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Yeni nüfus &ayımı 
Muayyen fasılalarla nüfu.o; sayımı yapmak ar

tık me<lent uluslarda bir ihtiyaç ve kaide halini 
almı'-tır .. 

Biz <le üçüncü nüfus sayımımızı önümüzdeki 
ilk tesrinin 20 inci pazar günü yapacağız. 

Sayan ve sayılanların bu işte en yüksek ihti
mam ve gayret göstermeleri bir medeniyet ve 
yurd ödevidir. 

Başvekalet istalistik umum müdürlüğü 1 
Pfi .. d 

~ n mun ere<.:atından gazetemiz mesuliyet kabul etmez Ciimh11riyetirı "" Ciimhuriyet eserinin bekrlsl, sabahları çıkar •iyas1 gazetedi'r YENi ASIR matbaasında basılmıştır 

ltalyan il osu Kaçtı 
--~---~--~ ............... ,~~~--------

ne kon n şu l d n? Malta açıklarında ~i donanma karşılaşh 

Almanya, Jtalya --;;; Macaristan yeni ltalyanlar sun'i duman perdesi altın. 
hareket mi hazırlıyorlar?. Romanya da kaçtılar vc:_. zayiat verdiler 
işinde Sovyet -_-fllman gerginliği Bir zırhlıları ağır yaralı 
Almanlar Transilvanyanın sulhen Macarlara 

verilmesine taraftarmış, fakat ••• 
--------------- Roma, 10 (Ö.R) - Hariciye n:ı.zın 

lrıa d d •• Kont Ciano bu ~abah hususi bir trene 
ll a a ffiU- rokibcn Müniho vasıl olmuş ve orada 

d f Ahnanya haricive nazırı Fon Ribbent-a aa tedbirleri top "" di~cr yüksek siyasi adamlar ta-
rafından istikbal cdihniştir. Kont Ciano 

arttır'l.:}dı Kontinantal oteline inmiştir. 
.a Biraz sonru Mncar heyetiyle beraber 

Alrnanyanın Peşte sc:iri de r.elmiştir. 
. -'j<--

lngiltere buna ı;ok 
themnaıyet 11:?:-iyGr ... 

lrl ndra 10 (Ö.R) - lngilizler serbest 
handanın müdafaa,ına büylik bir 

e emmiyet vermektedir. Deyli Tell(Taf 
gazetçsinin Dublin muhabiri bildiri\·or: 
Ser~t Irlanda devletinin istilil\'a karsı 
;ldıgı a•keri tedbirlerde büyük 'terakki
er vardır. Pek yakında mühim tedbirler 
~nacak~ır. ?rdu fazlalaştırılmı~ olup 
da/n yuz hın. askeri vardır. Sahil mü
hill aaları takvıye edilmi~tir. Yakında .,_ 

n bazı kısımlarına mayn dökülccek
~1~. Başvekil B. Duvaleranın gönüllli ta
e. ~e cevaben 80 bin kişi müracaat et
~,jtir. Bunların bir kısmı mahalli :nü-

üh"'.'da kullanılacaktır. MemlekPıte 
m un miktarda mühimmat stokları 
~ardır. Sahilleri nezaret servisleri yeni-
a~l teşkil edilmiştir. Halen yollar ve 
~i ar muhtemel tecavüzlere karşı mü-

] .aa vaziyetine konulmuştur. Tayyare-
erın · ... !!dil .m;cegı yerlerde manialar teşkil 

li tmştır. Maynlar imal edilerek sahi-
n mühim noktalarına konmaktadır. 

Münib 
Görüşmelerinde -·--Balhan işlerinin ön 
safta yeraJdığı 
tahmin edilebilir ... 

HAKKIOl:AKOCLU 

Fransız harb· . d". .. ı· gili 1 . . ının ~ona er ıgı gun n-
tii z ıiar~ının başlıyaca~rı ileri sürülmüş
d~· Ah:. nıden cihana yayılan haberler
lçin 1, anyanın İnı:iliz adalarım istila 
mal ~ım .. ~elen biitiin hazırlıkları ik-

h ey. edıgı bildiriliyordu. 
bir ~nuz .~nı:-iliz adalarına müteveccih 
deği)~~a•uz ~areketine filen geçilmiş 
ruzıarır. Hatta son ıtünlerde hava taar· 
dü ında lnıtilizleı Almanlara tekad
üslm .<Ylemisler, Alman şehirlerine ve 

erıne ajtır h .. 
Alnıa 1 .. ucumlar yapmışlardır. 
!er m~ ar lnınlız adalarını istila edebilir. 

Bu suale kol ·IJJ ı · lemez D . a~ a evet cevabı ven-
lerin .. be enız asırı taarruzlar kara harp
deni: h'~e~ezler. Bilhassa bu taarruz 
bir 8 mıyctini elinde bulunduran 

memlekete k 
muvaffakı .. .arsı yapılacak olursa 

Belki Ajet umıtlui çok zaifler. 
da eli nl.anya Fransız donanmasını 
itini d ~".. K<ç.ı_rerek bu işi başarabilcce· 
re se/sunmus olabilirdi. Liikin İngilte
sız l'ıloı 1;e çok enerjik bir kararla Fran-

arının d .. 
hltini oldu u~ ... m~n eline geçmesi.ne 

Saat 11 de Almanyanın Roma sefiri 
Fon Makcnzen j{c!ıniş ve stüdyosunda 
beklemekte olan Führerle müzakerele
re İptidar edilrniştir. 
Munıh, 10 (A.A) - Kont Cianonun 

muva."aJ.3.tından bir saat sonra I\.lacaris
tan basvckili kont Te1eki ve hariciye na
zırı l:ont Czaky'yi hamil tren Münih 
nlerkez istasyonuna gelmiş ve iki M;,_ı
car na1.Jr1 istas:vonda ezcümle B. Fon 
Ribbentrop tarafınJan karşılanmıştır. 

Kont Teleki ve Kont Czaky Regina 
oteline inmislerdir. 

H·tler, Rilıbentrop ve Ciyano bir arada 

Macar devlet adfıllllarının refakatinde 
ezcümle Mac.ır elçilerinden BB. Nickel 

- SONU 2 inci SAYFADA 

Bizi de karışdırdıkları vesikalar 
x~x-------

So vy etler karşısında 
vaziyetimiz nasılmış? 

~~-------:x~x·~---------

Al man iddialarına göre müttefikler geçen 
Nisanda Bakuyu yakmayı düşünmüşler ve 

bizim vaziyetimizi anlamak istemisler 
• 

-~~~~-x~x•-------

Ankara, 1 O (A.A) - D. N. B. ğıdaki şekilde cevap vermiştir: 
AjMsı muhtelif Fransız eiyasi şahsiyet- 1 - Türk hükümctinin hattı hareke
lerine atfedilen vesikalar serisini neşre tinde Sovyctler Birliğine karşı bir taar
devam etmektedir. Fransanın Ankara ruz harbi imk3.nını derpiş bahsinde bir 
büyük elçisi B. Maesigliye atfedilen di- terakki mevcuttur. Fakat mezkUr hükü
ğer bir telgrarı aşağıya dercediyoruz: met müttefiklerle henüz böyle bir taar-

rransa.nın Ankara büyük elçisi B. ruz hazırlıklarını müzakereye amade 
Massiglinin 1 Nisan 1940 da B. Dalad- değildir. 
yeye çektiği bu telgraf altıncı Alman 2 - Türkiye, ltalyaya karşı bir haTp 
beyc.ız kitabının 23 numaralı vesikasını imkanı hakkında müttefiklerle mutabık 
teşkil etmektedir. B. Massigli diyor ki: kalmadan önce Sovyetlere karşı bir 

26 Martta lngiltere hariciye nezare- harp projesi hakkında müzakerede bu
ti müttefik devletler tarafından Bakü- lunmıyacaktır. 
ya bir taarruz yapddığı takdirde Türk 3 - SonbahaT bitmeden Türkiye 
hiiki.:metinin muhtemel hareketi ne ola- Sovyetlere karşı harbe giremiyecektir. 
cajı,ı sefirinden ıonnuıtur. Ve bunu ancak müttefiklerden en ge-

Sdir Sir Hughe Knatchbull Huges- niş bir müzaharet aldığı takdirde yapa
sen mezun bulunduğundan bu tebliğe bilecektir. 
2 7 Martta maslahatgüzar hülaoaten aşa- - SONU 2 inci SAYFADA 

Fransa demokrasi ye veda etti 

Fakat Almanlara göre 
bunda çok geç kalmış! J(ıliz ad 1 · Bu hadı. eden sonra da In

ıhra( h: a~n~ Yapılması mütesancr 
dukca za~~c~t.ı etrnfındaki haberler ol- x*x 

Bütiin na·~··, •. . . Fransa sanayiden vazgeçecek, sadece 
reyan d r ar nı:ılız adalarında ce-

. e ecck m h b J • • A/ h b b t t• t• k bulundufo b' 11 are e ere çevrılmış mon ya va u u a ye ış ırece 
•iye( veha ı: sırada Balkanlarda va- Londra, 10 (ö.R) - Fransız milli 
Buınin tehı;;;;.e jar~~der bir şekil aldL meclisi bugün Fransayı her türlü hürri-
de Balı._ 1 nı:-ılız adalarından ziya-

1\ttn ara tl'\·t.- ··h l • yelten mahrum bıokacak yeni bir kanun Yor.. t'<'u ey emıs bulunn-
esasi kabul t"tmek üzere toplanmıştır. 

Sovyet RuC\ya ·· Ayan ve mebusan meclisleri evvelce Yaya b · on ıtun evvel Roman-
ya· ve s·~ırman1~1 ta verc~ek derhal Bcsarab- teker teker bunu kabul etmişlerdi. 

Buko k Mebusan meclisindeki nutkunda B. liıninı· · 1 . . "'ınanın cndisine tes-
Ro ıs emL'itı. Heryo Fransa için yeni bir kanun esasi 

kuvv:~=Y~ •. ~ukavemcü imkansız bir zarureti üzerinde israr etmiştir4 Fakat 
riza .. on~ındc bu toprakları terke bu kanun e-ıaıi Fransanın ıiındiye kadar 
detrn~<K~mıs. İn,;Jiz garantisini red- iftiharını muci~ olan hürriyet, muaa.vat 
ınev~' al ~emir muhafızları iktidar ve kardetlik dü•trunu ortadan kaldıra· 
ınih ıne ıtelırerek Rumen politikasını caktır. 
kar ver dc\•leUerinc müvazi yürütmek Nt"vyork Post gazetesi vaziyeti şu bir 

arını alnuştır. kaç kelime ile hülB.sa ediyor: Bundan 
deRomaknyanın bu politika deği~ikliğin- böyle Fransızlar için hürriyet diktatör
z· n ne azanacağını tahmin edemiyoruz. lerlt" muıabık olmak serbestisinden iba
. ti~ muahedelerde öteden beri tadilat ıet kalacaktır. Kardeşliğin manası şüp-
ıs Yen l\fararistan . B 1 · h . . . Roman. d . \C u garıstanın e ve ıtır.ıatsızlık; musavatın manası 

Bu i \ta k~n .a~azı talepleri vardır. ; devletin he-r talebine mutavaat d emek 
~~NcUrını t.ıh~kkuk ettimıek i~in olacaktır. Yalnız lngilterenin zaferi Fran 

2 incı SAYFADA - l - SONU 2 inci SAYFADA -

Yedi .Italyon tayyaresi ve bir tahtelbahiri de imha edildi 

I 

lngili= filoStt Ö1uinde kaçan lıalyan dcnıan1nas11ıdan bir parça 

Londra 10 (A.A) - Royter biJ. 
diriyor: 

Resmen bildirildiğine göre, Ak. 
denizdeki İngiliz bahri kuvvetleri 
başkumandanlığı dütman kuvvetl&
riyle Maltanın §&rkında temas tesis 
ettiğini bildirmiştir. 

Londra 10 (A.A) - Bir 1ngilia 
zırhlısı ate§ esnasında bir İtalyan 
zırhlısı üzerine tam bir isabet elde 
edilmittir. 

1NGtLtZ BAHRiYE 
NEZAREI'ININ TEBLİGİ 
Londra 10 (A.A) - Bahriye nezareti 

tebliğ ediyor: 
Merkezi Akdenizde ve Maltanın şar. 

kında yapılmakta olan harekat esn2•m
da başkumandanlık düşman kuvvetle
riyle bir temas temin ettiğini bildirmiş
tir. - SONU 4 tlNCtl SAHİFEDE -

lngiltere Mısırdan bir talepte bulundu -· Sonra iade edilrr~ek üzere bazı harp 
malzemesinin verilmesini istedi 
Mısır hükümeti bu talebi tetkik ediyor 

Kahire, 10 (A.A) - Mısır milli mü-
dafaa nezaretinden tebliğ edilmittir: l 'l " l •d •k • 

lngiltere hükümetinin Mısır ordusu- ngr i Z er yent en 1 l 
nun ıililıtan tecridi ve bu orduya ait si- A • l 
lilı ve mühimmatın lngiliz kuvvetlerine VuS l mayn tar ası 
devrine mütedair olarak teklifte bulun- " d t • d 'l 
duğo hakkında bir f8yİa çıkmıftır. Bu VUCU a ge ır ı er 
f&yİa galattır: Henüz tetkik edilmekte --•--
olan taleplerinde lngiltere hükümeti Mı- Londra 10 (Ö.R) - Britanya bahrl-
sıra iade ettiği malzemeden bir kısmı· ye nezareti yeni iki vasi mayn tarlası.-
nın geri verilme•İni ve bunların yerine run döşendiğini bildirmiştir. Bunlardan 
sonradan daha modem tipte yeni mal- birincisi tskoçya sahillerinin şimalinde-
zeme verilmesini teklif eylemqtir. ki Okni adalarından lzlandaya kadar, 

Bu muamele yapıldığı zaman mu- ikincisi lzlandadan Amerikada GroeJan.. 
vakkat olacak ve Mısır ordusunun sa- da kadar uzanmaktadır. Bütün gemilere 
dece bir kısmını ıılBkadar edecektir. talimat verilmiş ve buna riayet etmiyen 
Bundan Mısır hududunda döviifen müt- gemilerin Akıbetlerinden kendilerinin 
tefilı kuvvetler istifade edeceklerdir. .l\fısıruı payitahtı Kahiredeıı bir sokak mesul olacağı bildirilmiştir. 

