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ingiliz ve Fransız Filoları Arasında Muharebe 
MütaTekeyi kabul ede n1 ,A--hI-uk:~::~;1e 
Fransız filosu batırıldı 
Oranda Dünkerk, Strasburg, Brötani zırhlıları tahrip 
edildl, 1 tayyare gemisi iki Kruvazör, 2 torpito battı ı 

ltalya hakkında şa
yanı dikkat beya

natta bulundu 
Londra, 4 - (Reuter) t:mn

mi harpte İnciliz ordusu ile 1-
talrada harp etmiş olan ve 1-
talyayı ~ok snen tngilten ab. 
Iuka nazırı Dalton, a~ağıdaki 
h<'yanatta bulunmuştur: 

Fransız Donanması 
için Muharebe 
-- -~-

Fr•n•u don•nm•••nın 
Almerty• ile 1t•lyenı11 

•lln• ••ı;rnHİ, ln•ilıer• 
icin heyeti lıir l•hlilı• 
t~ılıil •tl•c•finden, /,.. 
6İ ll:ıılerirt dlımenloırın
dan •ooel Jeııreneroılı 
lıu l•hlilıeyi bertere/ 
•t11uılı i•temeleri ••rİp 
le/cet telıli bir herelıeUlr 

Yazan: ABiDiN DA VER 

F ransa, yalnız bqma 
mütareke altdedince 
miltıefild İncillere i-

cin, en mübinı ve hatt& hayati 
nıcsele, Fran11z donanmasının 
Alnıanlarla İtalyanların eline 
geçmenıesi idi. Çünkü 600,000 ton 
tutan bu donanmanın, düşnıan 
deniz kuvvetlerine iltihakı, İn -
ıı:ilterenin deniz bilıimiyetine 
müthiş bir darbe olurdu. Bütün 
nıukavcmeti, harbe devanı im • 
lılnları, batta urlıiı, bu deniz 
hikimiyetine dayanan İn-gilte
r~, Fransız donanmasının harp -
ten. vazgeçmesi üzerine, müşkül 
vazıyete düşmüş iken bir de, 
Fransız deniz kuvvetleri, Al • 
mantarla İtalyanların eline ıe • 
çene ~eniz hakimiyetine nda et
nıek lazımgelcccğ;ni biliyordu. 
Ge~çi Alnıanyada. italy·ada. Fran
~· ıle yaptıkları miitarekelerde, 
ransız donann1asını harbin de. 

vanıı müddetince kullanmıyacak
ların! \·e harpten sonra da zap -
letmıyecl'klerini taahhüt etmiş
lerdi aıuına, onlar. bu taahhiidii 
tut'?'amıy~ mecburdular. Çünkü, 
İ~2:ıl~ereyı mağltıp cdebilmele -
n ıçın, denize hitkinı olmaları 
t~rttı. Kendi )·iiksek menfaatle
rı ninıına, henüz harp halinde 
bu~undukları Fransaya verdik • 
lerı sözü tu t mıyacakları mubak
k~ktJ. Fran_ız donanmasını ken
d! gösten·cc kleri limanlarda si
lahlarından tecrit edeceklerdi 
Burada sılıihtan tecridin manas; 
tudur, ya gemilerin müretteba
tı~ı, ga)·et mahdut miktara in _ 
dırnı~k Ye birer parça"nı almak 
5ure!ıle ınakinelC'rİni hareket e .. 
~enııyetek bir hale sokmak, top 
amal.arını almak ~·abut da Fran

•ız nıureUebatını kiimilen çıka-
rıp l erlerıne Alın . · 
denizciler· ·k an ve Jtalyan 1 1 ame et k B 
milere mahbes olacamke 1: u lı:e· 

··ı k ınıan ar nıu are ede tayin ediJnı . .' 
Fransız limanları nıı k enı1•tlı. 1. • Yo sa tal-yao ımanJarı mı? Bu ]' 
mütırt-ktnln donanmay nn.atnlar, 
d 1 · b. a aı nıad e erı tat ık edilirken t . -

k ayın olu J 
naca tı. Fransız harp &enı·ı : 

- ı b' .h . 1 . ı erı aı: e ı ı tıma , ltalyanın Ad . • 
)·atik körfeti ltiha)elindeki ~: : ' 
mantara goturulecekti; ti ki, bun
ları ıdare ederek mürettebat ha
zırlaurııcıya k.ıdar, ıemıler bir 
İngiliz ham taarruzundan m~sun 
k4lsınlar. Fransız donanmasını 
idare edeçd< ohn Alman ve İtal
)·an mürettebat hazırlandıktan 

son~a! o vakte kadar, İngiltere 
maglup edileıııeıııi~>e bu donan. 
nıa\·ı zaptedio k ıllanınak için bir 
bahane icadından kolay bir şey 
)oktu. 

Bütün bu ihtimalleri ıöıönün
d• tutunca, Jn~ !izlerin Fransız 

(Arkası 3 ımcu sayfada) 
AMİDİN DAVEB 

Çörçil'in Beyanatı 
- İtalyanların Almanlar 

dan evvel alıh selime rücu e
deceklerini zannederim. İtal
) anların daha iyi hisleri ve şe
refli bir nıaı.ileri vardır ,.e na-
turaJarında nc\:·ı bc~cr düı:- -

"Fransız Donanmasının büyük bir kısmı ya elimize manlığı yoktur. İtalya)ı dau. 

1 
mızın haliı bilkııne mevcut 

geçmiş veyahut muharebe haric~ ~ırakılm~t~~ l ~'-"-r _ııı_ü_tt_•_fi-ki_a_d_d_e•_"_w_k_ıe_~_im_.-= 

Donanmanın Almanlara teslimine mani olduk,, Londraya göre 

INGILIZ BAŞVEKiLi ÇÖRÇİL 

Londra, 4 (Hususi) - Ba.şve
kil Çörçil buııün Fransız do
nanmasının Alman ve İtal:van
ların eline ııeçmemesi için alınan 
tedbirler ve Oran civarında ce
reyan eden hlıdiseler halıknda 
beyanatta bulunmuştur: 

Avam Kamarasında. Çörçilin 
beyanatı dola), s ı le, bütün meb'
uslar ve kesıf bir d inleyici k t; t
Iesi vardı. Lordlara rr.~hsus lo
ca tarnamile dolu ıdi. Dıplon:at-. .. • • 

Frannz donanması kumandanı 
DARLAN 

!ar locasında da Belçika, Arjan
tin, Çin, Sovyet, Mısır, Porte· 
itiz, İspanya büyük elçileri ve İs
viçre, Arabistan, Holanda, Yu
E06lavya , .e Romanya elçileri 
bulunuyordu. 

Cörçil, içtima salonuna ııirdi
iti zaman şiddetle alkşlanınıştır. 
Başvekil gözleri yaşararak be

\'anatına şöyle ba la.mı~tır: 
•lki millet birlikte harp eder

( Arkası 3 üncil sayfada) .... '"'"' 

Oran' da Fransız harp 
-

gemileri nasıl batırıldı 
Yaralı Fransız gemilerinden bir 
kaçı Toulon limanına kaçtı 

Fransa Hükumeti, 
donanmasına karşı 

harp 
ateş 

gemilerine 
açılmasını 

lngiliz 
emretti 

Londra, 4 (Hususi) - İstihba
rat nezareti Fransız harp gemi. 
!erinin İngiliz kontrolü altına 
konması hakkında ~u tebliği nr
nıiştir: 

İngiliz limanlarında bulunan 
bütün Fransız harp ıemilerinin 
İngiliz kontrolü altına konulma-
11 için 3 temmuz sabahı erken• 
den tedbirler alınnuştır. Bu iı, 
bir sui tefehhüm netitesinde iki 
ki•i ölnıüs oln>~kla beraber. mu-

,·affakıyetle başarılmıştır. 
Ayni zamanda ~imal Afrikası 

limanlarındaki Fransız genıileri
ne de bu gemilerin sadece Al • 
maııların eline düşmeden muha. 
fazası ııayesini istihdaf eden bazı 
•artlar teklif edilnıi,tlr. Bu ıart
ıard~ biçbir.1 ka'bul edilnıedlfi 
takdırde, tngılterenin ı... ıenıile
den hiçbirinin hartıin devamı .,1• 

nasında kendisine kariı kulıanil-
( Ar itası 3 üncü sayfada J 

-· 

ıAlman zayiatı 
Ne kadardır ? 

Londra, 4 {AA.) - R e"l<r . 
SaJııh ı vett ar Londra mahfillerı 
düşman zayiatı hakkıncıa .:ıırih 
hesa plar yı.irü~rnrnin ııuçluRune 
rai(men, Holaftda ve Bclçi:kanul 
~afüıdenbcri gecen harekatta 
Alııı.anların 400 mn iilu " ' ·ar .. L 
vermı .5 oldukları fikrin<ledır. 

Bondan bir kac ,l?Un evvel ne<
redilen Alman resmi rakamlar;
na göre 10 mayıs ı l c 4 haziran 
ara sında geçen mı.iddet zariında 
Almanların ölü adedi 10 bin, 5 
haziran ile 25 haziran arasında 

geçen müddet i~inde ölü &dedi ise 
17 bin idi. 

1PAPEN 
Dün Ankaradan ıeh
rimize hareket etti 

VON PAPEN 

Ankara, 4 (İKDAM Muhabirin. 
den) - Almanyanın Ankara Bü
yük Elçisi Von Papen bugün İs
tanbnla hareket etti. Papen·in bir 
kaç gün btanbulda kaldıktan son
ra Berline gideceii ve Balkan, 
Suriye meseleleri ha_}<kında Ber
linden talimat alacağı söylennıek
tedir. 

--------------
-. •• . , 

DÜNYA NlN EN BÜYÜK DENiZALTISI SURCOUF 

1 Rumen Kabinesi Değişti 
YENi KABiNEYE INGILIZ - FRANSIZ POLiTIKA
SINA MEYYAL HiÇ BiR NAZIR Al.INMJ.ql 

Gigurtu Kabinesi Demir Mu- r Amerika 
hafızlar ve Milli Köylü Par- 50000 tayyar!_ 
tisi Liderlerinden mürekkep yaptırıyor -, 

Macarlar, taleplerinin müzakere ile 
kabul edileceğini ümit ediyorlar 1 

j 

Ruzı.:eltı11 ko11greve 
bir mes11jı bekl<>ni,·or 

Wa<hington. 4 (A.A.) - B. 
j Rou<en·It gek• ek hafta ur -

fında kongreye el~·nm 5 mıl
~·ara baliğ olmakta bulunan 
milli müdafaa huı c ını bir 
misli fa.ta ıııa ihliıg eıl<"<elı u
lan ;\·eni hir si15hlanmn proje!, İ 
tHdi ede~ektir. 

Zannolunduguna giire B. 
Roos"'elt, 4 nıil~·orı orduya \e 
bir milyarı donanma~ n sarfe~ 
dilmek !izcre bir mıısoadc talcıı 

. edecektir. Ordu i~in olan sar
fiyatın bılha.-a tan nreler i~in 

' sarCedilcrck ll. Roo evelt'i.n 
gnesini te kil eden 50 hin tal 
ıl~:yc '\"li.m olm lıladır. 

BESARABY ADAN HfCR ET EDEN RUMENLER 

Pa•arte i günü il. RooSe\ el.J 
\ tin kongreye bir mesajı bekkn- j 
mektedir. .. --- -

Bükreş, 4 (Husıısl) - Tatares
ko hükumeti istifa etmiştir. Şim
diye kadar dnlet nazırı olarak 
bulunan Gigurtu, yeni kabinenin 
teşkiline menıur edilmistir. 

Yeni Rumen kabinesi ~u suret
le tesekkül etmiştir: 

Reis: Gigurtu, Rei~ 'Tekili: 1\-fi_ 
hail,.Harit:iye Nazırı: Monoiliscou, 

İş Nazırı: 'itan Ghite-.ou, Nafıa 
Nazırı: Macon, İktısat n hari
ci ticaret nazır vekili: Leon, Da
hiliye Nazırı: Dnid Popescou, 
Milll Müdafaa, hava ve deniz na
zır vekili: General Nicule'°u, Sıh
hat Nazırı: Comoiou, Propaganda 1 
Nazırı: Craınıc, Ekalli~·etler Sa-

( Arkası 3 üncü sayfada) 

Dük Dö Vindsor 
Lizbon, 4 (A.A.) - İspa1'l adan 

gelmekte olan Dük 'e Diişcs 
Vindsor Portekiz hududunu ge_ 
(erek Lizbona dogru ~ ollarına 
devanı etmişlerdir. Dük ve dü
şesin Lizbon yakininde bir pliıj 
olan Cascais·de dostları nezdinde 
kalacakları zannedilmektedir. 

Büyük Hava Akınları 
ALMAN TAYYARELERİ DON DE INGILTEREYE HOCU~A ETTi. 
INGILIZLER AFRIKADA SIDDETLI BOMBAROIMANLAR YAPTI -• 
Akdenizde bir ita/yan tah- f ALMAN telbahir i daha batırıldı 

taarruzu Londra, 4 (A.A.) - Reuter: ! 
Bahriye, ha\·a \ ·e ana\ atan emni· ı 
yet nezaretleri müşterek tebliği 

Dü man tayyareleri bugün J 
Man• '"hillerine yakla~mışlar - i 
dır. Portland'da l ardınıcı bahri
ye gemilerine isabetler ,·ıi.ki ol
mıış H )angınlar çıkmıstır. Ufab 
bir romorkörle, altı düz bir va
pur batmıştır. Diğer bazı gemi
lerde de hasar olmuş ve birkaç 
sh·il ölmü~tür. 

