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20 İLK TEŞRİN PAZAR günü bütün yurdda 
wnurni r.üfus sayımı yapılacaktır. Milli Şef ge
Çt·n sa\ ımda şöyle demişti : 

•Sa:">·ım malfımatı üzerine memleket dertlerini 
görüp nnlamak ve tedbirler almak yolundayız. 
Bu da ~üphesiz ancak doğru istatistiklerle müm
~ün olabilir .. • 

Yeni sayım bize nüfusumuz hak.kında doğru 
!:ilgiler verecektir. ı 

Basvekalet istatistik umum müdürlüğü 

Jlan mlinderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez Ciimh tı riyetfrı ue / Ciimh uriyet eserinin behçisl, sabahları çıktıT slya.çz gazetedir YENİ ASIR matbaasında basılmıştır 

lng·ıtere Türkiy ye ım ıkı bağlıdır 
Türk-Sovyet dostıuqu da yerindedir 

lngilterenin müdafaası 
~~~~--------~---*~---~~~~~~~~~-

Serbest lrlanda bir çiban gibi duru-
ve yor 

etmiyor 
lngiltere ile teşriki mesai 

- .. ç:imali lrlandada tedbirler ., 

Vaziyetin inkişafı dikkatle 
--------~-=~~~~ 

bekleniyor 
PARTİ GRUBUNDA 

-$--

Dün Başvekil 
harici vaziyeti 

izah etti -·--BUGÜN MECLİSTE 
Beyanatta bulunacak 
Ankara 11 (A.A) - C. H. Partisi B. 1 

~· Mecl~grubu bugün (11.7.940) saat' 
dn rcıs vekili Trabzon mebusu Ha-ı 

- - SONU 2 inci SAYFADA -

Büyük ve siyasi -·--

Serbest lrlandamn nrisi De Valera 
bir tören esnasında 

Londra 11 (A.A) - Royterin 
diplomatik muhabirinin bildirdiğine 
göre, ıerbest İrlanda devletinin va
ziyeti Alman iıtilaıı imkanlan dola
yııiyle İngiliz parlamento azasını 
alakadar etmektedir. 

B. De Valeranın hattı hareketi serbest 
İrlanda devleti üzerinde do1~cın tehdit 
karşısında her türlü işbirliği imkanını 
izale etmiştir. B. De Valera yalnız bita
raflık lehinde bulunmakla kalmamış, 

e fakat aynı zamanda şimali ve cenubi 1r
landanın birleşmesini talep etmiştir. 

Parlamentonun fikri böyle bir birleş
menin inıkanc;ız bulunduğu merkezin
dedir. 

Eğer B. De Valera İngilterenin 
- SONU 2 inci SAYFADA -

Lordlar Kamaraıında lngiliz Hariciye 
Nazırı Halil aksın mühim sözleri: 

Romanyada · vaziyet müphem 
-*-

Transilvanya için müza-
kere kapısı aranıyor 

Romanya 
Sovyet 

l\1illetler 
ve lngiliz 

Bükreş, 11 (A.A) - (D. N. B.) Ro
manyn Milletler cc.niyetinden çekilmiş
tir .. 

Romanya hrıriciyc nazırı B. Monoiles
cu bu hususta aşa~_.daki beyanatta bu
lunmuştur : 

• - Homanya rn~letler cemiy<'tind~n 
çıkmakla uzun z .. manlar kendisini avu
tan bir shmsei 1rn~ale nihayet vermiş
tir. Hic. bir zam:m Romanya Milletler 
cemiyetinden jest 'e söı<lı.:n başka ha
kiki hiç lıır menfo:ıt elde etmemiştir .. 
Bilfıkis Romanya Milletler cemiyeti va
::;ıtasiyle bazı koınru büyiik milletler 
hakkında otomatik bir nwk. ınzmn ile 
Romnnvanın hakiki hissiyatına muhalıf 
ıılcyhtnr siyasi hal\:'kata süriiklenıni~tir. 
Halen hakiki mlnfaatinc ve Avrupa va
ziyetinin realitesine tetabuk eden bir 
siyaset tatbikine b:ı laınış bulunan Ro
manya Milletler cemiyeti tlz..•sı kalması
nm faydası?. oldugu fikrindedir.• 
TRANSİLV ANYA İSTENİLİRSE? 
Royter njansı bildirjyor : Bükrcşte 

znnncdildi~ine göre MacaT mctalibatı 

cemiyetinden çekildi 
sefirleri konuştular 

Bip maneura 
lıaPfısında mıyız? 

---------x~x kendisine resmen bildirildiği zaman Ro- Ciddi bir buhraıw ııuıruz bu lunaıı Romanyanm payıtalıtı 

T e • k 1 • 1 • d ı v - SONU 2 İNCİ SAHİFEDE - BükrestC!ıı biT göriitıÜ§ -·-HAKKI OCAKOGLU 
ur - ngı ız ost ugu i'""":;;···· .... ·;···· ...................................................... ;·; ................................................. i 

h ·~dd t• Ih ETurkıye-Sovyetler munasebatı hak-: Be.din radyosu basılacağı söylenen 
altıncı beyaz kitaba konacak vesikala
rın .neşrine devam ediyor. Vesika namı 
verılen b A }' u raporlar guya Fransada 
ran~ı~ crkanıharbiyesine ait bir vago

;~~ •c:ınd~ ele geçirllmis.. Hemen bü
l'rl ~k.~erıyeti Fransanın Ankara sefüi 
....,. asslaıglınin hflkiimetine gönderdiği ra-

arp mu e ınce ve su - ~k d k I f . l l d ~ 
t d d d kt

. = ın açı arı an enaşayıa arya an ır: a a evam e ece ır . . _* ____ _ 
Va!)in~ton 11 (0 R) - Istanbulda bulunan So,·yet mal.

filleri, So\-yct Rusyanın Türkiye~·e bazı talepler scrdedc
ceği hakkmda sc.n günlerde çıkarılan haberleri kat'i su-...,r rd 'ha :k A an ı ret ,.e muhteviyatı da Ba-

u Pe_trollerine ha,ndan :vapılacak mef-
ruz bı h" • 

11 r ucumun hazırlıklarına ait .. 
tirrn e~ ş1e_.Yden C\'Wl şurasını tebarüz et
cunı e et a~mdır ki Alınanlar nereye hü
zur .. illi lersc orada taarnnlanm ma
le d'gosterect-k ve:.-ikalar elde eylemi~
ri r g~~i 0.ah~ doğnı tabirle de istedikle-
nı kt \esıknlar u:vdurmakta varat-a a h • . ·' b·ız· mk a arct J:oı;;tcnnislcrdir Bu cihet 

'1 to aı··k d ' · il a a ar dnıez. 
vcsiktırlardndır ki l\Inssigli nc~rolunan. 
ifad ~.3r ınu.htc,·İ\ atını ı;ok kafi bir 
nıizJe 1

1~ te~zıp ctıni~ ve hariciye vekili
ha,,0e h .. akuya Yapılması düşiinülen bir 
gijrürn-ı'~~~~·~ hakkında bir kelime dahi 
ey) ..... • t' •ınnı en kat'i bir lisanla beyan 
~ .. ısır. 