Ingilizlerin bir muvaffakıyeti daha 
-* 

2 iman zırhlısı yakıldı 

Londra, 10 (A.A) - Royter ajansı
nın resmi mcnbalardan öğrendiğine gö
re, İngiliz bombardıman tayyareleri ta
rafından dün sabah erkenden Alınan 
deniz üsleriyle doklarına yapılan bas
kınlar esnasında ~afif kruvazör veya 
torpido oldui\u zaıınedilen iki Alman 
harp gemisi bom b:ırdıman edilmiş ve 
yakılmıstır. 

Vilhelmshafenin şarkında dört gemi
den müteşekkil bir gruba dahil bulunan 
bu iki gemiyi kı~rnen sis gizlemekte ve 
bataryalar himaye etmekte idi. 

Kieldc doklar, l,~ngarlar ve kızaklar 
hasara uğratılmıştır. Dokta çıkan bir 
yangını ü.ssünc dönmekte olan bir tor
pidomuz on dakik.1dan sonra görmüş
tiir. 

Brüksel tayyare meydaru ve Ham
burgda benzin t..ı.sfiye fabrikaları da 
bombardıman edilıniş ve Danimarka sa
hili açıklarında "3hil müdafaa tayyare
lerimiz tarafından düşman gemilerine 
hücum edilmiştir. Faaliyelle bulunan 
iki büyük mayn tarayıcı gemisi bom
bardıman edilmiştfr. Bir iaşe gemisi de 
bombardıman edilmiş ve arka tarafın
dan batmaf(a başlamıştır. Diğer bir gemi 
de bombardıman rdildikten sonra bulut 
dumanları çıkar~a başlamıştır. 

TAARRUZLARIN TAFSiLATI 
Londra, 10 (Ö.R) - Hitlem taarruz 

-· kudretine İngiliz tayyareleri büyük dar-
beler indirmişlerdiı. 

Pazartesi günü ve gecesi Almanya ve 
Alınan i;l(ali altındaki arazide İngiliz 
hava kuvvetleri tahripkar taarruzlarına 
fasılasız devam etmişlerdir.. Hollanda 
'ahillerin<le en az beş noktada askeri 

Dük Dö Vindsor --·--
Bahama adaları vali 

ve Bas kumandanı oldu • --·---
Londra, 10 (AA) - Dük Dö Vind-

sor Bahama adalarının vali ve ba~ku-
mandanı ta}·İn edilmiştir. 

Vaşington, 1 O ( A.A) Dük Dö 
Vindsorun Bahama adaları vali ve baş
kumandanhğına ta~·ini ada sekenesi 
üzerinde fevkalade bir alaka uyandır

mıştır. 

Nevyorkta çıkan Daily Mirrir gazetesi 

Dükün bu suretle büyük Britanyanın 

garp nısı f küresinde b ir fevkalide sefiri 
olac•ğını kaydetmektedir. 

malzeıne yüklü mavunalaı· taarruza ma .. 
ruz kalmış, Danimarkanın Atem borg li
manında bir levazım gemisi hasara ul!
raWmıştır. Danimarka ve sahilleri açık· 
larında seyreden düşman devriye gemi· 
!erine taarruzlar yapılmış ve ayrıca 

Fransada Alman İşgali altındaki iki tay• 
yare meydanına taarruz edilmiştir. Pa· 
zartesi j:!ecesi yapılan en mühim taarr~ 
Alınan bahri üssü olan Kiel ve Vilhelm
shafene karşıdır. Bunlara ilaveten Ham
burgda bir petrol tasfiyehanesi, Ham 
şehrinde demiryolu levazım merkezleri 
ha..o;;ara uğrablmış, üç tayyare meydanı .. 
na taarruz edi1misth. 

Pazartesi günü ve gecesi yapılan ta
arruzlarda yalnız 1:-ir Britanya tayyarc~i 
kaybedilmistir. 

NORVEÇ ÜZl!:RINDE 
Stavanger hava üs.ıı;;üne yapılan taar

ruzda siddetli mukavemete rağmen he
deflere tam isabetler temin edilmiştir ... 
Yedi Britanva tayyaresi bu taarruzdan 
dönmemiştir. Bir Alman avcı tayyaresi 
düsürülmüştür. 

İvi maHlmat alan kaynaklardan bil
dirildiğine göre Norveçte Bergen üzeri
ne yapılan İngiliz hava baskınları ika 
etlikleri büyük hasarata rağmen Nor veç 
ahali"i fmdan i i )anmaktadır. 



SAHiFE 2 

Büyük Millet Meclisinde 
·~~~x*x~~~~~-

Dün görüşülen "'~e 
olunan kanunlar 

Anluora, 1 O (AA) - B. M. Medr..i 
busün Şemsettin Cünalıayuı başl.:anlı
:ğ:ında toplanarak 19 36 mali yılı hazine 
hesabı ammnisine. p~a. telgraf ve te
lefon umııın müdürlüğü 19 37 mali yılı 
hesabı kat.isine ait mazbatalar~ Erziaı
san ve Erzurum yer sarsıntısından mü.
teesair olan mmtaltaya yardım için ya
pılan ve yapılacak her nevi nakliyattan 
alınacak. ücretlere ait kanun loiyih ını 
müzakere ve kabul eylemiştir. 

Yine bu toplantıda askerlik kanunu-

nun ceza faslına bir maddtt ilave.sine:, 
ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seya
hatleri hakkındaki kanunun 16 ncı mad
desine bir fıkra iliivesine ait kanunların 
ela. birinci müzakereleri yapılmı,hr. 

J\.1eclis deniz mÜ!lacltte hukukuna 
dair kanun Liyihasıw da milli mÜdafaa 
vekaletinin talebi üzerine mfutaceliyetle 
müzakere ve kabul ederek toplanhsına 
nihayet verra..İıııJtir. 

B. M. Meclisi müteakip İçtimaını önü
müzdeki cuma günü yapacaktır. 

Mihvercilerin bir ümidi söne!; 

Artık Fransız fil suna 
bel bağlıyamazlar 

Londra 10 (Ö.R) - Muhakkak olan 
şudur: Mihver devletleri Fransız cüzü
tamlarının il3.vesiylL .. deniz kuvvetlerini 
artırmak hususuncla her ümidi kaybet
mişlerdir. tskenderiyedeki Fransız filo
su kumandaniyle yapılan şerefli anla!3-
naya tevfikan orada bulunan Fran= 
!\arp gemileri silahlarından te<:rit edil
, ·• ve geml)erdı> yalnız bunlara baka
cak kadar mürettebat bırakılarak diğer
leri Fransaya iade edilmek üzere kara
.va çıkarılmıştır. 

Dün 35 bin tonluk Ri~liyö safı harp 
gemisi de Fransız garbi Afrikasmda 
Dakar limanında saft harp haricine çı
karılmıştır. Bu luıttket lngiliz teklif
lerinin reddi üzerine .aruri bir şekil al
ın.ıştı. İngiliz gazeteleri hu suretle ha
rclt!!t mecburiyetinin hasıl olmasından 
dotayı tl!el!Sürlerini ifade ediyorlar. 
Tayaıis diyor ki: Eski dü'!JDanımız ve 
çok yakın müttefikimize karşı kuvvet 
istimaline mecburiyet hasıl olması dai-

mi hir teessüf mevzuu olacaktır Bu
nunla beraber kuvvete müracaat zaru
reti hasıl olduktan sonra bunu istimal
den saklnrnak icap ettiğini kimse iddia 
edemez. 

!Kl FRANSIZ GEl\IlSJ 
VAHA TUTULDU 
Ottava 10 (A.A) - Kanada balu-iye

sinde Visamiral Nelles, 30,000 tonluk 
Fransız gemi..<i Pasteur' un Halifaks'ta 
emin bir yere götürülmü1 olduğu hak
kındaki haberin dooru olduğunu teyit 
etmiştir. 

Vaziyetin inki:ıafına kadar gemi oldu
ğcı yerde kalacaktır. 

Londra 10 (0.R) - 43 bin tonluk ll
döfrans Fransız Transatlantiği Singapur 
limanında tevkif edilmiştir. Vapurda 
henüz Fransız bayrağı vardır. Akıbeti 
h•kkmda Loodradan tafsilat ~klen.
nıektedir. 

fürettebatının vapuru b.olırmağa te
§ebbüs ritikleri teeyyüt etmiştir. 

Gazetelerin 
kında 

sahife 
verilen 

adedi hak
karar 

---~~~-~-·~A.--~ 

Ankara 10 (Hususll - Memlc•kette altı sabi.fe basamıyan .ııazl"leler i.se haf
kağıt stokunun azalması ve hariç-ten it- tada dört gün dört sahife, üç gün de 8 
hal imkanlarının daralması karsısında sahife olar.ık çıkabileceklerdir. 
gazete sahifelerinin tahdidi hakkındaki Bu karar resmi gazeteye .amil değil-

dir. Ulus gil.7.elesi. resmi tebligat ve- iliin
ların çok yer işgal eylediği günler 8 sa
hife ol.arat< çık.ıbilir. Kararın tatbikini 
Ba~ekalet matbuat umum rnüdürlüğii 
kontrol eder. Bu karar hoş gün sonra 
meriyetC" gir~ektir. 

Koordinasyon heyeti kararı nesredildi 
Karara göre büyük hacimde çıkan ga
z.eteler dört sahife, daha küçük haciııı

de olan gazeteler her gün altı.şar sahife 
olarak inlif3r edeceklerdir. Makineleri 

Bizi de karısdırdıkları vesikalar 
• 

-~~~~-x~x-~~-~--

- BASTA&At'l l 1 Cİ SAHİFEDE - ruzun bidayetinden evvel Türkiye hü-

4 - Buna binaen Türkiyenjn mütte· 
fiklerin Baküya karşı pek yakın bir ta
arruz haTeketine iştirakten imtina eyle
diğini ve böyle bir hareket için Türk 
milli uazisi kuOanıldığı takdirde bu
na şiddetle muhalefet edeceğini derpiş 
etmek lhımdır. Hatta Türkiyenin milli 
topraklarından istifade etmiyerek ya
pılacak bir hücumun dahl neticelerinden 
endişe ettiğ:ioi farz.etmek icap eder. 

S - Müttefilclerin hazulılclan bittiği 
ve İtalyan projeleri müttefiklerinkile 
mutabakat haline konulduğu zaman 
Türkiye müttefikler ta.Tafmdan t ran mil
li topraklan üzerinden Bııkiıya yapıla
calı: biT taarruza nazlanmadan i~tirak 
edecektir. Bununla beraber Türkiye 
üzerinden uçuşu teTlit edecek bir ta.ar-

kümetinin muvafakatı sorulmak ve is
tihaal edilmek icap ey!iyenktir. 

lrıgiliz noktai naıarlan 66 1 numaralı 
telgTafıındalci fıkiı:le<e geniş mikyasta 
uymaktadır. Tiirlriyenin harbe ~rmeğe 
amade olacağı tarihe da.U olan üç n1r 
mıualı f~radalci noktai nazar ata.,..,mili
teriın tarafından pek bedbin bir ,eküde 
telakki edilmdr:tedir. 
~r taıaftan mesai arka~ımın fik

rine mulıalif olarak ancak küçük bir 
Türk araziıoi üzerinden u~ğı lazam· 
mun eden bir hareket için Ankara hü
kümetinin aa:rih muvafalc.atını istemenin 
bir tabiye Ü.taoı teşkil edeceği fikrimi,., 
iarar cdiyozmıı. 

lmkiye hükimetinin bwtclaa reslllAOlll 
haberdar edilmesi kifayet etmek icap 
eder. 