Cenubu garbi koııtluklarına da 
hücumlar yapılarak bombalar a
tılmıştır. 

Dün menıleket üzerinde yapı
lan ha\·a hücumunda düşmanın 
yedi bombardıman tayyaresinin 
düşürüldüğü ~imdi teJit edilmek 
tedir. 

İNGILIZ TEBLiGt 

Kahire. 4 (A.A.) - Ha\8 Ne
nreti tebliği: 

Cenubi Afrikada ordu ile miiş
tereken hareket eden İnııiliz ha
va ku,·vetlerine mensup bombar. 
ılıman tayyareleri, Habeş - Ken· 
ya hududunda ;'llo~ale mıntaka
unda bulunan bir ordugah civa
rındaki lopçu meHilerine hücum 
etmişlerdir. Bu ıı!enilere ağır 
bombaların tanı isabeti ,.e ci\·ar· 
da bir cephane depo,unda olduğu 
muhtemel büyük tıir infilak kay
dedilmiştir. Yarlara ve korulara 
iltica eden kıtaat, üslerine sali. 

( ArkaJıı 3 üncü myfada) 

EN SON 
,,,,,.. • • 

-ı 9 veya 10 Tem muzda 

~İngiltereyi istilaya 

b a ş 1 ı ya c a k la r mış 

DAKiKA 

Nevyork, 4 (A.A.) - Nevvork 
Times gazetesi Stokholm muha· 
biri Ollo Tolcschuss, Neneç~en 
alınan haberlere nazaran Nor
ve,·teki Alı.,,:ın kıtaatı. İngiltere 
istilasının 9 veva 1() temmuzda 
başhyac·ağını beklemekte olu.ık· 
!arını bıldırmek tedir. 
Norve~ limanlarında \•e bılh: • 

(Arkası 3 üncü saufa<'a) -
FRANSA OONANMASININ YARI 1 
INGILTEREYE iLTiHAK ETTİ 

Londra, 4 (Hmusi) - Snl;ıhi~·cttar mahfiller in kat'i, retle he· 
yan ettiklerine glire Fran"'a donannıas1nın :) arı~ındaıı fazlası in~ilte· 
reye iltihak etmiştir. 

Bu akşam amirallik bir tebliiinde •l'lk d!'ııizlrrdr.ki Fransız rü· 
:ıı.lltamlarının da İnıili~ filelarına iltihak etmi.ve başladıklarını biL 
ilrnıektedir. 



Arlların balayı ıeyahatinde Kraliçeye refa. 
kat etmek üzere kovandan ayrılan erkek 
arıların bir kıımı yuvaya dönmeden ölür 

E vleaımek ÜHre .. ula- ve ilıotqam içiacle kovaDdu. m-
DAD bir 1- kıan luı- lfırlar. 
yalini dcıl4una lııia bir Menim. lllllJ'IUD ilk ıblı IMıL. 

aaadet dütü.eleri aramda iİll talarıdar. Güıadiialerl ııemau 11&
afta pi• iooce hıh ·· le •• -.ia lath iltim81rı. ıeceleri ı..-
birlai ... lıie ....... ;,. lıi iiadiv.a .. .._ Wr ....... içincle yaldnl-
talıip eiecelı .ı.. bal8yt aeyaluı- la ı.-=m. aQ yüsönde bütlıa 
ildir. iıuanlarm tarihiue DBH • Uıtleamila =-lılablD pıorbyan L 
na oldukçlı ye- k.ialeri aruın4a, 
ili olan balayı Y •- : arlık; kraliçeııia 
ııeyakatleri. b.y BEDiA KOKSA~ balayı seyahati 
vanlaran yaratı- bqlamıftır. TL 
lıslarile lıera • biatin gyıuııhi:I 
...,r bıqlamu - bu mevsimde, 
tar, Ea va"4ileriaulea en munia ı bavayı Deeimiaiıa &iil Iuılı.ularila 
ve eblilerine kadar ber Devi hay- meşbu olduiu hu ı.lık mayıs baL 
ven ıınııılarıncla muavven mev. la51Dda b~lıyaD balayı seyahati 
ıiıalar• veya muhtelif zam811- çiçek ve yapraklar arumda; le-
larda tezahür edeu nesil yetiıtir- kesiz ve arızasa bir tekilde bD-
me arzulan dalli çok defa mİll- tün hqmeüle devam eder. Kra-
yatw Iıir balayı lf)'ahatile it- liçe kudisi için seçtiii bu seçici 
mam olıuaar. BWlUD eu mütelıi- va bir iki ltinlük kral ile balan 
mil tekli cemiyet _halinde YBll- ııeyabatiııin bütün ..,·eli safa-
yan böceklerde ..,. l>wılarm arL batm.ı paylaşır. 

unda bilhassa bal arılarında ıö- Fakat; balayı seyahatile ıeıaç 
rülür. luzlJiııua ve kad.ınlıiuwı bütüa 
Anların en fazla bal iıı.tihMI ideallerini ııömea kraliçe, artılı 

ve depo ettikleri mevsim ma)'11 yalnız bir audır. Yaşadığı müd-
beeluııcıd.ır. ArWırUI •niul va- detçe ancak bir defıı tal.kib etlil-
me. tabirile tavsif olUDıua yem miye müsait bulanaD kraliçe, 
kovular teşkil etme keyfiyeti de an, bu ıuıdaa itibarea kovanınıa, 
bu aya tesadüf eder. Bir kova- tebaa uun, meDSQll eldup e.-
mn mutlak imiri ve kraliçeııi miyelin yalnız an•ı, yalnu bi-
olaa d~ arı beyi. kovanda mev- kimesidir. Seyahatten dönen tur. 

fKDAll 

Şehrimize gelen Maarif Vek~li H. Ali 
Yücel imtihan neticelerini tetkik edecek 

Maarif V elı:ili Haııan Ali Yüeel dün sabahki eksı>resle Ankara
dan şehrimize ııelmiştır. Maarif Vekilimiz bulliin Üniversitede ya-
pılacalı. olan dii>loma teniı merllllmine riyaset eyliyecektir. .. 

Menane ı;abalıleyin sut 10 da Üniversite mer&ez holünde rekü 
c-ıu Bileel'in bir o~ i1ıe baslanılacaktır. 

Bu nutuk: her fakülte mezımlarının ısimelrinin <*unup bunlaruı 
Vekilin Ye davetlilerin öıııiindeo resmigecidi takip edecektir. Bill
hare de sırasile Tıb. Hutıult. ~ivat, Fen ve Drt.at Fıııkül.teleri 
mezunlarının diplomaları verileeektir. 

Bumı ivi derecede me2un ol.tnlann her Fakülte namına nutuk
ları ve Maarif Vekili Hasan Ali Yücelin hit.aıbf'.si takitı edecektir. 

Marif Vekili Hasan Ali Yücel sehrimilJCle dört. bet ııün kalaca
imı aöy leın.İ$ ve: 

•-Bu müddet Zlll'f>tıda tmıMelif MMrif meseleleri hakkında t• 
lcilc1tt ~· Otrimınite tıe IUelerin umtıtıÜ imtihan neticeleri
ni de tetkik edece!1im.. 

--·--ı----
VİLAYET 

80 Düdük d•h• konuyor 
Vilayet pasif lınrunma laımD -

:yonu yeniden şehrimizin mufı te
lif yerlerine 80 canavar düd~ 
lı:ıonulıı:nasını kararlaştırmıştır. 

.Bunların 40 ı ~ie olmwn•,.. 

tur. 

DENİZ 

BELEDİYE 

Osküd•r fr•mv•yl•rı 
Üsküdar - Kadıl<ö-r ve havali

si traıııvavları Anoniım sirketi
Din heveti umum.iyesi dün sabah 
toı>lanarak .useun tasfiye ve
yahut satılma8ı hakkında bir ka
rar verecekti. Fakat ekseriyet o
lam:ıd ~ nd •n 8 akuBf.o<; perşembe 
ııaıbahına talh; olumnustur. 

cut arılarıa mühim bir kısmıDl liçe, eyine en sadık, e\•liıtlarıoa 
toplıyarak yeni bir kovan t...ıw eD müşfik lıir kadım bile ıııpta Bakır şilebinin yukü 
etmek iızere uçup gider. İşte ba ettirecek bir rabıta ile yuvaı;ma 

Şoförler zammı az 
buldular 

Şoförler cemiyeti namına dün 
Belediyeye yapılan b•r mürae.a
atla tak.'1 iicretlerıne yüzde 15 
zanırnm gayri ~afi oldufıu ve fi
atların son benzın tereffüü dola
yısile yüzd<' 25 - 30 arasında art
tınlrnası istenilırustir. 

MÜTEFERRİK 

lıal halk arasında •oıtJJI verme• bağlanır. Yeni kraliçe ancak I&- boş•ltılıyor 
diye isimleDdirilir. Hakikatte H lecek okul mevsiminde, çoiialan 
uruı eski kovanın balr.ime&i olıua tebaasına yeni bir kovan aram.alı Kazazede Bakır şiW.inhl dün 
luııliee arının. pek çogalan lelıa- lizere yuvasmuD ayrılır. Bundaa :yükünün boşalUl.nıa.sına *1an-
uına yeııi bir kovan bulmak U'- Jıa,ka hiçbir kuvvet kraliçeyi ıın)ftır. Bunun için 10 kadar bü-
zu•usun. bir ifadesidir. kov·-·ad·- avıramaz. 

~ - ' --.... moWI" hadise yerine ·ö~ Salı.inleriııiD mühim bir kısmı Balayı •YabatiDde kr•li(eye ~- " 
ile beraber kraliçesiııi de kay. refakat etmek ibere kovandaa rilrniııtir. Vapurun teknesinde 
bedeao eski kovan, bir ilr.i güD iç.ia ayrılan eTkek ardarm mühim lııir tıir çok yaralar oldu~ ve tamir 
başım bhwttır. Falıat cemiye- kwm :J1l'l'ıılarına clönmedem. ö- qinin QOk uzıyacUı aolaşılmı.- M 1 l'kt t V 
tiıı nizıua ve intizam1D8 ula ha- lürler. Ba:ıılan kendi kovanları- a iye ve ısa 8· 
lel •-= B ~-- · "b tır. Yaralardan ancak bir kısımı p........ u an ..... ıü areu - bir kısmı ise nısıeeldilderi kill•ri geldiler 
cemiyetin biitfiD vazüeei, yeal yabaueı kovulan ıılöDerler. Er. çimento ile muvakkat bir suret-
lıir kraliçe yetiştirmek ıayesinde lkek anların liönmüş oldulılan te kapanabünıistir. B~ ya- Malıve Vekili Fuad A,i!Talı ve 
tonlallll'. EAsen bn ımalanla, pe- .,u lıovanlaru eter oiııl Yerme rın llilebin yüzdürüleceiö umul- İktısat Vekilı Hüsnü Çakır dün 
:e,k dı nlılan -Ub 

1 
kralifa~!"t ( Arlcan 4 üeii -11144) maktadır. .Aııokara<lan <ehrımıze ııelımişler-

n mrv• DJ11mzet U anan, aa ••••••••••••••••••••••••••'! dir. tktısat Vekılınin bır kaç eski kraliçe gmanında onun 
lllUtlalı Ukimlyeti delaynile .., l!Ün ıstırahat edecei'i saıulanaık-
clauDdan bir tiirlli eakamıyan 1 1 tadır. Dün hıç bir tetkilr. vaı>-
müstakhel kralicecle tahta eak- AVRUPA MESELELERi mamıstır. 
mak - ıı..lar. Bu b.ıe ye- __ ......................................................... -

ıü lıraUcenbı bilıimlyetiai dört 

ECE?~-S:~ Or. SAHT'IN HAZIRLADICI iKTiSADi PLAN 
lais ve en kuvvetli kmm1rile 
1-liyerek Ulıiınsis kalan cemi. 
,.tt hir - evvel yeni saloibiae 
lıavuttanu7a ufraımlar, Ye ui
.. yel lıovanm yea.i lailıimesi 
telı···••• MIUUZ sevinç &eza ... 
btirleri içiHe biieresinden fır
lar. 

BudPeftede Almanca olarak inlilu 
tmekte olan ve Yarar Hariciye 

Nezaretlnln orpıu bulunan <P
Llo)'tb putesl (Avrupada iş bölumü 
h:ıkluı>da doktor Schacbt'm iktısadl 

pllıu) baslıklı ve MT! AJansınm no
madan verdili IU bılberi neşretmif
tir: 

Piccolo'nım Berlin muhabiri bildiri-Kraliçelik &lbl, cemiyetiD ni
um ff iDtiz-ıDa milteallilı bir :ror: 
~ ilbeten -11 yetiftinnek Ye 
hu surette bir bç aylılı, bazen 
tı i r menimlik ömlirleri bu!Dıuıa 
lıal )'1lll1CI anlan analık vazife
sile de .a1ıenef lııalun.an yelli 
an lıeyl Wr iki bafta nrilDu bu 
mukMdee hizmetine ı...1-11 

muwQıetiı111le4ir. ·- i(iu 
k•diahola bir erlıek an taralın
clan ilbh Milmesi lisa.mtlır. e... 
lıir ~ lıeaulisile birlikte r• 
~ ••- ve falıat teeek
ldlllta hit.rile ..... kraliçeyi 
telldlı etıniye nrıyahıllm bir cek 
erlıelı en tanfmdan takip 8111-
ar. 