Ortada 11 b' h . 
ı;ika c ır .ıdıse 'c ne de bir \'C· 

Londra 11 (ö.R) - Lort Ha
lifaks bu akıam Lortlar kamaraıın
d" beyanatta bulunarak yakın fark 
vaziyeti hakkında tunlan söylemiş
tir: 

«- 1ngiltere, Türkiyeye en ııkı 
bir tekilde bağlı kalmakta berde
vamdır ve dünyanın bu kısmında 
dostlarına ve müttefiklerine yardım 
edecek vaziyettedir.» 

Lort Halifakı tunları ilave elmİf
tir: 

<:- Türkiye ile muahedemiz ba
kidir. Nasıl ki iki milleti birleıtiren 
ve muahedeye meınet tetkH eden 

- SO~lll 2 İNCİ SAHİFEDE - 1ngıliz hariciye nazın Lort Halifaks 

F rncvcut değildir .. 

n~'t:t~ ~~anya, Türk - So\'yct mü- Türk(ye, Sovyetler ve lngiltere 
kundnklerını her hangi bir maksatla x*x 
rnüs1 • .nmak arzusuna düşmüş ve :-----------

kur :n;ırr~n. bıı mevzu iizerindc te\'ak- ı • ı • s t d ti ..., 
24 nu~~~lll tı~. ~~\'Ve)ki gc~e ~~ıhayye} ngı ız - ovy e os ugu 

Alrn 1 a 1 H~ıka neı>n.'<lılmı~tır. 
an ar bu 'k 1 d k maalesef h .. \.~sı a arı n~re er en 

ü l" er turlu nezaket kaidelerinin ht ı •• •• ı •• 
r~~~~a~ıknrak hariciye vekilimiz Şük-1 mu eme goru uyor 
tecaviizlc·o~Juııun şahsına kar ı da bazı 

M er. e hııluıımaktadırlar. * 
. aarnafıh Al . d x x:------

1 Yccek . mnnsn an nczaket bek- · i . 1ı i . ·· "· il i • 
lara h t safdıllcrden dci:riliz. Yalnız on- lng lız ar cıye musteşarı, Balı .. petro er nın 
Türki}~~~a~~a~ ve .ö~rctınck isteriz. k! bombar=dımanı tasavvurunda Türlıiye ve İran· 
J>oli~ik? vnrdı/1 ııolıtıkn ;yoktur. l\lıllı I dan fe$PiJıi mesai istenilmediğini SÖ)11edi. •• 
. H~kım olan. Milli ş ·f' .. 
lı~ hır kale ıtibi b. 1 c .m etrafında .~e- Londra, 11 (0.R) - Brithnyanın Sov-
ınılletinin irades·~~ cşmış bulunan Turk yet Rusyn siyasetine dair olan ve müt- F d k b ı 

Tiirk milleti ~a ır. wı . A tefiklerin Bakfı Sovyet petrol havzasına ransa a a u 
rane idarcs' raco~ unun hasıretka- taarruz için plfınlar yapmış olduğunu 

· ıne \e Rehk Sayda bük.. d•ı • ~etınin takip eyledi-;.i i . · . 1,ll • u- iddia enen son Alman beyaz kitabı hak- e J en yenJ 
hne tanı b. ·•· ı: s ,lasetının ısabc- kında parltımentoda sorulan suallere ce-

ır ı.ıınnt he 1 kt d' • ' 
Alınan rndyosun hs ~~f .e ır. • vaben hariciye müsteşarı B. Butler şöy- F • t •• • 

~ur .. nir tar~flan ~~~ k c ~ erı malum- le cevap vermiştir : aşıs reıımı 
ı:t~nu torı>illcınck ~~r - So,·yct dos~.lu- - Brit:myn hiikümctinin siyaseti 
nulJeti arnsınn nifnkığ~r /araftanh Türk memleketimizle Sovyetler arasında mii
ekıncktir. 'c esat to umlan na chetlcri in ki. af ettirmek ve kuvvet-

Birincisindc ınurn(fok 1 k . 1 ıendirmck merkez.inde olmuştur. Bu si-
Y~lnıı. bizim elimi.tdc ola 

0 a~ . mı! ~u ı ya ct ~imdi dt.• takip edilmektedir. Bü-

kıydır •. Fakat ikinci kısımdan 1
1r ış dafcgıf 1-1 yiik Britanya hu lıususta muvaffakıyc-

et ·· · as a muv a- ı· ld d'I · · ttakind tımıdi yoktm . Türk. . ·r k ın c e c ı ml•sım ~eçen mar en 
fesat tohumlarına miisait ı~.e : ~ "t daha muhtemel ttörüyor. O zaman Sov
~~ktan c;oktan cıkmıstır ~r r a 0 

- Yet Rusya Britanya}·a tekliflerde bulu
~oremiyorsa hadiseler ke~d'lun~ on~.ar narak ticari müzakerelerin devamım is
terecektir. Bu mesele iize.ri~;n~e .;os- ~cmi ti. Polon:\'anın istilfu>mdan az. evvel 
v~ufu bile zait itddcderiz .; k 37. ~e- ınkıtaa uj:rııan siyasi mmakereJerden 
~b bu me\zua :ıı\det ediş·· ~. rar beu- heri S°''Y('t Rus:yanm takındığı gayri 
ı,; başkadır.. ımızın se - , dostane tavırdan ·sonra bu teklif mem-

--*--
90 mebus ve ayan 
aleyhte rey verdiler 
Londrn 11 (ö.R) - Vişide toplanan 

Fransız miIJet meclLc;i dün Mareşal Pe
tene Fransız teşkilatı esasiyesini, fa;iist 
esasları dahilinde tanzim etmek için 
tam salahiyet vermiştir. Petene tam sa
lahiyet için mcbusan ve ayan meclisi
nin verdikleri lehte 649 reye karşı 
aleyhte de 90 rey verilmiştir. Millet 
meclisi cel<ıesi hafi olmuşsa da müna-

ia sa1iıhl,Yetli bir 7.ahn irade.;i u merkezdedir : 

rcfü• tehip etmi~lerdir. Bu mahfiller Türkiye \'e SoV)ct 

Çıkarılan habt,.rJer tamamen manasızdır. Çanakkaleden 
serbest<:e gelip J:t~çiyoruz. İhtilali müteakip kendi arzu-

Rusyauın en samimi bir dostlukla birbirine bağlı olduğu- muzh Türkİ,l'e,l'C terketti~imiz Kars nnntakasını geri is
nu ka:vdedivorlnr. Sovvetler namına hcyr.natta bulunma- temcmiz ıcin de hic. bir sebep ~·oktur 
············•i•••••••••••4••······································································································· 

Münib mülakatının ııeticesi meçhul 

Macarlar Bitler ve Musso
lininin emrine amade! 