Fransa demokra•İ ye veda etti 
·-~-~-x*x~~~~~-

- BAŞTAllA~I l İNCİ S~DE -ı termeğe başhyorlar. Alınan haberlere 
ıayı bu tereddutten kmtuabiln. gÖTe Berlizı, Vifide baıırlanaa rejimde 
TA~SIN YAZDIKLARI deiişikliiini ibtixula k.ar.ımru.ştır. Hiç 
Taym":, Fra_nsanm düştüğü akıbetin farzebnemelidirki Vişideki rejim deği-

1\lman elıne duşen her memleketin akı- şiklii,i ba.rbin ıasfiyeıi üze.ıin<k ber han
heti olduğunu mü~ahade ediyor: gi bir tesir yapsın. Almanya Fransa ile 

Nasy011al sosyalizm Almaayada da hesap!llTllU kesmiş addetmiyor. Bu lı,e. 
adaletsiz lııir feYdir. Fııkat diğer w:ııde Mplan daha sonra kendi tarihide eline 
ketlerde kıyası kabul etmiyecek kadar tdakkilerine göre hallelroelt iddiasında
daba ziyade götile,iır. Aı.-yada - cLr. 
yona! ıostalizm milleti tereyağından FRANSA GEÇ KA~ 
m~ eder, fa.~at yerine top verir. Ooyçe Algemayne Zaytung diyor ki: 

'NJ ASJR. ıı Temmuz ı»ersembe 1940 

• e rıne 

r m edi ecek --·--Dahiliye \'ekal<>tinden ~'Clen bir ta
ı:cimdc. son zamanlarda askeri vazife
lPrini yapınak üzere köylerinden ayrılan 
c;iftçilerin kö11lf'rindeki arazilerinin yüz 
üstü bU'alo.lmaması, ha:rn1anlannm ala
kalı köv halkı tar>fmdan imece usulüy
le kaldırılması ve 4Sker ailelerine var
dım edihnesi bildi•ilı~ir 

-N>Nttl ·--ES Kİ VEYE N İ 
V ALiLERİMİZ 
Vali.mit. B. Ethem Avkutun dahiliye 

ve.k.fileti ınüstesar!ığına. Samsun valisi 
B. Fuat Tok.salın İzmir valiliğinl' t~;, in
lerinin yüksek tasdike iktiran ellıği da
hiliye vclüüetinden tel,ı:ırafla dün vila
vete bildirilmistir. 

. --·--
Amerihan vapuru gitti 
Limanımızda buiunan Amerikan ban

dıralı Eksmur ,·apuru. 800 balya tütün, 
400 ton dökme ve 200 ton ,-arilde piri
na yağı, 1500 sandık rafine zeytin yağı 
ve 100 sandık Sigala yaf:ı yüklemi.$, 
Amerikava müteveccihen hareket et-

Ticaret Vekili öğ ede sonra gidiyor 
ı.,ı-x--~~~~-

an sa a bağc1lar ve 
tütüncülerle konuşacak 

x~x:-~~----~--

Hindislan ve Irakla yapılacak ticarette 
lzmirin vaziyeti - Almanya ile an/asma 

• 
-~~-~-x~x---~~--

Dün sabah Aydına giderek pek Bandırma yoluyle lstanbula. Cumartesi 
ehemmiyetli tetkiklerde bulunan ve ak- a.k.şamı da Ankaraya hareketleri muhte• 
Şam avdet eden ticaret vekili B. Nazmi meldir. Vekil pazate.iİ '!laba hı Ankarada 
Topçuoğlu bugün Manİ:iaya gidecektiT. bulunacaktır. 
Ticaret vekilinin lzmirden sonra Mend- Ve Ankaraya avdet edince, İzmirde 
res ve Gediz havzalarında yaptığı bu l..urulan beş ithalat birliğinin müstakil 
tetkiklerden maksat. hem yeni sene olarak çalışmalaıı için icap eden terti
mahsulü hakkında bizzat müstahsille batı aldıracak, emirlerini verecektir. 
le.mas ederek en doğru malılmatı almak. Vekalet Bombaya ve Bağdada birer 
hem de yeni. sene mahsulleri idrak edilir kurye göndereTek bu iki merkezde tica
ken mÜ!!itahsile malının sat'flnda emni- ret vekille.ti te,kilatı kurduracaktır. Bil
yet telkin eylemektir. hassa Hindistanla çalışmak üzere büyük 

Vekil Aydın bölgesinde İncir, pamuk bir temayül vardır. Bombaya gönderile~ 
ve zeytinyağı ile beraber diğer çeşit1i cek ataşemiz, ilci memleket arasında ti~ 
mah!!uller hakkmda aldığı malUmatla cari mübadeleler için bir anla~ma zemini 
tenevvür etmiştir. Vekil, bugün ~le- hazırlam1ya çalışacaktır. Hindistana niştir. 

-~a~- den evv~I pamuk ihracatçılar birliği göndereceğimiz mallara mukabil bu 
MACARİS1T AN idare heyeti içtimaina riyaset edecek memleketten çuval ve kanaviçe, pamuk 

ve yeni pamuk satı,ları hakkında kendi- ipliği ve bazı mensucat. Hint ipeklileri 
Mal göndermelı isti31or leiyle görü,ecek, saat 1 S de Mani•aya satın almamız mümkün görülmektedir. 
Budapeşte itha.15.t ticaret enstitüsü, hareket ederek bir gece kalacak ve er- Diğer taraftan Bağdada gidecek ti· 

Türk:iyeye muhtelli eşya ve madde it- lesi gün Bandırma ekspresiyle istanbu- caret ateşesiyle birlikte lzmirdeki itha
bali ~ şehrimizdeki ithalat tacirleriyle la gidecektir. Manisa bölgesinde bağcı- li.t birliklerini temsilen iki azanın gibne
ve itha..1.5.t birlikleriyle iş yapmak istedi- far kendisini karşılıyacak. ve Manisa si de münasip görülmü,tür. 
iini mmtaka ticaret müdürlüğüne bil- bağcılığının bu seneki çok düşündürücü Irak hariciye nazırı Nuri E..ait p•. 
d.irmiştir. va7İvetinden bahsedeceklerdir. Ankarayı son ziyaretinde Türkiye • Irak 

--·-- MANiSA BAl:CILARININ arasında iyi ticari münasebetler idame-
Ticaret miidürü geldi V AZIYETI si için ticaret velcilimizle teınasfıor yap· 
Mezuncn İstanbulda bulunmakta olan Şehrimizdeki alllidıulara gelen ma- mış, bazı eoaslar üzerinde anlaımaya va-

mıntalı:a ticaret müdürü B. Mehmet Ali lümata göre Manisa bağcılanndan bir rdmıştı. iki memleket arasında tieari 
Eten sehrimiu dönmüştür. heyet vekili ziyaretle çok mühim marn- müna.ebetlerin idamesi ve tevsii için 

--·- zatta bulunacaklardır. Manisa bağcıları, Irak ve Devlet demir yoltuı vagonlan-
Balıır $ilelrindefıi bu sene bağlarını imha eden hastalığa nm aktarmasız, mütekabilen biribirinin 
.... ·· l _._ d karşı tedbir alınmak Üzere yapılan mü- arazilerine girmesi. hususunda bir anlaş.-
NOMUr er 'i™ar ı]10r racaaılara pelı: geç cevap verilmesinden ına iınlr.ô.nlım tetlr.ik edilecektir. ithalat 
Yüzdürülerek Al.s:mcak iskelesine ııe· dolayı hastalığın ilerlediği. ekseri bağ- ve ihracat inılr.ô.nlan tetlr.ik edilirken 

tirilen Bakır şilebindeki 7000 ton kö- !arın yüzde yirmiden yüzde seksene ka- Basra yolundan istifade e<lilmesi de der
mürün, ı:ıeceli ,ı:ıündüzlü calc;malarla dar mahsulünü kaybettif.ini anlatacak- pi§ olunm111tur. 
lıoı.altılmamıa devanı edilmektedir. .,,." -""" !ardır. Mesela yalnız bir bağdan kırk lzmirden lraka gidecek heyetin dö-
mürJer pek yakında tamamiyle tahliye çuval üzüm alınacağı besap edilm4tken viz işi veki.letçe hemen temin olunacak~ 
olunacak. vapnr burada küçük bir ta- bu ba;ldau hastalık yüzünden şimdi an- tır. 
mirden sonra. İs'.anbula gidecek ve esas- cak bes. on çuval üzüm alınabileceği ALMAN ANLAŞMASI 
lı tamiratı orada yapılacaktır. anla .. lmaktadır. Almanya ile parafe edilmiş bulunan 

-~ • .........,,_ Mani.sa ve Akhisar tütüncüleri de di- ticaret anlil§fD.amıın bugünlerde Anka-
ffıfzUSıhfla iJleri ğer mahsullerde olduğu gibi tütün mah- rada imzasına intizar olunmaktadır. Bu 

Vi.la1,·et urnuıni J1ıfZJssıhha 111eclisi, sulü icin de t~Uı..nbulda ve lzm.irdr birer anlaşma müzakereleri için vekalet dış 
Sıhhat müdürlüğünde Dr. Cevdet Sa- müstakil ihracat birli,;; kurulmasını te- ticaret dairesi tetkikler yapmaktadır. 
racoğlunun riyasetinde toplanar~k vi- menni edeceklerdir. tzmirde kurulması Yeni anlaşma ile Almanyadan sabn 
Jtiyetin umumi sıhhat isleri üzerinde i~tcnen birlikten maksat ve fayda, ihraç alacağımız maddeler. mualice, makine 
!nüzakereierde bulı.ınınus, bazı lüzumlu edilecek tütünler İçin asgari bir fi.at had- yedek aksam, otobüs yedek parçaları 
1.tararlar ittihaz ctınistir. di tesbitidir. Bittabi Amerikan kumpan- olarak tesbit edilmektedir. Ticaret ve-