Aemlı ... lıeyl, yam! lınlice. bu 
..... 1ı- dabillffe t.mam
ı..a.; knJice1en, yetİplit taze 
lıir Pile ima ,....._. lııir vekar 

fldd- BliJ'iik llrtlallyaya lnclh ol•
Dlll'I<• ltbeil llel<lı dliM lararıu 
.. A..........., -lak.,.l•elıl oallıil

ni teemmil n miiliJıaaa •lm•kle -... _ 
-

Al- ıllplOlllalil< ...ı.nılerind• 

öire•Udlilloe sin llitkr aanı. .. .ı.· .. 
sabık prMldam doktor Schacbl'ı AY
.._. - .... _ ... ldr plim 

baurl&lllQ'a memar ~a.lttlr. Hartı 

biter W-. Almaaya il• .ıanı dl-
i• 4..._ inlelle:luıe ....... . 
, t .... - llYanMakl ....... -.....__ .. _..._....._ 
--. "' ·~ .... 91&-

Deıek Beni Seviyor!.. 
1 

r.-: ı-
GlcAJ Mop ... n 

0

Tfııı lrçui: 
....... ı. Sedes 

•-~---~·~~~-· 
No. a 

BiRiNCi KISIM 

Arkumden Bay Andermat 1 .. .._..u. Karısının vaziye-
tini, •iaMttiii nbatsızhk -
hırla lriabrını, teknik terimler
le ifade ettiii hususi delillere is
tinat eden kendi fikirlerini de ili
" ederek. PlıHmte &ittikleri dolı
lw lıu m filriaılellai btitiia tefenL 
ela ile ulattı: 

Hem.liz pek ır;eD< bir ......... it 
...._. lıtir yahucliydl Harikuli
.. ..._bir aubu-e, -1 Wr 
latlbl ve uysal bir ribniyetle ı.. 
tMI ur:, ber teYİ yapanla. Pek 
- • tı.:r- ır;öre fa
lan ... ır. .. lalı, e8'1'lak, lıelMılı 
atlıi. tı ... elli. ba hlpıb, pek 

taze ve ablıilısız &ibi görünen ve 
ba•döndiırücü fesahalla koau
bir ad•mdı. 

Spekulasyonlarını kendi muhi
ti elmıyan bir muhite trşmil ede
bilmek içiıı. ustalıkla. Ravönel 
JllarkisilliD kızmı almQIL Marki
aia esasen otm biD frank kadar 
ıııellrl ve yahuz ilı:.i conıiu vardı; 
ancak otuz yqında iken evle -
nen Aadremat C::aha o zaman bet 
alh milyonlnktu. on. en iki mlL 
yen biçttelı kadar da ekmifti. Mll
lereddit. kararus. deilfken va 
aif lıir ..._ olan Ba, RaviiaeJ, 
keaclisiwe ı.. ~ıe.miye Uir 1• 
"1aa lbila™•n '=oe'eai tMI • 

...... bWrmdı. iiuredlr. San ıriinJerde 
doklor ııeuctıı Almaa aaıaayl. llea -
ret ve malbe a:l.aaamdart&n De mi -
mereler y.._..ı.r. 

Doktor ll<bad'm pli>u bir cmillel
ler &l'UI q anlı.,.,•••• t.efk.11 r.deao.k 

Te Avrupa drvleUerlnin ekonomik ha-

1atmm bnıh.kh •ım••l•1llD&8J esa
sma l9Uaad e.rlbeeekıır. a. ınıretle 

prbi Ayrapa sanaJi de•le&lertle or
ta vr tar.ki Avrupa 2traat devl•tlert 

...-aamda Mr &llıeak vilrlldfo &Hirile

... ıır. ııtıl"Mal<i it blrliiiJıln &"7ool 

ı.a.ııau.& rk-omslnlD en bi7ilk ı.a. 
lus olu aararh rekı beUrrtn ve iti

- lula ı-aliluı mimklla -

lolıe -· ·-yl loiibdal -·
ılir. Ba •J'Me AYntpa kıt'an vah-
ıletll lılr eıuu-ı -!akasma kal -

_.._ n -- eerceY..ı lclnd• 

- mlllet kOftdl ekonomi ba;ra&mm 
L 'ı &me um 111r 1aa111ıt. Ml'bed-

• lllll:iıtal •••• istir. -- .. ··
..... ıı. ...... u.. 'l'llbdelll blr lılolı ...... 

- tiler b&"alana llllUllanaa oa-
•·ntur_. 

dclle recldettl; lıwwD bir yahıa
diye varaeağuıı dlişiiDmek nef.. 
sine aiır pliyordıa; altı ay dayaao
dıktmı sonra. birikmie altınlar1D 
tazyiki ile razı oldu. ancak çonık.. 
lar btolik diDi mucibince terbi
ye ediltteklerdi. 

Fakat biliı bekliyorlardı. ge
belik alimetleri belirmiyordu. 
B1lllun herine iki senedir Ao~al 
kaphcalar1Ddan çok memDun ka
lan Marki. doktor Boııfiyin bu 
sularm kısırlıia da iyi eeldigini 
söyJediEini hatırladL 
Kızım çaiırtlı, damadı da be

raber "eldi. Parialeki doktorla -
rının tavsiyesi mucibince onu dok 
tor Latonun baziL efü•rine bıra. 
"8caklı. Andermal ıelir ıelmez 
doklonı bulmuştu. ve bnsmda 
miieaheile etıiP.i iruı saymakta 
devam etti. Babalık iimilleriDİD 
tabaklıDkWlu ıtörememekle (Ok 
mıntarip oldıaiuıau söyliverek sö. 
siiaıü bitirdi. 

Doklar aon111111 kadar cliDlrdi. 
aonr• ırenc: bduıa bitap etti: 

- Sizlaı iliYe edeeeiilıis lıir ..,. 
'l'U Ull lıayaD? 

V alım tt'l'ap 'l'erclİ: 

- ~ llQ, lıie'* w .r& 

Küçük haberler 

* Tti.rkiııede w bilhassa İstan -
buld.ıı bulunan kız '"' erkek san 'at 
mekteplerin.den bu sene ve aecen 
senelerde mezun olanların şeref
lerine Türk•ııe mn 'at mektepleri 
mezunlan eerniyeti taraflndarı Su! 
ı.analımette erkek san'aı okulun -
da 11arın akşam ıoot 11 de bir çay 
ziyafeti verilecektır. * CemıyetleTine kaydolmıııan 
şehTimızdeki her neı" r.maftan 
5 !ıra ile 100 hra ara.muta para 
cez4"' tahsil olunması kararlaştı
rılrıı~lır. Bu hıuıula 1Jakındn ııL 
lıiyetçe resmi bır ilôn uaı:nlacak
tır. * Taluim lclfla.., •nhasuıın ıür
at!e ı.nzimı Beledı11...-e lcararlaş
tınlm~tır. Bu ife 56 bın lira ıar
folu1'A('Gklır. * A11lıklan ertnnlan, flt'11İden 
ııeva aalc:leı& loııin edilecek olan 
mwürnlerin tnfi aıeııahut ta -
!linltti tanhleri1'de tnaaflanna 
mutabtlc boJ lccıdro olmadığı tak
dirde o -..ali ııı! içindr TllGflf fark

lan ınıuallimleria - fculııodaK 
teduıe olvncıcelaır. 

- Sa balda yol esvabınula 
korsıuıı:u çıkarmantzL beyaz. 
amma bembeyaz sad" bir penyuar 
liymenizi ricıo edttelim. 
Kadıa .-.tL clolı.tor ıistemiııi i

zalı etti: 
- Vallahi bayu ba pelı basit

tir. Eskiden bütün baslahldarm 
kan bozukluğundan veya uzvi 
bir ku•urdan ileri ıeldiiine inaaa
m~lardı. Bn•e bu gün sadece, 
bir cok vak 'alarda, bilhassa bu si
zin \·ak'anızda, muztarip oldu
ğunuz müphl'm kmkhkların , 
halla vahim, çok vahim. ölümle 
ııona eren .. aslalıkların bile, her 
.. anci bir un un tayini kolay le. 
ııirlerle ku""u muvlara zarar 
vencek ırayri tabii bir inkişafa 
ıairad.ıtnu. vücudün bütün mıa
vazeaıesini. iheaıl(ini ihlil ile v• 
zifelerini tadil veya iptal etti
iini. ..ütün eteki unvlarıu c-
ı,.mauDı sekteye ııirattıjıııı far
zederiz . 

Kalbi lazyik edeTek nabzın iıa. 
tiumını bozau, çarpıntı vereaı, 
batti nabzı mımluıtılqbnn bir 
aidl' tifkinlili lıalb bastabiı -
.. uyan•arınqa Uficlir. Kanri-
leı- wey• ............. ~ 

inal ıilebi de Oran 
limanından ayrıldı 

Akden.izde lnıhmaa filepı.e
rimiaden Dıımir filelıi Bane
loDda mal betaltmakta oldu • 
iuan ve işini bitirir bltirmes 
derhal istaabula ıeleceibai 
bildirmiştir. 

Harıı vaziyetinden - aldı
iı ~klin başiaDjpClDda yiildil 
olarak Marsilyaya giden tilep
lerimiz oradaki den.iz vesaiti -
ııin ve boşaltma tesisatının 
muattal kalm11 oldueunu gör
müşler ve alt.kadar memarla
n bile yerlerinde bulamamıı
lardır. 10 günlük beklemeden 
&0nra şilepler Marııilya askeri 
makamlarının vaziyetin tehli
keli olduı.'11na dair verdikleri 
haber üzerine limandan yükle
rini boşallamadao ayrilmış -
!ardır. Sonradan mal sahiple
rindaı aldık.lan emir üzerine 
yükleriııi Banelona boşallmı
ya gilmi4lerdir. Afrikanın O
ran limanında bulunan Paşa. 
bahçeli Cemalin İnal şilebi ha
reket etmiştir. Limanımıza gel-
mektedir, J 

• • 
Lokantalar 

Daimi Encümen sınıf lis
tesine kati şeklini verdi 

Daimi Encümen lokanta ve iç
kili, iokisiz l(azl.Il'Oların sınıflara 
taksnnı ışlru diın •kmal etmiştir. 
Bu son ve ıkati tasnife göre 9 
tane lüks, 47 tane 1 ıncı sınıf ve 
54 tane de 2 ncı smü yer ayrı1ın~
tır. Gerı ıkalan lokanta ve içkili 
kk1SL2 ~azınoların kal!!esı 3 üncü 
sınıf addolunmustur. Lüks ve 
bırıncı sınıf VPrlere tal:ıldöt mec
buriyeti lronmııs ve her tabldöt 
lüks yerlerde 100 kurut. 1 inci 
sınıflarda da 75 kuruş olara!k tes
bit olunmustur. 

NA F 1 A 

35 Yeni mühendis ve· 
d• ziyafeti verdi 

Yildııxlırki Nafia teknik oku -
lundan bu vıl mezun olan taleOe
ler dün aksam mekteote bir veda 
pyaleii vermi.slerdir. Mektep 
müdürü Atıf Tansu bir nutuk söy
liyerek talebeleri tebrik etmiş ve 
ımuvafakıvet temennisinde bu -
lunmustur. Bu vıJ mektebin mü
hcndıs kısmından 35 ve fen me
muru kısmından da 26 talebeme
zun olmu.stur. 

TİCARET 

Servet Berkin Anka
ra ya gitti 

Roımaovadan dönen hevf'timi
zin reisi Servet Beriı:ın evvel.lıi 

ı*şam An:karaya ııidecek iken 
ııevabatini tehır etm,. ve dün 
mıdıtelıf temaslar :vaı>ttlr.tao ve 
tüccarlarla görüşti.iıkten sonra *
sam Ankara va l[itm.iııtir. 

meleri öyle tabribal yapar ki. 
kat'i müşabadeli doktorlar bWlll 
bin türlü hariri aebeplere atf• 
derler. 

BUDUD içiD ilk yapacıoiunız q 
Wlaıwı her IJZVWlUD tabü ba
cinılerinde ve yerlerinde olup 
olmadıiuıı anlamaktır; çüıalıü lıir 
insanm sıhhatiııi ali üaı etmek 
icin k ürük bir teY lifidir. bin 
verirseniz bayıuı. abi büyük bir 
diklı.alle muayeDe ederek peıa. 
yuarınıza uzuvlaruuzın auıırlan
Dı. çaplarını. durumlaruu çiz• 
ceiim. 
Şapkasını bir iakemleye bırak. 

mış fasih konıquyordu. Gellit 
ağzı açılıp kapanırk.., yualda
rmda: ona viiz edau veren; de-

1 rin kırıeılı.lar peyda ediyordu. 
Ande:rmaı fevkalide memnım. 

haykırdı: •Vay, vay, vay!. Bu 
çok miibim, çak mahir, çok YL 
ni. cok moderıa •• 
.\Puıdan çıbaı: •Cak .......... 

baynnhiının llOD badeli iclL 
Geac bdımn d• pelı. h°'UDll 

ıdtJnl,tı, kalktı. odaalH ptti, bi
raz "°an baya lıir •halıhlıla 
ııeldi. 

ADLiYE ve POLiS 

Robeao Politi Eıkişehre ıürülecek ve 
500 lira da ağır para cezası verecek 
~ q...tu tenlarca kalay totıbyarM: kilosuna 300 knru,tan al
r-- dıjı bu malları 489 karıqiaa •tarak Milli Korunma Kanu
DDBA aykın hareket ettiii icldiıısile adliyeye veriieD ve mevkufen 
muhakeme edilmekte olan ıtrıyat tac:irLBobuo Pelit! hakkındaki 
karar dün yediacl uli7e csa _b.._oi .. 4e bildlrilmi.ur. 

İ1lı: celsede miidaha yap.ı- mununWl uubtJ SHi Rwı ba 
lıalııyların MilH Konuıma Kaııununua mer'iyetiaııiea evvel ~ 
•tıJdıi:mı idd.ia ederek müekkiliaiD benetini iııtemiftlr. 