Londra 11 (Ö.R) - Münilı mülUka
tının neticeleri henüz malUm değildir. 
Budapeştede Macarların müddeiyatı 
ileriye sürülmektooir. Peşter Laid gaze
tesi Macaristanın yeni Avrupa ni2amm
da Hitler ve Mussolini tarafından ken
disine ve1·ilecek rolii ifaya hazır oldu
ğunu kaydediyor. 

Fakat BudapeJte salahiyetli mah
filleri Macariıtamn daha bir müd
det beklemeğe mecbur kalacağını 
tahmin ediyorlar. Zira Hitler lngil
tereye hakimiyetini empoze etme
den Balkanlarda sulhu bozmak ar
zusunda değildir. 

ZiYAFET 
Münib 11 (A.A) - cD. N. B.> 
Dün Führer tar:ıf ından kabul edildik

ten sonra iki Macar nazırı v~ Kont Cia
no B. Fon Ribbcntrop tarafından hususi 
bir öğle yemeğine davet olunmuştur. 

Nazırlar müteakiben Chiemce gölü 
üzerinde bir gezinti yapmışlar ve hali 
nckahatta bulunan yaralı ac;ke-rleri ziya

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

Bugün Avrııpanın idi.kimi gibi görü11en 
Al11 '' nyanıı~ iki Tiiknii 
Göring ue RibbC!ntrop 

lngiltere, Fransayı düş
• • man ar azısı ilin etti 

lngiltere, Haile Sela
ae yi Habeş impara
toru olarak tanıyor 

-*--
Londra 11 (ö.R) - Britanya hükll· 

metinin Haile Selase hükümetini Ha
b~tanın meşru hükümeti olarak tanı. 
mağa ve müttefiki olarak addetmeğe 
karar verdiğini şimdi Britanya parla
mentosuna bildirmiştir. İtalyanın şarki 
Afrika arazL<dndq askeri harekatın in
kişafı için Hnbeş imparatoriyle tc riki 
mesai tedbirleri alınmıştır. 

··········································~ 

Benzin sarfiyatı 
azaltıalcak 
--.--

Taksiler birer gün 
nöbetle çalışacaklar 
İstanbul 11 (Yeni Asır) - Anka

rndan gelen haberlere göre, memle-
• ketimizdc Benzin istihlak5.tından ta

sarruI temini maksadiyle Benzin sar
fiyatının tahdidi düşünülmektedir. 
Buna göre taksi otomobi1leri birer 
gün münavebe ile çalışacaklardır. 
Hususi otomobiller için de muayyen 
miktarda Benzin verilecektir. 

• • • • . . 
• • • • • • • • 

Son ~iinlerde e,lınan rad 1 nuni)·etle ka~ılanmı$tı. M08kova sefiri-
F. yo arının •Wn baleo iıı;tink eltili müzakerelerin 

kaşaların şiddetli olduğu anlaşılmakta- AvnapadU:i bitin F ........ arazİIİnİn " 
Şehrimizdeki otobüs hatlarından 

ekserisinin bugünlerde lağvedileceği 
dır. Aleyhte rey ver.enleı: ao:o. tiaakere -. Ye Tw ..... ... 



SAHiFE 2 VF:NI ASIR 12 TEMM11ZCUMA 1940 

Başvekilin bugün Mec
listen itimat reyi 
istemesi muhtemel 

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

·""'kara, 11 (Yem Asır) - Büyük Millet Meclisinin yarınki (Bugünkü) u;ti
ıııaında başvekilin harici ve dahill siyaset hakkında beyanatla bulunduk•an 
~onra sonra Millet Meclisinden itimat reyi ist~ınesi \"l' hükümC'tin ~iyasetine 
~iillet Vekillerinin reyi bir kerre ~nha inziıuatn etınesini talep C'yle•nesi ihtinıali 
kuvvetlidir-

Çekoslovakya hükümel 
olarak tanınacak mı? 

x•x--~~----~ 

Londra. 11 (A.A) - t Royter> anda bu mevzu hakkında •arih beya-
Avam Kamarasında Liberal mebus· natta bulunmıyacağım. > 

lardan Mander, Çekoslovak hülı:ümeti- Başka suallere cevap veren 8. 8ut
nin resmen tanınması meselesini hükü- ler cmüttefiklerin davaınna karşı Çek· 
metin nazarı jtibara almak niyetinde lerin dürüst hr· 1 tlerinin parlak tarihi 
olup olmadığını sormu~tur. her zaman 1 1ki.imctinin hahnn· 

B. Butler şu cevabı vermiştir: 
c _ Milli Çekoslovak komiseri, ana dadır. Çeko • ıa nın müttefiklerin 

hatları B. Manderin sualine benziyen davası lehin~ yapllğı büyük hizmetleri 
bir talep tevdi etmiştir. Bu talep sem~ tamamiyle müdrik bulunuyoruz.> de
pati ile tethlı:: edilmekt'°dir. Fakat ~u miştir. 

Suriyeden Filistine ka
çanlar çoğalıyor 
---------s.~~---~-~-~ 

Mittelltozerin erlıanı harbiye reisi nasıl firara 
mıwaffalı oldu! ... 

Londra, 11 (ö.R) - Süriyeden Filistine gelen kimseler general Mittelho
zerin erkim harbiye reisinin tepdil laya fet ederek nasıl Filistine kaçbğmı anlat
maltıadsr- Bu Albay, general Mitulhozerin lngiltere ile itbirliii yapmalı: vai
dini geri almuuıı kabul etmediğindea Şamda bir istihkima hap,.,dilmişti. 
Alhlly, Senegalli nöbetçi nelerini diğer bir zabite tezkere götürmek vesilesiy
le ~ ve ltaçaralc hududu geçmiftir. Diğer bir çok lümsder de müte
madiyen hududu geçmektedirler. Hatta asker dolu bir kamyon, içindekiler 
Moneyez terennüm ~ttikleri aarada son sü.rat1e hududa gelmiş v~ durdurulma 
tetd>bü.iine maruz ka1madan Filistin arazisine geçmiıtir. 