Belediye, hela çukurlarını temizle- yalan da mübayaalarında te...hiı edüe- kil~ bu meyanda lzmir belediyesinin 
melt için bir cihaz ve memleket hasta- cek fiat esasına göre fiat verecel.:lerdir. otobü.leri için lüzumlu yedek parçala-
nesine konulacak .::ıbit bir etüv makine- YAPILACAK iŞLER n tesbit ettirmektedir. Listesi hemen ve-
f i satın almıştır. B. Nazmi Top~uoğlunun cuma sabahı kıilete gönderilecektir . 
~~~...;...~~~~~~~~~~..:..:..:.;,,,;~~..:..::...-. ~ ~~~~~~~~~ 

Fransa nedeı1 yıkıldı ve niçin Alnıan-

Münih 
Gör·· şmelerinde --·--
Ballıan i$leıcinin ön 
safta yeraldığı 
tahmin edilebilir ... 

-+-
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çok en elden bu iki lıükümct, dır; poli
tikalarını mihYer d"'·letlcrine istinat et 
tirn1is bulunuyo.rlnrdı. Eğer Romaııya 
Besarabya ve BukM•iııayı daha önecder 
Sm-yet Rıısyaya terkctmek mukaJıilin
ıle Sovyetlerin bir garantisini istihsa 
e) lemi bulunsaydı belki bugün Bulgn· 
ristan ,.e l\<laearistt.na karsı mukavcm~ 
inıkftnlarını ele ge<'innis olurdu. 

Fakat So,·y\!tlcrin fıni talebinin nıii· 

na.kaşa.w: kabulii böyle bir fırsatı da el· 
den h~ırttı. Romanyamn Almanyayı 
yaptığı ıniirarnatlcr miisbct bir netic• 
vermedi. Bilikis Alman ve İtalyan hari· 
ciye nazırlarının ~on görüşmelerinde 

kont Cianonun l\larar ve Bulgar talep· 
!erinin ole tatmin edilmesi zamanıruu 
geldi!jni ısrarla söylediği haber ~~rili
yor. 

Ei{er lltacarlar \'C Bulgarlar Roman
yaya karşı bir hanket yapacaklar ise 
bunu behemehal İtalya ,.e Alruan:vanm 
muvafakatine istino.t ettireceklerdir. 

Bu takdirde Romanya nefsinde mu· 
kavemet kudretini bulacak mıdır? 

Ilunu hiç zannetmiyoruz. Gerçi Ro
manynda umumi seferberlik yapılmış
tır. Lakin Rumen hükiimetinin Alman 
ve İtalyan müxahcıeline mazhar olmuş 
bir Bulgar • )facar tecavüzüne karşı 
koyabileceğini ümit edemeyiz. 

Nihayet Romanya böyle bir mukave
met kararı alabilerek idiysc dış politi
kasını, kendisine yardım vadeden dev
letlerden ayırmaması lılıımgelirdi. 

Buna ilarntcn Sovyet donanmasının 
V ama açıklarında 111aı1e\'l'a yapması 
daha açık tabirle bahri bir nümayişe 
J(İrişmiş alınası Biikreşte yeni endişeler 
tevlit eylemiştir. 

Yeni Sovyet ınctaliloatından bahsedil
mcic yol açnıısb.r. 

Bu Sovyet talepleriain ne olacağı lıe
nüz malfun buhmmıyor. 

Yalnız bilinen bir şey vardır ki Kont 
Cianonun son Bedin seyalaıılindc ve 
Macar başvekili ile hariciye ._..,,,,n 
Bitlerin tlavetiuj kabul ederek Miinihe 
gidişlerinde her halde mihver devlet.lc
ri arasında Balkan işlerinin bahls llMlV· 

zuu olmakta bulunuşudnr. Bu. görüşme
lerin hedefi, ateşi Balkaulara sirayet et
tirmek mi, yoksa bu kısımda şimdililt 
sulh ve huzurıuı muhafazası mıdır? 

lliidiseleriıı inki•afında akıl ve maıı
!ık rolünü kaybetmiş olduğundan kat'l 
bir tahminde bulunmak hayli zordür .. 
Bıruunla beraber Jt"Örillcn hakikat şu
dnr : Almanya ve 1talyanm henüz İngj
lizlcrlc diivalannı lıaltetınedikl.cri ve çe
tin bir miicadelenin arefesinde buluıa· 
duldan su günlerde her halde Ballııın· 
!arda bir lı:art:~alılı: çılı:arınalı: istemiye
cekleridir. Böyle bir ~alık onların 
menfaatlerine ııyl(lm d~emez. Zira bu 
iki memleket iase ve ham madde teda· 
rikindc büyük müşkülata maruzdurlar. 
llelc kıstan evvel umdııklan sulha ka
vusamazlarsa vaziyetlerinin daha ~ok 
müsktillc eceği muhakkaktır. 

Balkanlara atesi sirayet ettirmek bu 
sahalardaki istihsalatı 1.afıfa u;tratmak 
olur. Halbuki Almanya bugün az veya 
fok Balkanlar ile iktısadi münasebetle
rini idame ettirmekte buralardan bir 

-----------*-·----------- kısım istihsal madJelerini tedarik eyli-
Londra 10 (Ö.R) - Meşhur Amerikan gilterenin münhasıran tayyare imaline yeti harbın devamını tercih ederdi. So- yebilmektedir. 

yaya bu kadar aşikar temayül etti? 
uharrir B Edg " , F Harp, mevcnt bıı imkanları da baltalı-m i . ar aıa~r ransanın yı- vakfı nefs etmesini istemi§ti. İngiltere rulacak sualler şunlardır: Acaba neden 

kılmas al..-! . 1 zah yacaktır. mın s~,., enni şöy ece i edi- bunu yaptı. Öyle ki az zamanda tayyare Fransız gazeteleri İngiliz muvaffakıyet-
Ec b 1 Binaenaleyh Balkanlarda her bauı:i 

yor: ne i er Fransanm askeri bezi. imali Fransanın üç misline çıktı. !erini me-skO.t gcçmeg" e mecbur tutuldu- bir kargaşalık mihver devletlerinin men-
metini kolaylıkla izah ediyorlar. Anla- İngilterenin Fransadan ziyade Manş lar? Neden Amerikadan gelen yardımın faatlerine bir tlarbe teııkil eder. Bunu 
şılması güç olan noktalar şunlardır: limanlarını korumak istediği iddiası gittikçe artması hakkında haber verme- Almanya ve İtalyanın istiyeccğine ihti
Fransa kendisini yüksek bir v.•atla İn- doğrudur. Tıpkı Fransızların Parisi ko- meğe icbar edildiler. Neden çok geç ka- mal veremeyiz. 
giltereye bağlıyan şartları niçin kopar- turnayı tabil olarak istemeleri gibi. Fa- lıncaya kadar !ngilterenin Fransaya tek Ancak Besarabya ve Bukovinaıwı iş
ml'!lır? Ve ne sebeple, d:ıha iyi şartlar kat bu Fransanın müttefikini terketme- devlet halinde Iıirleşme teklifini sükiltla ıali Bertin ve Komada sarih bir infial
istilısal ümidiyle Almanya ve ltalyaya si için ne bir sebep, ne de hatta bir ma- geçirdiler?. Halbuki bu teklif bir çokla- le karşdaıımamış İs<' de her halde mem· 
yaltaklanmıştır? F:ramız hükümetinin zeret değildi. Fransa bilfiil Almanya le- rı tarafından Avrupanın istikbali namı- auniyet tıı uyandırmış değildir. 
bu humıs!aki izaha1t tatminkar d~~ildir. bine harp etmekten başka her suretle na elzem telAkkl ediliyordu. Bu iki devlet bugün için SO\'Yetlere 
Çünkü evveli hakikati ifade etmemek- Almanyaya yardım şartıru ihtiva eden İhtimal ki Peten şöyle düşünmüştür: k~ı cephe a]maktnn milçtcniptirler. 
tedir. Ve diğer taraftan itimat telkin et- bir mütareke kabul elti. Bir çok kimse- Ne olsa Fransa harbı kaybetmiştir. Fakat son Münfü 2ör~Jcriode Sov
miyecek bir sekilde ortaya atılmıştır. ler diyorlar ki Fransız hükümeti impa- Almanyaya Fransız topraklarından ln- yetlcrin kime ve banıti istikamete yapa· 
lngilterenin Fransaya karşı askeri yar- ratorlujlun diğer bir k~csine çekilerek giltereye karşı mücadeleye devam im- •ah. nıe~hııl muhtemel yeni taleplerİll
dım vaadrnı yapmadıi!,ı doğru değildir. harbe lngilterenin istediği gibi devam . kanını vermekle daha ehven şartlar el- den doğacak \'azİyetleri de arıılannda 
Eğer Mayıs ayında Fransada yalnız 12 edemezmiş. Çünkü Fransadan kaçan bir de edebilirsek bütün vaad!arımıza rağ- miitalila etm.iş hulunmalarına kuvvetle 
İngiliz fırkası bulunmu~'a sebebi şudur hükümctin hattı hareketini Fransız mil- men bunu yapacağız. 1şte böylece Pe- ihtimal verilebilir. 
l<l, ,ı:ıeneral Gaınlen İngiliz askerlerinin leli anlıyarnazınış. Böyle bir hareket ten hükümeti Fransada bütün mücad<>- Sovyetler ite mihver devletlerinin 
lngilterede talim görmelerinin mürcc- Polonyaya veya Hollandaya yakısıım1ş, le iradesini zaafa uğratmış, İngiltere ve Balkanlar üzcrindeld menfaatlerinde iş
cah olduğunu söylemi.5 ve bunu iki defa 

1 

fakat Fransaya değil. belki Amerika ile münasebetleri kesme- tirak yoktur. B.ilikis gii2e çarpan ınen
tekrar etmişti Keza daha fazla askere Fransız milletini bu iftiradan tenzih ği göze aldınnış ve diktatörlerin lütüf- Cııat tcsadiimleri nnlır. Bununla bea
ihtiyacı olmadığını beyan etmiş ve fn- ederim. Emininı ki bu milletin ekseri- kürlığını elde etmeğe çalışmıştır. beriki tara! ta bugünün şartları aıtıncla 
~-~--~~----~~-----~-~-~---~-~-------------------~-ıbumesclekrin ıniinakaşasınayaı••şm•k 

Dftnihte ne konuşuldu? 
Dıpr .dletlerde ... ne top honolnr, ne Fran'ra totaliter olmal:ta çok geç kat.. 
terey- Toplan pb~ teoletmek, mıştır. Yeni Avrupayı tanzim edecek - BASTARAFI 1 tNci SAiltFEDE -
te...,..iım da fatihleri besfemelı: için ih- olan Fransa değil, Almanya ve ltalya- ce Ghyczy ve hariciye nezareti matbuat 
raç etmelı lizmıdır. Ş' •· ı._ bildira. dır. bürosu şefi vardır. 

yeni teşkilatın Avrupanın esaret altına 
,<(irmesi şek ünde tecelli edeceğini göste
rir. En yeni Alman entrikalan Roman
yanm istikbaliyle alil.kadardır. 

Sovyctlcrlc Almanya arasında büyük 
bir gerginlik mevcuttur. Bukovinadaki 
Alman ekalliyelinin serian buradan tah
liye edilmesi ve Besarabyadaki Alman
lara da Sovyetlerin pek iyi muamele et
memesi bunun delilidir. Esasen Besa
rabya iş,ı:ıalinin başlıca sebebi muhakkak 
ki Tuna tarikiyle Almanyaya yapılan 
ithalatı kontrol etınektir. 

istemezler. Bu itibarla yeni emrivakileri 
öııliyebilmek, Balkanlarda bir kargaşa
lığa meydan \'emıcwek Miinih görüşme
lerinin mevzwmu teşkil eden en mühim 
meselelerden biridir. Buoun akislerini 
de }'akında göreceğimiz muhakkaldır. 

mittir ki F..- yeniden bir köylü mil- Aın-. İf eephesi reOi doktor Zey İSTEDiKLERİ GİBi HAREKET 
let olacakmıt. Yani Alm-yanm .. ........_ Aftg!'if pzete.inde çıkan bir ma!calesirı: EDECEKLER 
bat~ olmaoı için .bu m..,,W...U. de mazide Framll)"D f&n vemiJ olan Roma, 10 (Ö.R) - Münihte alınacak 
endii.trioi imluı edilecektir. Artılr biridAı ,..tısiyetleıden ekserisinin müstesna ili- kararlardan bahseden dünya matbuatı
klll'hllllf ümidi Lı,ilterenin zaferidir. l>ariyle Alman olduklanm iddia ediyoo. 1 na göre AvrUJJBva verilecek tanzimatm 
. Y~ bwıureıle Anupa bu tiskindi- Yalmz Alaa Loren deiil, Bmpnya ve, sekli Münilite karar~lacaktır .. Esa

rıcı ioriı>dattan ııill<inebilir. l..anlin si- Flandr de Alman memleketidir. sen A\TUpada artık lnıtilterenin muha· 
ra_oeti.. fatihleri teskin etmek için eski Delili de buralarda pek çok sarışın er' !efeli mevcut olmadığından mihver dev
muttefiklere yükleıuııllili. Fak&t fa· kek ve kadınb.ra tesadüf edilmesidir. Jetleri istedikleri gibi hareket odebile-
ıihler teskin edilmek istediltlerini gö.- tıte buda güzel bir Alman iddiası! cekl~rdir. . 

ÇEŞME 

Rasim Palas oteli 
VE 

YENİDEN TEFRiŞ VE TANZİM EDİLEN 

Istanbul Otel· 
J 'l'E UZ PAZARTESİ G'UNii AÇILDI 

RF,SMİ TEBLIÖ 
Bertin, IO (Ö.R) - Münib müLikatı 

) hakkında şu resmi tebliğ neşredilmiştir: 
Führer bu sa bal1 M ünihte hariciye na
zın Fon Ribbcnlı·o::ı ile Alınan hüküıne-
tinin daveti ÜZel'ir.r• pazaı· günündenbe-

1. Almanvada bulu .• an Ttalyan hariciye 
ı .zın kont Cinnovu \·e yine yapılan da
vet üzerin<> gelen Macar başvekili kont 

I Tcleki ve horieiye nazırı kont Çakiyi ka
bul ederek göriismü.ş ve bu mülakat üç 
devlet arasındaki dostane miinasebel
ler havası içjnde c<·reyan etmistir. 

ROMA.'fi'ANlN İSTİKBALİ 
Londra 10 (Ö.R1 - Alman matbuat 

ve radyoları Almanya ve İtalyanın Av
l'upada kurmak istedikleri yen.i teşkililt 
hakkında tafsilatla doludur. Frans:ının 

.. ·ı 

Macar başvekili Kont Teleki ve hari
cive nazırı kont Caki hali hazırda Mü
nihte Alınan ve İtal:van erkaruyle mü
zakerededir. Alınan haberlerine naza. 
ran Almanya J\lncaristanln Romanyadan 
Transilvanyanın bir lmımını almasına 

HAKKIOCAKOGLV 

Almanların maksadı 
mahsusla uydurduk

ları bir yalan tııraftardır. Bn sıralarda Almanya B.al- Yeni Neırivat 
kanlard:ı harp çılı:masrndmı ııek fula L d O (0.' R) Al korkın•kta .-e binaenaleyh Transilvan- BERGAltlADA SIFALI OTLAR VE on ra, 1 . - man ııazete-
:v

a arazisinin sulh yo"··le M·--'-'--- LO.Kl\IA.'1 HEKİM_ • Bergama.daki Ask __ • ]eri Fransız ve İn,ı:ıiliz milletlerinin ara-
u~ ..,,,,...,......., 1 Eski hastan hafr sını açmak için B. Çörçilin Avam Ka-

dcYriıll t~min icin Bomanyada l•mami- epıyon - e ıyatı mu- ınarasında Oran bahri hareketinden 
le ılemir muhafızlardan mürekkep bir nasebetiyle bu muhiün şifalı otları hak- bahsederken bunu en parlak ve şanlı 
kahine teııkili için sitldetli fllyilı:te bu- kında.ki nıalilmat v~ Lokınan hekim hi- İnailiz deniz zaferi diye gösterdiğini id-
luımıaktadır. kayelerin.i toplatmak stll'etiyle Bergama ~ 

. müze müdürü B. Osman Bayatlı tara- dia etmislerdir. Hakikatte B. Çöıı;il ne 
ROMANYA · ALMANYA VE fınclan kıymetli bir kitap neşredilmiştir parlak, ne de sanlı kelimesini kullanma· 
SOVYETLER 

1

. ıms, bili'ıkis elemli bir zafer tabiriyle 
Royter ajansuım Bükre$ muhabirinin Ö .. \ıildiseyi izah etıniı;tir. Ne B. Çörçilin 

fikrine (Öre hiç bir Rumen bükümeti L 11 M izahatında, ne mebuslann ak!<illilmelte-
Macarlann muharebe etıneden Transil- Emekli :vüzbaşı Akilin oğlu güm- rinde hiç bir sevinç tezahürü yoktu 
v:ınyava ııirmesini seyretıniyecektir. rük komisyoncusu Zeki ve Nevzat Dakar hareketini iu.h ederken bahriye 

Halilıazırdaki reiimin Almanyaya til- Gencin kardesi Talat Genç, on beş se- nazırı B. Alek<andrın takındığı vaziyet 
bi olmasına muhakkak ki bütün millet neden beri müptela olduğu hastalık- te ayni idi. 
taraftar değildir. Memleketin hürriyet tan kurtulamıyarak 27 yaşında haya
prensiplerini muhafaza eden Rumenler ta ,ı:ıözlerini yummuşttll'. 
buna muhalif oldukları gibi Sovvetlerin Cenazesi dün ılostlarının iştirakiyle 
hima;·esini .i.3tiyen bir cok kimseler de kaldmlıruştır. Ailesi efradına samimi 
ml'vcut~ur .. Berlinin ıı:izleı~e (aiı.;ma- tiıziyetlerimizi sunarız. 

--·--İtalyan heyeti 'l'ulonda 
Roma, 10 (Ö.R) - Mütareke şeraiti

ni tatbike memur İtalyan heyeti Tulona 



ıı Temmuz Persembe 
!!!2Li 

~~~~~~~--~~ ........... .....-. 