İkinci celsede, bikim, mıımunua blayları lJ pbat tarihli ka
nrdaD sonra sattıtı anl..WW. vehuekeli suç mahiyetinde ııörüle
ıelı: Milli Korunma K.anUllnnaa az nd -ddesi deWetile 51 uanı 
-ddesi mucibince iki ııeu mllddetle Ealı:Qehire stirsthı edilmesi
ne ve 5IO lira ağır para -ı aluımasma ve mahkeme masrafı olan 
Z8 lirayı ödemesine ve hülmıÖll ke11bi kat'iyyetlae kadar serbest 
bırakılmasıııa karar verild.iiini tefhim etmiştir. 

Merdiven köy 
• • 

cınayetı 

M•ktulün dört çöpçüden 
h•ngisi olduğu •renıyor 

MeTdivenköyü civarında taşo
caklannda evvela gövdesi bir 
müddet sonra da gömülü bir haL 
de kesik başı bulunan ceset etra
fında yapılan tahkikat devam et
mektedir. 

Kesik başın bulunduğu yer ci
varında bir kat kanlı temizlik a
melesi elbiscsile bir kasket bu -
lunnıuştur. U,unun üzeriııc nıak.. 
tulün temizlık amelesindeD ol
duğu aalaştlmıştır, 

Zabıta, Kadıköy temizlik ame
lesinden dört kişinin haziran ba
şında vazifelerinden ayrıldıklan
w teshil etmiştir. Cesedin buD -
!ara ait oldui'U kuvvetli bir ihti
mal dahilinde bulunmaktadır. 
Hilen bu dört kişinin memleket. 
!erinde bulunup bulunmadıkları 
tahkik edilmektedir. Bunlardaa 
birinin adı da Mevlüıtur. C.ıtse -
din daha fula Mevlüda ait oldu
iu ıııınılmakladtr, Bu esrareDCis 
bidise bugünlerde aydınlanacak 
ve maktulün hüviyeti tesblt edll
dikteaı sonra katil veya btiU.
ri yakalamak kolaylaşacaktır. 

İNHİSARLAR 

lnhis•rlar Vekilinin 
tetkikleri 

Bir k~ !liindenberi selırirniz
de bulunan ııü:mrüi< ve inhisarlar 
vekili Rai[ Karadeniz evvelki •
sam Tekirdai!ına ııitmiş ve ea
raıı ıfaılırikasında tetkikler yapa
rak tekrar şehrimize döl1111Ü9 -
tiir. Ve-kil dün İnhisarlarda ,.._. 
~l olmustur. 

20 paket eroin 
yuttu amma ..• 

Midesinden çık•nldı, ·4 
kaçakçı yakalandı 

tbrahnn. Adnan. Nuri ve Arap 
Mehmet atlında dort eroin kaça!< 
cısı ; akalanmıs ,.e udi rinde biı
v11k bır oakei eroınle bır mıktar 
esrar bulunmuştur. 

Bunlardan başka Üakiıdarda 
Duvardibı m""4tıinde ıınezarhk 
içirıde şiiphel.i vaziyette Yakala
nan satıı.ka.lı eroincılerden Rıza. 
vakalanacajiuu anlayınca 20 pa

ket eroini yutmıı.stur, Rıza der
hal Niimune hastahanesıne ııö

tiirülereık ımiıdesi ~tılmış, \ ı
kanmıı; ve 20 paket eroın ç ~arı 1-
rmştır. Kaçakçıların hcpSı AJ
liyeye verilmiştir. 

KÜÇÜiK ZABITA V AK'ALARI 

* Kara gümrükte Ealci Ali pa
ta Keçeciler caddesi 107 nu.manı
ı. etıin Mehmedin kiroc:ı olduğu 
üt kat od<uından 1111nam ~k
tMŞ, itfaive ıöndünnüıttir. Ev 
kısmen l/4"mıştU'. * Befiktaf Ofota boltçede otura" 
Zehra, kocası Sün.cro Bü!end tıı
Nfıoıdan ıekme ile döviümüı ve 
lıaaıalıatıe11e kaldınUırıak tek
meli koca vaka!aMnlfhr. * Hatice adında bir bz Bonan
cula !IOlun karıuına geçerkeft 
H aliU1& idarem.de 36 mımarcm 
tnımııa111n aadmerifte maruz lca
lııralc muhtelif ııerleriftden !IGN
lmımlf, Ni.Um&ne lııutahanuine 
kaldmlm.ııtır. * Rumeli kaııaQ\ftda oturan 17 
1'4flftda Fatma çal~ı1t kibrit 

fwbrika.nnda bcı$ parmağım m.a
kinette Jcaıınnnıştır. 

N o ·TL A R 
. . . 

EŞREF 

SAAT 

Felek Bürban bir hkr--. 
Ü: 

Tlirlü tü4lü saat nrtbr. 
Cep saati. kol aaatl duvar u

atl ~ sut. ppkl1ı aaat 
......... 

Diye •evıua edi;:ror. Fakat, 
Nanemolla: 

- Felek, •Etref saallıb far
kında deiil, 

Dedikten sonra. ua.... etti: 
- Berkesin. her milletia. 

ber devletiD bir .. •Eeref sa
ati• yardır. Meseli 1f11 .1apo11-
1ann uzak prlQ 1- bulup W
rer bireT inııilia H ~ 
mllstemlekeleriıae el atmalan 
•Etref saat. leriıae rut pi 
miştir ve plmektedlr. 

OLUR SSY 

Dl:Cf L 

Bani f11 ber yenle ve ı.. 
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a:~:JEJ=J=t:l!i~ l:nai«*..ıl Maksla T oni ve dağ 
devirenle zincir Kıran! 

Çörçil'·in 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

ken. bunlardan birisi mağlup o
lur, ezilir ve müttefikindom ke11-
dısını taahhütleinden ibra etme
sini talep mecburiyetinde kalır
sa. beklenebilecek asgari bir key
fıyet, Fransız hükumetinin muha
saınattan vaz geçer ve mücade
leııııı bütün ııükünü İngiliz im
paratorluğu üzerine bırakırken, 
kendi sadık arkııda.şlan için lü -
zun'-'= bir yara aQ71MJktan tevak
kı etmesi olacaktır. Hem de o sa
dık arkada.şlan ki bunlann Ri
hai zaferi, Fransa hi<rriyetlerinin 
!leniden doğması için yegane fanB 

Dtin baktım ııuetelerdea W • 
riaiıa, ı.~ncı ..,..._ ___ 
1'111, Y~ i1in1ana aranada şö:p-

Beyanah l Fransız harp uemi
ra kımı mücadeiewe .ı- ~ lırl nasıl batınldt 

(Baftanıfı 1 inci aowfoda) le bir bqhk •ar: 

teşkil eylemektedir. - Alk~ 
lar. -

Fran.<ızlara, mütarekenin ak
dinden evvel, donanmalarının 
l ngiliz limanlanna gitmesi şar
tiyle, taahhütlerinden tamamiy!e 
ibra etmek teklifinde bulunduk. 
Bu, yapılmadi. 

Amiral Darlan tarafından ln
giliz Amirallik dairesi birinci 
Lorduna verilen her türlü vait 
ve taahhütlere Tağmen, Fran
aız donanmasını Almanyanın 
hükmü al.tına koymıya matuf 
bir mütareke imz~Iandı. Halbu
ki Fransız donanmasının bir ku
mı, bizım hükmümüz altında bu
lunuyordu. Filhakika Afrika 
lima,.lanna dönemiyen mütead.
dü Fransız gemileri, on gün ka
dar evvel Portsmouth ve Ply -
mouth limanlarına girm~lerdir. 

Şurasını hatırlatmaklığım la
zımdır ki, bizim üzerimizde, öl
d'.irücü olabilecek biT yara, böııle 
bır hareketin neticelerini tama
miyle müdrik bulunan Bordo 

hükümeti tarafından açıl "ı\Ştır. 
.. Fransız milleti tarafından de
mi, fakat Bordo hii.kümeti ta
rafından maruz kaldığımız lıis
aı.z 1ıattô. fena niyetli muamele
nin bir misali daha vardır: 

Fransada 400 den fazla Alman 
ı>ilotu esir bulunuyordu. Reyno 
dan, bu pilotlann İngiltereye 
9önderileceği vadini almıotık. 
Reııno devrilince, bu pilotlar Al
'" arıııaya teslim olundu. 

lngiliz kabinesi, Fransız do -
nanmıuına karşı yamlacak hare
ket hakkında karannı müttefi
kan alm4tır. 

.. ~ sabah Fransız filasunUA ı 
bu11i.ik ekseiyetini teflcil eden 
gemileri, ııa lcontroHtmüz a1tma 
aldık veyahut fartlanmıza mu
tat?~ etmiye davet eyledik. 

fi 
I kı 11affr.Jıarp gemisi, iki ha

f knıva.zör, aralannda büyük 
•Surcouf• da bulunmak üzere 
bazı denizaltı gemisi, sekiz tor
pıdo muhribi, 200 mayn tara
yıcı ııemi ve denizaltı gemileri
n~ karrı tertibatı haiz vapur, im
kan nisbetinde siWarilere kısa 
bir mühlet verilmesinden sonra, 
Portamouth'tla, Plymouth'da ve 
Sherneu'de Bordalanmak sureti
le ele geçırildi. 
. Bu hareket, mukavemet göste

rılmeden ve kan dökül~ ya
pılm4tır, Yalnız Surcouf deni
zaltı .Qemirinde bir lngiliz bahri
Yelısı ve bir Fransız subayı öl
muş, bır kaç kişi yaralanmıştır. 

Frbansız bahriyelilerine gelin -
ce, unlann ekserisi vaziyeti se
vınçle karşılamışlardır. Bunlar -
dan aelciz il4 dok .. .. ha 
be 

uz flUZI', r-

mek. 
2 - Malıdııt biT mi4n<U~ iı. 

bir İ"fl\liz ~ ~· 
Fransız A nı.iralı, btı ııartlan 

reddetmiftir. Bun- üzeriıw, 
I ngiliz kumandanı, saat 17 .58 de . 
at~ açmıştır. 

Strasbourg tipiRden bir ra1fı 
harı> gemm tahrip edion.liş tıe 
kar411a otumıuştur. BretagM ti
pindetl bir saftı harp gemift ~ 
mıştır. Diğer birisi ciddi ~ 
ra ~tır. tki torpido ve 
bir tayyare gemiai, ya batmıf ve
ya yatımıştır. Strast>ourg veya 
00..ıcerlc saffı harp gemileritldeı& 
birisi, limandan çıkmıya mtııı.ıf
fak olm~tur. Tayııarelerimiz, 
takibe koyulm~tur. Bu ge
miye bir torpil isabet etmiştir. 
BiUilıare diğer bazı Fransız harp 
gemileri bu saffı harp qemisiRe 
iltihak eylemişlerdir. Bizim ge
milerimiz bunlara yetişemeden, 
hepsi Toulon'a vannışlardır. 

Dünkerk'in aylarca istim<il edi
lemiyecegi kana.atındeyim. Fran
sızlar arasında ve limanda ölôiU?
rin çok olmasından korkıınm. 
Çünkü çok agır tedbirler almak 
nu;eburiyetinde kaldık . 

1 ngiliz gemilerinden hiç birisi, 
topraklannın k1tvveti ve hare
ket kabitiııetleri bakımından za
rara u!)ramamışlardır. 

İtalııan donanması, ihtiyatkar 
bir tarzda, muharebe dı$tnda kal
mıttır. 

Akdenizde hakimiyetimizi Ula
me için lüzumlu tedbirleri ala -
cağız. Fran.nz donanmsaının bi1-
yuk bir kınnı, ya elimize geçmif 
veyalıut muharebe harici bırakıl
mıştır. Bı. donanmanın Alman
lara teslim edilmesine mani ol
duk. Bazı Fransız gemileri açık 
denizde bulunmaktadtr. Bunla
nn Almanların eline düşmesine 

maı:i olmak için lazım gelen her 
şeyı ııapmıya kat'i •'1Lrette azmet
mis bulı.nuyoruz. - Alkışlar -

.Hareketimiz hakkında bir hü
kam vermeyi, itimadla, parl<i
mentoya bırakıyorum. _ Şiddetli 
alkışlar - Hüküm vermek lıakkı
nı, millete, Amerika Birleşik dev
letlerine, dünyaya ve tarihe bıra
kıyorum. 

Haşmetıııaabın bütün tebalan
!"'!müttefiklerimize, Atlanti "'n 
ıkı tarafındak · b"' "'' · • qı ı - .. ıı lllmımı dort-
!a'!mıza hitap ederek onlardan 
ıktidarlannda bulunan b .. t .. 
d 

u un ]lar-
ımı yapmalarını tal- d. D : l ... e •11orum 
.omı'.'yon anmızla tam bir · · 

bırlığı halinde bulundu.<.· ış nda ,,umuz fU 
a son derece tehlikeli b. 
devre geçiriyoruz. Fakat ümit:; 
dol.uyuz~ ırkımızın bütün fazilet
len ımtıhan_a çekildiği şu anda 
parl.~k bır umidle doluııuz.• 

Çorçıl bundan sonra ·""· k , 
1 
. • :r ı.ca.se 

mes ll ıyet m~"•kiı işgal eden
lere gonderdııı.ı mesajı okumu , .. 1 . . .. 1 ş ve 
saz erını şoy e bitirmiştir: 

•Beşinci kol. t<ıra.fınd.an ııapı
lan ve bızzat =ın bile lngiltere
de d~nl.emiş ol~uqunuz yalanlar 
ve ~ayıalar, .dı~orlar ki Alman 
ve Italya11 hukumetlerile müza
kereye gir4mek tasaı,vurunda 
imişiz. 