-------~--~---~-

Roman yada vaziyet müphem 
~-----x.x~~--~--

- BASTARAn 1 İNCİ SAHİFEDE - men asılsız olan bu baberlerı 'ureli kal-
nıanya hükümeti arazi tcrketnıddense iyede tekzip etmelrt~. .. .. 
ahalinin mübadelesiyle Transih'ıınyada RO:\'IANYADA -.uKÜN HUKUl\1 
bulunan mühim fabrikaların sabn alın- FER tA ... 
lll9StJl1 teklif ed"°'ktir. Macaristan böy- Bütün memleketi" intizam ve taın bir 
le bir teklifi bbnl etmedi(i takdirde sükünet hüküm fermadır. 
mi_. mahiyetinde olmak illere Ro- Bükreş, 11 (A-A) -- Rador ajansı 
manyımm budut teşkil eden bir lnsım bildiriyor : Nazırlar heyetinin 9 tem
anızisini terkebneii, diğer Rumen ara- muzda yapbğı ikinci kıplantıda dahiliye 
zisincle bulunan l\lacar ahalisinin Maear nazın general David Popescu dahili va
topnıı...rm. ı:önderilmesini kabul ede- zivet hakkında izahat venniş ve bütün 
cıeği zannolwımaktadır. ıneı11lckctte nizam ve sükUnun hüküm 
DEMİR MUHAFlZLARIN REİSİ sürdüğünü tebariik ettirmistir. 
Bükreş, 11 (A.A) - Royter Ajansı Bilahare hariciyo nazırı B. Manoiles-

bildiriyor ; lllemlekcti tehdit eden 1·eni cu Rom.anyanm ydbancı memleketlerle 
tehlikeler karsısında milli cepheyi ipka olan münasebetlerindeki esaslı safhala
edebilırıek için kr•I Karo] bir mücade- n ve veni kabinenin 1"1;ekkülünden bu 
le yapmaktadır- Sabık Demir muhafız ana kadar elde edilen savanı memnuni
teşkiliib mü ·küliit çıkarmağa başladığı yet neticeleri anlatmıştır. 
cihetle kral Karo! bu te kilatm Şefi Nihavet bawekil B. Gigurtu hükü
olan general Antoueskoyıı tevkil ettire- metin dahili ve harici siyaseti bahsinde 
rek bir tecrit kampma göndermiştir. hüküınet ii.z:ısı arasında tam bir fikir 
Bükreş, 11 (A.A) - •Royter• Gene- beraberliği mevcudıyetini tebarüz etti

ral Antenesko devlete karsı hiç bir ha- ren izahatla bulunmustW"-
rekette bulunmıyacağını ve Rumen ka- POLONYALI ASKERLER DÖNÜYOR 
nımlanna hürmet eyliyecegini bildır- Bertin. 11 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
mesl üzerine birdu' bire serbest hıra- bildiriyor : Almanya ve Romanya hü-
kılmıştır. kümetleri Roınanyaya iltica ebnis olan 
DOBRİCA VE TRANSİLVANYA Polonyalı askerlerin memleketlerine 
TAHLİYE EDİLMİYOR dönmelerini mümkün kılan bir anlasma-
Bük:reş. 11 (A_A) - Rador ajansı bil- va varmışlardır. Bir kaç muhacir kafi-

diriyor : A!Akadar bazı malıafil Roman- le:;i simdiden Ronınnvadan hareket et
yanın dahilJ vaziYt>ti hakkında endişeler miştir. Son kafileler bu ay içinde Ro
uyandıracak haberler yaymak teşebbü- manvadan çıkacaktır. 
sünde bulunmustur. Hatta l\1acar me- !IIÜHİM BiR MÜLAKAT 
nabünden Transilvanya ve cenubi Dob- Bükreş, 11 (A.A) - Sovyetler bi,rli-
ricada ahalinin tabliyesi için edbirler ğiniıı yeni Bükreş .,]çisi Javrentiev dün 
alındJğı da ileri sürülmelctedir. Bükreşteki İnıtiliz elçisini ziyaret et-

Sallhiyettar Rumen mahafili tama- miştir. 

Lor dl ar 
Nazırı 

Kamarasında lngiliz 
Halilaksın mühim 

Hariciye 
ıözleri: 

Tazim telgraf la~ına 
gelen cevaplar -·--iı.n.ıir incir \'r ü .. ürn tal'ıın satış koo-

pcra ' ifleri birlif!i heyeti umumiye i<:ti· 
maı münasebetiyle cekilcn tazim telgraf
lanna atideki cevajllar alınmıc;;tır : 

Manisa mebusu Yac;aı· Özey 
İ.zınir incir üzüın tarnn sa.tıs koopera

tifleri umumi heyet reisi 
Umumi heyetin ızhar ettiği temiz duy

~ulara tesekkür t..->de~. basarı_lar:. di~~rim. 
iSMET INONU 

İz.ınir ıncir \'t' Uzüın t:ırıın satıs koo· 
peratifleri bırli~in.n senelik heveti 
umum.ive ictimaı rr.Una..'>C'hetiylc izhar 
buyurı.tlan hi~"iiyat.:ı te 'kkür eder ::;ay
gı]arıını sunarıın. 

T. B. 1\1. M . rebi : A. RENDA 
Kooperatife ınuvof{akıyet diler or

t<J<lara seliinı ve ,.,,,·gileriınin iblağını 
rica (•derim 

C H. P. Genel <ekreten 
Erzurum ınebusu 

Dr. F. TÜZER --·--Hol landa müstemle-
ke/erile ticaretimiz 

Hollanda mfuternlekclerine serbest 
dövizle mal salmamız, yapılan tema<lar 
neticesinde mümkün görülmüştür.. Bu 
hu<usta temaslara devam edilmektedir. --·-POLİSTE 

KARISINI VURDU 
Evvelki güıı öğle vakti Torbalının 

Orta mahallesinden sucukçu Hasan oğ
lu Abdülkadir fena halde sarhoş olarak 
bir avdan beri ayn yaşadığı karısı 25 
yaşında Bn. Zeyntbi bıçakla arkasın
dan ai(ır suretle varalanuş ve tutulmuş
tur .. Yaralı imdadı sıhhi otomobiliyle 
İzmir memleket hastanesine getirilmiş 
ve tedavi altına alınmıştır. Kadının ha
\'atı tehlikededir. 

KIZKAÇIRMA 
Urlanın yeraltı mahallesinde oturan 

Milli Emlak rnemuru Semsettin Aygü
nün kızı Firuzeyi ayni mahalleden Ah
met Erl(ül kaçırm..tır İkisi d" aran
maktadır. 

