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Başmuharrir ve umumi neşriyat mUdiirU: 

FIA!'I (5) KllRVS2'11R 5 TEMMUZ CUMA 
ALMANYANIN KARARI 1 

HAKKIOCAKOôLU 

ABONE ŞERAiTi 
UEV A.M MUDDET1 Türkiye ıçın Hariç için 

Smetik ...•. " 1400 2900 
Altı aylık _ 750 1650 
GUnil geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

C TELEFON:2697 ----· 

• Berne,4 (A.A) - Alman hükümeti, Belçika. 
Holland:ı, Lüksemburg ve Norveçteki İsviçre 
diplomatlarını arbk tanımıyacağuu ve bu dip
lomatla ~ın artık 15 temmuzdan evvel geri alın
maları i:;ap edeceğini Berlindeki İsviçre elçili-
ğine bildirmiştir. 
Bu teblig yukarıdaki memleketlerin ve Bern

deki elçiliklerinin ve Polonva hükümetinin va
ziyctı meselesini ortaya çıkarmaktadır. Mesele 
salahiyettar makamlarca tetkik edilmektedir. 1 

ilan münderccatındnn gazetemiz ml'suliyet kabul etml'z CiimhtıriyetiıL ve Ciimhuriyet eserinin bektisi, .,abahları çıkar siyasi gazetedir YENİ ASIR matbaasında basılmıştır 
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Avam 
olmak 

Kamarası 
Üzere iki 

dün biri gizli, diğeri aleni 
mühim celse akdetmiştir 

Çör çilin Mühim Nutku 
~*~~--------------~~~ 

lngiliz Başvekili, Bordo hükü ıeti • 

Britanyanın kalp nahiyesinde nıühli 
bir yara açtığını metanetle söy Ielniştir 

Londra, 4 ( Ö. R) - Britanya Baş
vekili B. Çörçil bugün Avam kamara
sında beklenen beyanatını yapını tır. 
Başvekil kürsüye geldiği zaman gözleri 
yaşarmı tı. Bununla beraber gayet me
tin ve vakur sesile söze başladı. Fransız 
donanmasının Alman ellerine düsmesi
ne mani olmak üzere Britanya donan
ması tarafından ittihaz edilen !;iddetli 
tedabiri teessürle bildireceğini anlattı . 
B. Çörçil Büyük Britanya ve Fransanın 
ayrı ~ulh akdetmiyeceklerine dair ;o;arih 
bir muahede ile bağlandıklarını hatırla
tarak sözüne şu suretle devam etti: 

cMaamafih FransızJar harbe devam 
etmiyeceklerine kanaat getirdikleri za
man Fransız donanmasının Alman elle
rine diifmmıesi ,artile Fransayı taahhüt
lerinden muaf tutmayı kabul ettiğini Bri
tanya hiillümeti bildİrnÜftir. Bununla 

Facialar 
Karşısında 

-*--
Bahtiyar ~ürfıiye 
fıendlsine milli suuru 
hdlıim Jıılan tesanütlü 
bir ~alışma 
sistemi lıurmalı 
mecburiyetindedir ••• ·-·-HAKKJOCAKOCLU 

Avrupa harbinin arzcylcnıcktc hulun
duı:u safhalar, hu miırad<'lenin daha 
Jıas li uzun siirccei'!iııi, ha1ta daha bazı 
ihtil.5tlar tc\•Jit t•y]i) eccğini :ınlatmakta
dır.Jlarhin uzun siircccğini sii)' lcmek çok 
kolaydır. Fakat uzun siircl'ck bu harbin 
doğııraca~ı fcca) iin azametini talıa:v) ül 
l'tmek bile yiircl 1 ·ri titrctmeğe, tiiyle
ri ıirpertmcı:c kafi r:-cJir. Avrupa kıtası 
kendi kendi ini l.cslemek kudretini lıii
iz dci:..jldir. Normal artlar altında halk 
kitleleri nıımtn7.nnı mesai içinde bulun
dukları e nada bile Auupa istihsalah 
Avrupalıları he li)t•memi tir .. Amerika 
\ e miistcmlekcler A \ rnpa ihtiyaçlarını 
ka tlı) an ~:vnaklardır. Jngfücrc ile Al
manya 'c ltab a arasında de\ anı edecek 
hnrp A' rııpaııııı bu geni menabi iJe ir
tibatını kc erektir. Bugiin esasen İngil
tereden ~al ri hiç bir dc,Jctin deniz a ı
rı mcmlekctlt'ı J irtibatı kalmamıştır .. 
Almanyada cfcrbcrlik istihsal kunet
leriıii 7A'llifa u~rntıııı tır. Oradaki insan
lar her ı.e\ den C\ \d ordu hesabına ca
hşnıaktmlırlnr. 11.ıllanda, Belçika ·, e 
Fransada on mil.yonu a"an insan kitlcı.i 
.Ycrlcrinclcn, ,:rurdlarından a~Tılmıslar
dır. Bu in anlnr yalım i tihsal kahilivet
krini ka., lıetmcklc kalmamı..,Jar, a~·lık
~n korunmak için ellerini resmi ma
rk 11'1~rn uzatmı muazzam bir müstch
I~ 1~tlesi haline ı:clmi }erdir.. Belçika, 

1J': ku;db \ c Frnn anın maruz kaldığı 
in 'a

1 
el 11 toı>raklar üzerinde ya ıyan 
narın 1 k d .. umumi b" ça ısma u rctını yıpratmı , 

brda n ır k mckc yaratnu~tır. Bura
uzun b~rnıa!. bir çalı ma nizamı kurmak 
olacaktı; Ruddet iciıı hayli zor bir i , 
futa 1 en. nzı ~.!1~~1ıle ı:eçirecck Avrupa 
de arlık tchlik~fc~:· ~ıkıntı1ara \"C bel.~ 
b r 1• k tl t h nt maruzdur .. llcnuz 
!1 ~ a .l' er n nkkuk etmeden evvel 

lur cıffrı ıncınleketi ,.1 ,.1 . t " an a acarıs an 
fmrp lısında buhınrnasıııa • · 

dd . . t hd'J ragmcn ıase 
111a clt "ını a ı ata tabi t 1. . • t 

k t kk u nıus. e 
yeme ıa mı nm&y)·c11 günler t 1 .• 

1 • t' e a ıs ıs 
ey emı ı. 

Yugo Jav.ra son bir kararname ile 
•artada iic giin et satı ını yasak etli 
Komsıımuz Ytınani tan daha e\·vclc~ 
Wr çok iaşe maddelerini "\'esikaya , .e 
&ahdidata tabi tutmu tu. Muharip mem
leketler ise d ha harbin ilk aylarında 
wmumi tahdidat kararlarını tatbik mev
liine koynm hıılunuyorlardı. ~luharip, 
"'avri muharip memleketlerin bu mevm 

- SONU 2 iNCİ SAHİFEDE -

B. Çörçil nutuk Böylerken 

beraber Peten hükümeti tarafından ak
dedien mütareke ahkimı mevkü tatbi
ke konulmUf olsaydı Fransız donanma
sı Alman kuvveti altına gİrmİJ olacaktı. 

Şu taktirde Ingilterenin maruz kala
cağı tehlikeden ve böyle bir hareketin 
neticelerinden malumatlar olduğu hal
de Bordo hükümetinin hattı hareketile 
ingiltereye kat'i bir darbe indirilmesini 
mümkün kılmış olduğunu kaydetmeli
yim. Fransız hükümeti ittifaka nihayet 
verdiği ve kat'i söz1erine riayet etmedi
ği cihetle bütün taleplerimizi reddedin
ce İngiliz hükürneti bu çareye müracaa
te karar verınİflİr.» 

B. Çörçil Pcten hiikümetinin İngilte
re) e kar ı kötü niyetli hareket diye tav
sıf ettiği faaliyetten bir misal daha vere· 
ceğini tıöyliyerek fUnları ifşa etmiştir: 

- SONU 4 UNCO SAOlFF.DE -

Romanya Feveran Halinde 
--------------~x*x~----------------

Almanya, bir askeri pakt 
• 
ımzası teklifini reddetti 

-----------x*x-----------
Tataresko kabinesi istifa etti 

Cigorta kabineyi teskil etti 
Londnı. 4 (Ö.R) - Bükreştcn gelen 

:. ans haberlerine gore Rumen hüküıne
ti ist if<l clmi:,tir. Ayni zamanda kral 
K.ırol memleket ccn'yanlarını birleştir
m.:k üzere son 7.amnnlarda kurulmus 
olı·n millet parti-:i başkanının da istifa
sıı ı <>mretmiştir. E.c:ki hariciye nazırı B. 
Ci ortn bu parti başkanlığına tayin edil
mi tir. Bu zat yeni hiiki.imeti kurmağa 
~, maktndır. 
Diğer taraftan acele Almanyaya git

mı olup dün Bükre e dönen Almanya
nm Romanya ~~liri Rumen hükümetine 
hır mesaj verdiğinden memleketteki si
~a· 1 degisikliğin bundan ileri geldiği 
zan ıcdılmektcdir. 

R'l~ ter ajansına nazaran Almanyanın 
sim,lilik bir ittifak an]a ması veya as
keri bir yardım paktı teklif edeıniyece
ğini sefir Rumen hükümetine bildirmiş
tir. Müsahitlerin çoğu hali hazırda Bal
kanlarda bir karga~alık zuhurunu iste
mediğinden Alınaııyarun Bulgaristan 
veva Macaristanın Roınanyaya karşı bir 
hareketini tasvip ctmiyeceğinde hemfi
kirdir. Avni zamanda Sovyet Rusya, 
Romanya Almanya ile daha fazla anlaş
rnağa kalkışırsa bu memleketle olan 
münasebatının inkıtaa uğrıyacai:,'Inı Ru
men hükümctine ihtar etmiştir. Bükreş 
sokaklarında askeri devriyeler dolaş-

SON DAKİKA 
•••••••••••• 

Roma ııya kralı ve vliahdi 

makta ve cosuslukhı buna benzer hare
kata karşı ciddi kdbirlcr ittihaz edil
mektedir. Geçen p.:ızar günü Romanya
run Galaç limanında çıkan kargaşalık
larda 250 kişi maktul düşmüştür. 

Belgrad, 4 (Ö.R) - Bükreşten gelen 
- SONU 2 inci SAYFADA -

Kazablanka açıklarında 
Italyan donanmasinın iştir akile 

harbi olmaktadır bir deniz 
-------~---x*x-----------

. umura, 4 (Ö.R) - D. N. B. Ajansı bildirivor : Fransız filosunun imdadına 
Italyan donanması sabah erkenden Ce- koşan İtalyan donanması halen Oran 
zavir sularına doğru hareket etmistir .. civarındadır. Strazburg ve Mogador ge
Jumal Dö Jenev g;ızetesinin bir haberi milerine isabetler vaki olduğu doğrudur. 
de bunu teyit etmektedir. Dunkerk kaybedilmiştir. 
B~ sansasyonel haberin tahakkuk et- B~rlin radyosu Kazablanka açıkların-

m<;_sıne Londra biitürı arzusuyle. ümit da Italyan donanmasının da iştirakiyle 
baglamıştır. Cünkii lngiliz ve Halyan müthiş bir deniz harbi devam etmekte 
donann.ml:ırının karşılasması çok me- olduğ~nu bildiriyor ve muharebeye gi
ı aklı hır ış olacaktır. rişen lngiJiz donanmasına yeni cüzUle-
Vaşingj.on, 4 (Ö.R) - D. N. B. Ajansı rin iltihak ettiğini haber nrlyOI'. 

Cezayir sıılannda bıılmıan Jngili;: filosundan bir güriiniiş 

Ekseri Fransız geınileri yakıldı 
- ·-

lngiliz limanlarındaki 
gemilere vaz'ı yed edildi 

Dunkerk ve bir kruvazörle bir tayyare gemisi 
In2ilterenin elindedir battı. Filonı..n yüzde 48i 

Londra, 4 (A.A.) - İngiliz limanla
nnda bulunan hütiln Fran..,,z harp ge
milerinin İngiliz kontrolü altına konul
maSJ icin 3 tt?ınmuzda tedbirler alındı
ğı resmen bildirilmiştir. Bu iş muvaffa
kıyetle başanlmıştıı. Yalnız iki ölü var
dır. 

İstihbarat nczal'\.'ti hu hususta (liyor 
ki : 

·Malumdur ki Fransız hükiimeti. Al
manya \'e İtalyanın Fransız filosunu 
Fransanııı eski mtittefıkiııe karsı J..:ul
lanm•~·acnkları hakkındaki vaidlerine 
inanarak ıniitnrekc maddeleri mucibin
L"C filonun dü~man eline gccmesini tn
nhhüt t•vlemiştir. Alınan ve İtalyan hü
kiimetlerinin vaidlc-rine inanını kaybct
mis olan İngiliz hükümeti yalnız. kendi 
menfaati namına değil, a~ ni zamanda 
Fransanın istiklalini ve Fr.msız impara
torluğunun bütünlüğünü inde ümidi ile 
dı;: Fransız filosunun müşterek düşman 
fnrafıııdaıı kendisine karsı kullanılını
-yacağıııdan emin ulınak için çok geç 
kalmadan tedbirler almağa nwcbur ol
duğu kamıatindc bulunmuştur. Bu mak
ı;atla İngiliz limanl<ırıııda bulunan bü
tün Fransız harp gemile.l:'iniıı İngilız 
kontrolü altına konulması için 3 temmuz 
sabahı erken tedbiı ler alınmıştır. Bu iş, 
bir suit fohhüm neticesinde iki kişi iil
mlis olmakla bt'r .. bcr, muvaffakıyetle 
başarılmı tır. 

Ayni zamanda simal Afrıkası liman
larındaki Fransız ı::emilerınc de, bu ge
milerin sadece Almanların eline düş
meden muhafazası gayesini istıhdaf eden 
bazı şartlar teklif edilmiştir. Bu .şart
Jard:m hic biri kabul edilmediği tak
dirde İngiJterenin bu gemilerden hiç 

lngiltere 
--*--

9 veya 10 Tem
muzda istilaya 
başlanacakmış -·-Nevyork, 4 (A.A) - Nevyork Times 

.r.azeteı;inin Stokholm muhabiri B. Otto 
Toleschuss Norvl'cten alınan haberlere 
nazaran Norveçteki Alman kıtaatı İn
giltere istilasının !) veya 10 temmuzda 
başJıyacağını bekieınckte olduklarını 
bildirmektedir. 

Mezkur muharrir şunları ilave etmek
tedir : 

Norveç limanlarında ve bilhassa Ber
gen ve S tavanger limanlarında Alınan 
kıtaat ve nakliye gemilerinin tecemmü 
etmekte oldukları ve harekete mühey
ya bulundukları kimse için bir ~ır teş
kil etmemektedir. 

Ayni zamanda Almanlar Norveçin en 
şimal noktac;ında bulunan Kirkenerde 
ve Finlandiya hududunda denizalb ge
mileri için bi.lyük üsler vücuda getir
mislcı·dir. Bu üslerle icabında beyaz de
nizdeki limanlarda Sovyet ticarethıi blo
ke etmek mtıınkOa olabilir. 

Batınlan Dımkerk gemisinin topları 
biıinin harbin de\ nmı esnasında kendi
sine knr"ı ku!JanLmıyacagmdan emin 
olmak için icap ı;dcn bütün tedbirleri 
alınat:a amad\! bulundugu bu gemilerin 
kuınandanlıı.:ını ifa eden subaya an1atı1-
mıstır. 

Krali:ı.•ct hükümcti oradaki fil\mun 
kumandaıılığıııı ifo eden Frnnsız nmira
Jımn te lıf roilen şnrtlardan hiç birini 
kabul etmemi olmasından dolayı pek 
ziyade ı ıütcessir ve mülecssiftir. 