Tatbik etmiye mecbur kaldı
ğımız en şiddetli ve en ııahim 
hareket bu ııalan şdyialan tama
mile tekzip etmektir. Ha111r, baıı
lar, hiç bir suretle müzakereye 
qirişme!li dü~ünmüııoruz. Hiç bir 
suretle sulh yapmaı;ı di4ünmü-

devam etmek hwusunda ha
rnretli arzula""' izhar etm4ler
dır · - Alkışlar - Bcızıla 1 · !' "· ngı
ız vatat\daflığına ginnek iste-

tn4lmliT. Bu talep, kabul edile- voruz. :::•r. Frcannz kalmak suretiııle Bil<ikis, harbe elimizdeki bü-
d. adeleye devamı tercih eden tün vesaitle ve en IOft şiddetiııle 
b ~fier Frımaızlann haklan bitta- ve bizi harbe sokan haklı qaye-
g~mahfuzdur. Bahriyeylilerden !er her hU8U.!ta tahakkuk edince-
! . !"'lan kuım, Alman efendi- ye kadar devam edeceğiz. 
en- emri cltında bul 

Fran.nz hü.k" . • unan . •metı l<iztm gelen 
tedbırleri altrıak lütfunda bulu
nursa'..derhal Fransız limanla -
rına Qonderilecektir G . 
dn~;;,er•1. de Gaulle'u takip e
ı .. _ ;';.':.!~~na, l ngilterede bu-
'-~ - ..... akerleri 1 -=derine iade 1 • mem e-

Çörçii, bu~nacaktır.• 
ni?.de bulunan Fr sonra, Akde
zü tanılarının v:sız deniz cü
me\'ZUU etmiş ve d:tin_i bahis 
•- Kuvvetli bir ı~:;: ~i 

aunun bulunduğu lak~ ~lo • 
bir Fransız 84ftı ha derıJıede 
F TJ> gemıai 4 

ran.nz torpido muhrib · ' 
tnikt k.. ··k . 1 tıe bir 

.. .. ar uçu gem.ı vardır. Bu 
cuzutam!ara, lımandan çıkmala
rıııa musaade edilmiyeceği ha
ber verilmiştir. 

Dünkerk ve Strasburg Fran.nz 
ge~nıleri Oranda bulunmakta idi 
~n sabah, bir lngiliz subay~ 

ransu: Amiraline Fraıuız filo

sunun. iki faktan birini tercih eC
tııuinı talep eden bır veıilca tw
clı eylemiftir. 

Bu ilci fak f1Ufur: 
1 - Almcınlııra ve ltıııvnı. 

Alman taarruzu 
(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 

sa Berııen ve Stavaııoıer liman
larında Alman kıtaat ve nakliye 
gemilerinin tecemmu etmekte 
oldukları söylenmektedir. 

Ayni zamanda Alınanlar, Nor
veç'in en şimal noktasında bu -
lunan Kıkrener'de ve Finlandi
ya hudunda denizaltı gemileri 
için büvük üsler vücude ııetir
onişlerdir. Bu üslerle icabında 
bevaz deniı.deki limanlarda Rus 
ticaretini bloke etmek miıınkün 
olabılir. 

Norveç heyeti 
Stokholm'de 

Stokholm, 4 (A.A.) - Tiearet 
· N azırırun, başkanlıjınd.a bir N or
Yeç. heyeti iki memleket arasında 
tediye meselesini müzakere et 
mek üzere Stokholm'e ıelmqfu. 

Belçika Hükumeti 
Vicby'de yetlqti 

Viday, t (AA.) - Belfib laii
U et' VicltTıe ~tir. 

mıyaeağmdaa emin olmak için i- Mlılıabir, 'hal. Galeıı..,ya na. 
eabeclen bötiin tedbirleri almıya lıart etti. 
Amade ı.u.lunduğu bu gemilerin Aneeriknm bUnwn ı.qi (et-
lmmy .. anhimoı ifa eden suba•a refil isimli bir tehrinMoı plen - , lıir balMıre ıöre mki boka __ ..._ 
anlatıını,.tır. __ • ___ .. __ ...-.-

y-- c--L·lıır' ) -L.A.ı' KralıiJ'et bilkUmeti, ONll'daki ......., ......, 
filonan lı:unumdanlığmı ifa eden olan Teni Geleme711 lıilm- kaç 
Frama Amiralhıbı teklif edilen yumrulrtaa ııoara ..U•t etnoit 
ııartlardan lıi~irini kabul etme- miş! 
mit ohn•mndaa del8J1 pek ziyade Dünyanın ba kadar tamtanıJıh 
möteeair ve müteessiftir. Bn • lıereömerei arwnda ne eaa ala-
nnn sak:uull!!8Sl imkiın..,ı bir ne- eak bir lıavadia tleiil mi ıı.r 
men olarak bu mevkideki FrllD- llab, _Toniyi nalıart etmit! A
sıs gemilerine karlı lıarekete ge- yol, baa'üa dağ devirenlerle z.iıı
çilmek meelıuriyeti lıiul olm- dr kıranlar. mütemadiyen biri-

birini vıumuklar ve bunlardan 
~u· tebliğ a.-edilditi esnada lıir kısmı, hem ık clalıa birinci, 
İU1l'İlis donanması Fraasıs barp ikinci ravuntlarda boyuna mıkart 
ıemilerini bambardınıan ediyor- olurken, Amerikanın bMmem tardı. hangi, çetrefil isimli ' ..,1ırin4e 

Bertin radyosu Oranda cere- Maksın, Toniyi nakavt ettiğini 
yan eden hiıdiseclen 40 dakika k~~ okur, kim dinler? Eğer, iki 
sonra vı malılmatı neşretmiştir. kiııı arasındaki bu yumruklaşma 

cİaıriliz el-Onanmasının Oran li. oyunu, dünya dev ve ejderleri.. 
manındaki Fransız gemilerine kar ala yumrukl"4111alanndan önce 
ııı yaptıia ani hareket hakkında olsaydı, eh, o ııanıaa belki, bira 
alınan malıimata ıöre Fransız merak ve heyecanla okunur din-
gemilerinin istim üzerinde olma- lenirdi. Şimdi ise, dünyanı.: ıı. 
.1.&. b · ~- haşır, -ir .,.,._,,_~- Malw '-'-..,...ve u yiısue11 ağır toplanm -~ ,_uuue ..,... 
harekete getirmedikleri öğrenil- okW', Toniyi kim diııler? Biz, ba-
miştir. lngiliz gemileri Fransız- kalım şimdi, hill harp riaıinde 
tarın mukabele edemiyecekleriai son ravundu yapaeak olan dağ de-
bilerek uzak mesafeden ateş aç- virenle zincir kırandan hangisi 
mışlardır. Dünkerk, Provence bu sefer nakavut olaeak? 
hattıhorp gemilcrile Filotilla kon IB!!!!!!!O!!!!!!S!!MA!!!!!!!N!!C!!!!EMAL!!!!!!!!~KA!!!!iıiy!!G!!!!!D..1-
düktörü Mogador yakılmıştır. 
Bu gemiler biıla yanmaktadır. 

. ~retagne hatııharp gemist İa
ırılızler tarafından konulan bir 
ma,·n ile tahrip edilmiştir. 

Strasburg ~•attıharp gcmisile 5 
filot~Ua kondüktörü, müteaddit 
torpıdo ve deniıalı gemileri İa
g'.liz çemberini :ııorlıyarak Akde.. 
nıze a~lardır .• 

FRANSIZ TEBLlGI 
Bale, 4 (A.A.) - Fransız hükft.. 

metinin Clermont - Ferrand 'da 
neşrettıRj bır resmi tebliğde şöyle 
denmektedir: 

:ı temmuz sabahı. şimal deni -
zinden gelen üç saf harp gemi
sinden, bir tayyare gemisinden, üç 
kruvazörden ve bir hafif filotil
ladan mürekkep kuvvetli İngili.3 
kuvvetleri Oran'ın deniz üssı.inü 
1.E'şkil eden Mers - el • kebir koyu 
onunde ahzı mevki eylemiştir. 
Mütareke anl~ası mucibince, 
Fransız filosunun bazı cüzütam
lan, ezcümle Dünkerk ve Stras
burg zırhlıları bu koyda bulun-
nıakta<Ur. 1 

İlll!iliz Amirali, buradaki Fran-
1 

sız fılosu kumandanı Visamiral 
Densoul'ü teslim olmıya ve ya
hut Fransız gemilerini batırmı
ya davet etmiştir. 1nııi!iz Ami
rali, bir karar almak üzere iki 
saat mühlet vermiş, fakat bu müh 
!etin inkizasını beklemeden İn
giliz deniz tayyareleri, Mes-el
kebil lroyunu ımanretik maynler
le kapatınıstır, Fran•ız Amırali 
İrliııliz ıhtanrra baş egnıekten 
imtına eylediği için İngılız fi
losu, saat 17,40 da Fransız harp 
gemıleri üzerine ateş açmı~tır. 

Bu tavsif edılm<.>z hucum kar
şısında Fransız hüki.ımelı, hiılen 

1skenderiye limanında İngiliz ge
milerı civarında demir atınıı; bu
lunan Fransız filosu cüzütamları
na, lüzumu takdirinde kuvvet is- · 
!imali ile derhal hareket etme
lerı emrini vem:ıiştir. 

Bundan baŞka, bu hücum dün
kü müttefikler tarafından ~a.ıııl
mıs oJ.masırdan dolayı bir kat da
ha menfur mahiveı arzettiğin _ 
den, Fransız Amirallik dairesi 
açrk denime bulunan bütiın Fr~ 
sız harp gemilerine, rastlıvacak
ları bütün İnıııliz ticaret ııemi
l~rini tevkif evleıneleri ve bü
tun veni hücumlara sila!ılarile 
muk~le etmeleri emrini ver _ 
mıştır. 

HiTLERtN ElMRİ 
Berlin, 4 (A.A.) - Fransız he

yeti Alınan mütareke komisvO
nuna Oran civarında Fra~ız 
ve llll!ılız harp fıloları arasın
da cerevan eden hadiseleri bil
diımıiştır. 

Führer, Fransız hÜkümetine, 
Fransız ııemilerini. İtıııilizlerden 
kurtulamamaları takdırinde ber
hava etmek salahıvetini vermiş
tir. 

Mütareke mı.ııkavelenamesinde 
de derpiş edılmiş bulunan bu ka
rar, Alman hükıiınetinin Fran
sız donanmasından istifade et
mek niyetinde olıınadıl!ını ve an
cak, AJ.nıanvava karsı yeniden 
harbe iştirakine mani olmak ni
yetini taşıdıi!:ını tevid evleınek
tedır. 

Buna miimasil 'lıır karar !tal-

i 
:varı hilıkilmetince de ıttihaz edil-
1!11'tir. 

hava Büyük 
akınları 

(Laştarafı 1 inci B<Jyfadc) 
men donen tayyarelerimiz tara
fından nıitralyiıa ateşine tnt..ı -
muşlardır. 

Befaka ilerinde avcı tayyarele
ri de bulunan üç düşman bom~ 
bardıman tayyare fılosu, Matta 
civarında görülmüştür. Anı tay
yarelerimız bir düşman bomhıırdı
man tayyaresini havada parçala. 
mışlardır. içinde bulunan beş ki
ti paraşütle adamışlarsa da bilA
hara denizde yapılan araıtıma 
neticesinde bulunamamıılardır. 

İTALYAN TEBL~İ 
İtalyada bir mahal. 4 (A.A.) -
Jtalyan umumi karargahının U 

numaralı tebliği: 
Cyrinaik hududunda, Sollum 

mıntakasında, bir kolumua Ma
saide vasıl olmDf, bir :urhlı ot.o 
mobil kolunu püskürtmüş ve tay
yarecilerimis de düşmanın bir 
motorize koluna hücum ederek 
kolu dajıtmıştır. 

Daha cenupta, Capuzzo mün
ferit istibki.nuna karşı vi.ki mü.. 
teaddit lngiliz hücumları bariz 
bir surette .,.rdedilmiştir. 

Denizaltı eemilerimizden biri 
üssüne avdet etmemi,tir. 
Şarki Afrikada, Somalili asker

lerimiz Moiale'de bir lngilis mün
ferit istihkitmını İşgal etmişler, 
ve mukabele olarak düşmanın 
yapmış oldujtu bava akınına rağ
men mevkii muhafaza etmişler
dir. 

Sudan cephesinde, hava filotil
lalarımıı Cabo ve Gallabat'da 
düşman kuvvetlerini bombardı
man etmiştir. 

Assab üzerinde yapılan bir düş. 
man bava akını ehemmiyetsiz za .. 
rarlar yapmıştır. 

Kaganoviç azledildi 
Moskova, t (A.A.) - Petrol 

endüstrisi halk komiseri Lazar 
Kaganoviç, memW"iyetlerindea 
azledilmiştir. Edin, petrol endüs
trisi halk komiserliğine, lskoç ba. 
lıkçılık endüstri balk komiserli
pne tayin olunmuştur. 

Bir Transatl«ntik 
battı 

Sensabastiea, 4 (A.A.) _ 
Bordo'daa bildiriliyor: 

Fraasanıa Chanplain transat
lantiği Amerikaya gidecek yol
culan hiunilea Pallice limanın _ 
dan ayrıldıktan biraz sonra May
ne çarparak batmıştır. Biıtün )ol
cular kurtarılmı lır. Mürettebat
tan bir kaç kişi kayıptır. 