Bir amele boğuldu 
Dün sabah Alsancak vapur iskelesi 

civarında bir ccse:t bulunn1~tur. Şe
hitlerde !abrikn mahallesinde oturan 
Sark •anayi !abrik>sı amelesinden Mus
tafa oğlu AriI Yolcu olduğu anlaşılan 
cc,.,,Jin üzerinde bıç bir yara bere yok
tur. Yapılan tahkikat neticesinde Ari
fin kansı Hikmet ve kornsularmdan B. 
Nevzat Doğanla beraber bir gece e\-vel 
elektrik fabrikası yanında deniz kena
rında oturdukları, bir aralık Arifin de
nize girdiii. fakat bir daha cıkmadığı 
2nlasılmısb.r. 

Arifin yüzerken !azla yorgun düşüp 
boğulduğu tahmin tdilmektedir. Tahki
kata devam edilivor. -·-MAllKEMELEP.DE 

Bulunan esrar kimin? 
Zabıta, 15 kilo esrarla birlıkte bazı 

kaçakçıları yakalamıştır. Bu kaçakçıla
nn ele başıları UMklı Ali Tokay ve Ali 
oğlu Osmandır. Bunlar Ankara treniyle 
gelirken Karşıyaka istasyonunda tulul
mu.ı;lardır. 

Mahkemeye scvkedilen suçlulardan 
Osman. csrarL. hiç alô.kaı.ı olmadJğını, 
bunların arkadaşı Aliye ait olduğunu 
..öylemiştir. Ali i,s.,, trende sahipsiz bir 
bavul gördüğünü, bu bavulu alıp götü
rürken sivil memurların kendisini yaka
ladJklarını ve hiç bir sevden haberi ol
madığını beyan etınişW:. -

Mahkeme sahillerin celbine karar 
vererek muhakemeyi başka güne bı
rakmıştır. 

Otuz iki yara ile 
öldürülen kadm 
İkiçcşmelik Gedikli sokağında Bn. 

Hidayeti 32 yerinden bıçakla yaralıya
rak öldürmekten •uı;lu ve mevkuf yor
gancı Mchn1et Taa~anın ınuhakemesine 
dün devam edilmi<tir. 

---------x.x·~~-~-~----
Şahit sıfatiyle dinlenen hastane pan

tır. ltalyanın 1ngiltereye ılfuu harp el- sumancısı Mehmet. Hidayet ile suçlu 
mesiyl,. lngilterenin müttefiki olan Mı- Mehmedin yaralı olarak ayni zamanda 
sınn istiklil ve hayaU menfaatleri leh- hastaneye getirildihlerini, o sırada bır· 
dit altına "'-'«<·.> 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
merdane sempati de aynen bakidir. 
Bu dostluk ve sempati mazide ku
rucu Ye müamir bir ifbirlijinin esuı 
olduğu gibi bütün harbm devamın
ca ft barbo takip edecek auDı tme
lerinde de aynı suretle devam ede

.,,..........,~ polisin Bn_ Hidavelin ifadesini aldiğını 

celı:tir.• 
MISm VE lNGtLTERE 
Düşman propagandası tarafından işae 

edilen bazı haı,..,.Jer müna•ebetiyle Lort 
ffalifaks şu noktayı tasrih etmiştir ki 
ltalyanın harp ilfuımdanberi İngiltere 
Mısır hülı:ümetini ttalyaya ilan harbe 
asla t~ik etmemiştir. 

Halifaks demiştir ki: 
c - Fakat bedihidir ki Mısırda bulu

nan v Mısır hükümetinin talebi üzeri
ne mühim mikyasta takviye edilen İn
giliz kuvvetleri Mısır arazisinden ltal
yaya karşı harp harekatında bulunacak-

HARIClYE MOSTEŞARINlN ve kadının : 
BEYANATI - Polis elendi, bu hildiseye sebebi-
1.nodra 11 (Ö.R) _ Avam kamara- Yet ".eren benim, onun kabahati yok-

sıoda yakın şark vıWyeti hallındalri tur. Ölmeden birbirimizi bir daha göre-
b. _._ ___ L__ L-~ • üst' lim, bana bir su ıı:önderin, dediğini söy-
.': su.""' .. ~ uancıye m eşarı şu !emiştir. 

sözlen soyl~nu~: _ _ . Müdafaa şahidi olarak gösterilen Dr. 
c- Omit edeııun ki mih'l'er deT- B. Nezihinin dinlenmesine ve Dr. Bn. 

!etlerinin usullerini görmiif olan bu Fer.banın ifadesinın alınması için Kon
han.li haDo aldanmıyacaktır. Bu yaya talimat ·az.ılmasına karar verile-

h _..,_._ •--'-L-..ı_:_:_: ifa üt rek muhakemt> ayın 26 sına talik edil-
a TIU11Je ıaaouuuc:nnıu.ı ve m - . r 

tefilderimi2e yardım etmek bizim mısJr --·--
niyetimizdir Ye kudretimiz dabilin- · dedir_ c.---ı_:__:_: , .. ____ .. ___ ~zmirde Naitalin yok 

T'""""........,. 1WUDC cuece- lzmirde naftalin kalmadJğını haber 
ğiz 'l'e :zaferden bmamen emin ola- alıyoruz. Mevsim ;cab1 eşyayı, halılarla 
rak bütün fiddetiyle harbe den.m elbiseleri, ı:üve ve sair haşerattan koru
edeceiiz.• mak için büyük bir ihtiyaç olan nafta

, - ' ELHAMRA Sinemasında 
line eczacı Kemal Kamil Aktas ruyor ki: 
Haşerat öldilren pompalı ilaçlar nafta
linden daha çok müessirdir, böyle püs
kürtülen mavi iliçlar esyanın her yeri
ne nüfuz ettigi için aynca bir değeri de 
vardır. Biz Hiltıl cczane,inde bu ilaçları 
açık \'e çok ınüessir ucuz olaı·ak satı
yoruz. Kemal Akta• naftalin voksa Hi
ıaı eczanesi \"ar diyor .. 
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BUGÜN 2 HARİKULADE FİLİM BiRDEN 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

TARZAN ve OGLU 
,SİRLEY 

KÜCÜK PRENSES 
SF.A. 'SL;\R - TARZA.'11 : ~.30 - 6-15 - JO_ sinu;v : s - 8-la DA-

Y az:ıhane nakli 
Şel Komani Öztürkey l.imitcd'in İzmir 

yazıhanesi Birinci Korckında yolcu sa
lonu karşısında 160 numaraya nakledil
miştir. Keyfiyet ilfuı olunur. 

• 
1 

Ticaret Vekili Manisada 
~-~-----~s~x----------

Bu akşam Istanbula, ya
rın da Ankaraya gidecek 

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

Aydın incircilerinin derdi - Pamulı vazi31eti.. 
