ff1& aektuplan n 940 )'dm& alt Tlcaret Odam 'lelllka· 
lad1e lbal&.antl dıaa,,.a .. tte Daimi l:DcUmende buJunmaıan. (ısatJ) 

Devlet Oenizyolları işletme 
umum müdürlüğü ilinları 

1daremJs(l.e qık bulwaU pm1 tablpliklerbıe clOktor &lmacaktır. 
Tallp oJaa1anD f81'altJ lllremDek u..n nrala ı.mlJeleril• bb'Ukte 
~ KQ4'UrlUllbll0s Zat ı,Jert llDdOrl8IQDe maı.caat etmelerl ıo.umu 
1*ı-oltm11f. (l'H7) 

Askeri Fabrikalar Satanalma l<omisyonu illnlara 
ü ...._ MMtellf ..._ Dııımlr Mahmr AhPMl'k 

Tabmln edUeD iMdeJl ('181) Ura (80) kurut olaD 41 kalem m'llllteJU 
eı.tta demir mel_.. Aüert 1'a1ırD1a1v t7mDm ll'Udlrttlltl Merkez Batm 
aıma ~ ıt/'1/MO 88lı ltlldl aat 11 te kapalı ama lb&le edile. 
oektlr. ~ (8) .ura llO> Jaarq muJaıNUnde ~ 'Nl'Dlr. Ta;. 
Upı.tD,JDUY&1dsat teaan•t otu (llCNI) Jlra (81) kurufU ha'ri teklif mektup. 
Janm meUtr lfbl4I .... t lf,de.q.dar JroadQcDa vermelerl .,. keadl1erlnlD de 
w aıııı kamnnm 1. " a. maddllıeri1ldel ftl&lkle llOllll8JODcu olmadık· 
..... " im flle aJ•kıd&r tuccardan oldaklarma dair Ticaret Oduı nallıao 
.a. JUSktr illa •• aatt.e acom..,.. ..mtlneaatlan. CMO'l> 

Kaleli Aa. Lüeai Md. den: 

gulelf, Maltepe, Burşa askeri llselerlnln birinci ıı~ıllarına lsteklı 
Ye b8tllt llrm• .. rtllnnı balı olan. namzetlerin seçme ıınavl•n ıo tem
m\JI t40 dn8 mezktr liselerde Jlpılacaktır. Na111UUertn en ıeç 10 
tenımus 940 ubahı saat aekizde mlirekkepli kalemleriyle Ye)'ll hokk• 
kalemler!Jle lfba llselerde bulunnaalan lıtn otunur. (224) (~) 

KA. YIPLAR \ 1 4/::wuı titıu:ı ıcra nı111ııırlaluıt-
\.. --------- I , 938/1112 . 
ına-ıtn elen 11Jında Cumbu- Dairemizin 938/.5112 numaralı 

ADEMi iKTİDAR 
.,. ••a:.••v•c~c&.ICUMC ... 

HDRMDBIN 
Tabletleri her eczanede bulunul" 

ıPc,.. kutu• 125~) 0.W.. ........,, 
Reçet• Jle satılır 

--~---~---~~-- ~~~---------..._~--.....-

. . 

•stanbu Leıazım Amırlrgı satmalma 
Komısyonu liAnlar • 

lTç )'11& oo ııelda blo dort ytız yirmi IMif ldlo kG,J1iD eU a..._lrtu. Ka· 
palı Zarfla ek.Utmeat 12/'1/940 CUIDa stlntl aut ll,l8 da_......... lataa
WJ Lovıtzım AmirU11 Batmaıma 'Koaıı.,.cıaund& J"llÜIO'ldlr. ,..._ beclıtll 
yUz kırk ü( bla lkt 1lla doksan bir Ura J'lrmt bet ~ tJll temmatı INıt 
U"8 56 kurll§tur. Şartııameat 716 kurup lro~ alnat'. ı.teklUerba b
ouat \'ealkaJarUe beraber lekW mektaplanıu eUUtme .aatbldm bir md 
evvel komtayooa vermeleri. (80) (Dili) 