Bunu 1 sakınılması imkansız bir neli
cesı olarak bu me' kideki Fransız. gemi
lerine !.arşı harekete geçilmek mecbu
riyeti h • ıl olmu tur. 

Bu harekat hrnüz cereyan etmektedir. 
BaŞ\ ekil bugiin parlamentoda bu hu-

u rta hcvnnnltn bulunacaktır. 
OltANDAKi DENİZ HARBi 
TAFSiı~ATJ 
Londra, 4 t Ö.R) - Cc1.ayir suların

da, Oran limanı açıklarında cereyan 
eden deniz harbi hakkında aşağıdaki 
malüınat alınınıştır : 

•Oran sularımı ~elen İngiliz filosu 
_: SONU 4 ÜNCÜ SAHJFEDE - Fransız La1ırive nazm amiral Darlan 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . 
• • • • • . • • 

Mühim bir anlaşma 
~Amerika, Pasifik ve Uzak Şarkta= 
~ ln~liz menafiini koruyacaktır ~ 
• • 

i x*x : 
I..ondra, 4 (Ö.Rl - Japonların Şanghay ve Birmanya Uırikiyle Çine (•sliha5 

nakliyatının durdurulması hakkındaki talebine Britanyaııın yakında cevap: 
• . "l-~kJ . • 
:\'erınesı l)C enıyor. . : 
: JaPon mcmhalarından naklen Italyan ve Alman haber aianslarının verdik-: 
Slcri mall'ımalıl göre Büyük Britanya ib Birleşik Amerika devletleri ara;;ında-5 
:ki bir anlaşma neticesi olarak Amerikaıı filosu Pasifik ve U7ak Şarktaki IngiliZ: 
i menafiine bakacak ve Britmıya bahri ii. )erinden istifade edecektir .. Hatta bir: 
: faPon gazetesi bu anlaşmanın JaPonyayı ccınber allına aln ağı matuf bulundu-: 
Sğunu söylemektedir. Pek eskimiş olan bu tabir;n istimali sayanı dikkat i e deS 
:Japon matbuatınca vc-rilen havadis bu bapta Britanya hükümetinin aldığı ilk: 
ihaberdir. i 
: Fakat JaPonyanın Uzak Şark vaziyetinde fazla gerginliği mucip olan hare--: 
:keti karş~ında bir •.akım tedabir ittihat edilmektedir. Bu cümleden olmak: • • lüzere Hong Kong mvil ahalisi tahJiye edilmiş ve Singapu" bahri üssünün mü-: 
l.tafaası iein fevlralAde hazırlıklar vanıhnıı:tır. : .. ......... ~ .............................. ~ •••• ı ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Fransız gemilerine - · B~ERL·- ERı• Facialar 
. x*x--- ŞEH_iR~ H Karş_ısı*n_da 

Serbest Fransız kuvvetleri Bahtiyar Türkiye 

b k d • Yeni valimiz B. Fiatlerin mürakabesi kendisine milli şuuru aş uman anının mesa1:ı lıillıim lıılan tesanütıü 
Londra 4 (A.A) - Royter ajansı bil-ıde\•am etmiştir: - Fuat Toksal - - - ---- -x*x----- - - - bir çalışma 

dıriyo1.. 

1 

Gayem Fransız bahrıycsi bayra,qının T • t v k " J t • ~ 
Serbest Fransız deniz kuv,·etlrri ha~- ~ercfin.i k.urtarmaktır. Alman veya. !tal· - - -0<--- ıcare e a e 1 azamı Sistemi hurmalı 

kumandanı Visamiral Muselier bu sa· yan hukunıetlerının ellerıne Fıansız Yalıında ~ehrimize mecburi31etindedir.-
bah yapılan bir mülakat esnasında Fran- donanı~ası~ın kıs~en dahi t~sliınini ta- f 1 •ı" d k --·--
sız bahriyesine mensup hiç bir zırhlının lep ettırebılecck bıç bır. vesıle vermek gelmesi bellleni}10r 

1
• at erı• 

1 
an e ece _ BAŞTAltAFI 

1 
iNCi SAHİFEDE _ 

Al anya veya lta.lyanlaru:ı. elinde kalma- i~temiyorum. Üm.Jt ederını kı her kuH ~ """"' 
1:'1 olduUunu b-.-a.n ~- muıdan gemisini düşmana teslim et- ,...i 

111 . ' • , . L--h . . t -'L d 1 Fran~ı~ hahri~"eSİlll" mt.~llRlp bir ik:- me en ise ucı · ava etme.sını er~u ~ e-
tar 'eminin ık ~I De C..ulle' tm c.ddir. Bütün kabiliyet ve k.uvvetımle 
d~ve't;ne ic<.ıbet C'ttigini il[ıve etıni~tir. müttrfikimiz İngilizlerle te-:;rıki me~ai 

Bir 1niktar Fransız denizaltı geınisi- edeceğim. 
nin de tngiliz sularında bulundugunu Vi~miral ı.ıu.selier se~t olan Fran-
b ·ıa·. · ·t· !;~ ticaret gemılcrının bır kısınının da 

J Jl JHI~ lf. ·ı" 
Fransida hah ~da bulunan bir kaç dllrin~ girtne"k üzere olduğunu ı ave- et-

harp gemisi de teıgiıhlaı·dan indirilerelı: mi-tir.. . . . 
ikınaııeri icin an1l"le1eriv1 birhktr emin F..mrine g~ Fran.-.ız gcınıll"rının 
bir yere gÜtürülınüslüı:. seyrüc; ferinden_ taha .... sül .. edccek p.ara-
Dığer Fransız harp gemileri silahtan \arla bazı geınılerde musader• .. edüen 

t •erit edilınis oldukları halde tngilız li- çok kıynıetli haınultJerden nıutevellıt 
, t: anlarında bulunmakta ve Fransız bay- mebl3ğlar !'ayesinde kuvvetlerini uzun 
·:Oını tasırnaktadırlar. müddet idame ettirıneğe kft.fi para mcv
r \ .. i. ami;al l\ılu~elier sözlerine söyle cut olduğunu bildirtni.ştir. 

Bir Alman 
esirlerini 

tahtelbahiri, 
taşıyan bir 

Alman ve Italyan 
batırdı 

. 
gemıyı 

Londra. 4 (Ö.R\ 1500 Alman ve rinin çoğu ara,ında panik bas göstermiş 

1 \ .. 

Yeni 1 :nıir ralisi B. Fıuıt T oksal 

Tacirler beyanname vermeğ~ mecbur 
--------~~x*x------·--~ 

Fiat nıürakabe konıiS)·onu dün vi15.- yannaıne \•erm~e cle\'anı cdc-ceklerdir. 
,·ette ,-ali muavir.i B. En1in Kırısın ri- Bu l.Jevannaınelercle yazılı fiatlt"r ra. .. t 
.uıseti altında ikinci toplııntl.iını yap· ı:<'le olınıvaeak. icebında bu fiatlerin 
ımstır. d<>i:rulut:u Yl>Saik ibraziyle i>pat ooilt>-
Toplantıda taliıru.t mucibince mınta- l·ektir. 

ka ticaret \'e iktısat müdürlıikleri. be· AZA-'lli FİATl.ER 
ledi.ve. ticaret ve ~ana.vi oda~ı ile tacir- Fiat nlürakabe komio;;:vonu bir laraf-
ler lt.>tnsil c-dilmistiı. tan tüccardan be\"annan1e talep eder-

Ticaret vekaletinden gelen ve fiat ken öte laraftdn da hususi surette ve 
·nürakabe koınisyonunun calısınaJarı ticaret odası kana!iyle de etüdlcr yap
İ('İn iptidai bır dirl'ktif te!:'kil eden üç ınaktadır. Edini1erek kanaate -"öre her 
:'luınaraJı sirküler okunarak ınallıınat maddenin fiatlC'ri tic:aret vekaletine bil-
cdirıilınistir. dirilecektir .. 

B EY A N A~ıı: İ STENİLECEK Ticaret vekaleti her madde üzerinde 
Fi:ı( mürakabe koıni~.\·onu ilk ve ('n ıne<.;gul olarak norınal bir k3.r haddi tes

nıühinı is olarak ,·ek31etin L"'tediğ-i bazı bit edecek ve her maddenin azanıi sa· 
ınalüınat haı.ırlı:vncc..ktır. Bütün e,1d3 tıs fiatini (B .... nzin ve diğer bazı ınadde
:naddclcri, iplikler. kapot hL•zlcri \'l"' lerde oldu_ğu .~ibi) ilan edecektir .. Pi· 
ınaııifatura. paınuKlu mensucat. çuval yasa tahavvüllcrinp görC' bu fiatler ye
,.e aksaını. kala.v, cinıento ve saire, de- nidLn ilan cdilertl:- tacirlerin ınütezar
ri \"e kösele. ınuhlclif ;.ı{!a('lardan nıa- rır olınalarına me:r·dan verilıniyecek ve 
ınul tahtalar ve kontr plaklar için fiat fakat müstehlik le kat'iyen ald•nmıya
teshit edil<'ce<1indC'n bu maddeler ticare- caktır. 

ctrafıtHl•ki nlınmıı, tedbirleri İ s tikbale 
kan;ı ht-ıılcs 11 büıük eni~lerin en ha· 
riz delilleridir. J\,\- ru11aı11n içinde c ır
ınndı fr ı hu hercünıc rc elbette sefa leti, 
ıstırabı arttıracaktır. Scfolet ve aclığııı 
nc l!'r <lolurabilct~in i bugü nden talunİ· 
ne iınk3.n :t·oktur. 

İtalyan harp esirlC>rini Kanadaya nak- ve bu da insanca zayiatın yükselme:sine 
!etmekte olan Arandoras adlı 15500 ton- scbcbivet \'ermislir. Almanlar can kur· 
luk büyük İngiliz :\ o1cu gemi.~i ~lı gü- taran sanda1ldrtna ~irmek icin her kesi 
nü Atl~ntik denizinde bir Alman tahtel- itip kakınokta idiler. Bu sebeple zaval
bahiri tarafından ihtarsız torpillenmis· lı İtalyanlar kurtulmıya pek fazla im
tir. Vapurda harp esirlerinden maada kftn bulamamıslardıı. Gerek batan ~e-
500 İngiliz mürettebatı ve askeri nöbet- mide \'C gerek kurtaran gemide Alınan 
cilcr vardı. Kurtulan 1000 kadar insan ve İtalyan harp e~irleri arasında muhaH 
bir İskoc limanına getiri1mistir. Gemi ~mat o kadar cidd! idi ki Britanya as
torpil lendikten sonra çabuk batma_ğa kerleri bunları ayırmağa mecbur kal
basladığından Alman ve İtalyan esirle- mıslardır. 

~~~~~~~~~~~~ 

Romanya Feveran Halinde 

San1sun vali'ii B F uat Toksalın İzn1ir 
valiliğine tayini h~• lx-ri teyyüt etmist ir. 
B . Fua t Toksal lafı\ ve deıi:erli b ir idare 
ô.ınirimizdir. K rndisi İs tanbulludur. 
1323 vıhndc' mülklveden mezun olarak 
bir ~ne sonra d~vlet hizmetine girmi~. 
u ı uhtcli[ ınülkl. ,.<ızifelerde bu l unınus
tur. 

li;·k· istigal ~dt•n t 1cirlerdcn hen1en bc
.vanıınme istenilec<'ktir. 

Bu beyannamelerde, yukar1da yazl
!an maddC'lerin on haı.iran tarihindeki 
toptan, yarı toptan ve perakende fiat
lcriylc bunların norınal kfı.r n11kdar]ar1 
ayrı ayrı göstcrilel't:ktir. 

Ta<'irlerin bu be.vannaıncl cri en kısa 
bir zanıanda haz.trhyarak fia t ınüı·aka
be koınis.von u ııa vtrnıe leri mecburidir .. 
Be.vannaıne verdikten sonı·a fiatlerde 
tahavvül olu rsa tacirler n1ütemınirn be-

KO~IİSYONUN VAZİFESİ 
İzntirde faali.vele geçnı is bulunan fiat 

n1ürakab(' komisyonu. tüccarın ve esna· 
fın karsı~ında korkulacak bir hdi l gibi 
vazife _göı·ccek deı{ildir. Bilakis bu ko· 
misvon tüccar ı n işle rini kolaylastı rınak 
ve çal.Lo;;ınasın1 pratik bir şek ilde teshil 
t-tınek icin onlarla tesriki mesai edecekH 
ti r . Bununla beraber komisyon en ufak 
bi r ınüsaınahayı tanımamak kararında
dır. 

Bütiin hu rcd tııblonun \ C mulıtcnıel 
iıkibrtlerin kan>wnruı t<likranla kayde
debiliriz ki Tiirkİ .\ l" dUnyanın en bah
ti .\·ar hir k()!-ıcs id i r . Biz ıniinfc rit bahti
yarhkla öviin <' duyan1ayız . Medeni in
sanlık \'asıflarunız hescriye tin ıshra ııla· 
rından bizlere- de hisseler ayırtnağa kiı · 
fidir. Ant·ak inıkf>. n .., ızlık karsısında k e n
di varlı .frıını7ı bir teselli mesnedi ola
rak ele alabiliriz. Belki icinıizdc ııi )a~a 
bu hranlarından , bazı ınadde lerin mü~
ki..ilUlla tedarikinden. bazı istihsal ınad 
delcriıniz in za ınanında sahla1nanıas111-
dan s ikılyet f'denler bulunabilir... l\lu
hakkak ki a}lıkla ı:e~ incnler hayat ba
ha lılığının ağırlı~ıııclan hakk iyle ağlaşa
bilirlcr. ·va lnız unu hnan1ak 1 3.zımdır ki 
biiti.i n bir diin."a a ı cs i~indcdir. Jlahra 
J!C lıniycn . ha\·sala) a s ığn1ıyan inh idam
bı r vukua ~clınist i r. ~1il;ronlnrea insan 
ha;\ at \ 'e istiklal ha kkından ınalırum 
cdilrnistir. Bu nıil)onlarca insanlar nuıd · 
di ve ınanc\ i ı s tıra pların altında iniıu 
ininı inlcn1ektedirler. Bu tabloları göz. 
lcriıniz önünde canlandırdıktan so.nra 
Tiirkiyedeki hayat ~artlarının düne nis
betlc ne kaclar ağu· olur~ olsun en bii
yiik lınhtiyarlık tc~kll eylediğini kabul 
ehı1cn1ek insafsızlık olur. Bunu bf;ylcce 
tehariiz el!irmekle elbette ha.vat babalı
h~ını tabii ve nınzur görınek. sahayı 
ınuhtckirlerc serbest btrakmuk li.izumu
uu nıi.idafaa cylcnıı!k anusunda deiiliz. 
Bilftkis ınilH kor-unnıa kanununun istihH 
daf eylediği ı:ayelori istihsal yolunda 
milli birlik \ ' C hiitünlükle nıcsai sar(ı lü
zunıunu habrlatınak istiyoruz. 

-~-------x*x------~-~ 
- BASTARAFI J iNCİ SAHİFEDE - ı.ılması imkan<ız olarak az cok oynak 
haber1ere göre Ro.11anva büyük bir ra- bir hal almıştı. Ve şiıncli vaziyetin ne 
hatsızlık içinde ve feveran halindedir .. olacağın ı tam surttte bilınekte favda 
l\.1Uhiın hadisata intizar edi lebilir. \'ardır. 

Londra. 4 (A .A ) - Royter (Royter) Biikres. 4 (c\.A) - Yeni Rumen ka-
'fiınes ~azetesi yaz ı.} or : Son hfidiselerin bincsi su suretle b:'~ekkül ehnişt i r : 
dai?:ıtıcı tesirlerinden sonra Rumen ınil- Rei_s Gigurtu. R,"'İ!'. vekili lVfihail, Ha
letinin müttehit ve kuvvetli kalınak icin rİC'İVe nazırı l\1ono~liscou. İs nazırı Stan 
bütün cesaretine i htiyacı olacaktır. Ro- Chi.tcscou. Nafıa nazırı J\.lacovei, İktı.sat 
nıanvanın başka tavizlerde bulunn1ağa ,.e harici ticaret n:-ızır vekili Leon. Da
rniit~mavil olmadı!!ı simdi acık görün- hilive nazırı D"virl Papcscou. Sıhhat 
mektedir. Ordus~ taınaınen seferber. ııaz.ırı Con1oiou, Ekalli:vetler nazırı Har~ 
~dilmi, ve doğu s;maL batı, sima! ve 1 Oıto Roth. M•lli müdafaa, hava ve de· 
doğu cenup huı-f.ut1ctı·ında hazır bulun- rıiz. nazır \·eki!i ~e·1('ral Nic ulescu. Ad
maktadır. li\:e nazırı C r ııia, Terbiye nazı rı Cara-

Romanya tarafından İnAihz garanti- costea. Kadastro n;;ızın Noyeanou. Mü
sinden vaz geciln1esini teln1ih eden ga- himn1at naz.u·ı P r ibianou. Dini isler ve 
zete diyor k i : ~Uzel :-;anatlar nazırı Horia Sıma, DC>vlct 

Kral Karolun sivaseti belki de sakı- nazın Cuza .. 
~~~~~~~~~~~~ 

DOOANSPOR KULÜBÜNDEN : 
Kulübümüzün umumi heyet kongre!'İ 8 '7 '940 Pazartesi $i!Unu saat 2 1. 30 da 

k ulüp merkezinde yapıl acaVınd an azal arı n gelmeleri il3n olunur. 
R uzname: in tibak kara n . 2534 ( 1386) 

, 

PlZDf. f?U.GLJ/\J. 'dik? MlLLİ l?lY4WGO 
\?ILf:Ti A\_INI Z 

Ha len 57 va'1nda olan B. Fuat Toksal 
S amsun vali li.P.indcn evvel Denizli vali
li:?indc l("n1ayüz C"tınistir . Denizlinin 
iınar ı hususund~ı bü:vi.ik ~ayretleri na
z;ırı dikka ti celbet~,1 istir. 