Yunan Kralı Metak
sasl• görüştü 

Alina. 4 (A.A.) - Kral Georgea, 
dün Baş\·ekil Metakı>a ile bah
riye GenelkurR1a> şefi amiral 
Stallariou'yu dün kabul etmiş. 
tir. 

İspanyol mül~ecilerine 
yardım 

Washington, 4 (A.A.) - 1s • 
nanyol mültecilerine yardım ko
mitesi, Meksika hilkıimetinin 
Fransad• bulunan İspanyol cum
b~rh etçi mültecilerinden mühim 
bır kısmını kabul edeceiini bil
diroıl tir. 

Dön batan Fransız herı gemileri 

ACIR HASARA OORIY AN D0NlaRX ZIRHUSI 

Fransız ~~nanmasıl I Fr~n~ız donanması 
180 esas gemının teşkil ettiği ıçıa muharebe 
bu donanma kuvvetli bir silahtı 
Fransız filosu mütarekeye kadar pek 
cüz'i l i~ zayiata uframıı bulunuyordu 

FRANSIZLARIN ER YENi TORPlTOL.ARIND.AN ORAGE 

Fransız fi!osm>daki esas ıııımi
lerin adedi hfilen 180 e balik ol
ıınaktatlır. Bu mükemmel bir fi
lo, mükemmel bir harp m#tin~ 
sidir. Harbin başlan«ıcı.nda, 
Fransanın 5 büyült ııırhl.ı.sı vardı. 
İnşaları bitınit olan Dünkeıtc ve 
Strasburııı zıriılıJarı da bu raka
ma dahil bulunuyordu. 35.000 
1ıonhı.k yeni İnjıiliz ve Fransız 
zırhlılarının ekserisi dünyanın 
en modern ve en seri zırhlıları
dır. 
Fransanın bundan baııka 8 

pusluk toplarla mücehhez behe
ri 10 bin tonluk 7 kruvazör, 6 
ı:ıusluık toplarla mücehhez 6 bin 
ila 8 bin tonluk 12 kruvazörü, 
takrıben 3 bin tonluk 32 küçük 
:kru \•azörıi. 37 adet refakat ıı.e
misile buna benzer küçük ııe
mi. 77 denizaltı vapuru, bır tay
)•are gomısi, bir denız tayyaresi 
,.ıı<.>mısi ve buı ük bır muavin ge
m ifılosu mevcuttu. 

Fransanın harp esnasındaki 
deniz zayiatı Dünkerk harekatın
da kaybolan 7 destroyer milstes
na olmak üzere, cüz'i olmuştur. 

Buna nn•ııbU 7 destroyer har
bin bidayetinde Fransa t :ıMı
lannda inşa halinde idi. 

Çörçil'iıı nutkunda zlkr«Hlen 
Franszz zırblılanndan bazılarına 
ait tafsilAt şunlardır: 

cSurcoul· deniz üstünde, 2.880 
tonilitoluk, dünyanın en büyilı: 
denizaltısıdır. Hemen hemen 
ufaık bir kruvazör ceııame~ 
dir. Sür'ati deniz üstünde 16-
minen 29 mildir. Üssünden rr
rıldıktan sonra 12.000 mi.ilik bir 
sefere çıka.bilir. 10 torpil kova
nından baska kudretli ve lwv· 
veW ~!arla vı ltlçülı: bir de· 
tayyaresıle miıcehhezdir. 

Dünkerk saffı harp zırhhııl, 
Alıınanların cep :kruvuörleri.De 
verdii!'i ilk cevaptır. Sür'ati 28 -
30 mildir. Kanada kıtatırun İn
ıı.iltereye sevki esnasında kafile
ye iştirak etmiştir. 
Strasbwıg zırhlısı, Dünkerk :urlı. 

!ısının eşidir. 22.189 tonluk tah
minen 22 mil sür'atli Breta.gne 
zırhlısı sınıfına mensuptur. Com
mandant teste, 10.000 tonlu.k bir 
tayyare gemisidir. 

Rumen Kabinesi değişti 
( B~tarafı 1 inci 11ayfada) Bortza - Pratb 1ehri ppi mil-

zırı: Ha~s Otıo ~tb, Adliye Na- sait olan. ban dolayıaile taJıliT• 
zırı: Cruıa, Terbıye Nazırı: Cara. eclllnıellllf olan m•la-e ve Pft-
eostea, K•d•stro Nımn: Nona- -elin tahliyesine devan edil-
-. Mühimmat nazırı: Priboia- mekteclir. 
aou, Dini qter ve eü-1 san'atler &UMEN AJANSININ TEKZiBt 
Nasırı: Hori• Sıma, Devlet Nazı- Bükreş: 4 (AA.) _ &ader A. 
n: Cuza. ;lansı bildiriyor: 

Milli hükümete lngilia - Ban ecnebi paete, tetııraf a-
Franu temayülü siyaııfler jaaslan n radye poııtelan "o-e• 
kabul edilmemiştir. Kabine yama merkezi ve cenuba warld 
demir muhafız azası ile milli köy. Avrupası meselelerinin muali -
lü partC.inin mümessillerinden hane bir tarikle balli için &onuıü 
teşekkül etmiştir. Romanyanıa beynelmilel bir konfer8!!5ıa tep. 
Rumen istikbalinin ıeri kalan lanmaSl!!l teklif ettiğine dair ba-
kısmının muhafazası için bir Al- berter aeşretml'1erdir. &o1D811-
man garantisi istihsaline çalışa- yana reami mabafill ba haberi • 
cağı ve Sov) etler Birliğine kar,1 kat'i sıırette tekzip etmektedir-
pek ziyade tahrik edici bir vazi- ter. 
yel altııı~ acağı zannediliyor. MACARLA&IN V AZIYETi 

Mıllı partinin teşekkülüne da- Bıula(lette, t (AA.) _ Yan 
ha şimdiden So\•yetler Birliğin- r~mi kaynaktan teblii edilmit-
dc oldukça şüpheli bir gözle ba- tır: 
kılmaktadır. Boman,yaya ait hayali pyia _ 

Macar tahrikatı Bilkreşte faz.. l~rın. yayılına'iL ~man)ada va-
la ciddi telakki edilmemektedir. zıyetın tamamen ga)ri muayyen 
Macarislanın mihverin emri ol- o.lmakta bulunmasına atfedilebi-
madan bir teşebbüste bulunmı- lır. 
yacağı zannl!diliyor. Rumen - Ma- . İyi haber alan Rumen mahafi-
car. kıtaları ara anda vukubuldu- l~e nazaran, alınan askeri vı 
ğıı bildirilen hadiseler hakkında saır tedabir lüzumsıız olmakla be-
Boınaayada itimada liyik bir r~be~,. Macar _ Rumen ibtilifı, 
kaynaktan hiçbir malümat mev- şımdılık olsun diplomatı'k 1 .. -ti 
cut delildir. ~ ~ 

halle doğrıı gitmektedir. Bu sa. 
RUMEN KITALARININ hada hararetli bir faaliyet inki-
BUıUNDUC.U MEVKİ şaf etmekt.,dir. 

Genelkurmay tebliğ ediyor: Macar hariciye QZırt, Belen• 
Bugün 3 temmuz öğ'le vakti n Bükr<'ştE'ki Maear elçilerini 

kıtaatımız şu umumi hat üze - kabal etmi tir. Mesk6r eleller 
rinde bulunmaktadır: Saeeava - Buda~e)'e, Bama11ya .,. y.....,. 

(Bc ukaledn devcnıl) 
.. _..men-• saliRlen teslim el
••lrt•• " Lf H elg içia, elleria
daı seleai 7apacaklan filpbesia-
46. İngiltere, Fraaa neaclinıle ha 
lefebbüste balaaarak donanma:rı 
kendi emrine abmya çalıftı. Ma
nıtal Petain, buna mütarekeyi 
lnızalam!'fım evvel de, inwıla. 
dıktaa sonra da razı olmadı. Ça 
idi böyle bir harekette bulunur
sa, Almanların Fransayı daha 
çok tasyik etmelerinden korku
yordu. İhtiyar Mareşal, artık Ia
cllteredea de ümidini kesmişti; 
her feyl pJiplerin lütuf ve mer
hametinden bekliyordu. Onun i. 
~ Almanları kızdıracak bir ha
relıette bnlnaınaktan içtinap et
ti. .P'nasanm bütün teki' Oerıni 
reddederek donanmayı, Alınan
larla ltaiyanlaruı gösterecekleri 
limanlara teslime hazırlandı. 

Ba vaziyet karşısında, mütlaq 
bir tehlikeye maruz kalmak üze
ra oldaıtaııu gören İngiltere, için 
yapdııeak şeyler şunlardı: 

1 - Fransız donannıası kn -
manclaa ve sabitlerini kandınp 
onları Petaia hlikUmetine isyan 
ve İngiliz filolarına iltihak et. 
tirnıek, 

Z - Bu, miimlciln Mmeclıjl tü
dinle, deııanm• teslim eldaktaa 
-.. At-·!arta ttaıyaalarm,, 
l'raw ıemilerini kendi aıe,.. 
lıimıe bl\anmQa kılk•ıwek'•• - ı..aıa..:-.. lııilewmlarllıe 
taı.rip etn.11, (l)ounm• ttaqa. 
ua .Mriyatik cUWıda'i ' lak 
kaa UmanJarma &ötiirillllne .. 
clarlıeJi b ,. ..... pk slçtL) 

a o.. - ı.11m oı
lı jph kblr ........ ı.ac-
Mip ~ &emlleriai ele . _... .. . 
cırt.aı- ..... ıılmı7aalan .... 
fınpek 

İnırilten birinci llkb tııı• ... 
etti; donepm•pıp Wiyik inam•• 
bnGnmya m11nfhık ebna ... 
ikinci tedbirin, mavaffakQoetlıe 
aetic:elenmemesi ibtm.11 nnb. 
Almanlarla itaıyulHıa, bi:rlııe 
iir bava htic111Dwıa karp, •Bir 
takma teılbirler alacaktan -
ukhkta. En emin ..ıaı. Ü ündl 
pk idi; aııkerliiin meşhur ~ ka
idesine tevfikan dtifmaadaa ev
vel davranmak ti.zamdı. inailiz
ler, esaseu, keaclileriaden bekle& 
mekte olan ba harekete 1e4ebbilm 
ettiler; buı cenıileri ele ceçinli
ler. Bu satırların yazıldıiı saatll 
lıazı İngiliz ve Fransız cemileri 
UMUıcla Ceaayirdeki Oraa deni& 
lıutinde muharebe olılaia bak • 
kın~ bazı haberler vardı; fakat 
aeüce ael911••••••b. Fraasm 
don•n•••••• tetkil etlea ,-...__ 
ee a-iclen ae kadanam ve ı.a.. 
&ilerinin hplizleria eline aecti-

ii mailim deiildir. llPııia -·...... y, cGarip harp ... ailea 
ltu Ml'bia lıal<ibten ııarilıeler. 
Mkl-•iy• vak'alar, .... ..._ 
Y1ID hW!Mlerle lola elclup._ 
Kim derdi ki, Alman Ye itaıy .. 
•eais .kuvvetleri keneli ilalerinde 
raluat raluat yatarlarken İa&ills 
fileaa, müttefiki Fraasımın ti. 
naamasıaı ele pçlrmek l...ı-
de. ·ı rile ......... 
~·~ e harp etmek ......., 

n:retinde kalacaltta. Bu prJiı 
harpte, bakalım daha ae pra
lıetler ıöreceğis! 

Geçenlerde bu •tnnü yula 
iımız bir yauda, Fnam•a auıı. 
sama bitti; fakat mücadele bit. 
medi, demiştik. Fransız d
ması l~n yapılan malaarelıe, 1.-
te ba bitnıiven mücadelenin bir 
safhasıdır. Ayni vaziyetin SW'İy• 
de ~e .tekerrürü ihtimali çek k•v
vetlıdır. 

' ABİDİN DA VEa 

1 dak
. . (~" 

avya ı vazıyet ve •u ;w-..; 
leket hükıimetleriaia ~ 
noktai nazarları bıtt=lii - -
fassai raporlar v..- lure &el
miş bulunuyorlar. 

ROMANYANIH AZiYETt 
Londra, t (AA.) - Reuter· n. 

mes ıaetesl yazıl or: • 
Son Udlaelerin datıtın t..ır. 

lerlaıleıiı -ra Rumen mllletiaia 
mitteblt ve ku,·vetli kal-k i . 
=~la cesaretine ilıti7acı .ı.:t. 



MTPA-t 

Yeun:· ZIYA ŞAKIR 1-- 1 RADYO 
ALLAHIN. 

ARSLANI ALi 11 DALGA UZUNLUCU 

TEFRiKA No..ıt 1001----' 

Amr, yıldırım sür' ati le Sinô çöllerini 
geçerek, Nil sahillerine yaklaştı 
Muavıye, bu kararı verir ver -

mez, derhal Amr Zbni As'a ha
ber l?<indererek sarayına celbet
tı ' ona: 

- Yiı Amr• .. Sana, bir vaadım 
vardı. Onu yerine getinnek za
manı geldı .. Orrlunım bir kı911lı
nı al. Mısıra gıt. Orada, benim 
namıma icra) ı b~ümet et. 

Dedi. 
Amr, Muav~·enin bu emrini 

buvük bır menınunivetle ltarşı
ladı. Ancak. bir mesele vardı 
O da, hiç şüphesiz ki Mısırı el
den \açımuya ra:ııı olmıyacak 

olan (Emiriılnıiimınin, /ili) ile 
'arolŞIUl][tı. 