Vişi hükümetinin totaliter sistemi kabul etmesi 
Amerika için müthiş bir darbe oldu 

Yeni rejimin Fr~;sada tutunabile
ceğine Amerikada inananlar pek az 

nı~,~ i~gto~·· 10 (~.A) --: Yişi hükiiınctinin 1otnfücr s-;;;.* İngiliz hükiimetiyle İngfücrcdckı Fı·ansız. kolonisi ara:.ında 
nıu.şt oı.rr~ on!'lcsı Amerıkablar için rnüthis bir darbe ol· irtibat vazifosiylc nıükeHd bir komite teşkil etınislerdir. 
sipl l!r·. nıcriknlılar hürriyet, rnüsavat ve uhuv\"et prcn· Bu mal.snt!a ynp!lan içbmnda İngiliz zaferinin Fransnnın 
Am er~~nlı~rtndan kcllkncağuıa ~çlüklc manabihncl..""tcdirlcr. kurtutu ;tnıu taraınmun cdcce,f:i hnklnnda B. Çörçil 1arnfınruh: a i rm müfolaasma f!Öre, bu prensipler f.'rnnsızl:ırm dan vaoılan beyaıuı1 hatırlatıldıktan ~onra İngilteredeki 
lard n 3 r \Udar işlemiştir ki, Fransmım uzun müddet bun- Frans.ızw t<ırafındm. evvelce ifade edilen tam teşriki mesai 

I a~ sar 1 nazar etmesine imlrun yoktur. arzusu tcy.t. cdilmi· ve bu memlekette bulunan bütün Fran-
- .on r.ı, 10 (A.A) - İn,gilterede ikamet eden Fransızlar, sızlarm müzaherctine müracaat edilım-si kararlaştırılmıştır. 

lngilterede harp ve zafer 
. 

azmı i mülikatıJ 
~~~~~~-x*x~~~-

M ~ !ında Rir milyar iral k yeni 
acarıstane intizar 

t~sil'eetmişler t h • İ k b J d•ıd• 
l Vaşuıgton, 10 (Ö.R) - Berlinden gc- a sısa a u e l l 
en son haberlere nazaran Ahn h .. k .. -

mcti M .. ili an u u :x x:-------ekil un le bulunan l\'lacari.51.an baş- -'it 
; • ve hariciye nazırına şimdilik Londca. 1 O (ö.R) - Dün Avam mi~İT. Geçen Martta harbin idaresi .için 
mraı.1sılvcınya meselesinin ileriye sürül- Kamarasında söylediği nutukta lngiltere hükürrıete verilen 700 milyon İngiliz !i
n esı zabemanı olmadığını bildinn.istir. Bu- maliye nazırı Britanya harp gayretinin ıalık tahsisattan sonra yeniden bir mil-

un sc bi şimdll·ı A1m ,__ ~ 1 v • • •· delili - 1 

lar luı . ı: anı.acın Balkan- surat e art'tıgına u?ıır ma1ı er gos- yar tngiliz 'iralılc tılh!'.isat müttefikan ka-
"ı"d~ rbın sirayet e~ini istememe- tcrmİştir. Son dürt haftada h"'l> maımıfı b 1 d"I • t• o- A K . , ır. 1 ·· d 7 S · ı ı· d f I k u e ı mış ır. un va.m amarasının B Ü d gun e , mı yon ıra an az aya çı - .. fil. dd"· .. l k 
re J: ~ en verilea diğer bir habere gö- mıştır. V cr~ilerdc yeniden bü>·ük teza- ~~~e ıç.a~ ve ı_ere . utsuz 0 ara. ver-
. I manya bütün Balkan devletle- yüd ihtimali mevcuUur. Nazır hazineye d~ t-absısat ~ımdıye kadar Bntanya 

ny e nlela ı · P ...1• h • .. b. ·· rak İ .. ce e ticarl aola...<>malar yapa- vasi kaynakların dl\İn1a akmasını temin ?ınamentcnunun, atta nar ın en mu-
tedir ~hz nblokasmı kırmak i~cmck- için lüzumsuz 11arfiya!ın sıkı kontrol edi1- him anınc!a bile birden vcrdi~i krttlile-

• mesi ve azaltılması lüzumunu ilave eı- rin en büyüğüdür. 

:················· L..... De~i;;·n~;;,;;··y~f i~·;~~d~~···········ı 
•••••••••• • 21 /6/9 . ·~····· .............................................................. . 

rince ı · 40 tan~mde münakasası :icra cail~ evvckıc ilan t>dilmi~ olan de
defa ~b':nı tı'1~mıl tahliye vinciyle münalasası talibi zu.\ur etmediğinden bu 

11 r. ~ıltmeye konmuştur. 
Junan i~6)4yettin ibaret olan ve 32907 iira 90 ku~ muhamrncn bcdCli bu
tahli .. b~4 ton muhammen manipülasyon tonajlı dr;-İna: •imanı tabınit ve 

HYe 1 ır sene müddetle v~ kapalı zarf usuliyle m ·r...ab5aya l:onulmu.,.ctur. 
fiat er am1~liyenin beher tonu kaçar ikunışa yapılabilcceii şartnameye metbut 
M~etvbındc gösterilmiştir. 

gar \:?a sa 23/7 /940 tarihine rastlıyan Salı günü saat 1 1 de Haydarpa acla 
lerin 2~'f:e ~ahüindc birinci işletme komisyonu Uırafından )'ty>ılacal:.tır. Talip 
Yon le I • ıra 9 kurUJ muvakkat teminat ile nym gün aat 1 O na kadar komis-

Bu a. emı~e teklif mektuplarını vermeleri lazımdır. 
i lctm ışe _ıııt şartnameler Ankarada 2 nci işletme müdürl~ünde lzmirde 8 nci 
olaralce fudürlüğünden Haydarpaşada liman rıhtım batmi.ifcttişüğinden parasız 

S
. a ınır. 2, 5, ~ 1. J6 2436 (1353} 
ırk · 

ması iş~~8g8n1n mey~nnı ile p\anda gösterilen yolların topeka sistemi asfaltlan-
konm ı 9.20 lıra muhammen bedelle ve kapalı zarf usuliylc münakasaya 

B 
uşıur. 

u • . 
~Ünü ~Şın Ttakkat teminatı 2 t 61.4-4 liradır. Münakasa 20/7 {940 C\lil\artesi 
Yapıla akt de Sirkecide 9 l~letme binasında A. E. Komisyonu tarafından 
ehliyc~a tı~. lsteklilerin ayni gün saat 1 O na kadar kanuni vesaik teminat ve 
laz.ırnd vesikalarını ihtiva edecek olan knpnlı zarflarını komisyona vermeleri 

iT. 

Şartnameler 144 kuruş mukabilinde Sirlceci veznesinden 1•erilmektedir. 
s 7 <) 11 24&1 (1385) 

~!':nlJ~ Sıhhi Miies$eSeler Arttll'ma ue Eksilt· 
C. . 0nııs,tftnandan • ınsı .;," • 

Azı Coğu MıLFi. Muvakkat şartname Şekli Eksiltme Tarihi 
P.rnsa 
Lahana 
Taze Bakla 
Isı>annk 
!arhunyn 
YŞe fnsulyn 

Cnlı fasulya 
Bamya 
Sırık tomaıcs 

30000 
21500 
8500 

30000 
9300 

37500 
3300 
2700 
$500 

Yer tom.ates 
5ak1% knbaa. 21500 
p u .... 20500 
s!ı •can 65200 
~ıız otu 11700 
l( nuı_lık biber 7800 
nr crcvn 4400 
cıavuc 
Pancaı· 6400 
En • 2250 
Kaı;nar ndet 4000 
I ; 'llıhahar ad~t6500 
'7~on R~Pt 2ROOO 
eıetnlin Ya,ib {;OOO 

Msu dan lacnua 3000 

40000 
30000 
l.2000 
38600 
12000 
48000 

5000 
4400 
5250 

31500 
28000 
83000 
16000 
11500 

6800 
10600 
~500 
7000 
9500 

72000 
8000 

3500 

teminat hedc1i 
5 ) 
6 ) 
8 ) 
s ) 

15 ) 
14 ) 
13 ) 
20 )LiraKr. 
9 )3!92 26 

8 ~ 
8 ) 

16 ~ 
5 , 
l~ ~ 
6 • 
ş ) 
4 ) 
8 ) 

15 } 

3' 
80 ) 480 

65 ) l7D 63 

~20 Jkur.u,:. Kapalı nn,rg;o çar
şamba ~aat ıs 

• Kapah 17nf940 ~
ıı:amoa f;;lat 15.30 

.~çlk 11/7/940 çar-

lzmir Beled~esinden : 
1 - KRrşıyaka t 6 7 2 ve 16 79 sayıL 

sokaklıırda ccman 180 metre boyda ka
naiiz.asyon yaptırılması, fen işleri müdür
lüğündeki keşif Ye şartmımesi veçhile 
ııçık P-ksiltm<'ye konulmuştur. Keşif be
deli • 260 liTa muvak.kat teminatı 94 
lira SO kuru~tur. T alipleıin teıninatı öğ
leden f!Vvd iş Bankasına yatırarak mak
huzlarile ihale tarihi olan 22/7 /!)40 
Paznrtesi günü saat 16 da encümene 
müracaatlau. 

2 - Karşıyakada 1 700 !1.ayılı cadde
de ııhil yoluoea muhafaza duvarı yap
tırılması fen i 1eri mü<Iür'1üğündeki keşif 
"·e artnamesi veçhile açık ek!!iltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli \ 060 lira mu
\'akkat teminatı 79 tira 50 lcuruştur. Ta
\iplCTin teminatı öğleden evvel ı, Ban
kasına yatırarak mnkbuzlarile ihale tari
lıi olan 22/7 /940 Pazartesi günü saat 
1 6 c:la Encümene müracaatları. 

7 11 17 2 1 ( 139 7) 
Kadastro 953 belediye 15 nci adanın 

1108,25 metre murabbaındaki 67 sayılı 
an;anın satışı yazı isleri miidürlüğUn
deki şartnamesi \•eçhile kapalı zaıflı ar
tırmaya konulmuştur. Muhammen be
deli 6123 lira 75 kuruş ve muvakkat te
minatı 46() liradır. thalesi 29-7-940 Pa
~ günü saat 16.30 dadır. 2490 sayılı 
k:ınunun tarifntı dahilinde .hazırlanmış 
teklif mektuplan ihale günü azami saat 
1531> a kadar encümen riyasetine veri-
lir. l 1-18-25-28 2656 (1426) 

Kadastro 953 ve belediye 15 nci ada
nın 223.'75 metre murabhamdaki 43 sayı
lı arsa:;ının satışı yazı işteri müdürlü
ğündeki ~arlnamesi veçhi.le açık artır
maya koııuJmuştur. Muhammen bedeli 
3356 lira 25 kuruş ve muvakkat temi
natı 252 liradır. 

Taliplerin 1emiııatı öğleden evvel iş 
bankasına yatıranı\: makbuzlarile ihale 
tarihi olan 29-7-940 Pazartesi günü saat 
li da ~ııcümene müracaatl.an. 

11-18-.25-28 2655 (1425) 
Bcledlyem.iz 28bıtası kadrosunda mün

lıa1 bulun.an zabıta memurluklarına ye
niden memur alınacaktır. 

Orla mektep mezunu veya muadili 
derecede ıtahsil görmüş ve askerliğini 
yapmq ıbulunan isteklilerin. tahsil ve 
askerlikten terhis vesikaları ile birlikte 
16-7-1940 güııü yapılacak müsabaka im
tihanına ginn~k üzere :zabıta miidürlü
ne müracaatları lüzumu ilan olunur. 

ll-12-13 2ô65 (1423) 

SAHiFE 3 
-=::aı EL ,,_ I L LA a -

A 

e ,--. ............. -
ı ğ rs ~ette 
yaraladı 

Amerika mütemadiyen silahlanıyor 

--'f--
lslnnbul 10 (Yeni Asır) - Bu sabah 

Karagümriikte kanlı bir hadise olmU§
tur. İsmail adında bir amele, altı aydan
lıeri ayrı yaşadığı karısı ~fesireyi ~e gi
derken yolda yakalamış ve kendisine 
barışmalarını teklif etmiştir. Red ceva
bım nlınca lsınail, Mesireyi ağır suret
te :rnralamışlır. Kadının hayatı tehlike
dedir. lsınail tutulınu~tur. 

liir senede oıı dört bin 
tayyare yapabilecek 