Tayini .vü ksek ta!"dike iktiran eden B . 
Fual Toksalın vakında sehrin1ize gel
ınl"sint· intizar oiurı.niaktad ır. 

- """""""' . _,...,,,,_ 

Ticaret 
Vekilimizin 
Pazar günü gelm esi 
m uh temeld i r 
Schrimiz<.• _gcleci"ğini haber verdiği

nıiz Ticaret vekil i B. Nazın i Topçuoğlu
rıun cuınartes i güııU Ankaradan hare
ket cv leınesi ve pc.ı.r.ar akşamı İz ıni re 
ınuva~Iat etınesi bü.viik bir ihti ınal da
hitinde görü l mekttdiı·. Vekil pazartesi 
~ünü Tarın1 Satıs kooperati fleri b ir lik
lerinin uınuıni toplünlısı nda bulunacak
tıı· .. _....,..,,._ . """""""'_ 

lnciraltına vapur 
işletilecek 

İnciraltında insa!-.ına ba~lanan i.o,;keJe
nin tan1aınlannı~ısın ... calısılınakt.adır. is
kelenin taınaınlı:tıınıasına intizaren sirn
clılik iki sat kullanınak suretiyle \·apur
ların isletı l mesi nı~:ınkün olacaktır. 

Bu hususta uınum müdürlügün enıri 
bekleniyor. Bu pazar güııü İncıraltıııa 
vapurların i~:dL~tilınt:si cok nıuhteıneldir. 

-~·~-B. HAŞMET DÜLGE 
D(?vlel Dt•nizvollLlrı islctn1csi uınuın 

nıüdiir muavinı bav 1-1.asmet Di..il_ge dün 
Bandırına yoli_vlc ~ehrimize gclnıistir .. 
Bi r kac .~Un İzınirdt~ kalacak ve pazar 
günü İst.:'lnbula ,vd1__~t c-yliyccektir. Sc
\ alwti dcnizyolları wıa ait bazı i~ l (•rin tet
kiki ile alfıkad.udıı 

Fransız hükümeti 
V işi' de yerleşiyor 

Rv.na. 4 (Ö.R ) - Fra nsız hükümeti 
Klerrnon F eranda değil V işide yer l e~e .. 
lektir. Cliınhurreİ!<iy \e başvekil ve da· 
bili.ve nazırı Parkolelde yerlesmisle rdir . 
Fransız kanunuesasisini n t adi l ii tı için ya
pı lacak parlamento toplantısı Klermon 
Feranda olacaktıı·. Fransız sağ cenah 
gazc:tclcri teşkilatı esa.siyc kanununda 
yapılacak tadilit.l ı nıeınnuniyetlc kar~ı
lan1aktadu·. Fi~aro ~azctcsi •Böyle ı.a
ınanlarda ancak ba~il bir teskilcitı esasi
\'t' kanunu tatbik olunabilir• mütal5a
sındadır. --·--Bükreşteki İngiliz 
m ühendisleri ayrılıyor 
Roma. \ (Ö.R) - Bükre.şten gelen 

habeı lcre göre Bi.ikre~tek i ln~iliz sefa· 
rethanesinde tı·vit olunan bir habere 
~Ctrt.• Run1C'n petrol kuyuhırında cahşan 
ınühl'ndi~leı <l.~rhcıl Roınany..ıyı terket
ııır:>lt.•ri için enlİr c1 l nışlardır. Bükrt!steki 
Frc:ınsız ~efarl~t ('rki\nı rla yakında Bük
resi tL•rkedectklı_•rclir 

-~e.-.-..... -
~ORNOVANIN 
iMARPLANI 
Bornovanın nıiistakb('l imar plfinı 

Nafıa ,·ekfıletiı•ce tasdik t·dilınistir. Pla
na göre Bornovad~ hütün yo lla r tevsi 
edile<'t>k, Bornova -µark ı nın yanı basın· 
da bulunan arsaldt Bornova belediye
.. ince satLı;;a cıkar-lacaktır. B u k ısımda 

•1apılacak in.saat. t.1.maıncn bahceli ev· 
!er seklin~e olcaktır. 

Bornova ;;;u_vunu ı ı tahlil raporları 
al1 nm ı stu·. Bu su.vu11 bakteriyoloji r apo
ru E!ayet ividir. Mikyası ına dörttür. 