Muaviye, Amr'ın bu endişesi
ni derhal anladı: 

- Ya Amr! .• Ben, her ciheti 
hee8J) ettim. (Ali), şu esnada 
(Harici) )erle meşınıld'iir. On
laruı büyük tıir inan ve ihtilil 
c;ıkaracaklarından korkuyor, bu
nun irin Kıife ve Basrada bu
lunan Haricileri yola getimuye 
uiraşıyor. Emin ol ki (Ali), muı;
kül bir vaziyettedir. Hatta, ken
dısine en yakın bir yerde bulu
nan haricileri teditı etmek i hı 
lıir ordu taııla:m.ıya bile mukte
dir değildir. Bu sebeple, Mısır
da vıulku bulacak bir harekete 
(Ali) asla müdahale edemiyecek
tlr. Ve Mısın ele tıe<;irmek için 
de sana .küçük bir ordu kirli ~e
lecektir. 

Dedi. 
Vaziyeti 5öylece zilminden ııe-

c;ıren .Amr da aynı şe} e i.ık -
meıtü: 

- Pek.ili. ya Eınir 1 •• Şu hal
de derhal ılıınırlıRa başlıyayım. 
Cevabını verdi. 

* Amr'ın hazırlıgı.. U2'UU sür-
medı. Şam'ın en güzide cen)(a
verlerinden altı bin süvarı seç
ü. Maksadı bu süvarilerle colle
n bir anda >1ldırı.m oıbi geçmek ... 
Muhammed bın l!ibu Bekir. ;mu
dafaa tertibatı almadan, omın 
dalına bımnetkti. 

kirin oı"tlu Muhammede: 
Artı« hilaıfet mallamile hiç 

bir alakası ka1mamış olan (Ali) 
nın hiliıfet mevkıinden ıskatı u
zerine, senin de Mısır ,·aliliğı ile 
alakan kcsılmiş ... V c bu valilik 
yeni halıfe Mııa\·ne bin Ebu Su!
van tarafından, ahd~me venl
miştir. 

[Ya Ebu Bekirin oglu! .. Sana 
sunu tavsıve ederiım ~.i, bır an 
e\·vel ::\lısırdan cıkıp ıııt ... Bilır
sın ki sen, mazlum ve şehit hali
fe (Osman) ın katli ile müttPhim
sin ... Savet sen ora la ıken ben 
Mıs ra ,ııirersern, maiyetimde bu
lunan Şam orduru efradı seni 
ııörnıive tahammül ,gösteremiye
ce.kler ... Allaha kasem edermı ki, 
bir anda üzerine atılarak S<'ni 
ve bı.itün ehli aviılinı parça par
ça edeceklerdir. 

Babanla olan dostluğuma bina
en. seni böyle bir felaketten e
girgemek istiyorum. Ve Mısırı ter
ketmek için pek .-;ok acele etme
ni tavsiye ediyorum ... Bu tav
siyeme riayet edersen. hayatını 
kurtarabilirsin. Aksi takdirde, 
uğrJ'l acağın akibctın mes'ulivctl 
Jcamilen senın üzerinedir.] · 

Muhammed bin Elbu Bekir, bu 
mektubu ald ıi!ı zaman o derece 
öfkelendi k.i, ıi.deta çıldıracak bir 
hale ııeldi. Ve derhal şu cevabı 
verdi: 

[Yii Amr!.. 
Senın de saslıl\ını ve iki yüz

lulu~nü viızüne vuıımaok içın, 

pek çok soz söy!iyeb lirdim. Fa
ikat Re•mhılahın eshaplı.ğı şere

fıne nail c.lrluf(unu dil ünerek 
ibundan va zgeçıvorum Ve seni 
A,Ja.ha havale etmekle iktıfa ev
lıyoruın. 

(Arkası var) 

Balayı seyahati 
(Ba~tarafı 2 nd ıaııfada) 

hiıliMsi henüz viıki olmamışsa, 

ltu misafir arılar luıun sakinle-
ri tarafından ikram göriirler, bes-

T.A.P.31.79m. !M45Km.ZOKw 
TA.Q. 19,47 m.15195 Km.20 Kw 
1M8 m. 1Z8 Km. 1%0 Kw. 

5 Tem muz Cuma 
7.30 Program 
7.35 Ha)ıj muzik: (pi.) 
8.- Aıaıı.s haberleri 
8.10 Ev kadım - yemek li8tesi 
8.W Jeaıı Sablon·un plakları 

* 12.30 Program 
l:J 35 Alaturka müzik 
12.50 Ajans haberleri 
13 05 Sa. e$crleri 
13.20 Se1 fonik progrc1•ı (pt.) 

* 18.- Program 
18.05 Macar ı·e Rumen halk ha-

vaları (pi.) 
18.30 A nadolıı halk haralan 
18.45 Cazbmıt (pL) 
19.15 Alaturka müzik 
19.45 AJan• haberlerı 
20.- Fasıl heyet> 

J0.30 Konuşma 

20.50 Türk müziği 
21.15 Konuı;nıa 

21.30 Radyo gazetesi 
21.45 Radyo salon orkestra.'!? 
22.30 Ajans haberleri 
22.45 Cazlıant (pl.) 
23.25 Y annki progratn 
2330 Kapanış 

..... 
1 Sterlin 5.Z4 

100 Dolar 1311.-
100 Frc. . -
100 Liret -
100 İsveç Frc. zt.4375 
100 Florin -
100 Ray işmarlı: -
1110 Belga -
100 Drahmi 0.9975 
100 Leva J.68 
190 Çek Kronu -
100 Peçe ta 13.90 
100 Zloti -
100 Pengö 24.6575 
100 Ley 8.625 
100 Dinar 3.%75 
100 Yen 32.9075 
100 İsveç K. 31.005 
100 Rahle -

Esham ve Tahvilat 

Ergani 19.10 
Sivas - Erzurum i 19.40 
Y edikule i pli.k fabrikaları 0.59 

Amr, bir taraftan ı!ıu hazırlıık
Jarı ııorÜl1ken dil(er taraftan da 
Emevilerin Mısırdaki icra vası
taları evvela (Muavi ·e bin Ha
dic) e de haber gönderdi. Ko
Jav~a Mısıra gjrmesıni temin et
me* için derhal hazırlıklara .ııir4-
mesini tavsiye etti. 

lenirler " yem luali~leri içiıı I• G in 
bala) ı sevahatlne refakat etmek A lr" ARANIYOR 1 

Amr, hakikaten, yıldırun sür"
atile (Sina) çöllerini ııeçti. 
Nıl sahilleriııe vaklaşır yaklaş • 
maz, (Muaviye bin Hadic) e 
Rizlice bir adam ııönderdi. 

Muaviye, esasen hazılanrnı6 
lıir vaziyette idi. iBir ı:ece, bü -
tim adamlarını toplıyaralı: llolıs~

dan çıktı. Aanr'ın ordtı&una il
tihak etti. 
Muhıımmed bin Ebu Bekir, bu

nu haber alır abnaz saşırdı. Çün 
lııii, Şaımlrlar tarafından böyle 
ani bir ba6kma uıtrıyacaıtını um
mamıştı. Bıltün tehlikenin ~ alnı.z 
:Mısırlılar tarafından gelebile -
c:e~i ,ı;anrnıştı. 

Ebu Bekirin oıılu, birdenbire 
cı kadar sersemlemişti ki, ne ya
ıpaca{(mı şaşırm~ı. Asker top
lamak M;ın her tarafa emırler ver
mıye ~lamıştı 

4ie o esnada, Aanr'dan şu mek
tubu aldı: 

[Emirülrnurnınin Muavıye bin 
Dnı Süfyan'ın seraskeri ve l!ısır 
valisi Amr bin As'dan, Ebu Be-

üzere Iaazırlanırlar. Liıkin oiul 
verme aevsim.i erdijıi ve tabiatte 
anlara birer ıı.ı meaı... olan çi
çeklerin oolmını ytiz tut&uiu son 
bahar günlerine 4oğnı bu misa
fir erkelı arı!arıııa karşı ko;.;'nın 
asıl salı.inlerinde evnlce &&te
rilen maafirpernrliğe mukabil 
tedrid bir nefret hissi kaim olur. 
Bal toplayıcı arılar kendilerine 
~bir lüzamu kalmıyan ve odala
rmda oturarak bütün meşgııli • 
yetlerini yalnızca bal yenıiye has
redeu bu mislıin erkek arıları hır
palamıya, clidiklemiye ba larlar. 
:Nihayet birka~ gün sonra bu er
.kek arıları ayakları kopmuş, ka
natları yırtılmış harap bir ııekilde 
koundan dışarıya atarlar. 
Arılarm tabiatte "'' fazla bal 

tophyabildikleri bu aylarda, yeni 
kraliçelerin yaptıkları nesil yetiş
tirme seyahatleri insanlar ara· 
11nda ·BALAYJ SEYAHATLE. 
RI, nin zuhuruna sebep olmuş
tur kanaatindeyiz. 

_.... .. BDYOK TARIHf ROMAN:._?~..__ 

SEKERPIRE SULTAN .. . ,,. ~ 

..... Yeun r M.. SAMI IURAYEL 

- Devletlüm, irade kat'Jdir ... 
Olıurdu. Olmaııdı ımütalHsı mev
zuuıbahls de~lıdir .. 

- Sahiplerinı buldı.ıruı:> ııetı
rinceye tadar zaten eal:ıah olur .. 

- Her halde bir an evvel te
dari'kın gömnelı: evladır .. Dedi. 

Vezir, vazivetın ciddiyetini 
anlaanı~tı. ~er. lıardcete ııeı:· 
mese sabahısı kellenin aideceiıi 
muhakkaktı. 

Ct" ap verdi: 
- İrade padişabli!Tlındır. 
Ça tıaşıyı ~Jlır.dı. Kat'! 

CaYUIS başı, maiyetini topladı. 
Bedeıstene yürüdü. Bekçilere ba
ıtırıvordu: 

- Bre herrller ~c n kapıları.. 
Beoesten bekçileri şaşırmışlar-

dı. Kaıtıları nasıl açabilirlerdi? 
Cevap verdiler: 
- Bedesten açılamaz .. 
- Bre ,OOoelar ... Padişah ira-

de6idir ... D.,.;tur olun ... Çabuk 
açın kapıları .. 

Bekçıler, padişah iradesi li -
lmdısını jfitince dona kaldılar .. 
iKapıda c;avıı,:; başının ol.aul'ıunn 

İstanbula seyahatim esnasın
da trende tanışarak arkadaş
lık yaptıaım Manisalı İbraıbim 
Serini Haydarpaşa vapurundan 
köorüye çıKtıl'ı>m zaman !<ala
ibalıkta kaybettim. Kendisinin 
nerede oldu &unu bilen varsa İs
tanbul lisesi karşı.sın da 19 • 21 
No.lı dükkana insaniyet namı
na bildirmesini rica eder ve 
aı•rıca memnun edilecel'ıinl bil
dırirrm. 

Gaziantepte Oturakçt paza
rında 37 numarada Malatyalı 
Halıcı Yusuf 

. 
ZAYİ - Emet Askerlik şube

sinden alını oldui'!um askeri ve
siıkamı J<a bettim. Yenisini ala
ca•ınıdan zaviin hükmü yoktur. 

320 teı·elliitlu Hasan oqlu 
Mustnfa Daqdelen 

ZAYİ - Samsun askerlik şı::
besinden aldı{(ım terhis tezıkere
m.i kavbettım. Yenısini alacaııım
<ian eskısiin hükınu ·voktur. 
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mıstı . Kale ikapıları gibı ıdi. 
Bt'<lertende İınparatnrlu~un hs
z111e ı kadar mal. \'ardı. 
Cavuş başı bağırıycrtlu · 
- Bre hcri!ler çabuk olun .. 
Nihavet bekçiler kapıları açtı-

lar .. Padişah iradesine mütavaat 
ettiler .. Bir yandan da mal sa
hipler;ne atlı olarak haber }'Olla
dılar. 

Gece yarısı yatağından fırlı
yan esnaf atına lbirnni.ş bedestene 
gelivordu. Gelenler mallarının 
yai>ına ediklii!ıni ~rmüşlerdi. 
Çavuş ba:;ı. maiyetine aldığı 

adamlarla bedestende ne \'ar ne 
yok alı~·ordu. Müce\'her, samur, 
anber ... Çu<ıa, Kurma~··· Katır
lar, atlar vüklenmiyc b34ladı. 
Malların sahiplari bai?rışı)·or

lardı. Bedestenirı I~ avdınlan
mı<ı rnevdanlarında padisahııı a
damlarıle esnaf birıbirine gır· 

misti. 
Çavuı; baş sahi!binin mu\·a

fakatı oli;un olmasın, ne var ne 
yok, bı!jr, bilmez zaptettı. Ve 
her şeyı 4taldırdıktan sonra da 

En birinci İnl!iliz marka 

YARIŞ BİSİKLETLERi 
Satılıınakıadır. Tahtakaledc Pre\'O\'ance hanında 3/1 No. da B. 

ve G. ye müracaat. Telefon: 20455 

lstanbul yarıı ve ıslah encümeni riyasetinden 
7 temmuz 940 pazar İunü Veliefcndide yapılacak nt koşuları sahanın son 

yagan yağ:murlı:ırdan batak bır halde bulundugunc!an dolayı 14 temmuz 940 
tanhıne bırakıldıgJ nan cılunur. (5750) 

Devlet Deniz yolları U. MltdürlüQünden 
İdaremizde açık bulunan gemı tabıplık1erine doktor alınacaktır. 