• •• 
Oc: yüz kırk altı btn attı )'Us ktto ııtır etı atmaea'ktır. Kapalı artla ek 

.ııtmeeı 12n /HO CUma pil nat 13 de Topbaııede tat&aı,bUJ &.evıwm 

.lmirügi Batana•ma komtlyODUDda )laprıa.c&ktır. 1'alunln beden Jb Jlrm' 
bir bm ao 7111 oo nra, llk temtu.tı 1*11 ura ao 1tıanqtıır. ~ eos 
kurup koıntayondaa aJmll'. ı.te1dlerfll kaDllDI "'8lka1Ntle .,...._ tıülll 
mektuptarmı elcalJtme 8aat1Ddea tıtr mt ......ı lloadlJw ftl'IMlert • 

(151) (1314, 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Batlkası 
Kurulut l arihi: 1888 

Sermayesi: loo,000,000 Tiirlı Lirosı 
Şube ve Ajanı adedi: 261 

Zirai ve ticari her nt-vi ha"~" m1·- meleleri 

. t'ara .bırıktırenıere lf,880 Lira 
ikramiye ·v eriyo·r 

l.ıraat Uanka&."lınde kumhıtrall "e 'I.. ,._..,ot hM&~la. 
rmda en aa 50 llraıtı huhmanlara •umNte t ~fa \'eklle.·iıi 

kut'• ile aşqıd•kl ı•IAnM g4tl'e lkramlıe dnftttıl'a&~ttt. 
t o\dPI 1.0IJO IJrıaldf' t 111 y;. 
• • IWlft • ...... . .. .,,. . .... .. .. ..... . .... 

ıt1t • 61 • a.oao 
• •• • 4.*IO 

dolrU 7Grl18'8n •fhtılaMndan T·30 Program, ve memleket iL 
bafkl bir teY d'etfltffr. Y-ftbek zl. at ayan, 1-36 MUl:ik: Hafit mklk 
yalı uırJanlt Jmm lcıtra asırların (Pt..). 8-00 Ajanı haberlert, 8·10 
.. ımeaJ ancak ıaertıaleltrin birer' Ev kadmı - yemek Uateel, S.20/ 
qaretJdir. Her IQn ynt bl'r adn'D 8-30 14Uzllı: Jean Sabl911'an pWc. 
tltlu4. dıbll bir parça tbPhk fethe. ıarı. 12-30 Pro~ vı memleket 
dJllr, daha bir RI klar haJe-t kan- saat ayan, 12-85 1111slk, 12 -80 ~
rnlır. JaD1 haberleri, 1$.o& M'1slk: Su e-

riyet im llaeslnden aJdılun diplo.. dosyaıile mabcuı olup bu kere pa
mayı kaybetUm. Yenlıbıi çıkaraca. raJ& enrllmeslne karar verilen AY· 
tınadan eskisinin h6kmil yoktur. p Ye CemalOfere ıtlt 74H numara-1~~--·••••••·~·iıiııılll ... Iİl.ıftİl.IMitiJ~i 

Adrest Saffet Giir(ftik. lı 3 tertip kuponlu ve 641 Ura 16 

Ab t tmanların nüfusu dainıı art. Mrleri, U.20/ 1'·00 Mlbdk: Sea
maıa, tasan neıli büt6n tiudutıan foDik pmğrUll (PJ.,.), 18-00 Proc
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l>omlitWe BenJamen giltıklen ~ bava\Uı. 18-43 llblk: eu. 
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tstanbul erkek llsesladen 1930 ıe. 

nesinde aldılım tasdiknamemi uyi 
ettirLYenlatDI çıbracalımd&n eıkl. 
sinin bükmil Yoktur. 

A ll Bauar ( 3210$) 

••• 
ıt25 senesinde tran konıoloaiu. 

lundın aldalua pasaportuma zayi 
ettim. Yentslnl cıkaracalımdan es. 
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OcOncG lruponun tamamımn 9-7-
940 tarihine mllsadll salı aıınıı sa. 
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ayaı sut ve mahalde yapılacaktır. 
Ahe1 olantarın muanen lfln "9 ısa. 
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