Ç E ŞM E 

Rasim Palas oteli 
VE 

YENİDEN TEFRİŞ VE TANZİM EDİLEN 

lstanbul Oteli 
ı TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ AÇILDI 

~~~~~~~~~~~~ 

Halen Fransada bulu
nan tal~belerimiz 
hakkında gelen 

malumat 
A nkara, 4 (A.A. ) - Ha riciye Ve

kaletinden bildiriliyor : 
F ransadaki talebemiz hakkında bu

gün Y eki.Je te gelen malU.mat aşağıdadır : 
- - Bordeauö 'y a ııalimen varmış olup 

Pe rigueux ~ehrinde yerl eşti rilmeler i te
mi~ edilmi~ bul unan talebed en bir k ıs
mının is imle ri: 

Cemile A laiycl i. Kad ri Anol, Meh
met Ha nyol, Süleyman Barda. Vedad 
Diçl eli , Eınin Bankoğlu. Şel<ip Çopur
oğl u. Cengiz Uluçay. A li Sand obra, Ca
h il Tara ncı , S uphi lgan, Şinasi Yılın, 
Fuat Bilgen. A laeddin Tezol, Jak Bali
kar, azi Kork maz, Süzan K er van, Ya
ni Tastanna, İ ramonel. 

2 - T eulousta bulunan talebe isim
leri: 

Orhan Karaköse ve Özdirik. 
3 - Marsi lyada bulunan tal~be isim

leri: 
Celal Ustar. Rifat Cincı. 
4 - Bordeaux' da b ulunan vatandaş~ 

farın isimleri: 
i\.yzistazi, Ziyaettin Ali, Tevfik 

mer, ve karıs ı . 

BİR BERAET 

Til-

Muslafa bey caddesinde tüccardan B. 
N'urinin apartmanu1dan bazı eşya çal
ınaktan nıazn un Feriha nın sucu sahil 
~örü l mediğind('n ~raetine karar Yeril-
nı isti r .. 

Bug"i.in İ<,:i.n sulh ve sükiu1 içindeyiz .• 
Lakin yaru1 harp i~indc bttlunnuyaca
ğırnızı hie bir kiınSt· tentin edeme-ı:. 

Bugi.iıı dünyanın en talili "C en me
~ut tnilleUeri arasındayız . Ll'ıkin yann 
Avrupaııın ıshraplur altında kat landığ"t 
harp fecayiinin ü1criınize çökn1iyecc
{!inden hir bir !'.urelle eınin bulunan1a
yı·t. ]Ju~i.inü d1isi.inrliiğümi.iz gibi yarını 
da dikkat 'c tc.vakkuzla takibe nıet:bu· 
ruz. Bu(dnkü vazifcnıiz bUti.in n1evcu
diyctin1izle nıiiılafaa hazırlıklarına mÜ· 
z.aheret ctnu~k. iktır.mdi kudretiınizi her 
tiirlii sarsmblardan masun bulundur
n1aktır. llu ui'!nrd·l ıncsul en yilksck 
devlet adaınından (\n miitevazi vatanda
"'-' kadar bi.iti.in fcrd lerin n1illi suuru 
hakiın kılarak is birlii'i )apnıasu1~ ih
ti~· ac varclır. l\1illi ckonoınimi7.e azan1i 
itina giistt"rnıck ,·aıan ~e,·crliğimizin ilk 
\'azifesiclir. l1cr \atandas istihsali arll&ı-
m~ k . i s tihlıikfotı Hsı:nri hadde indimtek 
, ·azi resiyle ıniikellc(tir. Kafi li..izum ve 
ihtiyac olınadıkca pi~·asayı tazyik ede
l'ck maddeler nıühayaasından kaçtnn1ak 
bile nıill i bir vazife halindedir. Kat'i 
zaruret olmadıkca \'atandaşın bir taluıu 
elbise hile )"apttrınaına~ı ınilli ekonomi· 
l ~ bir hizmet teskil eden bir devir İ(İn .. 
el e hulunduğuınMı:u idr&k c.vleu1cıniz ıa .. 
z ını<lır. i s tihsal fıh arttırınak, ınilli tasar 
l'ura itina .!!'östernlck, de, le t tedbirleri
ne dürt elle nıi..izahcret etmek bugünün 
lıa.vat \'C istikHll rniidafaasının temelle
rini tcskil eder. Türk ınilletinin vatan 
!'.everlij!i hu ten1cllerc resanct verecek 
en hi.iy iik teıninaUır . 

HAKKI OCAKOQLU ,., ___________________ , 
ELHAMRA Sinemasında 

J::UGÜN MATİNELERDEN İTİRAIU':N 

İKİ HARİKUJ,ADE PİLİM BİRDEN 

1 - CEBELÜTT ARIK CASUSU 
TÜltKÇ E SÖZLÜ 

2-ALEV ŞARKiSi 
NELSO:-; ımoy 

SEANSLAR . CEBELÜTTAftII< 
:ı - 6.1 5 - 9.ıt5 

ALE\' SARKISI 
4.45 - 8.15 

Cumar!"'i »e Pazar 11.30 DA RAS LAR --·-----· ~~~----~----~-~~~-~~----~~~~~---~--~----~---~--~~~-~--~-

DEMiR MASKE 
... (l KJNCl KJSJM) - 216 --
onu bu otclf-' kad~r getirmt~c ınccbur 
edccef1im. Si.ı burada Senınarsa kendi· 
sine 13.yık olan mi!'afereti tanz.iın edt:r
ken bPn de ınonsenyör Lui rle kaçrnı~. 
uzakla~ınış bulunacağın1. 

Mistufle dinledigi planı şayanı hayret 
bulınustu. Ağıı açık: 

- Ne güzel. ne mükemmel diyordu. 
Faribol arkada~ının heyecanına i~Lirak 

crlrrek · 

- Görecek.siniz l\.Tösyö Faribol. .. 
Bu söz daha ı kınal edilmemiı,ti ki ote

lın kapısı açıldı. Şapkasını kulaklarına 
geçirm~ sert çehreli bir adan1 :o.alona 
girdi. 

Faribol: 

Hay kuyru!!U kopsun Roz.arj . ts
ıe Rozarj diyebildı. 

dayadı ve biraz ınüstehzi konu.1nıağ"a 
haşladı. 

- Bana Sa Majestenin sadık ve cc-sur 
bir zabitiyle ınülfıkat edeceğ:iın söylen
nıişti. Halbuki ben burada caniler ara
sındayıın. 

Faribol kanı bevr.ine hücun1 ctıni~ gi
bi }erinden fırladı : 

- Engerek y ılanı seni.. Ne diyoı·sun? 

- $unu söy liyoruın ki. üç ki ~i bir 
adanıa saldırdı~ı zaınan bu ancak bir 
alçaklıktıı. 

- Kuyrugun kopsun ... 
Rozarj kıl ı ncını c:eknıeg~ nıuvalfak ol

nıadan kar~ı~ındakilcr kılınçlarına dav
ranınış bulunuyorlardı. 

Jan Kavalye Faribola döndü: 

- Mösyö Fanbol, bu adam beninıle 
görüşnıek için gelınh~tır. Ona cevap ver
nlek te bana aittir. 

' ?YL;llll•·-----------------------c-coı••••"'1 - Ben de ~iı:i seviyorum. ! ~te rseniz t'v len f" lim , d iy~ceğin1. '.; l&Tergı· z '-' Böyle söyled ik ten so nra, gUya beni 
~ ı ~ ••••••••••••••••••• ••••••••••••••• •• -"" d a ha yakından anl amı~ olmak iç in bu 

~ meı;.hul erkek h usu~iye lime b iraz daha 

~ K k 1 K ~ girecek. Kadın lı ğım ı ve insan l ığımı sui-

0 U U iz ~ i.ı-.timal e ttikten ba.,k a ka lbimd en bir şey-••• •••• ••••••••• ••••• •••• ••••• ·' ki 
• lcr d e kopanp uza a.5acak. Ben buna 
1 d a, bu ve fasız İnsana da a rkasından göz 
"~'160'/.Jilllt•mı•lllll•••••••••••••••::maı:ı••~ )taşl arı dökeceği nı. Onu da unu tm~)'• 
Milli Roman: 28 YAZAN: Adnan Bilget çalışacağ ım. 

Saat gecenin üçü .. Sarhoşluğuın geç
tiği halde gözlcriıne uy ku girıniyo..-. Bu 

·~den h ilmem o na cevap vermed im. nı kabul eder gibi göriindüm. ne n1üthi ~ .gece .. Ne uğursuz "·e ı . ıksız: 
Şah~iyet sahibi o lınak , her yirdiı?i ka- bir gece .. 

ba göre .U,illenmek için he r kadının ha- Yatağımd an kalk.ı)'orum. Karanlıkt.ı 
yatı nd ..ı b ir h i.miye i h tiyac ı var. Bu nu yavrunı un ka ryolasJ yanJ ndan g eç.erk.en 
~1ükremine na!ıl anlatmalı yarabbinı... dikkatle onu ted kik ediyorum. Yavrum 

- v~ ne zann-.•ttin? t~ böyle olur. hiz 
ikimiz el~ arlık ihtiyarladık. Fakat: Fa
kat kuyruğ-u kopsun, şu mevzuubahs 
olan şahıc;: Bastile her istedigl zaınan ~i
rip çıkmakta serbe~t n1i? BC'n o menhus 
)'l!Tİ bilirim. Orada az kalsın kemikle-

Kendisinin en ınüthi":i düsınanı olan 
iki e~ki arkadaşını ka~ı~ında görünce 
Rozarj bir tereddüt 15.hzası g:•çirerek 
bir kaç adım geriledi. 

Jan Kavalye daha atik davrandı. Ka
pıyı iyice kilitliyerek anahtarı cebine 
koydu. 

Faribol protesto için ağzını açtı. fakat 
Jan Kavalyenin emreden ses! devam et
ti: 

Zevk li bır rüyantn gözl er i nı de canla nan 
.on episodlan gibi bu renkli ve 1 <.;ı klı 
alemin ~özl ,.rim önünden kayholrna
n1ası ıç i n kendııni unutn1ak ıslıyor~ 
d um . Unut ınak. b u ne iyi bir şeydir . s~ .. 
ven hir İnsan ın unutma:sı , k.os kocam" n 
bir h i"' ıilemin e ka r~ı ne kadar vah~iya
ne b ir zu1ümdur. 

Mükreminin cok açık manaJar!a 
önüme serdiği hakare tlere ne kadar jç

len bir zevk le ceva p verınek; 

Şimdi kendi kend ime yalnı zım Mük- kjmb llir lac:;.ıncı uy kusunda.. GençJ;ii
remin sessizce b ırakarak ~itmi~. Y ine me ai t feraude evra kJ karl$hrarak. v.aklt 
ay n i odil , ayni dekor ve ayn i şahı sl a r . harcanıa~ ı tercih ediyorum. I .şte \ı1 ük
Ren ve çocuğum ayni e'·de, ayni odada.. ren1inin seneler e vvel bana gönderdiği 
Bundan sonra y ine ayni sefale t b izi ke- mektuplarda n biri.. 
nıirip gid ecek . Ayni tehlikeler kapım ı n l\1ükremin bu ınelc. t ubunda b iraz ua-

·1111 cürii\·ect·kti .. 
Jan Kavalve hiiviik 

\la cevap ~erdi: -
hır :-oğukkanlı-

Rozarj yal<asını kolay kolay kurtara
ınıyacağı bir tuzağa düşnıü~ olduğunu 
unladı . Cesaretini kaybelrni"? görünnıek
t~n çekinerek e lini k ı lın cın ın kabzestne 

- Bu adaın ilzeriındeki hakkımı ıni..i

naka~ edcınez"iini·l ~aıurıın. 
- Hayır, hayır bö.vle bir niyetimiz 

} Ok ... 

-BiTMEDi-

- Yalan söylüyorsun "en. l'en ~ah 
ıiye t ~ahibi bir i n san ıın, demek i"terdiın. 
Bunu yapaınad ın1. Ona hiç bir ~ey söy
le.>·emedim . Bü tü n serzeni ~ ve ithamları~ 

eşiğin i b ekleyip d uracak. bi görünüyor. Fakat he nüz bana fena 
Y ine bir e rle.ek yanıhaşJmda arzı en- bir şekilde hitap etmiyor. Bu mektubun 

d am ed erek ba na ask mavalları okumak her ıı.a. Ltrı bir ba.şk.a _ik:iyet ve serzeni:,le 
i .... tiyecek. Ben d e bu mava llara inana- ,dolu. Bir a rahk. ~iyor ki :. 
rak ona jçimi dökecek ve bir defasında: - RITMED1 -
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Bugünkü Fransız hükümeti hür değildir - Filosu
na da verdiği emir bir Alman emridir 

Lonclra 4 (ö.R) - Londra radyosun
da: hu aksam Fransızlara İngiliz na-
7.ın Harol •ikolson hitap etmis ve söy
le demistlr: Vaziyet cok vahimdir. Si7.
c1en .ıf ı~ti) ecek değUız. Fak::ıt si1.den d 
utanmıvoruz. Vazh:cti tetkik edelim. ln
gilterede bu yakın günlerde hayatımız 
için mücadelı•ye girıseceğimizden emi
niz. Bu mücadele hiir Fransanın yeniden 
tesisi için de olacaktır. Bu~inkü Fransız 
lıiikümeti hür değildir. Filosuna verdiği 

--- · 
emir de l>ir Alman emridir. Bu emrin in-
fazına yol vermek bizim iı.;in intihar sa
yılırdı. Bu yiizden harekele geçmeğe 
mecbur kaldık. Çörçil bugün kamarada 
aglamıştır. 1ngilterenin bu işe kırık 
kalple girişliği ispatı budur. Avam ka
marasında bulundum. Vinston Çörçilin 
nutku esna:-ında mebu:-lar ancak bir 
Yl'rde hatibi alkışlamışlardır. Alkı~la
nan kısım da şudur; Oran limanında ln
giliz ve Fransız donanmaları c:arp15ırke11 

iskenderiye Üzerinde beş ltalyan tayya
resi uçmaKa ha lamı , fngilizlerin ve 
Fransızların da fi tan·are topları bera
berce İtalyan dü manına karın ateş aç
mağa ha lamıştır. 

Bu unutulmıyac:ık bir semboldur. 
Kusurumuz varsa Fran ııJar bizi affet
sin Onu veni Fransayı tesi,. edeceğimiz 
zaman kahahatirnizi t;IMi edece>ğiz. Çiir
cil bunu Franc;ız milletine \'acletıni .. tir. 
Ve bu \'aadını tutaeııktır. 

Maslak yolunda ln~iltereye ve Almanyaya hava
bir kaza oldu dan yapılan karşılıklı taarruzlar 

İstanbul. 4 (Hu usi) - Bugiin Mas- x~x . 
Jak \olunda bi.ivük bir kaza oldu. İki Londra 4 (ö.Uı - Dün Britanya ~a- Salı gecesi ~rıtanya bom?ardıınan 
iaksi otomobili c .. ı pıstı. Yolc~lardan ı lıillerine tek tek gefon ın~tcacldit tay- tayyareler~ Danııı.ıarka \'C Bclçıkada A~
Karabct a~ır surette yaralandı. iki ka- ~ areler \'Urup kaçma ;ıeklınde taarruz- maııların ışgallerı altında h:ıiunan ta~ -
dm da , aralılnr ım Ymundadır. Iar yapmı lardır. Halktan 5 maktul \'e 25 yare meydanlarına ve garbı Almanya 

V indsor Dükü 
Portekizde 

Lizboıı. 4 (A.A) - İ.spanvadan ~et
mekte olan Dtik \'C Düscs Vindsor Por
tekiz hududunu ı.:ef;erek Liı.bona doğru 
rollmına d<•\·,ıın etmişlerdir. Dük \"t' 

0

DliM.>sin Liılıon yakıııında bit- plaj olan 
Cascaiste dostları rwzdinde kalacakları 
zanıwdilmckter.Hr 

~aralı vardır. Ciddi ha arat yoktur. A!- da d~miryollariylc şose ve kana~lara ve 
nıanlar yedi bombardıman tayyaresi Hamburg ile Dorlmonclda a.-,kcrı hcdef
kaybetıni !erdir. Diğer altı bom bardı- lerc, U:!lçikanın Zebr~~e l~man .. ve ~a
man tayyare.-.ini de avcı tayyareleri:11!z \·uzlanna taarruz etmışlerdır. Dun ~un
geri döneıniyecek l·adar .sakatlamışlar- düziin IIollandada bir çok düsman ii..;
ciır. $imdiye kadar Britanra sahillerjne leı·i bomlıardıııınn edilmistiı·. Bu taar
kar ·ı yapılan tmırruzlarda 103 Alman ruzlara i;ıtirak l'clen tayyarelcı· salimen 
tavvarcsi dü iiriilıniistiir. Sima) drni- döndükleri gibi bir dusman a\·cı tayya
zi~de ve İngiliz sahill~ri acıklarında dli- ı·esini de düşürmüıilerdir. 
~üri.ilen tayyarelerin adedi bu rakama Dün islik~af uçu~ların~a _bulunan bir 
dahil değildir. tayyareıııi1. ~wdct Ptıııemı~tır. 

EL 

Maari~, Maliye, iktısat 
vekilleri istanbulda 

Maarif 
Vekili Üniversitenin 
diploma merasimin

de bulunacak 
İstanbul. 4 (Hu"u~i) - Maarif ,·ekili 

B. Hasan Ali Yi.ic\•l, İktısal vekili bay 
Hüsrıii Cnkır \'e Mali ·e Yekili B. Fuat 
Ağralı :-<'lıı·iınizc w·ln~isler ve karı;ılan
mıslarc!ır. Vekiller "elırimızde bir kaç 
gün knlarak vt•kfıktlerini alakadar eden 
isleri tetkik edeceklerdir. 

Maarif vekili be •anatında, cumartesi 
l!iinü ünivı'r'>it .. de \'apılacak diploma 
tev1.ii merasiminde bulunmak ii1.ere ~el
digiııt söylemi·, nh.'kleplerde alınan inı
tih:m neticelerini tt-tkik edet'('~ini de 
ilave etmiştir. 

l\Iaarif wkiliniıı cunıarte:.i ~İ.ınil dip
loma lc\~lii nw?-:ısi:niııcle bir nutuk söy
lcmıc.o;i muhtemeldir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OLiV1ER VE 
$VREKASI LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 
Londra ve Liverpol hatları için 

piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımı7 sefer vapacaklardır. 

••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• 
···· ··········· ····· ······ ···· ·········· ··: 

W. F. Henry Van Der 
Zee ve ~ürekası 
Daha fozla tafsil:ıt i<;in ATATÜRK 

caddesi 1 t8 No. da W. F. llenry Van 
Der .Zt'c ' c ~ı.ı Yaımr accııtalığuıa 
rniiracıwt edi lme~i rica olunur. : 

TELEFO~ : 2007 2008 : . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- us s : a 11 uw aı SARIFEJ 

.Sö.'N ''- H -.A.a·,ER 
..... ~w r • • ,,,. • . ' 

Almanların kaybı 
Almanlar Belçikanın isgalinden 

heri 400 bin ölü vermişler 
Londrn. 4 (.\.A) - (Hoyter) Salfıhivc.ttnr Londra ınahfillerı diisman zayiatı 

hakkında sarih h< "aplar yiiri.itmenin güdı.iı:i.iııe rağmen Hollanda ve Belçika
nın işızalindeıı beı i ger;en harekatta Alınanların 400 bin öli.i \·e yaralı venniş 
oldukları Cikrindl'dir. Bundan bir kac ~ün evw•I n° c-dHcn Alınan re;mi ma
kamlarına giirc on mayış ile 4 haziran arasında geçen müddet zarfında Al
manların olü ndt:di 10 oin, 5 haziran ıL 25 h.'lzfran arasmi!a gecen müddet 
icindcki ölü adedi i.e 17 bin idi. Bu !-iO'l dc\•rcde Fransız .nukavcıneti çok zaif 
olduğu için ı\lınanların bu de\-redc 10 mayıs 4 hazm•n dcwcsinden daha fazla 
za\'iat ' 'ermeleri ,gayri muhtemel görünıııcktedir. Fılhaki'-\a 10 mavı:. 4 haziran 
dı>\'resindı' Hollaııdalılar, Belcikalılar, Frnnsızlar ve İıı_gilizler gayet :-.ıkı ınü
l'adelc l'tmislerc!i. Sur:ısı da tebarüz t•ttirilıncktedir ki a\'ın 25 inde Alınan 
radvoları Alman ıııillctiııe Alman zayiatının ağıı· ul<lu_ğuntı. fakat Sonuııe"de 
J9Hi daki z;ı\·iat kadar tutmadığını bildirıııistir. Alınaıılar o zaıııaıı bu muhaı-c
bedt> fiOO hin üli.i. l'~ralı ve esir \"erıni lerdi. Bu scheplerclcn dolayı Loııdraclaki 
:-alfıhi\·et tnr a::.kı·ri ınnhfillcr son Alınan rakaııılarına pek <ız ehemmiyet atfcy
leml•kteclir. 

Italyanlar Mısır hududuna gir· 
diklerini iddia etmeğe başladılar 

Londra 4 (A.A) -Dünkü 1talyan teb- maktul 10 yaralıdan ibaret olup hiç bir 
Jiğinde Mctemnıa'ya hücum eden İngiliz mitralyöz ka) bcdilıne.miştir. İtalyan za
kollarının şiddetli bir mukabil taarruz ) iatı. 3 İtalyan zabiti dahil ohu.ık üzere 
neticesi piiskürtcrek tiO maktul ,.e bir üç misli faz.ladır. 
miktar mitraly(iz bıraktığı haberi hak- Ne\•york 4, (Ö.R) - ltalyan resmi 
kında dün Lonclrada :;aliıhiyetli maha- tebliğine gö.ı·e Mısır hududunda bir trı
fil ~u beyanatta bulunmuştur: giliz moHiri7.e kolunu tardeden İtalyan 

Hakiki vaziyet ~udur : Tahibcn bir kuvvetleri 1\1 ısır hududuna girmeğc mu
bölük ve kü!fük Habe~ çetc kuv\·ctlerirı- \•affok olıııuşlardır. 
den mi.iteşlkkil hiı miifre7..C takribe~ bir Bugiin giindi.iz be~ ltalyan tayyaresi 
tabur kadar kuvvt>tli olan ttalyan~ra bkcnderiyc ii:ı.cr.inde uçarak 20 yangın 
kar~ı hiicuın tıni~tir. Zayiatımız bir bombası atmı~lardır. J{a~rat yoktur. 

--~-------...... ----................ ~~~~~~~~~~~~--~~----------------------~----~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . 

• • . ~ Devlet Demir Yollarından . . 
····•·•••·••···•·•••·············································•••········••·•••···· 

. . 
2 1 6 9ıf0 tarihinde münakasası icra edileceii evvelct- ilan edilmi, olım df'· 

rince limaııı tahmil tahliye vinci,·le mi.i nahsası talibi zuhur etmediğinden bu 
defa ıakrar eksiltmeye konmuştur. 

1 1 nmdiyettin ibaret olan ''e 32907 lira 90 kuruş muhammen bedeli bu
lunan 226404 ton muhammen manipülasvon tonajlı <le1ince limanı tahmil ve 
tahliye i · bir sene miidde-tle ve kapalı za;f wuliyle münaka~aya konulmu~tur. 

Her ameliyt-nin beht-r tonu kaçar kuruşa yapılabilect'ği şartnameye merbut 
fiat cetvelinde ı::österilıni:11tir. 

Münakasa 2 3 /7 1940 tarihine rası.lıyan Salı günü ıaat 1 1 de Haydarpa"'ada 
gar binası dahilinde birinci işlt>tme komisvonu tarafından yapılacaktır. Talip 
lerin 2ıf66 lira H kuru.- muvakkat tl"minat ile aynı gün saat 10 na kadar komis
yon kalemine teklif mektuplarını vt'rmeleri lazımdır. 

Bu İşe ait şartnameler Ankarada 2 nci i letme müdürlü~ünde ILmirde 8 nci 
i7letme müdiirlüğünden Haydarpasada liman rıhtım başrniifetti~liğinden paruız 
olarakalınır. 2. 5. il. 16 2436 (1353) 

.Sirkeçi garı meydanı ile planda ~öste rilen yolların topeka .sistemi asfaltlan
ması i i 28819.20 lira muhammen bedel le ve kapalı L.arf usuliyle miinaka~aya 
konmu tur. 

Ru i~n mu\•akkat teminatı 2161.44 liradır Münakasa 20 17 '940 Cumarte:;i 
gÜnÜ saat 11 de Sirkecide 9 l ·letme binasında A. E. Komisyonu tarafından 
yapılacaktır. lstl'klilerin ayni gün ~aat 1 O na kadar kanuni vesaik teminat vr 
ehli} et vesikalarını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını komisyona vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler l 4ıf kurucı mukabilinde Sirhci vvncsind!"n verilmektedir. 
5 7 9 il 2481 (1385) 

İzmir islıcin Müdürlüğünden : 
1 - Vilayet dahilinde kere,,tesi iskan dairl"sindcn \·erilmek ve sair mabeme 

ve biitüıı i çiliği miiteahhidine ait olmak üure Bergaınaııın Ze.> tindai': nahi)·t·
si merkezinde 15. Sığancı köyünde 26. Dündarlı köyiinde 40 ve Dikili merkez 
kazasında 30 ki cem

0

an 1 1 1 evin in .. ası hi'kkındn evvelce kapalı zarf u•ulii 
ile ) apılnn münakasaya talip :.rnhur etmediğinden 2490 ey ılı kamın hükümleri
ne g(ire bu evlerin insaııı 2 3 '6 940 tarihinden itibaren 1 5 gün müddet it- açık 
ek .. iltmeyt• konulacaktır. 

2 - Yaptırılacak evler X No. lu kd.rgir tipte olup beherinin keşif hı-deli 
475 lira 78 kuru tan Cl'rn'an 52811 lira 58 kurustur. 

3 - Ru evlerden Dündarlıdaki 40 evin 1 O 7 940 günii saat 1 O da ve Sı
ğancıdaki 26 evin aynı günde ~<1at 15 de ve ZeylinclaKdaki 1:) evin 1 1 7 940 
günü saat 1 O da \·c Dikili merkezindeki 30 evin aynı günde s<tat 15 de ihale