~~~~~~~~~x*x~~~~~~~~ 

--·--Hollanda ve Belcika-

Amerika her istila 
kat'iyen mani 

teşebbüsüne 
olacak 

~~~~~-x.x~~~~~~-, 
dahi talebemiz 

İstanbul 10 (Yeni Asır) - Avrupanm 
kara kısmında harbın nihayet bulması 
üzerine, Hollanda ve Belçikada bulunan 
talcbemizden bir kısmı memleketimize 
dönmek istemediklerini, bulundukları 
yerde tahsile devam edeceklerini bil
dirınişlerdir. 

Londra, 10 (Ö.R} - Amerika harbi- nede 5500 tayyare idi. Bugün bu kabili
ye nazır muavini B . Conson radyoda yet senede 14 bin tayyareye baliğ ol
.ııunlarl söylemiştir : muştur. Bir seneye kadar 25 binden faz. 

Bir Avrupa milletinin sahillerimizi laya çıkacağını üm;t ediyoruz... Bugiln 
istila etmek teşebbüsüne marn olmağa muvazznf ordumuz 240 bin neferdir. Bir 
azmettik. Emsalsiz endüstriyel kaynak- sene sonra milli müdafaa kıtaatı hariç 
!arımız askeri müdafaa sistemimizin in- ~75 bin olacaktır. Şimdiden iki zırhlı 
kişafına hizmet edecektir. Münib kon- fırka vücuda gctlı-dik. Bila fasıla müca
feransı csnasmda tayyare imalatımız se- deleyc devam edecE.ğiz. 

Ankara 10 (A.A) - Hariciye vekfıle
tinden bildirilmiştir: 

Belçikadaki talebemiz hakkında bu
pün Vek~ıle1e gelen malumat aşağıda
dır: 

ltalya ile ticaretimiz 
x*x 

Be.hzat Balkaya, Vedat özgen, Fikri 
Tunçer Brükselde, 

Mahmut Kirazcı l\1onsda, Kemal 
Charleroida, Atam Keletyan Pas Calis
te sıhhattedirler. 

Kara yolile mal müba-

--·-- delesi kararlaştırıldı 
300 kiloluk bir ~~~~~~~~~x*x.~~~~~~~~ 

kaplumba~a 
Beklenen ilk partide kağıt da var. ltalyanlar 

borçl ~rını öd emeğe başlıyorlar 
İstanbul 10 (Yeni Asır) - Fenerbah

çe öniindeki dalyanda, 300 kilodan fazla 
ağırlıkta bir deniz kaplumbağası yaka
lanmıştır. Bu civarda deniz kaplumba
ğası bulunmadığı için h5dise epeyce me
rak uyandınnı~tır. 

x~x·~~~~~--

lskınbul 10 (Yeni Asır) - Memleke- da bulunan ilk parti kağıt ve saire b , • 
tlnı.izle İtalya arasında mal mübadelesi günlerde lstanbula gelecektir. 
için kara yolundan istifade edilmesi ka- Böylece italyadan mal gelmesi deum 
rarlaştırılınıştır. İtalyanlar kağıtla bera- . . . • 
her diğer mamul mevaddı memleketi- edecek ve İtalyanlar kendilenndeki Uç 

Kaplumbağa, Kızılay menfaatine Yük
sckkaldınmda teşhir edilecektir. 

mize karadan göndenneği kabul etmiş- mUyon liralık alacağıınm yavaş yavaş 
lerdir. Arasında on vagon gazete kağıdı ödiyecekle.rdir. 

sn IHA 1 VEKALETtNtN RESMi RUHSA TiNi HAtZ 

KAŞE 

Şiddetli BAŞ, DİŞ ağrı· 
tarını, ROMATlZMAsan· 
cılarını SİNİR, rahatsız. 
bklarını derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
algınlığına karŞJ. mües· 
sir ilaçtır. 

lcabmda günde 1 - 3 kaıe 
alınır. Her Eczanede bulunm. 

Sıhhat ve içtimai Muauenet Müdürlüğü Satın 
alma Jıomisyonıı IJaşJıanlığından : 
Sağır Dilsiz ve Körler müessesesinin 1940 mali yllı ihtiyacından bulunan ve 

10 temmuz 940 tarihinde ihalesi yapılacağı 25, 27 haziran 940 ve 2 ve 4 temmuz 
940 tarihlerinde Yeni Asır gazetesiyle ilan edilmiş olan birinci..nevi ekmek, ko
yun ve dana elleri ile Urfa sadeyağırun ihalesi için 10 temmuz 940 tarihinde 
toplanan koınbyona mazereti hascbiy le belediye üz.asının gelemediğinden mez 
kur erzakın eski ilanat veçhile ve ayni mikdar ve şerait dahilinde ihale mua
melesi temmuzun 12 inci cuma günü saat 15 te Sıhhat Müdiirlüğünde toplana-
cak komisyonda yapılacağı ilan olunur.. 2666 (1422) 

Bornova Ziraat MeJıtelli Müdürlüğünden : 
Bu sene mektebimize leyli nreccant olarak 40 talebe alınacaktır. 

S A R T L A R: 
1 - Orta mektebi en iyi, iyi ve orta derecede bitircnler-
2 .- Orta mektebi en iyi derece ile bitirenler tercih olunur. Kadro dolmaı.sa 

iyi ve en nilıa}•et ~rta dereceliler alınır. 
3 - Yaşı 19 dan büyük olmamak .• 
4 - Çiftçi evladı ve arazi sahibi olmak .. 
5 - Kayıt 15 ağustosa kadar devam edecek ve kabul olunanlar 20 ağustosta 

gazete ile ilan olunacaktır. 
Faz.la taf.silit almak :istiyenler bulund uklan yerin Ziraat idaresine ve mektep 

müdürl~üne müracaat edebilirler. 11 - 22 2583 (1420) 

MA.HİSA BELEDİYESİNDEN : 
1 t 00 Lira muhammen kıymetli bir etüv makin1..11 açık dailtme ile mübayaa 

olunacaktır. 
Mu-vakk.at teminat 82 lira 50 kuruştur. 
ihalesi 19 /7 /940 Cuma günü saat 15 te Belediye dairesinde yapılacaktır. 

Şartname ve resimler Belediye tababetinden verilir. 
9 11 13 16 2582 (1409) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLtVIER VE 

$VREKASI ı,ro. 
VAPUR ACENTASI 

ATAT0RK CADDESİ Rees binası 
TEU' .• FON: 2443 

Londra ve Liverpol hatJan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
nmt7 sefer vaoııcak1ardır. ............••• , ...•..•..............••.... 

1 LAN 
Tavasın kara )'ayla devlet ormanla

rından kesilmek ve 1627 ndedi Denizli 
istasyonunda, 260 adedi Çalda, 185 ad~ 
dide Ta\'asta teslim edilmek üzere şart
namede eb'adı gösterUen 2072 adet ar· 
dıç telgraf direği kapalı zarf usulU ile 
on beş gün müddetle 4-7-940 tarihinden 
itibaren eksiltmeye konularak 18-7-940 
tarihine mfüradif Perşembe günü saat 
16 da Denizli P. T . T. müdürlüğü binası 
içinde toplanacak komisyonca ihalesi 
yapılacaktır. Bcller direk için bedeli 
muhammen (910) kuruş takdir edilmiş 
olup muvakkat teminat (1414) lira (14) 
kuruştur. 

İsteklileri teklif mektuplarını ihale 
saatından bir saat evveline kadar Deniz
li müdürlüğüne makbuz mukabilinde 
vermeleri ve fazla izahat isteyenlerin 
müdürlüğe müracaatları ilan olunur. 

7-10-13-16 (1399) 

··········································: 
w. F. Henry Van Der ~ 
Zee ve şürekası : 
Daha faila taf."ioilnt için ATATÜRK: 

caddes1 148 No. da W. F. Benry Van E 
Der Zee \ 'C Ssı. Vapur acentalığına: 
milracaut edilmesi rica olunur. : 

TELEFON : 2007/2008 : 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tLAN 
73 sayılı Narlıdere tarım kredi koo

~ratifi 329 saylı Balçova tanın kredi 
kooperatifi ile birleşme karan vermiş 
ve keyfiyet 2836 sayılı kanunun ana 
mukave.lenamesi mucibince T.C. Ziraat 
bankası ile ticaret V ek.aleti tarafından 
tasdik edilmiş olduğundan mezknr koo
peratifin hali iniisaha girdiği alaca1dıla· 
nn ilan tarihindeıı itbarcn en geç AI.:TI 
ay içinde evrakı müsbitcsi ile birlikte 
ınilracaat ederek alacaldanru tevsik e!f· 
lemelerl lüzumu illin olunur. 

T.C. Ziraat bankası İzmir şubesine 
bağlı 329 nolu Balçova T.K. kooperatifi. 

4-11-18 2522 (1380) 
K;ıple k... samba saat 16 
'.!!Iı:- <ton~ l590 2175 1600 )2610 174 kuru~ Kupalı 19/7/94D cu-

K~esı;i·lı1 ~· ~d.:;:--:~--=~~ ..... -------- ma saat 15 
İ87.'ANBUL BELEDİYESİNDEN : Bornoua Ziraat MeJıtelJi Müdürlüğünden : 

'" ınıs odun "ıO 
(Ceki) 90 3SO , ~ 

Kesilmem;.. ]ru"' 
odun (~lrl) "V\I 2.500 320 ~ 802 50 
MA_.!.1nPal kiıınrii 43000 

5.1000 4.SO ) rnn .,4500 

Kapalı 19/7/940 Cu
ma saat 16 da 

Saman - • 33000 7 ) 
Keı>ek = 10500 4 ) 247 88 • Acık 19/7/940 Cu· 

• Sıhhi ıınk-ssesel • !1500 • 5 ) . . . 
hı le eksiltm k erın 1940 malt yılının bır kısım ıhtı.vaı:Jan ~r.tuamclcr:i veç-

1 _ Eksi~~ onulmuşt'!.1"· 
nasınd ~er Çağaloglunda Sıhkıt ve İçlimai muavenet müdürlüğü hi-

2 Eksilt a 
1 
m_rulu komisyonda yapılacaktır. 

nat ın1~d c~n şekkli gün ve saatleri muhammen foılleri mu\"akkat temi-
3 Ka l ar arı arşılarında gösforllmiştir. 

Pa ı zarfla ;•apıiacak Ck .trncl . . ·ı... 1 
ist<>klilerin teklifi h .· ~ı .;r •. ıc~~ Jıı<ı e saatindC'.n bir saat evvel 
ko,....,;,.., ı avı ve agzı muhurlu 7.arflannı makbuz mukabilinde 

•• ...,.,ona \•ermcl . 1- d 
~em yazı h d erı azım ır -· Mektuplarda teklif olunan fiatlerin 

4 - istekliler' ın~m e ra~amla yazılması kanuıı1 mecburiyettir. 
,.e.,iknlar • O yılı kTıcaret oda.çı vesikasiy]e 2190 sayılı kanunda yazılı 

, ve muvn kat ~ar ti kb ba •-zarfların içerisi k an_ ma uz veya mm m<.'ktuplannı kapalı 
- ne oymaları lazımdır ... (52CJ9) 2--6-11-16 0358) 2438 

~ire Orta Okul K c · · . °tıredc inşa d'I k l urtna emıyetin en • 
lık aksamı nçık d:1~ı~ ~ ank orta olrnl bin~sının ikmali inşaası için 6128 lira
renrnek için her .. 81 C}~-· onulmuş oldugundan isteklilerin şartnamesini öC7-
günü ant ı 5 te fJu~l ve. ~ı;.sil~eye i~irnk etmek ;ı;in de 20/71940 Cumart~i 

t'\i 
10 mutr-~ekkıl orta o'kul cemiyetine müracaat ctmele-

Belediyeye ait motörlü vesait için lüzumu olan 258,462 iit.ı·e benzin kapalı 
zarf usuliy:ie eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 64.615 lira 50 kuru' ve ilk 
teminat ta 4480 lira 78 kuruştur. 

Sartname ve zabıt muamelat müdürlüğü kaleminde ~ön11ecektir. İhale 26/7/ 
940 cuma günü saat 15 te dainıt encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
makbuz "L"'Cya mektupları ve 940 yılına ait ticaret odası ve.illtal.ariyle 2490 sayılı 
kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale günü 
s:ıat 14 de kadar daimi encümene vermeleri laumdır. H-15-19-23(2585(1419) 

POS'l' A TELGRAF iZMİR MVDVRLVGVHDEH 
ldaremi7e en a,ağı orta mektep mezunu olmak şartile müsabaka ile aatej

yer alınacaktır. Bunlara verilecek ücretle müsabakaya iştirak için aranacak ve
aihllann ne"."j "·e mhiyeti Vilayet Posta Telgnf ve Telefon Müdürlüklerinden 
öğrenilir. 

imtihanlara \•ila)'et mcrkeundc bir ağuatoı Per eınbc gününde saat 9 da 
bq.lanacaktır. 9 11 13 16 2581 (1406) 

CF...MAL öRS 1FLAS tDAREStN
DEN: 

Müflis konkordato teklifinde bulun
muştur. Karar verilmek üzere toplantı 
15-7-940 tarihine tesadüf eden Pazartesi 
günü saat 15 t<? bahçeciler hanında avu
kat Kemalettin Serbest'in 3 nohı yazı
hanesinde yapılacaktır. Alacaklıların 
hazır bulunmaları rica olunur. 

BERGAMA ASL1YE HUKUK MAH
KEMEStNDEN": 

Selçuk mahallesinden Hakkı kızı Adi
le tarafından ikametgahı meçhul kozak 
terzi Haliller köyünden nalbant Bekir 
aleyhine ikame eylediği boşanma dava

kılınan muhakemesi netice-

Kilo 

28000-30000 
6000- 7000 

800- 1000 
2000- 2500 

500- 800 
700- 1000 
800- 1000 

2000- 3000 
1000- 1!00 

800- 1000 
2000- 2500 

Fi. 
Kr. 

iO.ŞO 
50 
3S 

130 
50 
16 
28 
1 

38 
28 
35 

Cinsi 

Birinci nevi ekmek 
Koyun eti 
Dana eti 
Sadeyağ (Urfa) 
Zeytin yaf:ı (Ayvalık 
Un (Ayvansaray> 
Kuru fa~ulya (Horoz) 
Patates 
Toz •şeker 
Makama (Ekstra irmik) 

Pirine (Tosya pirinci) 
YekUıı 

Yüzde yedi buçuk 
ilk teminatı 

Lira Kr. 
236 25 
262 50 

2G 25 
243 75 

30 00 
12 00 
:n oo 
15 75 
34 20 
21 00 
65 62 

9G8 32 
Mektebiınizin 940 mali yılı ihtiyacı için yukarıda cins ve mikdarları yazılı 