Ticaret vekili 8. N. Topçuoğlu dün 

akşam lzmirdt-n ayrılarak Mani~aya git
miştir: 

Her şeyden evvel şunu tebarüz ettir
mek isteriz ki B. Nazmi Topçuoğlunun 
Jzmire gel~i. yeni istihsal mevsimi ba
şında tereddüt içinde bulunan ihracat 
tüccarlarının mevcut endi~esini silmiş, 
tüccara jş cesareti vermiş, her bakımdan 
gayet tatminkar bir rol oynamıştır. Ti
caret alemimiz yeni mevsime cndi~esiz 
girecek tir. Bundan b~lca ihtali.t birlik
lerin istikl8.li temin olunarak tzmir !ima
nının ve ticaret Bleminin öteden beri 
hakkı olan müstakil çalışmak kayfiyeti 
temin olunmuştur. 

AYDINDA TETKiKLER 
Ticaret vekilinin Aydın mıntakasında 

müstahsille ve ticaret vekületi erk8.niyle 
yaptığı temaslar çok ehemmiyetlidir. 
Geçirdiğimiz seneyi ferahla idrak etmi
yen incir müstahsilleri Aydında vekile 
ehemmiyetli bazı maruzatta bulunmuş
lar, incir müstahsillerinin de pek büyük 
olan ihtiyaçlarına cevap verebilmek 
için ınahsule daha iyi fiat takdiri maksa
diyle alBkadar makamlara emirler ve
rilmesini temenni etmi,lerdir. Aydında 
verilen izahata nazaran bu seneki incir 
rekoltesi 35000 tonu geçmiyecektir. 
Mahsul hastalıksızdır. Fakat yetişmeoi 
ve piyasaya gelmesi Ağustos sonunda 
mümkün olabileceltir. 

DONKO TEMASLAR 
Ticaret vekili dün sabah bazı müra

caatları kabul eylemİ!J, muhtelif mevzu· 
lar hakkında ticaret vek3.leti daire mü
dürlerine talimat vermiştir. Saat ondan 
!lonra ihracat birliklerinde ve teşkilit· 
landırma baş kontrolörlüğünde m~şpl 
olmuştur. Bu meyanda fiat rnürakabe 
işleri hakkında alakadarlara talimat ve
rilmiştir. 

Fiat mürakabe işlerini dikkatle takip 
eylemekte olan ticaret veklleti bu gün
leTde umumi bir talimat hazırhyarak 
il8.n edecektir. Bu talimat, kar nisbetle
rine a.it olacaktır ki. hayatın pahalılan
ınaması yolunda umumi bir direktif ma· 
hiyetini ta~ıyacaktır. 

Vekil bilahare bir İçtima akdeden pa
muk ihracatçıJar birliği idare heyetinin 
konu~malarında bulunmuş.. umumi ola
rak pamuk mevzuları gözden geçirilmiş
tir. Almanya ile imza edilmek üzere bu
lunan ticaret an1aşma,nnda pamuğa da 
yer verileceği için lzmirdelıc:i pamuklar
dan en mühim kısmının bu memlekete 

lngilterenin 
müdafaası 

- HA$TARAFI 1 İNC'i SAI!IFEOE -

yanında mücadele etmeği kaimi 
ederse lrlandanın arazi bakımından 
ikiye ayrılmış bulunması meselesi 
nihayet bir hal suretine raptoluna
bilecektir. 

inkişaflara intizaren vaziyet dik
katle takip edilmektedir. Zira lrlan
daya yapılacak bir hücum düşmana 
lngiltereye karşı hareket için yeni 
üsler verebilecektir. Bu keyfiyet işe 
lngilterenin mukabil tedbirler alma
Mnı icap ettirmektedir. Lüzumu tak
dirinde müessir surette mukavemet 
için şimali lrlandada bütün tedbirler 
alınmış bulunmaktadır. 

Belfsat, 11 (AA) - Şimali İrlan
da ba~vekili Lord Craiga von Balfastda 
parlamentoda yapmış olduğu bir beya
nat esnasında serbest lrlanda başvekili 
De Valeranın şimali lrlaoda ile serbest 
İrlanda devletinin müşterek müdafaa 
tedbirleri almalan hakkındaki teklifi 
sureti lı:atiyede reddetmit bulunduğunu 
beyan etmiştir. 

Lord Craigavon şu söz.Jeri il8.ve et~ 
miştir: 

c - Kendi filtriroee mesele halledil
miştir. Ve bir dah.a bunu mevzuu bahis 
etmiyeceğim. 

Şimali trlanda Büyük Britanyacbn 
ayrılmağa hiç bir zaman razı olama:z_ 
Büyilk Britanyanm bll%1 müttefikleri 
mağlup oldu • Bazı bitaraflar eııil
di.. Fakat ıimali lrlanda harp halinde
dir ve ıonuna kadar lngiliz lmparator
lufunun yarunda kalacaktır, --·--
Meı.'Sinliler Cenup 
bölgesi şampiyonu 
Mersin, 11 (Yeni Asır) - Cenup böl

gesi futbol bidncilikleri müsabakasında 
fiale kalan Malatya - Mersin takımlan
nın maçı heyecanlı olmuştur. Mersinli
ler bire kaı"!ı üç sayı ile galip gelerek 
cenup bölgesi sampiyonu olmus1ardır. --·--
Dahiliye memurları 
hakkında yeni kanun 
Ankara 11 (Yeni Asır) - Dahiliye 

memurları hakkındaki kanunda değişik
lik yapılmasına dair olan layiha mecli
sin ruznamesine alındı. Bu layikaya gö
re üçüncü derecedeki 9 kaymakam ade-

ihracının mümkün olacağı anla~ılmakta
dır. 

Vekil pamuk istibsalitının artması 
bahsinden ufak bir kO<kuya meydan 
verilmemesini, pamuğun alım değerinde 
bir mevki aldığmı beyan eylemiıtir
Eğer tüccar elinde mevcut pamuklar 
Ağustos ayı sonuna kadar satdmaz.sa 
ve tüccar bu pamuklan behemehal elin
den çıkarmak isterse, ticaret veki.leti zi
raat bankasına vereceği emirle bu pa
muldan satın aldıracaktır. 

Bu hususta ihracat tüccarlarına temi
nat verilmh,tir. 

ZiYAFET 
Vekil öğleyin, deniz gazinosunda ti

caret oda!lı tarafından verilen ziyafet
te bulunmuştur. Ziyafette vali, kuman .. 
dan, belediye reisi, tüccarlar, parti er
kanı, banka müdürleri ve matbuat er
ki.nı hazır bulunmuşlardır. 