leri lznıir iıkan müdiirllii(ünde müte,ekkil komiıı_von tarafından ,·apılacaktır. 

4 - lııteklilerin yüzde 7, 5 tan muvakkat terninatlariyie 2 490 sayılı kanuna 
göre İçap eden \"e ikalan hamilen muayyen gün ve saatlerde komisyon rr:i.ıı l i
ğinı- miirncaatları. 

5 - lşbu İn aata ait plan ve enakı saire her giin lznıir i,krın müdürlüi{ünde 
gchülebileceği ilan oluDdr. • 25, 28. 2, 5 2385 (1311) 

İzmir Ceza ve tevkil evinin ekmek ilanı: 
1. - lzmir ceza evinin 940 mali yılı için ihale tıırihinden itibaren Mayıs 

941 sonuna kııdar ikinci nevi ekmek ihtiyacı ~artnnıııede yaLılı ~artlarr dahi
linde knpnlı zarf usuliyle tekrar ) enid•·n münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - ihale 18 '7 940 Per embe giinii ~nat 16 da lznıir ceza ve tevkif evi 
müdiirlüğiinde toplanacak komi~yonda yapılac~ktır. 

3 - isteklilerin 10000 lira muhammı:-n bedelin yü.rde yedi buçuk hesabiy
le 750 lira mu\"nkkat teminat \.'Crece.lderdir. 

4 - .Senelik tııhınin edilen ekmek mikdarı beher adedi 960 ~ram ~ıkletin
de olmak \İ7ere 11764 7 kilodur. 

5 - Teklif mektupları 18 '7 '940 Per~embe ~ünii .ı.aat 1 5 ~e kadar sıra 
numaralı makbuz mukabilinde ikinci maddede yanlı yerd" komisyon rt."iııine 
Vl'rilect"ktir. 5artnam~yi KÖrmek ve fazla İ7ahat almak İstt'yenler Bahribaba 
civarındaki ceza evi miidürlüğüne müracaatlrı ilan olunur. 

29. 5, 9, 13 2449 ( 1340) 

İZMİR DEFTERDARLIOINDAN : 
. Mehmet kızı Yasarın Basmahane ubesine milli rmlak salı!! bedeli borcun

d~~ dolayı haciz edilmi olan Abdullah "fendi mahalle inin Alaca sokağında 
~ın 6 2 eski 1 O ıaj sayılı Vt' 7 68 lira kıymetindt-ki evi vilavet idare heveti 

a;aril.e 2 1 giiıı müddetle müzayedeye çıkarılmı tır. . 
.. al ıplerin 1 7 l'emmuz 940 çarsamba giinü saat 1 5 te vil:tyet id.ıre heyt>tine 

murncaıııl~ ·ı· 1 28 ' 
ufl ı an o umır. , 5, 12 H29 ( 13:!8) 

İ~HİR DEFrERDARLJGINDAN : 
Halat \'erescler· d ~h d" B h .. 

l l . d.I . •n en "' me ın asma ane veraııet vergısı borcundan clo-
a\ ı u.cıı: 14 ı mı ola ·ı· h il · · ·ı· k ~ d 1c·· 67 1 ?OOO I" k . . 11

• Ulcu ma a esının uzcu so ·agm a aın ,ayı ı ve 
- d ırn ık\ nw1tınclekı evi vilayet idare heyeti kararilt' 2 1 gün miicldetle mÜ· 
zıwe eye r.ı arı mı tır . 

• f'ıtliplf"rİn 1 7 TeııınııJL '>40 ça b ·· ·· :ıt 15 ·ı· 'd h · · ro;am a 0 unu ~a le vı avet ı .ue eyrtıııe 
müraraatlım. 28. 5, 12 o 2431 ( 1n7) 

İ~TANBUL BELEDİYESİNDEN: 
• J aks_ım kı la sahnsının mey,da~a ~aL.ır kısmının tanzimi i i kapalı ı-arf usu

lıle rkaıltrncyc konulmu tur. Keşıf bccl~li 56100 lira 51 kuru \e ilk teminıttı 
405 5 lira 2 kuruştur. Keşif, sartnaıne, proje hiilı\sasif,. buna ıniitefnri 
difer e\'nık 280 kuru mukabilinde fen işleri müdıirlüğiinden vcrilect>ktir. 
ihale 13. 7. 940 cumartesi günü saat 1 2 df'! daimi enciiınende vapılacaktır. 
l'aliplerin ilk teminat makbuzu veya mektupları ihale tarihinden .:.ki,. ~ün eY- • 
vel feıı j leri müdürhi~ünc müracaatla alacakları fenni ehli~ et ve 940 yılına 
ait ticaret oda ı \esikalarile 2490 numaralı kanunun tarifatı çene inde ha7ır
lıracaklnrı teki:' ın .. ı..tt,plarını ihale günü nat r 1 e kadar daimi <-nciimı-ne 
\'c.>rmeleri. 28. 2. 6, 1 O 

17.MIR StCiLl TlCARF.T ME~1l'R

LUC:UNDAN: 
ren vefat eden sürekadan Artür\in mi
rasçıları yine Aı1i.ir Lafont \'e Otnıar 
Lafoııl ve :\lari Lafont namlarına bu 
rnukavelenamenin ~ukan kı~mında ya-
1"Jlı v~~d\letnamelere nıli<1teniden haizi 
salahiyet \'ekilleri sıfatile hareket eden 
Jzmfr avukatlarından Bcıhaeltin Nasuh 
Yörük bilvekale ve Izınirde Alsancakta 

İt.mirde yeni tuhafiyeciler çar~ı$ında 
ticaretle i=?tiga) c<lcn (A. Lafont \"C ınah
clumlan limited ;;;irketi) e:;as mukave
lenaınesinin mukaddemesini \'e 4, 9. 21-
ind ın~ddeJerini clcğbtiren layiha tica
ret kanunu hükümlerine göre .~icilin 
27S.> nunıara:;ına kayt ve tescil edildiği 
ilfın olunur. 

!451i .sokakta 6i N.lu evde oturan Kemal 
Haraççı ile ı~ınirde Göztepe lnönü cad
desinde 801 N.lu l'Vde oturan Lcon Ama
do da kendi namlarına bil'esale mevat 
\"e şımüti atiye dairesinde akdi muka-

İzmir sicili ticaret ıneınurluğu rc,.ıni 
miihri.i vp F. Tenik jmzası. 

1: Layiha 
19-t>-1940 bin dokuz yiiz kırk yılı Ha

ziran ayının on dokuzuncu Çar-'?aınba 
gi.inii :;aat on raddelerinde fzınirde dok
tor Hulıbi b.!y caddesinde Büyük kaı·
dıçalı haııı altında 15 N.lu dairei mah
~usasında ifa\'i \•azife eden Türkiye 
Ciiınhııriyeli Kanunlarının bah~ettiği ~<>
lahiyetleri haiz lzmir üçüncü Notni 
Süreyya Olcay. yanınıa gelen ve ~ahı!': 
ve hüvivetleri kanunen 'lehadete ehil 
göri.ilen. kiıııc;~JerÇen 1zınirde.. Halinıa~a 
c:arsısmda !l N. da ttict·arfü.m Mecdi Ço
bano~hı ve yine aynı caı·şıda 50 N. da 
mukim Hakkı Cebeci adlı sahltlerin ta
rif \'<! ~ehadctlcriylt· anlaşılan ve kamı
nen ve nizarııeıı aranılan t>hliyetleı-i ha
iz olup bu nıukavelename\'c birer su
retleri ilbik İlmir ikinci Ncıtcrliğin~e 
ııı tısacldak· 10-4 -!140 tarih 1 i ve S:l57 nu
maralı veki'ıletnameye müsteniden Ar
tiir T..cıfont ırnınına ve :l\lar-;ilya mahke
mesince 7-5-!>40 tarihinde ta"dik edilip 
9-.'5-940 tarihinde 492-66 numara ile T.C. 
i\Ia rsilya konsolos! uğunca \'e 21 -5-!lJO 
tar•hindc de rırn numara ile İzmir Hu
kuk işleri müdürlüğünce gürülerek vize 
edlM vckfılctnaıne\ e mibteniclen Otmar 
l~font naıııına ve. T.C. ~far:,,ilva ha~ 
konsolo luğunca 10-5-940 tarihinde 494-
!i numara ill• tanzim ,.e tasdik cdileı·~·k 
21-5-HlO tarihinde f1.ınir Hukuk iskTi 
ıııüdi.irli.iğüııce göriilnıüs olan \·ekalet
naıney,• nıü:,leniden ele· Madam Muri 
Lafont namına \'ckaleten hareket l'dcn 
tzınirdl' Bi.iy[ik Kardıçalı hanındaki ya
zıhanesinde ınukiın İzmir avukatların
dan Bahaettin Na!'luh Yciriik sıfatı ıııeb
hus~:-ine binaen hilvekiilf' \'e tzmirde 
Alsancakta 1456 cı sokakla (ii numaralı 
evde olıı ran ve ibraz ettiği niifus hüd
ycl <.'ii,,.danının tetkikinden lzmir Kılcı 
Mescit 218 hıınc nuınaı-;ı~ıncla müseccel 
oldtığll \"C' ı:t~5 tnrihinde doğduğu anla
~ılan ve bu itibarla ehliyeti kanuniye 
\'e ticariyeyi haiz bulunduğu gö•·ülen 
Kenrnl Haraççı \'e yine lzmirde Cözte
pede lnönU cacldcsinde 801 numamlı e\'
c!c oturan \'t' k(•za ibraz ettiği nüfu~ hü
viyet cüzdanının tetkikinden Jzmir Hur
şidi}'0 mahallesinde :134 hane numara
sında ınii~ccccl olduğu \'<' 1323 tarihin
de doğduğu anla~ılan n~ bu itibarla eh
liyeti kanuniye ve ticariyeyi haiz bulun
duğu .:örülen Lt•on Aıııadodan sebebi 
ınürac.ıatlerini sorduğumda anlatacak
ları gibi bir nıuka\·elenaınenin tanzimi
ni talep etmeleri üzerine kcndilerilc ınU
n.ı<:ebetleı·i \ c sehackte mani bir halleri 
olmadığı anlaşılan yukarıda bimleri ya
zılı sanitlerin .ranmda arzularını :SOrdıı
~umd::ı nıüttefik~n söz alarak: l\Ierkez.i 
lzıııirde kfün ( A. Lafont ve mahdumları 
Limited ~irkeli) t-~a. ... mukavelc.>namesine 
zeylen \'ı• 'nıezkıir ıııuk~l\'elenamenin 
ıniikadclcıne~ile dördüncü, dokuzuncu 
ve virıııi biı-inci maddelerinde a-::ağıdaki 
tadilatı icra cttiklı>riııi bcvan ve ikrm 
t•ylcmi~ll•rdir. Sii.\ le ki: · 

I-:-:ns ınukm·e! namenin ~iı·ketin tc.~i~i 
hakkındaki eski mukadde:1ıe~i: 

Siı-ketin t~:;i i: Zirde va;-iülinıw: lz
ıııirde Birinci ko•·-!onda :tw N.lu hanec!e 
mukim Artlı ur T .afoııt a,·nı mahalde 
mukim Othımır T .afont. 

0

17.lnirde ikinci 
kordonda 191 N. lu hanede mukim Art
hur be~·ler ar~larıncla isbıı nıuka\·elcma
•nc \·e ticaret kanunu ahkamına tevfikan 
ben·echi ati . crnit daire.sinde bir mah
dut ıı;esuli~ etli liıııited sirkeli teşkil 
edilıni~tir. 

Muaddel rnukaddcıııC>: 
Zirde \'HZiülimza şirket cıürekasından 

\·ele eylemi;,;Jeı·dil'. .. 
F.sas ınuka\-elen.ııııe.siniıı dördüncii 

madde.si: 
Şiı·ketin sNnıaye.sı: i5000 yetıni-. l;>e~ 

bin Tiırk lirası olup bunlardan: 
29000 yirıni dokuz bin liralık hisse.si 

Artüı· Lafont, 43500 kırk üç bin be:j yüz 
liralık hi.s&.si Otınar Lafont, 2500 iki bin 
};eş yüz liralık hisse.si Lafont oğlu Ar
ti.ir beyler 1arafından ahz ve teahhüt 
~!ilmiştir. Şüreka yeniden \'az'ını teah
hüt ettikleri hisselerin tamamını ber
vr-chi p~in tediye eyleınislerdir. 

:\hıııddel -:ıı;rd i.iııcii ınadd<>: 

Şirketin serıııayesi: 7:)000 yctıni-s he~ 
bin Türk lırasından ibaı-t•t oluµ bundan 
29250 ~·irnıi cloku7. bin iki yüz elli lirası 
Arti.ir Lafont. 

.t4750 kırk <lört yedi yiiz elli lirası 
Otınaı· Lafonl. :;oo bes yli ... lirn,,;ı Kemal 
Haracçı. 

500 Be~ yiil. lirası Leon Amado taraf
larından ahz V!' teahhüt edilmistir. Şii
reka yeniden \'07.'ını teahhüt etlikleri 
hisselerinin tamamını ben•echi pe~in te
diye eylemişlerdir. 

Esas muka,•elenamesinin dokuzuncu 
maddesi: 

Şirketin umur. v1:! muameUıtını süre
ka adedi be~i tecavüz etmediği takdirde 
iÜrckanın ittifakile \'e tecavüz c>ylcdiği 
takdirclt• .-;crınnyei §İrketiıı laaka) iiç nı
bunu lcııısi) eden ~iiı·ek5nın ıırnvafaka
tile tayin t•dilecck bir ,·eya müteaddit 
ıni.idirıın taraf ındaıı idare edilir. Müdi
ran his~edarlardan veyn hariçten inti
hc.ıp ve tayin ol una bilir. llk üç :;ene içi ıı 
her üç erik mtidiri şirket layin edilm~ 
lerdir.Binaenale.rh mumaileyhinıa umur 
ve muamelatı sirkeli tedvir. şitkcı na
mına lıer nc\•i e\·ı·akt resmiye ve gayri 
resmiyeyi \'e ::ıl:'nedat ve mukavelat \'e 
teahhüd;,.t ve ahzukabL ve .sulhuibraya 
:?eriklerden \"e müdirandan Artür Loı.
font efendi münferiden ve rine ~üreka
ddtı ve müdirandan Artüı· ve Otınar La
Cont hu.susatı mc1.kure için ınüçtemioı.n 
\"aı.'ı inıza \.'e huzuru mehakiınde ~irk.eti 
bizzat veya bilvasıld miinfotiden ten~il 
husu.slarında salahiyet ve mezuniyeti 
taınnıeyi haİl.dirlcr. Şirketin hukuk ve 
\'ezaifi ı:iı-kt•tin unvanı ile vazı imza eden 
müdiranın teahhüdatı ile tea}·yün eder. 
Teahhü<lü vakiin ;iİrket nam ve he:-abı
na yapıldığının Ltısrih edilip edilıneme:.ı 
müsavidir. Müdiranın esami ve ~liıhi
\ etleıi gazetelerle ilan edilir. l\Iüdiranın 
keyfiyeti tayininin \'eya bunlardan biri
nin salahiyeti hitama erdi~inde sicilli 
ticarete kaydı lfızırndır. Müdürlerden 
he.r biri merkezi sirkctıen kaybubeti 
takdirinde kendi mesuliycti tahtında ol
mak üzere c!iğeı· bir kimseyi vekil tayin 
edebilir. 

Mu!lt.idPI Dokuzuncu madde: 

Şirketin umur vt' ımıaınelttlı ~iireka 
ıdedi beşi tecavür. etmediği takdirde ~ü
rekfının ittifakilc ve IL'cavüz rttiği tak
dirde sernıayei şirketin laakal üc rııbu
nıı t~ınsil cc!en şiirek5nın ımıvafakatile 
tayin edilecek hir veya müteaddit miidi
ran tnrafınclan idare edilir. Miidiran hi.<:
oıedarlardnn \'eya hariçten intihap ve ta
\"in olunabilir. 31 Mart 1945 tarihine ka
dar her d(irt serik müdiri şirket tayin 
edilmişlerdir. Binaenaleyh mumailey
him umur ve muamelatı ~irketi tcd\•İr, 
~irk!!t namına hcı ne\•i evrakı re.,miyc 
\'C gayri resıııire ve scuedat \'e muka\•e
laL v~ teahhi.idat \'e ahz \'e kaln ve <:ul
hu ibraya münferiden \•azı imza ve hu
zuru mehakimde şlı keti bizzat veya bil-

iZMiR DEFrERDARLIGINDAN : 
Y cni~ehirli l:11mail oğ-lu hafız Alinin ba~turak şuhesine milli emlak satış be

deli borcundan dolayı haciz. edilmi~ olan birinci Karantina mahallt"Sinin tram
vav caddesinde kain ealci 5 14 1. 628 1 taj &a\'dı n: 1200 lira lı:ı) ntetindcki 
evi vilii> et heyeti kararile 2 1 gün müddetle müzayede) r: çıkarılnustır. T l\Iİp
lerin 1 7 Temmuz 940 çar:ıamba günü saat 15 te vila) et idare heyetine miira-
caatları ilan olunur. 28. 5, 12 2'432 ( J 32<n 

~alahiyet \"e mezuniyeti tarnıneyi haiz
dirler .. Şiı·ketin hukuk \"e \'Naifi ;<;irke
tin unvanile vazı iınza edt>n ıni.idiranın 
leahhüdatı ile teayyiin eder. Teahüüdi.i 
\'akiin şirket namli he.<1abına yapıldığı
nın tasrih edilip edilmeıne'<i müsavidir. 
Müdiranın esami ve salahiyetleri gaze
ie-lerle .ilii.ıı edilir. Mlidiranın keyfiyeti 
tayininin veya bunlardan birinin salahi
yeti hitama erdiğinde c;icilli ticaret<' 
kaydı lazımdır. Miidirlcrden her biri 
merkezi şirketten kaybubeti takdirinde 
kendi mcsuliyeti 1cıhtında olmak ;,izcre 
diğer bir kimse)'İ \•ekil tayin ede5Hir. 

Esas mukıwelennmesinin yirmi birin
ci mac!c!e~i: 

Şirketin safi temettüü, vukuLulan her 
m•vi ıııa.sarifin tenzilinden sonra kalan 
miktardan ibarettir. Bundan her sene 
ev\•ela yüzdl' on ihtiyHt akçe.si ayrıldık
tan sonra bilfı istisna hct· Ü\ ~erık bey
ninJ~ mülcsaviyen birinci his.sei tcnıet
lÜ olarak tes\·iyc edilir. Miılebaki ka· 
lan miktarın tevkif \'e hisscdarana tev
zii, tennıiyesi \'~ bir kbmı memurin ve 
müstahdinıine ikraıniyc olarak '1ah.s.i~i 
gibi hususat "ermayenin 1fıaka1 üç ru
hunu temsil edc>n şürckfının mm·afaka
tı ile halledılir. Şu kadar ki me::.arifi 
fevkalade ve gayri melhuzere kar~ılık 
tutulacak olan ihtiyat akçe~inin mıkta
n ~irkl't serma.resinin nısfına müsavi 
miktara baliğ oldukta ihli) at akçesi if
raz olunnuyacaklır. ihtiyat akçe!-i ~r
ınayeniıı nısfına balığ olduktan .sonı·a 
ondan .sarfiyat lcı·aı.ile ıııiktan ni.sbeti 
ınezkureden a~ğı dii~eı-se tekrar temet
tüattan te\'kifat icrasına muba eret oln
na<'aktır. Zarar \"e ziyan dahi .şürekanın 
\az' mı teahhüt 'eylcdiklel'i ,.,ermayeyi 
lecaviiz etmemek ü1.ere iiç ~erik beynin
cle ınüte~viycn taksin1 edilir . 

Mıuıdde] yirmi birine[ madde: 
Şirketin ~afi tcmelliiü. vukubulan her 

nevi ınasarifin tenzilinden scınra kalan 
miktardal\ ibarettir. Bundan her :-ene 
evvela yiizde oh ihtiyat ak~esi ayrıldık
tan ı.onra kalan mebaliğin: 

Yiizdt• onu Artür Lafont. 
Yüzdt' elli~i Otmar Lafont , 
Yiizde yirmisi Kemal Harr.çÇı, 
Yüzde yirmisi l:..<.'on :Amado'yo hi~:-:ci 

tcınetlii olarak wrilir. Şu kadaı· ki ına
rnrifi fevkalade ve gayri n:E>lhuzeye kar
şılık tutulacak olan ihtiyat ak~l:' ·inin 
miktarı şirket s rrnayesinin nısfına mi.i
savi miktara baliğ oldukta ihtiyat akçesi 
ifrnı. olunmıyaeaktır. ihtiyat akçesi :-cr
mayeniıı nıc;fına bali~ olduktan sonra 
ondan sarfiyat icrasile miktarı nisl>eti 
mczkt"ıreden aşagı düşerse tekrar temet
lüattan tevkifat icrac:ına mubaşcret olu
nacaktır. Zarar \•e ziyan dahi şürekanın 
\"azını teahhüt eyledikleri sermayeyi t~ 
c:aviiz etmemek iiı.e.re her dôrt serik 
be\•nind vazını 1aahhüt ettikleri :.er
m~ye nisbclinde taksım edilir . 

Akitler ba~kn bir cliyrcckleri olmadı
.~ını :--öylediler \'e sözlerini bitirdiler. 
Verilen bu takriri hen :.·eminli Nol.L'r lıir 
nüsha olarak tam.iııı ettiııı \'e muhle\'i
·'·atını kendilerine ac;ıkc;a \'(' ~·iiksck ses
le okudum ve manasını anlattım. Ta
mamen diledikleri gibi yazcl~ını benim 
ve sahitlerin yanında fnsdik etmeleri 
iizerine bu muka\·clenarnc altını hepi
mil imza etlik \'l' mühürledik. Bin dokuz 
yüz kırk senesi Haziran ayının on doku-
zuncu Çar aınlıa günü. 19-G-1940 

fzmir üçüncii Noteri Siire,n•a Olcay 
rc.~mi mührü ve iın1.ası 

Ta raflar: imza la rı 
Sahitler: imzaları 
İı;;bu multaw~lenamc ı.url'tinin daire 

do.,yasıııda saklı Hl-G-1940 tarih ve 733 
numaralı aslına u gun oldul:unu tasdik 

JZMtR BELEDIYFStNDEN: 
940 yılı tephir ilaçları s.ıtın ahıunası 

.} azı isleri nı üdür 1 ügüodeki ~rtnamesi 
vcçlult> bir a~· pazarlığa bırakılmı~tJr. 
.Muhaııııııen bedl•li 132i lira 50 kuruı 
mu\•akkaı lemınatı 100 lir;,ıdır. Taliplerin 
teminatı öğleden e\•\·el i~ bankasına ya. 
tu·arak makbuzlarile ilınle tarihi olaa 
15-7-940 Pazartesi günü .'l<lat 16 da cn-
cünıene nıürncaatlan. (1138) 

Belediyemize nit 21 inci adada 1!13(, 
75 metre ınurabbaındaki arsanın ~tışe 
>razı ~!eri miidürlli~ünc'.len 270 kuruş 
mukabilinde tE.>darik edilecek sartnaı~ 

i ıımcihincc kaPQlı 7.adlı .artırmaya ko
nulmustur. Muhammen llCdeli 97078 li
ra, mm:.nkkat teminatı 6104 liradır. İha
lesi 10-i-940 Carşmnba günü saat 16.3~ 
ciadır. 24!10 sa\·ılı kanunun tarifatı dahl
lindc hnzu·lanmı$ t •klif mektupla1·1 :iha
le güııu a:t.ami saat 15.30 a kadar encü
ıııeıı riyasetine \' ·rilir. 

25-2 -5-9 2372 (1302) 

1 - Kültür mah<ıUc i 1379 sa~{ılı so
ka~m. 1382 inci sokaktan Vasıf Çınar 
caddesine kadar uaınan iki tarafına 200 
metre boyda ycnidl•n kesme kordon ~-e
kilmesi. fen i lcri miidiirlüğiindeki ke
·if ve sartnam i veçhile aeık eksiltme
ye konulmuştur. K if bedeli 425 lira 
muYakkat teminatı 32 liradır. Taliplerin 
teminatı öl:leden ev\ d is banka:sına ya
tırarak makbu7.l:ırilc ihale tarihleri olan 
10-7-940 Carsaınb.ı ~üni.i saat 16 da en· 
ci.inıcfü• m ii r.ıcaat.I. rı. 

2 - Değiı·ıneııdaıi,ı :134 sayılı sokakla 
100 \'C afli sanlı :ı,okakta 60 metre ki ce• 
ınan rno ıııct;e 00\ da kanalizasyon yap
tınlu ıası, h•n i~leı·i mi.idürH.i~ündeki ke
~if \'e şartıı.ımc>.si \ eçhile açık eksiltme
ye konulmuştur. Keşif bedeli 840 Hn 
muvakkat teminatı ~i liradır. Taliplerin 
teminatı öğlcdt.-n e-.·vcl i..; bankaSlna yaJ 
tırarak makbu1JarHe ihale tarihi olan 
10-i-940 Carsnmba giinii :raat 16 da en
cümene müracaatl:ırı. 

21i-30-..'l-!l ::!402 (1316) 

1 - E.şref paşa 61 7 ~a} ılı sokaktı 
62 3 ayılı sokaktan itibaren 30 mette 
boyda kanaliL.aı1yon aptmlma•<ı, ten İş· 
leri müdiirlüğündt-ki ke~if 'e ~artnanıem 
veçhile açık eksiltmeye koııulmu~tur~ 
Keşif bedeli 2 1 O lira muvakkat teminatı 
15 lir.ı 75 kuru~tur. Taliplı•rin teminat~ 
öğleden M'vt>l İıj bankasına yatıraralt 
makbu .. lariylı· ihale tarihi olan 17-7-940 
Çar~amba günü ııaııt 16 d.ı enciimene 
müracaatları. 

2 - Sokak terwiratı eheke~inde di
rek ve kon ol sökme \'C direk dikme işi, 
makine mühendiaıliğindeki ~arınamesi 
vcçhile açık eksilımt>ye .konulmuştur. 
Muhammen bedeli 355 lira, nıu,·aklcat 
teminatı 2 7 liradır . 

Taliplerin teminatı öğleden en·el İ~ 
bankasına yatırarak nıakbuzlariy1e ihale 
tarihi olan 1 7 7 940 Çarşamba günü 
saat 1 (ı ela encümene müracaatları. 

30. 5, ıo. 16 2469 (1346) 

ziran .wınııı on doku,..uııcu Çar~amha 
günü. l!l-6-1940 

Umumi No. 73-1 Jlıısu~i No. 
30 kuruşluk <laınga pulu üzerinde 19 

Haziran rnıo tarih \'e lzmir iiçüncü no
teri Süreyya Olcay r<'<:nıİ miihri.i ve im· 
zası. 

Hare pulları a..,tınn yapıştırılını,;tır. 
A. Lafont \'C mahdumları Limited ı;ir. 

keti c.-.as nıukm•elenamesinin ınukadde· 
mesini w 4, 9, 21 inci maddelerini değiş. 
tiren l.ıu Hiyihn muvafık ~i:irülmi~ ol
makla Ticaret kanununun 514 üncü 
maddesinl' tevfikan tasdik kılındı. 

Ticaret ,·ekili N. 
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Amerika Harbiye nazırının beyanat 
girmiyecek 

Fakat barba girmek tehli
kesi daima mevcuttur 

Amerika barba 