~rzak 11/ 7/ 940 tarıhinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuş 
olup 2617 /940 cuma günü saat 15 te Bornova Ziraat mektebinde müteşekkil sa 
tın alma komisyonunda eksiltmesi yapı-lacağından taliplerin mezkiır gün ve sa· 
ntte ii'!roti teminatlannı İzmir Mektepler Muhasebeciliği veznesine yatırarak 
makbuzunun komis}'Ona vermeleri.. 

Bu işe nit şartnameleri görmek isti:t•eler her gün mektep müdürlüğüne müra· 
caatleri ilan olunur. 11 - lG - 20 - 25 2664 (1421) 

/ 



SA.RIPE 4 ~ElflASIR ıı Temmuz Per$etnhe ı94(t 

''hani Akdenize ltalyanlar Hakimdi?,, 
Deniz 

Bir ltalyan destroyeri de batırıldı 
ltalyan donanmasının 

kaçmasile alay edi yarlar ... 
Londra 10 (Ö.R) - Eğlenmek için setmemiştir. 

Jtaly•n radyo neşriyatını dinliyenler Dün iki zırhlı ve müteaddit kruvazör 
hatırlerlar ki geçen gece spiker Akde- ve destroyerlerden mürekkep bir ltal
nizde ltalyan donanmasının her şeye yan filosu limandan çıkmağa her nastl
h5kim olduğunu söylemiştir. Fakat pek sa cesaret etmiştir. İtalyanın hemen ce
kurnazca davranarak Fransız donanma- nubunda devriye gezen bir Britanya 
sının Orandan çekilmesine İtalyanların bahri kuvveti bunları görür görmez he
yardım etmemesi hususundan hiç hah-, men hücuma geçmiştir. Vaziyetin cid-

~s·~ıg:~~ı~~···oöı;·~i~e··işI~i·~·~ 
hallini bekliyor 

Sof ya. l O (AA) - Royler Ajansı bildiriy-• 
hcar nazırları B. Teleki ile B. Czakynin AlmanyAya seyahatleri bazı Balkan. 

.mese'elerinin umumi surette halledilmesi ihtimaline mebni Bulgaristanda büyük: 
~>İr el.ika uyandınnıştır. : 
: Gayri resmi mahafilde Romanyadaki vaziyetin elJ'afında cereyan etmekte: 
Solan l litler1e f\.1acar hükümeti mümessil lerl arasında vaki olan bu müzakeratın: 
:bir kd.ç güne kadar müsbet neticeler vereceği zannolunmaktadır. : 
: Bulgarların fikrine göre, mezkllr neticeler meyanında Dobrica meselesinin: 
:'ıalli de bulunacaktır. : . . . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SA.BAHA. KA.RŞI 
---·-········· 

diliğini anlayınca İtalyan filosu derhal 
destroyerler tarafından yapılan duman 
perdesi arkasında geri çekilmeğe başla
mış ve fakat bunda muvaffak olmadan 
evvel Britanya harp gemilerinin uzak 
mesafeden çektiği bir mermi salvosiyle 
bir İtalyan zırhlısına isabet vaki olmuş
tur. Gemiler Britanya bahri kuvvetleri 
tarafından takip edilirken bahri tayya
relerin taarruzuna da uğramışlarsa da 
sahil bataryalannın himayesi altına sı
ğınmağa muvaffak olmuşlardır. 

Bu muharebeye iştirak eden Britan
ya harp gemilerinde hiç bir zayiat ol
mamıştır. Bahriye nezareti tebliğinde 
hiç bir ltalyan gemisinin batırtlmı~ ol
duğunu bildirmemiş ise de ltalyan teb
liği Zefiro i<imli bir destroyeri kaybet
tiklerini ve bir tahtelbahirin de üssüne 
dönmediklE'rini itiraf etmiştir, 
Diğer taraftan Cebelüttarıktan şarka 

doğru Akdenizde büyük bir mıntakacla 
istikıjaflar yapan diğer bir İngiliz deniz 
kuvveti hiç bir ltalyan harp gemisine te
sadüf etmemişse de dört İtalyan tayya
resini dü~ürmüş ve diğer yedi tayyare
yi ağır surette sakatlamıştır. 

Fransız meclisi kanun esasinin halkın 
reyine arzedilmesini mi istemiş, 
Petene salahiyet vermemiş mi? 

-~---~~--~-, .......... ------------
Vaşington, 10 (Ö.R) - Bugün Vişide bir tiyatro sah- rikadan t"elen hab<>rleri teyit etmemektedir. Londraya Ber

nesine benziyen bir vaziyet olmuştur. l\Iareşal Peten öğle- lin ve Romadan gelen, yani sansörden geçmiş haberlere na
den sonra toplanan milli meclisten tam sal5hiyet istediği zaran Fransız milli meclisi mareşal Petene salfilıiyetname 
mman, mecli• bunu vermeie razı olmamı.~ ve Peteolc Lava) vermiştir. Fransada tatbik edilecek yeni teşkilab esasiye 
taraı:ından tanzim edilen teşkilatı esasiye prensiplerinin ev- kanununa göre biibin fırkalar Jiiğvedilerek ve bunun yerine 
veıa Frnnsız halkına bildirilmesini ve halkın reyine müra- totaliter devletlerin koorporasiyon prensiplerine uygun bir 
caat edilmesini istemiştir. Maamafih bu haber teyit edil- kanun tatbik edilecektir. 
mde muhtaçbr Nevyork Taymis yazetesi bu haberlere hiç ehemmiyet 

Hariciye ve milli müdafaa komisyonları da Fransayı har- vermemektP ve yazdıf(ı bir makalede 'Fransızlann bu hale 
be süriikli~enlerin ve askeri vaziyeti müşkül bir hale so- geldikleri'>e inanam&yız .. Bildiğimiz üçüncü cümhuriyeti 
ilanların te;,ziyesini istemiştir. Fransız sosyalistlerinin şefi bir dördürcü cümhuriyet takip edecektir .. • Demektedir. 
B. Leon Rlıım içtimada bulunuyordu. Yanında eski sosya-
listlerin düşmanı B. Picr Etien Flande vardı. B~ekil iken AMERİK>\ SEFİRİYLE MÜLAKAT 
AB,( cenah partilerinin feshini istemiş olan Piyer Lava! da Va.şin.ıı;ton, 10 (Ö.R) - Mareşal Petenle Fransız hariciye 
bu sefer meclise saj;, renah partilerinin reisi olarak gelmiştir. nazırı Boduan Amerika sefirini kabul ederek uzu müddet 

Londra 10 (Ö.R) - Vişidcn buraya ı:elen haberler, Aıne- .ıı;örüşmüşlerclir. 

-* 

''Ruzvelt,, in çok miihinı beyanatı 

Amerika tecavüze uğrarsa 
gafil avlanmıyacak 

--~----~~--, ...... * .... --~~----~---
VaşinITTon, 10 (Ö.R) - Amerika alay eder, demokra..Uer dalına gafil av

kongresi azalan ve bütün Amerikan !anırmış. Halbuki biz ki demokratız, de
halkı bugtin c;ok büyük bir gün yaşa- mokrasilerin hür ve kuvvetli olacağını 
mıştır. Ruzvelt kongre 3zalarından mil- ispat edeceğiz. Evet, biz serbest görüş
!! müdafaa için beş milyar dolarlık ye- mek, serbest düşünmek, serbest söyle
ni bir tahsisat istrrken, dünyada çok mek isteriz. Çünkii bu hareketimiz me
büyük aki•ler bırakacak olan mühim deniyetin alametidir. Mütecavizlerin fi
bir nutuk irat etmiştir. Kongrenin bu kirlerine uymamak için, hürriyetimizi 
devresinde, fızalaı· milli müdafaanın müdafaa etmek için hazır olduğumuzu 
takviyesi içın on milyar dolarlık tahsi
•at kabul etmiştir. Ruzvelt bu münase- göstereceğiz. Harp Avrupanın her mem
beUe beyanatında demiştir ki : leketinden geçmiştiı. Biz askerlerimizi 

- Simdi ye kadar daima uyanık dav- A \'l'Upa meydanlarında ölmeğe yollanıı
ranarak Amerikanın milli müdafaasını yacaf(ız. Fakat mütecaviz Aınerikaya ge
takviyc ettik. Fakat bugtin Avrupa har- lecek olursa şunu iyi bilsin ki dejenere 
bi bizim icin bir ders teşkil etmiştir. bir halkla mücade!P edecek değildir. 
Şimdi tehlike bit.im için daha ciddi Amerika teknik ve iktısat bakımından 

olmuştur. Mütecavizin maskesini indir- dünyanın en kuvvetli memleketidir. İp
dik. Milli müdafaamızı her ne kadar tak- tidal maddelerimiz boldur. Kültürümüz 
viye ettikse de yir.e zaif bulunmamak yüksektir. Hürriyeti delicesine severiz. 
için aldığımız tedbirleri bir kat dalıa art- Ve bütiin bunların üzerinde de kuvvet
tırmak mecburiyetindeyiz. Mütecavizler li milli müdafaamız vardır. 

Norveçte vaziyet 
-------~:x*x:~--~---~~ 

alk, kral Hak onun aleyhinde 
dei?il - Hürriyet ve gıda }"Ok 

Lonrfra 1 O (ö.R) - 29 Haziranda 
Norwçten gelen bir zatın beyanatına 

nazaran Norveç halkının hissiyatı Al
man radyo,unun iddia etliği gibi kral 
Hakonun ihanet .. ttif(i merkezinde kati
yen değildir. Bu propaganda Alman 
kontrolü altındaki Norveç gazeteleri ta
rafından ortaya çıkarılm!'tır. İsveç ga
zetelerinde de buna tesadüf edilmekte
dir. Norveçte söz hürriyeti artık mev
cut değildir. İki üç Norveçli yolda bulu
§UP konuşsa derhal bir kaç Gestapo 
mümessili kendilerini dinlemektedir. 
Esir •dilen Non·rç askerleri Almanya 

hesabına veya onun emri altında çalış
tırılmaktadır. Vesika usulü pek zaiftir. 
Fiatler son derece yükselmiştir. --·--Devlet Şurasına seci-

' 
len yeni iki aza 

Ankara, 10 (A.A) - B. M. Meclisi
nin bugünkü toplantısında devlet ş<lra
sında münhal iki azalık için yapılan se-

çimde bu Azalıklara iktısat vekaleti baş 
mUfettişi Fevzi Erl{in. Devlet SU.ası 
bas muavinlerinden Jh,an Aktürel lnti
h~p olunmu !ardır 

Milli müdafaamız tamamlanmaktadır. 
Yarım yamalak tedbirlerle iş görmek 
gayesinde değiliz. Harbi burada başla
yıp ba~ka yerde bitirmek niyetinde de
ğiliz ve hiir bir nıillet zarere kadar çar
pışmak azmini göstermekle bizi aydın
latmaktadır. Amerika hür kalmak için 
her şeyi yapacaktır. 

Bu kredilerin tasvibiyle sizden şu ted
birin alınmasına müsaade verilmesini 
isterim : 

1 - Filomuzun her hangi biı· taarru
za karşı azami derecede takviye edil
mesi.. 

2 - Silah altında daima bir milyon 
200 bin kişi bulundurabilmek için teç
hizat.. 

3 - Sonradan toplıyacağımız 800 bin 
kişi için de aynca teçhizat .. 

4 - Kara ordumuz için 15 bin tayya
re ve bahriyemiz i~in dört bin tayyare
nin müstacelen imali. 

lki Fransız harp 
gemisi lngiliz liman

larına kactı 
• 

Londra, 10 (Ö.R) - Biri iki bin, di
ğeri de üç bin tonluk Fransız harp ge
misi Dakar Hmanmdan kaçmağa muvaf
fak olarak bir İngiliz limanına iltica et
mişlerdir. 

FRANSIZ AMİRALi TULONDA 
Roma, 10 (Ö.R) - Orandaki Fransız 

kuvvetlerine kum3nda eden amiral 
Jansul bugtin tayyare ile Tulona var
mıştır ve derhal Strazburg harp gemi
sine binerek direğe amiral flamasını 
çektirmiştir. _....., ....... _ 
Yunan • Alman ticareti 

Aüna, 10 (A.A) - Resmi gazete 
Berliııdeki Yunan elçiliği nezdinde bir 
ticaret ataşeliği memuriyeti ihdas edil
diği hakkında bir emirnameyi neşret
miştir. 

1 Almanyanın siyaseti ve maksadı 
~*~---~-------

8 ütün Avrupayı zirai 
koloni yapmak istiyor 

~-~~~~~~-~-...... * .... ---~~~-----~ 
Londra 10 (Ö.R) - Almanyanın si- mecbur kaldığı bir çok şeyleri uzun uza

yaseti bütün Avrupa memleketlerini dıya saymak mümkündiir, Britanyanın 
kendi zirai kolonileri haline sokmaktır. denizlere hakiın olmasından dolayı Al
Balkanlarda senelerdenbeTi Almanya bu man rüyası boş bir hayal kalmağa mah

kontrolü altındaki bütün memleketleri 
kıtlığa malıkilm etmektedir. 

Bundan dolayıdır iti A vrupaya refall 
ve saadetin tekrar dönmesi yalnız iktı
sadi esaret olan yeni Alman sisteminin 
ortadan kaldırılmasiyle kaimdir. Bu ise 
Britanyanın harbı kazanmak için uğ• 
raştığı gayelerden birisini teşkil etmek
tedir. 

gaye uğrunda uğraştığı gibi son sene- ldlmdur. 
!erde bilhassa Macaristan ve Romanya- Bariz bir hakikat şudur: Hitler bu de
nın yeni sanayiini körletmeğe çalışmış- lice tecavüz siyasetiyle Avrupanın ik
tır. Bütün bu milletleri Almanyaya yi- tısadi muvazenesini bozup halkını esa
yecek istihsaline mecbur etmek için Ber- rete süriiklemekle kalmamakta, Alman 
linin beslediği ümitler İngiliz ablokası
na karşı duracak ziral bir blok tesis su-