Talip olanların şeraıu öğrenmek üzere e\·r;.)kı Tf'~nüyelerile birlikte 
un1um nıudürlugumuz Zat İşlerı ınudurJuğilnl' n1urC:1caat etmeleri lüzumu 
ıl3n oluunr. (5747) 

1 IS TAN BUL HÜDiYESINDEN j 

Çocuk Hekımi 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Taluim-Talimhane Palu No. 4 

Pazardan maada her gün ... t 

15 den senra. Tel: 411127 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Held.11) 

DAHıLıYE MÜTAHASSIS 

Divanvolu 101 

İMTİYAZ SAHiBİ VF. NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: E. İZZET 
BASILDIÖI YER: SON TELGRAF BASIMEVİ 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cart Hesaplar 

1 adet 2000 liralık = 2000.- lirı 

3 • 1000 • = 3000.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

12 • 250 • = 3000.- • 
(0 • 100 • = 4000.- • 
75 • 50 • = 3750.- • 

210 • 25 • = fı250.- • 

Keşideler: l eubat, 1 mayıa, 

iKRAMiYE PLANI 1 ağustos, 1 ilunciteşria tarih· 
!erinde yapılır. __________________________ .... 

lahare m1tiıden verilecektir. 
Sekerpare Sultan, Sultan İb

rahimı bedestenin vağınasına ka
dar ı?<itüımiistü. Bu işte veziri
azam da rnes'ulıdü. 

Nihayet. ~erparenin saıan 
döşendi. Lakin, esnaf ay~lan
mıstı. İaianbulda bulunan bü -
yük ve .küçük tüccarlar endişe
ye dü•tüler .. Padisab yağmasın
dan kurtulmak için dükkanların
da ıbulunan zikıymet ne kadar 
ee..,· varsa ortadan kaldırdılar .. 
EYıerıne götılrerek 'bahç~lerlr.e, 
tar ı .. ıarına viirndüler. 

Bedesten vak'asından sonra, 
kimsenin ne malıııa, ne de ca
nına emnıyetı kalmamıştı. , 

Sultan İbrahmı, ııözdelerinin 
URruna ve on]arın ihtisamı için 
ortalıgı soyuyordu. 

Hal b()y)e iken Girıdde Ana
dolu sıpahılcri duşman ateşleri 
ikarşı ıııda kırılıvordu. 

Koca Türk donanması öyle 
bir hale gdmişti ki, Çanakkale 
boi!azıııcian çrkamıyordu. 

Giridde devlet ve ınillet uğ
e 

tanbulda.ki müşterilere satılıyor
du. Gösterdikleri fedakarlık -
!ara mukabil Sipahilere verılen 
ziametlerle dirlikleri :istanbul
da istediklerine veriyurlardı. 

Girid eeııaini ne saray, ne dev
let ricali ve ne de hallı: diişlin
müvordu. 

Saray düşünmüyurdu. Cüııkü 
kevfinde ve &alasında idi. Rical 
Jiii2iimnüyordu. Çünkü cıepleri
ni doldurmakla rııeeRUldü. 

Halk düsünmüyordu, (iimru 

yaji'ma edilmekte olan malının, 
sefaletının, ırzının kaygusuna 
düsmüştü. 

Sultan İbrahime, ,gözdelere pa

ra yetiştirm"k lazımdı. Telli Ha
seki ile Şekerpare padişalu büi
bütün çileden çıkarmıştı. 

Haseki kad nların dısarıda el
leri ve adamları vardı. Bu muna
sebetlerı çok sııln idi. 
Şekerparenin en vakın adamı 

Musa pa a idı. Ermeni kızı Mu
sa paşa} a düşkundü. 

Hükômetin satın ala
cağı buğday fiatları 
Buğday ve mübayea nevilerine 
göre tesbit edilen resmi fiatlar 

Ankara, 4 (A.A.) - Ticaret Vek~-
let.:ınclt:rı tcbhğ oıunmuştur: 

icra Vekillerı Heyetının 27 haziran 
1940 tarih ve 2 13791 .So.ıl·ılı kilrar.~e 

Topr;.ık Mahsulleri Ofisının ınustah

mlden alacağı bugdayların ne\ ileri ve 
nıulıuyea ne\ iJerınt· gôre fıathırı aıa
gıda &Osterilmiş:ır: 

1) BUGDAl' NHiLEBİNiN VA· 
SIFLARI: 

a) Elıslra oen ve ,.._. ""i· 
dayJar: 

Satın ahnabıhne şartlarını haiz o
lan ve hektolitre ve;uu 77 kilo ve 
daha yukarı bulunan ecnebi maddesi 
yüule ikiden, çavdarı yüz.de ikiden, fi
lizli, kutlu, haı:;talıklı taneıerle pe
lemiri kiloda 50 adetten fazla olnu
yan ve yumuşak, silnter, kız.ılca ·\'e 
dOnmelı sert taneleri nisbeti yüzde 
onu gE"(,:miyen yumuşak bugdaylar
dır. 

b) Normal J'Wlluşak \.'t !teri bui -
dayla.r; 

Satın alınabilnıe şartlarını haiz olan 
hektolitre vez.ni 75 kllo ecnebi mad
ed yüzde 3, c;<ı\'d: rı yUzde 3 olan sert 
Vt yumuşak bugd.'.lylardır. 

o) Jl[wlea ve ıiinter buğdaylar: 
Satın nlınabilme ~arU&.rııu haiz o

lan ve hektolitre '"ezııi 7!'i kilo, eene
bi maddesi ytızde 3, çavdarı yuzde 
3 olan kızıJcn ve- ı;ünter ne\"i olan buğ
daylardır. 

d) Mahl61 btıfda)lar: 

Satın alınabılıne şartlarını haiz o
lan ve yuzde 3 ecnebi maddeli ve 
yıizdc 3 çavdarlı ve hektolıtre vez
nı 75 kilo bulun~n ve iı;erısınde yü.z
de 70 den ~crt tane bulunan sert 
bugdaylaı la yUzdc 70 den az. yumu
şak: tane bulunan yumu ak bugd~ y
lardır. Dönemli ı:C"rt taneler sert ad
dedılmez. Yumuşnldard<Ik kız.ılc'ı ,_.t> 
sl.ınteı taneleri yum~k meypnında 
hes< p edjimez. 

2) Ml HTEllF M.iJBAYEA YEll

LERİNDE Bl'GDAY NEVİLERİNE 
OÖBE FİATLA1l: 

Diyarbakır, Mardin, Urfa, Aktaka
le, Mürşidpınar, Siverek, Kars, Ada-

1stanbuı Asliye İkinci Ticaret 
Mahkemesinden: 

Rüstem iNazmi tarafından Ha
fız Emin veresesi aleyhine ika
me olunan davanın cari muhake
mesinde, vereseden Ankarada 
iKe<;ici Örende Avni paşa köş- \ 
künde müstecir Hakkı Behiç 
namına ı;ıönderilen davetiyede ı 
mumaile,.hin ikamet,gahını ter
ketti~i ve yeni adresini bırakma -
dıih daveti\'e zahrina verilen 
aııeşı uhattan anlaşılmakla mah
kemece tebliaatın iliıncn icrasına 
ve muha:kemenın de 15/7 /940 
tarih saat 15 e bırakılmasına ka
rar verilmiş ve bu husustaki da
vetiye de mahkeme divanhane -
sine talik edilmiş oldu/!undan 
keyfı-·et tebli.I( makamın~ kaim 
o1mak üzere ilan olunur .(27992) 

ZAYİ - Emet askerlik şube
sinden alınış olduğum askeri ve
sikamı kaybettim. Yenisini ala
ca~ımdan zaviin hılk.mü yoktur. 
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Ahmet Elma• 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
cıwıre "" ııllınTIF• .ıı1ı.te~h11·-· 

Adno: Babıill Cataıotıa 
po""'11 hlfel••e No. U. TeL 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hu
kuk hakimliğinden: 

Osmanbey Afitap sokak Ne$'e 
aıpartıımanın 3 numaralı dairesin
de oturmakta ve Galata eski :ıtı
redi Liyona hanı 21 numaralı ya
manede caı.ma.kta iken ölen 
Cemal Antın terekesine mah
kemece el .lwnulmı.ıştur. İlin ta
rihinden ba.şlamak üzere alacak 
verecek ve aair suretle ala.Iı:adar
ların ibir ay iç.inde Bevoalu Dör
düncü Sulh Hukuk Hakimliğine 
müracaat etmeleri müddetinde 
müracaat etmiyenler hakkında 
kanunu medeninin 561, 569 un
cu maddeleri hiiıkiimleri tatbik 
edile<.:ei!i ilin olunur. (27991) 

ZAYİ - Fatih Aslterliık fi\lbe
sinden aldı{(ım askeri vesikamı 
ikaybettim. Yenisini alaca.i(ım -
dan eskisinin bük.mü yoktur. 

J~l doğumlu lscık oğlu 

na, Ceyh;ın, Tar L:.Sta • atılUt Kızıl. 

ca \ c: ünter bugctaylarının kilosu 4 

kuru JO para Sert veya yufTlu~agın 
norn)aiı 4,5 kuruş. Ekstı a 6 kun1ş. 

Jskendc-runda yukarıdakı hatların 20 
~r para taztasııe. Erzurum, Bayburt, 
Tercan, KarakO. <', Ankaı a, Çankırı, 
Yahşıhan, Çelikli, 'Yozgat Sefaatlı, 

Fakılı, Boğazlıyan, Kay~ri, Sarıoğ -
)an, Polatlı, Afyon, Çay, Bolvadın, 
Akfehir, Ilgın, SaTayönü, Konya, 
Çumra, Karaman, Ereglı, Boı, Şar. 

kışla, Sıv»s, Arınag;:ın, YıJdızeli, Kun
duz, Zile, Amasya, Çorum, Kırşebır, 
Aksaray, Beylikahır, AJpuköy, Eski
eehir, Bozöyük, Kütahya Sandıklı, 

Dinar, Burdur, Çardak, Çivril. De
nizli, Elbistan, Yazıhan, ElAı.ığ, Ak
dağ mc.ıdcnı, Burdur, Çardak, Edir
ne, UzunkOprıi, Pehlivanköy, Lüle
burgaz, Çorlu, Tekirdağ, Keşan, Ça
nakkale, Karabiga, Band1nna, Balı

ke-şırde. :&lahliıt Buğdayın kılosu 5 
kuruş. Kızılca \'e sünh·r .5 kuruş 10 
para. Yumuşak ve sertin normalı 5,5 
kuruş. Ve ekstm 6 kııru:,:tur 

Toprak Mah uUeri Ofisının satın 

alma merke:zlerı bu ı;ene aynı za • 
manda yulaf ve .. rpa mubc.ıyea et
mektt.:dir. 

TE>~kıl~tın gt>nışletilmış olmasına 

ragmen, mahsulun ~c..kluğundan ta
hacümü Onlen1ck ıç~n sıkıntırla ol
mıyan mustahsılın sa ş hu u unda 
acele etnıeıncsı ve uzak ycı lcıdcn 
gelecek ulanların kendı ili aJ dcın 

geçecekleri bir mutcrnccı \ ıtd yll" 

nıahsulh. nnı sattırnıaları tuv ıyc olu

nur. Yeniden )apılmadan E'V\ el yer

lf'rı dE>ğiştirılen Dıkilınin Kabakum 

ve Bergamanın Ov cık ki yl ı , lk. -

n. ou koyle ın yenı ya.ıı ac k 

lerı Kızılnyın birer hE>ye J • aJ ndan 

gosıerılnılştir. Yenı ycrlennde halka 

ht>r P\: için bır de-kar aTc zj tCVZ edıl

mişt r Bunların tap ları hemf'n vcrı

lecektır. E\ler koylulc Ulıa.11nddn 

yaptırılncnkt. J.:'.ızıl.ay heych Bcrg -

ma merkez kazası ha kına ayı ıc yar~ 

dım olarak. 48 bın Ura tt! zı et tı 

Çanakkalede 
konferanslar 

Çanakkale. 4 (A.A.) - Dünya 
Taziyeti karşısında halka diişen 
vazifelerle paraşüt(tllere ka,..ı 

aluıma51 icabeden tedbirler etra
hnda burada ve kazalarda de -
vamlı olarak konfe,.anslar veril
mektedir. 

lzmir limanına girip 
çıkan vapurlar 

İzmir, 4 (A.A.) - Haziran 8)1 

içinde İzmir limanına 142 Turk, 
3Z Yunan, 4 İngiliz, 3 İtalyan, 1 
Fransız ve 1 Macar vapuru geliı 
ıritmiştir. Bunlann tonlliıtoları 

yekünu 47,763 dür. 

Muğlada dolu 
w ve yagmur 

Muğla, 4 (A.A.) - Dün öğleden 
sonra burada dolu ile karışık sü. 
rek.Ji \'e şiddetli yagmurlar yag
mıstır. Yağmur iki saat kadar de
vam etmiştir. 

Muğlada ilk okul tale
besinin diploma tev~ii 

Muila, t (AA> - DtiD bura
.. ilk okullıırtlu çıkan talebe -
ain tiiploma tevsii töreni yapıl
mq, 1%3 çocuia diplomaları ve
riJmiftİr· T"cirende vali, öjfttmea. 
ler, parti ve beledi7a reisleri de 
Jıaur bulunmııştar. 

Mahsül Avrupede az, 

t>izde çok bereketli 
Bu yıl Bal.kanlarda ve m<>rke

d Avrupa memle'ketlerinde mah
ınıl cm a:zıclır. Buna mulkabil 
memleketimizde her senekinoP.n 
bereketbclir. Şimdıdcıı bu r."E'm• 

letet!erden müba,·eut ıc;ın mura-
tlar baııianıL<tIT 