~~~~~·~~~~~~~ • .,,,_,ıw-~~~~~~~~~~~ 

Va inğton, 4 (A.A.) - Senato lla
riciye komisyonunda bir istizaha cevap 
veren Knox, Amerika için en kuvvetli 
müdafaa lüzumunda ısrar ederek müte
arrı7ların herhangi bir Amerika toprağı
nı 7.apta kalkışmaları ııuretile Amerika
nın harbe sokulması tehlikesi daima 
mevcut olduğunu bildirmİ!ltir. 

na ayak bastığı taktirde feci bir tehlike ce hükümetimizin ekonomik yardımın
içinde oluruz. dan .ıyrı olarak yurtdaşlarımız tarafın

Daha sonra deniz komisyonu aşağı- dan Müttefiklere manevi ve iktısadi bir 

Bir suale cevap veren Knox, Versay 
muahedesinin bugünkü harbe hadim 
olan bir amil olduğunu zanneylemekte
dir. 

Nazır, Avrupanın bu kış bir açlık ız
tırapları ve iktısadi 7orluklar kabusu 
olacağını tahmin eylemiştir. 

Knox, Alman gestaposunun zaptedi
len iilkelerdeki milletlerin kontrolü için 
merhametsiz tethiş usulünü kullanmak 
ımretile bir müddet müessir olacağını 
dü ünmektedir. 

Lfıtin Amerikasına gelince: Nazır, 
Cenup Amerikasında çok ciddi bir va
ziy(•t mevcut olduğunu ve bu vaziyetin 
H itler tarafındnn Avrupada hazırlan
mış ııah ıslar tipinin nüfuzuna müsait bu
lunduğunu söylemiştir. 

Harbiye nazırı demiştir ki: 
Yabancı bir devlet Latin Amerikası-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mecburi askerliğe 
doğru ad•mlar .• 

Va!}ington, 4 ( A.A.)- Umu
mi harpte Amerikanın Avrupa
daki orduıuna k umanda etmİf 
olan general Perahing, Kongre
ye mecburi askerlik hizmetinin 
derhal kabulünü derpi~ eden bir 
mektup göndermiştir. 

General bu mektubunda; Mo
dern harpte hiç şüphesiz avan

taj, hazır bulunan taraftadır, 
demektedir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

daki deklarasyonu neşretmiştir: 
Komisyon, nazır Knox'un Müttefik

lere yardım lehinde fikir serdetmiş ol
makla beraber Avrupa harbine girmeğe 
kat'i suretle muhalif olduğunu ve sade-

yardım lehinde bulunduğu kanaatinde
dir. 