~~~~e!i~~~~~:!X m~::;:;:;~~ ~A·ı;·a~·ia~····F~·a·~sada···h·e·;~ 
~& : : 

En iyi senelerde bile Avrupa k~ndi : • •• d d- ı 5 
ihtiyaçlarını tatmin edecek miktarda ~_şeyı musa ere e ıyor ar!: 
buğday yetiştiremediği gibi çiftlik hay-
vanları için lazımgelen yemi de Ameri- : Londra 10 (Ö.R) - Fransada sistematik yağınakarlık başlamıştır. Alman!: 
kadan iılıale mecburdur. Avrupada pek : otoriteleri bütün zirai stokları, iaşe maddelerini ve yarı i.o;lenmis maddeleri: 
az petrol istilısal edilir. Nikel ve Bakır Emüsadere ettiklerini bildirmL~lerdir. Almanlar bunu gO.ya ahaliye !ldilanei: 
gibi madenleri de pek azdır. Dünyanın :bir tevzi için yaptıklarını ileri sürüyorlarsa da maksat önümüzdeki kışta bu: 
diğer taraflarından Avruparun ithale !maddeleri Almanyaya $evketmek ve Alman milletinin iaşesine hasrertmektir. 3 _________________ ._ .. _._._ .. _._ .. _._._ .. _._ .. _._._ .. _ ...................................................................• 

lngilterede hava muharebeleri 
Londra,10 (ö.R)- Bu sabah Lond

ranm cenup sahilleri üzerinde müthiş 
bir hava muharebesi olınUftur. hıgiltere
ye hücum yapmak İsteyen elli Alman 
tayyaresi daha biiyük mikdarda olan 
bir lngiliz hava filosİyle karıılqmağa 
mecbur bırakıhruılar, bu karıılqmada 
bir çok Alman tayyareleri düıürülmüş-
t 
.. 
ur. 

Londra, l O ( ö.R) - Royter Ajansı
nın bildirdiğine göre lngiltercnin cenubu 
şarkisinde büyük bir hava muharebesi ol 
muş, buna ingiliz avcı ayyareleriyle 30 
Alman bombardıman tayyaresi iştirak 
etmiştir. Alman bombardıman tayyare
leri hava dafi bataryalariyle Spit Fayer 
avcı tayyareleri tarafından dağıtılmış-

tır. İngiliz avcı tayyareleri bombardı
man tayyarelerini himaye eden Alman 
avcı tayyareleriyle muharebeye tutuş
muştur. Neticeler henüz malllm değil
dir. Müteaddit Alman tayyaresinin dü
şürüldüğü zannedilmektedir. 

Londra, l O ( ö.R) - lngiltere Üze
rindeki hava muharebelerinde 1 O Al
man harp tayyaresi düşürülmüş. bir çok
ları da tahrip edilmiştir. 

Londra, 10 (ö.R) - Son dakikada 
öğrenildiğine göe bugÜn Mont denizi 
üzerinde büyük bir hava muharebesi 
vuku bulmuttur ıimdiye kadar resmen 
alman haberlere göre on Alman tayya
resi düşürülmüı, bqkaca diğer bir çok 
tayyarelerin de imha edildiği kuvvetle 

muhtemel bulurunuıtur. 
Londra, l O (ö.R) - İngiherenin 

şark sahilleri Üzerinde uçan 5 O Alman 
tayyaresine karşı yapılan hücum hakkın· 
da resmi mufassal ma1Umat gelmiştir. 

Üçü bombardıman tayyaresi olmak 
üzere on üç Alman tayyaresi düşürüldü
ğü katiyetle tesbit edilmiştir. Sekiz tay
yare hakkında katiyetle değilse de dü
şürüldüklerine dair iddia vardır. 

Harbin başlangıcından beri yapılan 
bu ilk büyük hava harbinde 1 ngiliz tay
yarecileri faikiyetlcrini göstermiştir. ln~ 
giliz tayyareleri aynca Alman ıehirleıi 
üzerinde uçarak fabrikalar ve mühim 
merkezler üzerine bombalarını atmış
lardır. 

····································································································································= 

ltalyanlar kuvveti söze verdiler 1 
Kabahat lngilterede imiş ı 

Fransaya gelince ..• 
Roma, 1~ (Ö.R) - Almanların ele geçirip neşrettikleri yetinin 'lünhasıran İngilizlere düştüğü şüphesizdir. İngil-

gizli Fr:ılliız vc•jkalarından anlaşıldığına göre İngiltere- tere ise kendi uğrunda feda edilen Avrupa memleketle-
de baro t.ıraftarlan Almanyaya karşı harp istemekle ik- rini harbe sürükledikten sonra şimdi de Birleşik Amerika 
illa etmiye<ek Mussolininin tavassut tekliflerini kabule etrafında dolaşarok onu müdahaleye tahrik etmektedir .. 
mütemavil olon ve, Paristen gelen itidal seslerini de boğ- Bu teşebbüsün başında İngiliz mühimmat nazm B. Mori-
mağa ~ayıet ell'lişlerdir. MuharebEye giriştikten sonra son bulun:ıyor. B. Morison dünyayı kurtarmak ve İngil-
da Fr:ın:ız siyasi adamlarından bazıları Leh meselesinin tereyi seffımete yetiştirmek için bir ~are olduğ\l"u söyle-
halli kin biı konferans toplanmasını teklif etmişlerse de mi~tir. Eu da birleşik Amerika devletlerinin Ingilizlerle 
bu teklif İ>ıgiliz muhalefetine maruz kalarak tesirsiz kal- teşriki mP"al etmesidir. Fakat birleşik Amerika devletleri 
mıştır. İtalyan gozeteleri diyorlar ki : Her ne kadar Fran- harbe ııirmeğe mütemayil görülmemektedir. Esasen İngil-
sız siyasil»ri affedilemezse de Alman - Leh ihtilfıfının tere ile oovle bir teşriki mesainin tehlikeli olacağı (!!) 
müsalerretnP•:ve,.ne bir sekilde halledilememesi mesuli- Amerik~c'a takdir edilmektedir . ...........••. .-...•••••••...•••••••.••.••...•...••..........•..•••••••••..........•..............................•••••••...•••...... 

Malta açıklarında iki donanma karşılaştı 
---~-------~*"""---~~-------

BAŞTARAFJ 1 inci SAYFADA -
Düşman kuvvetleri iki zırhlı ve 

sekiz ve altı pusluk toplarla müceh
hez müteaddit kruvazörlerle destro
yerlerden mürekkeptir. 
Teması hemen takip eden dakikalar

da düşman kendi destroyerleri tarafın
dan yapılan bir duman perdesi arkasına 
çekilmişse de daha dumanlar arasından 
kaybolmadan zırhlılarımızın birinin 
ateşi bir İtalyan zırhlısı üzerinde şid
detli tahribat yapmıştır. 

Bu haberin alındığı dakikada düş
man kuvvetlerimiz tarafından takip 
edilmektedir. Deniz tayyarelerJrıiz mu
harebe esna~anda düşmana taarruz et
mişlerdir. 

Elde henüz baska tafsilat mevcut de
ğildir. 

Bu harekatla müterafik olarak 
merkezi Cebelüttank olan bir filo
muz merkezi Akdenize doğru hare
ket etmittir. Bu kuvvet dört düt
man tayyaresinin tahrip edildiğini, 
7 adedinin yaralandığını ve bunlar
dan üç tanesinin ağlebi ihtimal mer
kezlerine dönemiyecek halde olduk
larını bildirmiıtir. 

Bu mi.iddet esnasında filomuz hiç bir 
düşman babr'i kuvvetine te.adüf etme
miştir. 

İTALYAN RESMİ TEBLİ(;İ 
Roma 10 (Ö.R) - ltalyan umumi ka

rargahının resmi tebliği: 8 Temmuz ta
rihinde hava keşifleri esnasında Girit 
adası ve şimali Afrika sahili arasında şi
male müteveccihen hareket eden üç 
grup halinde ve aralarında bazı dritna
'-utlar bulunan bir İngiliz filosunun iler
lemekte olduğu haber verilmiştir. Biraz 
sonra bu keşfi bir düşman muhribin! ba
tıran bir tahtelbahirimlz teyit etmiştir. 
Tayyarelerimn Uslerinden .kalkarak 

düşman filosunu devamlı ve tesirli bir hakkında ne§redilen İtalyan tebliği 
bombardıman altına almışlardır. hiç olmazsa bir İtalyan cüzütamına 
Düşman gemilerine ağır zararlar ika isabet vaki olduğunu itiraf etmekte· 

edilerek bazı yangınlar çıkarılmıştır. İ bli d 
Bir dritnavuta isabet vaki olduğu ve dir. Bu isabet te ngiliz te 'ğin e 
battığı zannedilmektedir. Tayyareleri- bildirilrni§ olan darbe olsa gerektir. 
mizin kMfesi dönmüştür. Bunlardan bi- İtalyan tebliği 90 dan fazla ölü 
risi Yunan arazisi üzerine inmeğe mec- ve yaralıya rağmen hasarların bir 
bur olmuştur. Mürettebatı sağdır. kaç günde tamir edileceğini iddia 

Zarar gören lngiliz filosu yoluna de- ediyor. Buna ne kadar kıymet veri
vantla merkezi Akdenizde denizden ve-
ya havadan İtalyaya hücum için sahille- leceği kolayca takdir edilebilir. 
rimize yanaşıyordu. üslerinden çıkan İNGILİZLERİN iKİNCİ TEBLIC.1 
filomuzun bir kısmı hareket ederek düş- Londra, 10 (Ö.R) - Akdcnizde har-
manın niyetlerine mani olmak için harp be tutuşan talyan ve ngiliz filoları hak
vaziyetine girmiştir. 9 Temmuz akşamı kında Londrada neşredilen ikinci resmi 
hava şeraitinin muhalefetine rağmen fi- tebliğ : İtalyan gemileri hiilil kaçmakta
lomuz İyonyen denizinde diişman deniz dır. Harp gemilerimizde hiç bir hasarat 
kuvvetleTiyle temas tesL< etmiştir. Bir kaydedilmemi~tir. Nüfusça da zayiat 

yoktur. Bir İtalyan harp gemisine bom
çok tayyare kuvvetlerimiz de harp ma- balar isabetiyle hasara uğratılmıştır. 
halline yetişmiştir. Uzun stinniyen şid- Yarı re>mi bir nıenbadan alına.o ha· 
detli bir top ateşinden sonra diişman bcrlcre göre bu hareket şunu meydana 
hedeflerinden vazgeçerek cenubu şar- çıkarmaktadır ki : İkinci derecede in
kiye doğru uzaklaşmış ve filomuzun tek giliz harp gemileri birinci derecedeki 
bir birliğine isabet vaki olmuştur,. Bu italyan gemilerinden üstündür .. İtalyan 
Birlik bir kaç güne kadar tamir edilebi- filosunda yeni inşa edilmi · olan Vittor
lecektir_ 29 ölü, 69 yaralı vardır. Tay- yo, Neto ve bunun ayni olan diğer 
yare dafi ateşinin şiddetine rağmen ha- saffı harp gemisi de bu harbe iştirak et
va kuvvetlerimiz düsman birliklerini ta- miştir. Ingiliz filosunun kumandanı 
kip ederek bir kaç !;nesine ağır bomh;ı- o.mira! Koningamdır. Amiral gemisi de 
)ar isabet ettirmişlerdir. Destero torpi- Varspittır. 
!omuz batırılmış ise de mürettebatı sağ
dır. Taht~lbahirlerimizden birisi üssUne 
avdet etmemiştir. 

8 Temmuz günü Cebelüttarıktan ge
len bir İngiliz filosunun şimali şarkiye 
doğru hareket ettiği bildiriliyordu. 9 
Temmuz günü bu filonun Balear adala
rının cenubunda bulunduğu teshil edi
lerek tayyare kuvvetlerimiz tarafından 
şiddetli bir bombardımana !Abi tutul
muş ve tesirli neticeler müşahede edil
miştir. Tayyarelerimizden 3 tanesi avdet 
etmemi.c;tir. 

Londra 10 (ö.R) - Akdenizde
kj İngiliz - İtalyan deniz muharebesi 

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

Hükümetin harici 
siyaseti Mecliste 
izahı muhtemel 

---.---
Ankara, 10 (Hususi) - Millet 

Meclisi cuma günü tekrar toplanacak
tır. Bu toplantıda bükümetin dış si
yaset hakkında izahat vereceği ümit 
edilmektedir. 