lZMtRDEN HAREKET 
B. Nazmi -fopçuoğlu akşam üzeri 

otomobille Manisaya müteveccihen lz
mirden ayYılmış ve teşyi olunmu tur. 
Vekil Manisada dün gece yapılan bir 
toplantıda mÜ!ltahsil ve tüccarlarla gö
rüşmÜ§, pamuk ve üzüm vu.iyeti hak .. 
lnndalti maruzatı dinlcmi~ ve icap eden 
izahatı vermiştir. 

Ticaret vekili bu sabah elı:spreale Ma
niaadan latanbula müteveccihen hareket 
edecek. yarın alcpm da lotanbuldan 
Ankaraya geçecektir. 

* AYDINDAKt TETKtKLER VE 
ZEYTINY ACI IŞl 
Aydın. 11 (Hususi) - Ticaret ve

kili Nazmi Topçuoğlu dün parti tarafın
dan orduevinde şerefine verilen öğle 
yemeğinde hazır bulunm~ pamuk, tü
tün, inclr ve zeytin müstaluillerini ka
bul ederek kendileriyle görüşmü~ ve vi
liyetin umumi vaziyetiyle meşgul ol· 
muştur. 

Ticaret vekili geçen sene mahsulün
den depolarda stok kaldığı anlllfdan bir 
buçuk, iki milyon kilo kadar zeytİnya
ğuıdan satmak ihtiyacında bulunanların 
yağlarının mübayaası için zi,_t banka
sına İcap eden direktifleri vermİ§tİr. 

lzmirden Aydına gelirken bir müddet 
incirli ovada tevakkuf etmiş olan Nazmi 
T opçuoğlu çiftçilerle görüşmüştür. 

Ticaret vekilimiz vilayetin toprak 
mahsulleri i•tihsalô.tını fevkalade ve şa
yanı memnuniyet bir halde bulmuştur. 

Münih mülakatının 
neticesi mechul • 

- BASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
ret etmişlerdir. 

Münih 11 (A.A) - Saat 19,15 te Konl 
Telelti ve Kont Csaky Salzburg şehrin
den hususi bir trenle har,eket etmişler
dir. 

Biraz sonra da Kont Ciano Fon Rib
benlropa veda ederek şehri leTketmiş
tir. 
Budapeşle 11 (A-A) - Başvekil Kont 

Teleki ve hariciye nazırı Kont Csaky 
Almanyadan Budapeşleye dönmiişler
ve istasyonda mutat merasimle karşı
lanmışlardır. 

MACAR BAŞVEKlLiNIN 
SöZLERI 
Roma, 11 (ö.R) - Münihten 8uda

peşteye avdet eckn Macar başvekili 
Kont T deki hüla•aten şöyle söylemq.. 
tir: 

- Aı konupnalıyız_ Emniyet ederek 
ve c;alışaralı: ita.at etmdiyiL 

Peşter Loid gazetesinin yazdığına 
göre Münih mülak.ttı Macar ve mihver 
devletleri noktai nazarlarının biribirine 
tamamen uygun olduğunu göstermiştir. 

BULGAR1STAN - MACARiSTAN 
ARASINDA 
Buda.peşte 11 (A.A) - D.N.B. ajan

sı bildiriyor: 
Macaristanla Bulgaristan arasında 

Çarşamba günü bir ticaret anlaşması 
aktedilmiştir. Anlaşma emtia kontenja
nını fazlalaştırma ve iki memleket ara
sındaki iktısadl münasebetleri bir seoe 
için tanzim etmektedir. 

Parti grubunda 
- BA$TARAFI 1 İNCl SAHİFEDE -
san Sakanın reisliğinde toplandı. 

Söz alarak kürsüye gelen başvekil 
Dr. Relik Saydam son günlerin siyasi 
ahval ve hadiseleri hakkında uzW1 ve 
etraflı beyanatta bulunmuş ve bir çok 
hatiplerin bu beyanata muvazi ınütale
alan dinlenerek mevzua dair sorulan 
suallere cevap veriliniş ve başveki!:n 
izahatı grup umumi heyetince ittıfakla 
ve alkışlarla tasvip ve kabul olunmuş
tur. 

Ankara, 11 (A.A) - BAfvekil Dr. 
Refik Saydam yarın 12 Temmuz 1940 
Cuma ııünii saat 15 de B. M. Meclisinde 
umumi vaziyet hakkında beyanatta bu
lunacaktır. 

iskenderiyedeki Fran· 
sız iilosunun eiraclı 
Vaşington 11 (ö.R) - tskenderiyede-

ki Fransız filosuna mensup 1200 gemici 
hir vapurla Suriyeye gönderllmiştir. 

Büyük ve siyasi 
--·---

Bir manevra 
lıarşısında mıyız? -·-- l:IASTARAFI 1 iNCİ SAHİF'EDE -

tahrikitına Ronıa \ 'C l\-1o!!ıkova radyola 
rı da iştirak eylemiş bulunuyor. 

İtalya bugün •Kahve dö~oiicünün hı~ 
dcyicbi• oldujtu 'ilıelle Roma radyosu 
nun Alnıanyadan idare edilen. tahrikit.a 
ınüvazi ncsriyat yoıpınasını gayet tabi' 
telakki eyleriz. 

Lükin l\loskova rad)·osunun bu tabri· 
kfita jştirak e~·lcıncsin~ bir tiirlii akıl 
erdircnıi.vorıtt. 

Bir dakika icin kabul edelim ki neş. 
rcclilen vesikalar hakikaten doğrudur •. 
Mnssigli ~ahsi diisüncc \ e kanaatlerini 
lliikiimctine hu se~ilde bildirmi!;tir. Ni
haJet (i'ransıı sefiri de mütaJh ve ka
naatlerinde aldanmış olabilir. Bu vazi
}et Tiirkiye~ i ithama kifi gelebilir mi? 

Süphesiz hayır! Alman sefiri de ken
di hiikiinıetine kim bilir ne şekillerde 
raporlar gtindermiı..tir. 

Sefirlerin şahsi ı·uporlıırı ve düşünce
leri bulundukları memleketlerin lıükü
met adamlarım hic bir suretle taahbüt 
altına alamaz. Devletler arasındaki mü
nasebetler muahedelere. hususi anlas
nıalara bağlıdır. 

Avrupa harbi kar ·ısu1da bizim yap· 
tığımız muahedeler gayet açıktır. Tür
kiye harp haricinde kalmak, emniyeti
ni muhafaza albnda bulundurmak için 
Akdeniz ve Karadeniz komşuları ile 
ayrı ayrı anlasmalar )·aparak bunları 
birbirine bai(lamak icin cok çalışmıştır. 