Keza nazır Knox, bizi harbe karıştı
racak veyahut müdafaalarımızı herhan
gi bir derecede zayıflatacak her türlü 
hükümet yardımına da muhalif bulun
duğunu bildirmiştir. 

Bu beyanat komisyona verilen başlı
ca meseleyi haJJetmi tir. 

Va§ington, 4 (AA.) - B. Ruzvelt 
gelecek hafta zarfında kongreye elyevm 
5 Milyara haliğ olmakta bulunan milli 
müdafaa büdçesini bir misli fa:zlasına ib
liiğ edecek olan yeni bir silahlanma pro
jesi tevdi edecektir. 

Zannolunduğuna göre, B. Ruzvelt 4 
milyarı orduyu ve 1 milyarı donanma
ya sarfedilmck Üzere bir müsaade talep 
edecektir. Ordu için olan sarfiyatın bil
hassa tayyareler için sarfedilerek B. 
Ruzveltin gayesini teqkiJ eden 50.000 
tayyareye vasıl olmaktadır, 

Pazartesi günü B. Ruzveltin kongre
ye bir mesajı beklenmektedir. 

Avam 
olmak 

Kamarası 

iki •• uz ere 
dün biri gizli, diğeri aleni 
mühim celse akdetmiştir 

-~~~~~~~~~~"""""""* 

- BA$TARAFI 1 lNCi SAHİFEDE - Fransız donanmasının açtığı ağır ate-
•Fransada pilotlaronı:z tarafından şe rağmen hiç bir Britanya harp gemisi-

esir edilen 400 Alman pilotu harp esiri nin ne ateş kuvveti, ne de seyrüsefer ba
olarak bulunmakta idi. Fransanm müta- kımından ha ara uğramadığı kayde şa
reke akdetmesi tehlikeıi bafgÖsterdiği yandır. 
saman B. Reynoya bunların lngiltereye AKDENiZE HAKtMiZ 
nakledilmesini teklif ettik. Fakat Peten Britanya filosu bütün kudretini mu-
Lükümeti bu pilotlan bilakis Almıınya- halaza etmekte ve muharebeye hazır bir 
J& iade etrnİftir.» halde bulunmaktadır. Bu muharebenin 

B. Çörçil bu hususta şöyle demiştir: 'ukubulduğu anda, İtalyan donanmaııı, 
cBu 400 pilotun tekrar memleketimi- kendisini istikbal için bütün hazırlıklar 

zj bombardıman icin kullanılacağı ve ikmal edildiği halde müdebbirane dav
tayyarecilerimizin bunlan tekrar düşür- ranarak kendini kat'iyyen göstermemiş
meğe mecbur olacaklan bilindiği halde tir. 
hunların dlifmana iadesi sureti mahsu- Maamafih Akdenize hakim olmak 
aada teni bir harekettir. Eminim ki ta- için göstereceğimiz faaliyet meyanında 
rih bunu affetmiyecektir. Ve yine ,una ıtalypn donanmasının da 'lıra"ı gelece
da kanüm ki milli terefleTİni temizleıni- ğini ümit ediyoruz. 
ye ıumetmif b~ Fransn nesli mevcut Ba~vekil beyanatının bu kısmını şöy-
Lulunacaktır. lece hulasa etmiştir: 

Britanya hükümeti teessürle ve fakat Fransız Jonanmaınnın büyük bir kıs-
jıtifnkla Fransız donanmasının Alman mı dünkü harekat neticesinde ya bizim 
ve ltalyanların eline düşmesine mani ol- elimize geçmiş, ya vazife göremiyecek 
mal< için en şiddetli tedabir alınmasını hale sokulmuş veya Almanların eline 
tasdik etmi~tir. Dün snbah Britanya li- düşmesine mani olunmuştur. 
manlannda bulunan bütün Fransız ge- Fransız harp gemilerinin diğer hazı
mileri müsadere edilmiştir. Bu ameliye !arı serbest bulunuyorsa da bunların dn 
esnasında ancak bir ufak vak'a olmuş ve Almanların eline düşmemesi için her 
mürettebattan 900 kişi harbe devam ar- türlü çareye müracaate katiyctle azm-
zusunu bildirmiştir. etmiş bulunuyoruz. 

2 Zırhlı, 2 hafif kruvazör, pek büyük B. Çörçil beyanatına şöylece devam 
birisi de dahil olduğu halde müte- etti: 
addit tahtelbahir, 8 destroyer, 200 ufak, SULH YALANDIR 
fakat pek İ.fe yarıyan mayn tarama ve Dün gösterdiğimiz faaliyet Alman ve 
tayyare gemisi, bu müsadere edilen ce- ııalyan propagandasının Britanyanın gıi
milcrdir. Bir kaç Fransn: tabtelbahiri de ya bu devletlerle sulh müzakeresi yap
kendi arzulariyle Britanyaya gelerek va- mak İstediği hakkındaki büyük yalanla
zifeye amade olduklannı bildirmi§.ler- rının ne kadar asılsız olduğunu göster
ctir. miştir. Biz simdiye kadar sulhseverliği-

Bundan sonra B. Çörçil Akdeniz.den mizi müteaddit fırsatlarla isbat etmi iz-
lıahse başlamıştır: dir. Faknt şimdi hu memlekette sulh dü-

tSKENDERiYEDE şüncesi yoktur. Bilaki emrimizdeki bü-
Britanya filosunun bulunduğu is- tün vcsaikle muhakkak olan gayemize 
lı:.enderiyede bir zırhlı, dört kru- vasıl oluncaya kadar harbe azami siddet-
vazör ve miiteaddit ufak gemiler- le devam edeceğiz.> 
den mürekkep bir Frnnsız filosu bulu- Başvekil tekrar donanma meselesine 
nuyordu. Bunlann kumandanlarına li- şu cümlelerle temas etmekten kendini 
manı terketmelerine müsaade olunmıya- alamadı: 
cağı ihbar edilerek ya Britanya amiralı- «Fransız donanmasının vaziyeti bizim 
nın rzularına itaat etmeleri veyahut kalp nahiyPmizde elim bir yara açmış-
batırılacaklnn ihtar r.dilmiştir. tır. Belki de ölümümüze sebep olacak 

Şimdi en mühim noktadan bahsede- olan bu yara Fransız mileti tarafından 
lim: değil; efendilerine muti hareket etmelı-

CEZA YiRDEKi DENiZ HARBt ten başka bir kusuru bulunmıyan Bordo 
Dün sabah Fransız donanmasının en hükürneti tarafından açılmı~tır.» 

mükemmel ilci harp gemisi olan Dun- Başvekil sözlerine şöyle nihayet ı.•er-
kerk, Strıızburg zırhlılariyle müteaddit miştir: 
hafif kruvazör, bir kaç destroyer ve tah- c:Memleketimizin taarruza uğrıynbi
telbahirlerden mürekkep Fransız donan- leceğini veya işgal edileceğini hatmmız
ması Cezayirde Oran limanında demirli dan çıkarmıyoruz. Bunun için her türlü 
idi. Bir Britanya zabiti Akdeniz Fransız hazırlıklarımızı tamamlıyoruz, 
donanmasının kumanma yollanarak Bri- Parti ayrılığı olmakaızın bütün lrlan
tanya ile birlikte muharebeye devam ve- dalılar anlamalıdırlar ki memleketleri 
yahut en yalcın bitaraf limanlanna teslim gayet yakın bir tehlikeye maruzdur. Ha
olmalannı talep eden bir nota vermiş- Bütün Britanyalılnra ve Okyanusun 
tir. Bu nota kabul edildiği takdirde za-

1 
öte tarafındaki dostlarımıza hitap ediyo

bitan ve mürettebata iyi muamele edile- zırlıklarımız bizi sabahtan gece yarıla
ceğine dair teminat verildiği halde Fran- rına kadar işgal eylemektedir. 
sız amirali Peten hükümetinin emirleri- rum. Sizden, elinizden gelen bütün yar
ne itaat etmeği tercih ederek Fransaya dımı bize bahşetmenizi Jstiyorum,> 
dojiru yola çıkmağa ka~mıştır. Uzı.ıu uıun alk~lanan hu nu uktan 

Fransız donanması Orandan çıktığın- ~onrtı parlamentonun gizli cclsesi ııkde
da buna mani olmak üzere bek(İyen ıuni- dilmiştir. Gizli celse de nihavet bulunca 
ral Somervil kumandasındaki Britanya işçi partisi şeflerinden B. Da.rlton şunla· 
muharebe filosuna rastgelmiştir. Vuku- rı söylemistir: 
bulan muharebede bir Fransız zırhlısı c:T~lim omıyacağız. Bu hntırım12dan 
batml,,..ıı; VP diğ,.r birisi ağır hasara uğ- geçemez. Kuvvetliyiz. Düşmanı yenece
ratılmıştır. Fre."'17 muharebe kruvazör- ğiz. 1 talyaya gelince, onu tam bir ıniitte
lerinden biri çok ağır şekilde yaralana- fikiıni7 arldedivonı7- ltalvan milleti he
rak karaya oturmıya meC'bur olmuftur. <.erivl"t düşmaı;ı değildir.~ 
iki Fransız de~troyeri ve bir tayyare ge- NtrrKUN MOHIM PARCALARI 
misi yanarak imhıt edilmiş veya hatırı!- londra, 4 ( ö . R) - B. Çörçilin 
mııtır. Bir muharebe knıvazörü (Ya Avam kamarasındaki beyanatının mü
Dunkerk veya Strazburg) zırhlası olduğu temmim bazı kı ımları şunlardır: 
.zannediliyor kaçmağa muvaffak olmuş Başvekil Oranda bulunan Fransız fi
f akat bir tayyare tarafından takip edile- !osu amiralına yapılan tekliflerin dürüst
-ek bu zırhlıya da asgari bir hava tor- lüğü üzerinde 1srar t-tmi§tİr. İngiliz filo
.,ili isabet ettirilmiştir. Bu suretle bu su Fransız filosunun Amerikadn Fransa-

blı da ayl11rca vazife göremiyecek ııek- ya ait olan Mnrtinik adalarına veya 
• sof<ulmu~tur. Fran$.JZ bn}rağı altında serbest bulunan 

diğer bir limana çekilerek harbin sonuna 
kadar orada askerlikten tecrid edilmesi
ne muvafakat edeceğini bildirmişti. Bu 
!luretle mütareke şartlarına göre takip 
edilmiş olan maksat da elde edilecekti. 
Zira Almanlar mütareke hükümlerince 
Fransız filosunu !ngiJtreye karşı kullun
mıyacaklarını vadetmişlerdi. Bu itibarla 
mütarekenin terki teslihata müteallik 
olan maddesi yerini bulmuş olacaktı. 

Fransız hükümetinin hiç şüphesiz Al
man tazyiki ahında verdiği emirle bu 
teklif reddedildi. Bunun manası şudur 
ki Almanya Fran~ız harp donanmasını 
kendi kat'i kontrolü altına almak isti
yordu. Buna da lngiliz hükümeti miisaa• 
de edemezdi. Bunu miiteakip B. Çörçil 
lngiliz filosunun bu mabatla yaptığı ha
reketleri tahlil etmi tir. 

Oran deniz muharebesi hakkında u 
tafsilatı vermiştir: 

fngili~ ve Fransız donanmalarının 
karde§liği ~u hadise ile de belli olabilir 
ki dünkü gün lskenderiyeye karşı İtal
yanların yaptıkları hava taarruzu esna
sında bazı Fransız harp gemileri de müş
terek di.işmana kar:ıı ateş etmişlerdir. 
Halen bu Fransız deniz kuvvetlerile mü
zakereler devam etmektedir. Oran filo
suna gelince dün bir İngiliz za
biti bu filonun amiralı nezdine giderek 
bir nota vermiş ve lngilterenin Fransız 
harp gemilerinin lıalyan ve Almanların 
ellerine dü~mesine müsaade etmesinin 
imkd.nsız olduğunu bildirmiştir. Diğer 
taraftan bu notada şu cihet de taqrih 
edilmiş bulunuyordu ki lngiltere harp
ten muzafferen çıktığı taktirde Fran~nyı 
bütün ıuametile ve bütün eski arazisi 
dahilinde ihya etmeği kat'iyyen taah
hüt etmekıedir. Bu maksatla Fransız do
nanmasının cüzütanılarına ya müşterek 
düşmana karşı bizimle teşriki mesai et
meleri ve yahut silahlarından tecrid edil
mek üzere Martinik adalarına veya lngi
liz limanlarına gitmeleri teklif edilmiştir. 
Şu taktirde mürettebat en kısa bir müd
det zarfında vatanlarına iade edileceği 
gibi harpten sonra ittihaz edilecf'k ka
rarlar ne olursa olsun Fransız harp ge
mileri de tamamen Fransaya iade oluna
caktı. 

Müznkereler bütün gün devam etti. 
Fakat hiç şüphesiz Visbaden mütareke 
komisyonile mutabık olarak Fransız hii
kümetinin verdiği bir emir üzerine F ran
sız donanması açılarak Fransaya dön
meğe teşebbüs etti. işte bu §erait dahi
lindedir ki amiral Somervil ayni zaman
da sahil bataryalarının da himayesi al
tında bulunan Fransız harp gemilerine 
att-ş etmeğe mecbur kalmıştır. Amiral 
saat 18 de harbin tam mimnsile kızışmış 
olduğunu bildirrni tir. Deniz muharebe
si on dakika sürmüştiir. Ark Roya) de 
dahil olduğu halde İngiliz harp gemile
rinin ateşi Üzerihe Strazburg sınıfından 
bir Fransız harp gemisi ağır ha~ara uğ
ratılmış ve Fhötanya sınıfından diğer bir 
kruvazör batırılmıştır. Ayni sınıftan di
ğer bir kruvıızör ciddi hasara uğratıl
mıştır. iki torpidonun da yandığı veya 
battığı haber verilmi tir. 

Bu deniz muharebesi devam ederken 
Dunkerk veya Strazburg zırhlılarından 
birisi kahramanca çarpışarak inıziliz ge
mileri arasından kendisine bir yol aırma
ğa muva'ffak olmuştur. lngiliz tayyarele
ri derhal bu gemiyi takip ederek en az 
bir hava torpili isabet ettirmişlerdir. 

Diğer bazı F ransı;r. harp gemilerinin 
de karanlıktan istifade ederek bununla 
birleşmiş ve beraberce Tulona çekilmiş 
olmaları muhtemeldir. Fakat Dunkerk 
zırhlısı aylarca hıırekel'IİZ kalacaktır. 
Söylf'meğe lüzum varını ki bu harbi yap· 
malarına saik olan davanın garabetine 
rağmen Fransız harp gemileri Fransız 
donanmasının hasleti olan kahramanlık
la harp etmişlerdir. Fransız donanması-

Ekseri Fransız gemileri yakıldı 
lngiliz limanlanndaki gemilere vaz'ıyed edildi 

~~~~~~~~~~~-'°illi~*~ 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA - te§kil eden Mes - El - Kebir koyu önün
kumandanı Fransız filosu kumandanına de ahzı mevki eylemiştir. 
bir zabit göndererek teslim olmasını ve- Mütareke anlaşması mucibince Fran
ya gemileri batırmaJannı istemiştir. Ve- sız filosunun bazı cüzütamlan ezcümle 
rilen mühlet saat 15 te nihayet bulacak- Dunkerk ve Strazburg zırhlıları bu koy
tı. Fakat Fransız filosu kumandanı Bor- da bulunmaktadır. 
do hükümetinden tıılimat geJmesine in- İngiliz amiralı buradaki Fransız fi
tizaren bu mühletin biraz uzatılmasını losu kumandanı Visamiral Densoulu 
rica etmiştir. İngiliz amiralı bunu kabul teslim olmağa veyahut Fransız gemileri
etmiş ve müzakerelere devam etmiştir. ni batırmağa davet etmiştir. 
Fransız filosu kumandanının son ceva- İngiliz amiralı bir karar almak üzere 
hı, İngiliz tekliflerinin siddetle redde- iki saat mühlet verınis fakat bu mühle
dildiğini ~österiyoıdu. tin inkizac;ını beklemeden İngiliz deniz 

Hava kar::ınnca demir alan Fransız tayyareleri Mes - El - Kebir koyunu 
filosu karanlıktan istifade ederek kaç- manyetik maynlerl~ kapatmıştır. 
ma~a teşebbüs etmiş, bunun üzerine Fransız aınirah Ingiliz ihtarına baş 
ateş açılmıştır. A.,.ılan Salvo ateşleri on eğmekten imtina eylediği için İngiliz fi
dakika kadar devam etmiştir. losu saat 17.40 ta Fransız harp geınile-

Bu suretle bir Fransız saffı harp ge- ri üzerine atcs açnııştır. 
misi batırılmış, diğer biri hac:ara uğra- Bu tavsif edilemez hücum karşısında 
tılmış, bir tavyare gemisi ve iki destro- Fransız hükümeti halen iskenderiye li
yer yakılmı.stır. Kacan bir muharebe ge- ınanında İngiliz gemileri civarınd~ de
misine yetişen İngiliz tayyareleri bom- mir atmıs bulunan Fransız filosu cüzü 
balarını savurmuşlardır. Bu gemi çok i<·ırnlarına, lüzumu takdirinde kuvvet 
nğır hasarata uğramıştır. İngilil. tayya- istimali ile, derhal hareket etmeleri eın
releri şu saatte btı geminin arkasında- rini venniştir. 
dırlnr. Bundan başka bu hücum dünkü müt-
Diğer taraftan Britanya limanlarında tefikler tarafından yapılmış olmasından 

bulunan 2 hafif kruvazör, müteaddit dolayı bir kat claha menfur bir mahiyet 
denizaltılar, 200 mayn tarama gemısı, arzettiğindcn Fransız aınirallık dairesi 
bir tayyare gemisi müsadere edilmiştır.. ncık denizde bulunan bütün Fransız 

Su fı!1da Fransız filosunun yiizde kırk harp gemilerine rastlıyacakları biitün 
sekfai Inı!ilterenin eline gecmiş, yüzde İngiliz ticaret gemilerini tevkif eyleme
otuz üc;ü ya imha edilmiş, yahut ta ha- le:d ve bütün veni hücumlara silfıhlari
sara uğratılmıştır. le mukabele etmeleri emrini vermiştir. 

BATAN :FltANSIZ GEMİLERİ 
Londra, 4 (Ö.R) - 26500 tonluk 

Dunkerk Fransız ~ffı harp gemisi bir 
torpil yiyerek karaya oturnm.ş ve biraz 
sonra batırılmıştır. Strazburg gemisine 
de bir mavn isabet ettirilmiştir. Bu ge
minin Tulon limanına kaçmış olması 
muhtemeldir. Oranda bir tayyare gemi
si de batırılmıştır. 

Slrazburg gemisi kurtulsa dahi en az 
altı av kullanıfamr.z hale getirilmiştir. 
İTALYANLARA ATEŞ 
Londra, 4 (Ö.R) - Günün en miihim 

hadiselerinden biri sudur : 
İskenderiye limanında bulunup İngi

liz filosuna teslim olan Fransız kruva
:ı.örlerinden biri, İskenderiye afakında 
görülen. İtalyan tayyarl'lerine ateş aç
mıştır. Italyan tayyareleri hemen firar 
etmişlerdir. 

BORDO BÜKÜ.METİNİN 
NE$RL'TTİ(Ü TEBLİG 
Bale, 4 (A.A) - Fransız hükümeti

nin Clcrmont - FerTanda ne rettiği bir 
resmi tebli~dc ,'lÖylf' denmektedir : 

3 temmuz sabahı şimal denizinden ge
len üç ~-affı harp Jtemisindcu, bir tayya
re gcmisfudcn, üç kruvazörden ve bir 
hafif filotilladan miirekkep kuvvetli İn
.ııiliz kuvvetleri Oranın deniz üssi.inü 

BERlJNİN VERDİ(;İ HABER 
Berlin, 4 (A.A) - Oran hücumu hak
kında buray::ı gelen malumata ~öre, 
Fran.sız gemileri istim üzerinde bulun
mıyorlardı. Bu sebepten dolayı ağır 
toplarını kullanamamışlardır. İngilizler 
ise Fransızların mukabele edemiyccek
lcrini de bildikleriı:den uzaktan ateşe 
başlamışlardır. 
ATEŞ AÇ EMRi 
Roma, 4 (A.A) - Yarı resmi İngiliz 

ajansının bildirdiğine göre, Fransız hü
kümeti İngiliz gemilerini ve tayyarcleri
ni Fransa anavatan sahilleri ile deniz 
asın Fransız arazisi sahillerinde 20 mil
lik bir mesafeye ydklaşmaktan menet
nıistir. Aksi takdirde bu gemi ve tayya
ı·elere ihtara hacet kalmaksızın hücum 
edilecektir. 

BİTLER GF .•. M:tLERfN BERHAVASINJ 
EMRETM1ŞT1R 

Bcrlin 4 (A.A) - Fransız heyetince 
Alınan mütareke komisyonuna Oran ci
varında Fransız ve İngiliz. hnrp gemileri 
arasında cereyan eden hadiseleri bildir
miştir. 

Führer, Fransız hükümetine, Fransıı. 
gemilerini İngilizlerden kurtulmamaları 

takdirinde berhava etmc-k salahiyetini 
vermiştir. 

Mütareke mukavelenamesinde derpiş 
edilmiş bulunan bu karar Alman hükü
metinin Fransız donanmasından istifade 
etmek niyetinde olmadığını ve ancak 
Almanyaya karşı yeniden harbe iştira· 
kine mani olmak niyetini taşıdığım te
yit eylemektedir. 

Buna mümasil bir karar İtalyan hü
kiiınetince de ittihaz edilmiştir . 

FRANSIZ FiLOSU ÇALINMIŞ 
Londra 4 (Ö.R) - FranslZ filosunun 

en büyiik kısmı şimdi kontrolümiizde
dir. Roma radyosu Fransız filosunun İn
giliz filosiyle teşriki mPsaiye başlamış 
bulunmasından bah~ederkım «İngiltere 
Fransız filosunu çalmağa kalkı mıştın 
cümlesini ku11anmıştır. 

I...ondra 4 (Ö.R) - Orandaki deniz 
harbında İngiliz filosunun gaibi yoktur. 

FRANSIZ FİLOSUNUN KUDRETJ 
Londra 4 (A.A) - Bir deniz müte· 

hnssısı şu izahatı vermektedir: 
Fransız fılosundaki esas gemilerin 

adf'di halen 180 e baliğ olmaktadır. Bu 
mükemmel bir filo, mükemmel bir harp 
makinesidir. Harbın bnşlangıcında 
Franrnnın 5 büyük zı}hlısı vardı. lnsa
Jarı bitmiş olan D unkergue ve Strasburg 
zırhlılorı da bu rakama dahil bulunu
yordu. 

35 000 tonluk yeni lngiliz ve Fransız 
zırhlılarının ekserisi dünyanın en mo
dern ve en seri zırhhlarıdır. 

Fransanın bundan ba~ka 8 pusluk 
toplarla mücehhez beheri 10 bin tonluk 
7 kruvazörü, 6 pusluk toplarla müceh
hez 6 bin ilfı 8 bin tonluk 12 kruvazörü. 
takriben :l.000 tonluk 32 küçük kruva
zörü. 37 adet refakat gemisile bunn bcn
ZCT küçük gemi, 77 denizaltı vapuru, bir 
tayyare gemisi, bir deniz tayyaresi ge
misi ve büyük bir muavin gemi filosu 
mevcuttu. 

Fransanın harp esnasındaki deniz za
yiatı Dunkergue harekatında kaybolan 
'i destroyer müstesna olmak üzere cüz'i 
olmuştur. Buna mukabil 7 destroyer 
harbın bidayetinde Fransa tezgfıhlarınd::ı 
jnc:a halinde idi. 
BtR FRANSIZ 

Sen Scbastien 
bildiriliyor: 

TRANSATLAN!I101 
BATTI 

4 (A.A} - Bordodan 

Fransanın Chanplain transatlantiği 
Aınerikaya gidecek yolcuları hamilen 
Pallice limanından ayrıldıktan biraz 
sonra mayne çarparak batml§tır. Bütün 
yolcular kurtarılmıştır. Mürettebattan 
bir kaç kişi kayıptır. 

?/JFrans1z~&malfsr/1cuman: 

danı da isyan etti 
Amiral Darlanın son emri - Bitler Fransız 
donanmasını teshir etmemekle neler kaybetti? 

~~~~~~~~~~~~*.........-.-
Lon<lra 4 (Ö.R) - Frnnsız Soma- eden siy:ıseti hakkında serbest bir son haddine kadar her şeyi yapmağa 

lisi kumandanı olan general Janti- muhakeme yüriitebilecek vaziyette hmm bulunınuşlıırdır. 
yom Fransanın bu uzak toprakların- bulunacaktır. Fransız donanması başkumandanı 
da mücadeleye dPvam etmektedir. Bugi.in Bitler Fransız donanma- amiral Darlanın müstakil olarak son 
Mütareke şeraiti mucibince Cibuti sını kaybetmekle lngillercye karşı hareketi Fransız donanmasına gön-
şimeudüfer hattını tesellüm etmcge kullanmayı ümit ctti[,'i en kuvvetli 1 derdiği bir mesajdır. Bunda badema 
gelen İtalyan delegesine general Jan- silahı elinden kacırmıştır. Fakat <lti- vereceği emirleri, kendi imzasını ta-
tiyom mütarekcıyi kabul etmediğini ne kadar müttsfık olan Fransız ve şısa bile nazarı itibarn almamaları, 
bildirmiş ve ltalyan delegesini acele İngiliz harp gemilerinin birbirine ateş z.ira artık scrbestii hareketine malik 
çckilmeğc davet etmiştir. Cibutide etmek zaruretinde kalmnları bu bulunmadığı ve Fransız harp gemile--
kumandası altındnki kuvvetll"rin mn- hnrbın en acıklı bir safhası olarak rine hiç bir zaman 1eslim ohnamnla-
neviyatı yüksektir. Ve üç renkli kalacaktır. Aynı zamanda hadL.-.e Pe- rını C'llırettiği bildirilmiştir. 
Frans17. bayrağı ancak serbC'st Fran- ten hükümetinin istiyerc>k veya iste- Fransada bulunan bir çok Fransız 
sanın C'nıirlerine itaat eden toprak- miyerek BerJinin bir aleti mevkiine b::ıhriye 1.abitleriyle muhaverelerim-
larda hala dal~al:mmaktadır. clüştüğüni.i de ispnt etmektedir. Çiin- den sonra şunu temin edebilirim ki 

Londra 4 (Ö.R) _ Fransız filosu- kü onun emriyledir ki Fransız harp Almanlar Fransız harp gemileri 7.a-
nun büyük kmnını İngiliz kontrolii gemileri müttefikleri üzerine ateş et- hitan ve efradını teslim olmağa mec-
altına sokan son h5cHseler Mısırdaki mic:lerdir. bur etmek için her şeyi ytıpmışlar-
lngiliz1 Fransı:t. ve Mısırlılar tarafın- Bu hndisc hakkında ilk bitaraf tef- dır. Hatta teslim olmadıkları takdir-
dan harare'tle knrşılanmıştır. Bu sa- sir Entcrnaşnal Niyuz Servi:: Amc- de zevcelerinin ve ailelerinin Fransa-
bah 1skenderiyeyi bombardıman rikan ajnnsınm muhabiri tarafından da esir edileceğini ve tahşit kampla-
e<l"'n İtalyan tayyareleri 20 bomba yapılıyor. Tanınmış bir Amerikan rına gönderileceğini Han etmişlerdir. 
atmışlardır. Hasarat ehemmiyetsiz- muharriri olan muh:ıbir şu noktaları Fakat amiral Darlan Bordo hüküme-
dir. Dafi tayyare bataryaları derhal tebarüz ettiriyor: tinin bir azası olduktan sonra Fran-
harekete geçmişlerdir. Tehlike geçti 1 - Fransız filosunun Almanla- ~ız donnnması yüksek 7.abitlerine 
işareti bir saat sonra verilmiştir. rın clıne diişmesine mani olmak in- mutat olarak kullanılan «Amirallıh 

Londra 4 (Ö.R) - Oran 1ngiliz- gillere için hayat ve memat meselesi im:zası yerine Darlan imzasiyle şifreli 
Fransız deniz muhareb.l.'si hakkında jdi. bir telgraf göndermiştir. Telgr:af ın 
I..ondr.adaki Fr::ınsız mahfillerinde şu 2 - fniliz filosunun kudretli hart"'- metni ~udur: 
mütalea yürütillmektedir: !ngilizler keti Atlas okyanusunda 1ngiliz bahri cBu, son emrimdir. Bundan böyle 
diişmanı tam miinheziın t-clinccye kudretini muhafaza etmek neticesini benim imzamı taşısa bile hiç bir em-
kndnr harba devam azmindedir. Enıi- vermiştir. rime itaat etmeyiniz. Zira nrtık ben 
niz ki bir gün Fransız milleti de Al- 3 - Almanlnr Fransı7. harp donan- serbest bir insan değilim. Son emrim 
man tazyiki altında Fransız bükü- masını elJcrine geçirerek kendi men- şudur ki gemilerimizi esltı teslim cıt-

... metinin İngiltereyi bu harekete icbar foatlerine kullanmak icin imkanın mı>nıelisiniz.> 
v/./'::ı . ~/:/ .l'Zn'.71'VZ77./Y..T/ /L/7///.7/.7/7/Y.77/.77/7/7. _., 

nın amiral ve zabitleri hükümetlerinin 
emirlerine, Alman tarafından dikte edil
mi~ olma~ına rağmen itaat etmişlerdir. 

Başvekil Oran önündeki lngiliz filosu
na her cihctce faik olan i tal yan donan
masının bu hareket esnasında kemali ih
tiyatla gizlenmi~ buunduğunu hatırlatmış 
ve onun da sıraıtı geleceğini temin etmiş
tir. 

B. Çörçil meclisin en şiddetli alkış
ları arasında u !!Öı.leri ilave etmiştir: 

Bu hareke,imizi muhakeme etmek sala
hiyetini kemali itimntla parlfımentoya bı-

rakıyorum. Keza bu !laliıhiyeti Birle i~ eraitini imza etti. Bu lngiltere için öl
Amt>rikaya, bütün dünyaya ve tarihe düriicü bir darbe olabilirdi. Bordo hü
bırakıyorum. İngiliz hüküıneti sf'rbest kümeli lngiltere için bunun ne büyük 
bir Fransa ümitlerinin yegane istinadgi\.- muhataraları olahileceğini bile bile bu 
hı olan İngiliz filosundaki silah arkadaş- ııuretle hareket etmiştir. B. Reynonun 
!arına beyhude darbeler indirilmemesi- vermiş oldu~u vaidler hilafına olarak 
ni Fransız filosundan beklemek hakkını 400 Alman pilotunun düşmana iade$İ 
haizdi. Au mak!latla mütareke müzake- ı de ayni mahiyettedir . 
relerinden evvel Fransız filosunun 1 nıi- Fransız hüküm eti İngilterede müsn
l'İz limanlarına çekilmesini istemişti. Fa- dere edilen Fransız harp gemileri müret
lcat Fran'la bundan evvelki teminatı hi- 1 tebatını eğer Fransız hükümeti bugünlü 
lafına olarak Fransız filosunu Alman-

1 
efendilerinden müsaade alabilirse Fran

lıırın hükmii altına sokacnk mütareke 1 !ilya jade etmeğe amadedir. 