Bay Şükrii Sarr.coğlu J\toskovaya ha
reket ederken birbirine bağlı iki anlaş
mayı hamil bulunuyordu. Maalesef l\tos
kova görii~meleri Alıruınlann müdaha
lesiyle matltip neticeye isal edilemedi. 

Bu vaziyet karsı~ında Türkiye yine 
Sovyet dostluğuna büyük bir kıymet 
vererek onu muhafazayı vazife hildi. 

Müttefiklerle yaptığı karşılıklı yar
dıın palcllannda iki numaralı protokol 
ile Sovyetlere katsı hasmane bir hare
ket vukuunda Türkiyenin taahhütlerini 
yerine getinnemek lıakkını muhafaza 
eyledi. Nitekim İtalyanın harbe girme
siyle Balkanlara ateşin sıçratılması bir 
Sovyet müdahalesi d~ll'llbileceğinden 
Türkiye harp harici kalmak politikası
na devama karar verdi. 

Ortada vakıalar ve müsbet vesikalar 
mevcut iken Sovy~tlerin bunlan nazan 
dikkate alnuyarak her hangi bir sefirin 
gayri mevcut bir taarruz ptam hakkın
daki şahsi \'e lıususl miitaıaa ve düşün
celerinin Türkiye aleyhindeki talıriki
ta vesile teskil eylenıesini kabnl ~
!eri her halde makul bir hareket sayı
lamaz. 

Nerede kaldı ki ayni \'esikalar ara
sında Veygand l(ibi en salitlıiyelli bir 
kumandanın da bir raporu vardır. Bıın
da Tiirkiyenin So,·yeUer aleyhine )uını
kele getirilınesinjn imkii.nsızlığmdan 
balısedilmcktedir. 

Bu vesikalar \'C mc\lcut nıuahcdelcr 
karsısında l\loskova radyosuna düşen 
vazife iki milletin ibtilil tarihleri ile 
birlikte başlı.vao dostluklannm kııvve
tinden bahsetmek, Türk ,.efakarlıf:ını 
ve saıninıiyetini ::östcren \'8kıalara lay
met vermektir. 

Tiirk - Sovyet ılostluf:una yakışacak 
şekilde hakikatler;ıı bütiin çıplaklığiyle 
anla!;!larnğı günleı·in cok geç kalınıya
t'aiına inanıyoruz. Yalancmm mumu 
yatsuya kadar yanftr derler. Uydurolan 
bu vesikalann ömrünün ve tesirlerinin 
de bu kadar siirmiye~ine itimat et
mek isteriz. 

HAKKIOCAKOCLV 
........................................... 

Tevkif edilen 
/sveç gemileri 

İngilizler zarar ve 
ziyanı ödiyecek 

Londra 11 (Ö.R) - ltalyadan 1s- S 
veçe gitmekte olan dört İsveç harp : 
gemisinin 2Q Haziranda İngilizlerce S 
tevkif ve bilahara yanlışlıkla bom- : 
bardıman edilmesi hakkında Royter E 
ajansı Londradan şunları öğrenm~- : 
tir· : . . 

Bu dört geminin Alınanların el.ine • 
düşmiyeceği anlaşılıncaya kadar For· 
bal adası açıklarında tutulması zaru-
ri olmuştu_ Fakat İsveçlilerin tenLİ
natı üzerine vapurlar serbest bırakıl
mıştır. İngiltere yapılan bütün zarar 
ve ziyanı öd.emeği taahhüt etmiştir. 
8 Teınmuzda İngiliz tayyareleri yan
lışlıkla bu vapurların civarına bom
ba atmışlarsa da hiç bir hasar olma
mıştır. !ngiltere hükümeti teessürle
rin.i lsveç hükümetine bildirmiştir. ............................................. 

Türkiye, Sovyetler 
ve lngiltere 

- BASTARAl!1 1 iNCİ SARİFEHE -

neticesinde Alman nıeııafiine uygun ola
rak Sovyet Rusyanın Britanyaya karşı 
askeri \'e iktısadl faaliyette bulunına
masının temin edileceğini iimjt cdi)"O· 
ruz. 

Harbin bidayetinden beri Britaeya V•' 
Fransanın askeri pliinları Sovyct Rus
yanın Alınanyaya böyle bir yardım ih
timalini nazarı itib>.ra almağa mecbur 
olmuştur. Geçen k1$ mevcut olan şerai
tin tesiri altında İngiliz ve Fransız er
klinılıarbiveleri Sovyeı Rusyaıun Al
manyaya kuvvetle yardım için hazırlık
ta bulunması ihtimalini derpiş ederek 
böyle bir imkan halinde Baku petrolle
rinin Alman}•aya J:,.Önderilmesine mani 
olmak meselesini hiç şüphesiz müzake
re etmişlerdir. Bununla beraber erkanı 
harbiyenin bu h:mrlık ihtimaline karşı 
yaptıkları pl:iıılarda Türkiye ve İranın 
teşriki mesaisinin rn hatta kabullerinin 
i<tenilmediğiııi iliive etmek isterim. 
Ümit ederim ki Alman propagandasının 
uyandırmak istediğ; vanlış fikirleri bu 
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"F ransadan ümidi kesn enı~lidir ,, 
"Bu müthiş darbeden Fransızlar 

hezimetine yardım ve düşmanın 
kalkınacak 
edecektir" _* __________ _ 

Bir Fransız romancısının sözleri _* __________ _ 
S Loıı<lclnı, 11 (0.R) - Frarısarun meshur roınnncılarıııdan toplı;varu!t dii:mmnm hc:ıimctinc l ardım edeceklerdir. Fran-

oma" Mugan 1'"uın anın Akdeniz sahillerinden 20 günlük sızlar fcrrlen .\.lmanl:ırla boy ölçii ccck kabiliyette oldukları
Yh:cu hır ~"\'~hattı:n sonra ingiltereve avdete mu\•affnk nı rlaima bilirler. Fnın anın" iındiki ıstıınpla;ı bu esaretten 
0 ~r. ~clvoda söyledi~i bir nutukta demiştir ki : kurtulmak az.mini fakviyc edecektir. Bu müclliın inhidama 
hazı raı.s.ırtan tiı.:udi kesmemelidir. Fransaduki vaz.iyetı rağmen I<'ı ı:ırısıziar büvük millettir. Benim gibi siz de Fraıı
ifü .~aıul devamlı dduğu ve Fransanın mazideki büyüklü- saya ilimat ediniz. ..Bu fırtına geçtikten sonra Fransızlar tck-
~u ı.c.;.ı·~ bulmıyacağı zannedilmemelidir. rar prensi,,;le:ine ~ ~rılncak ve hürriyet. adalet ve kardeşlik 

F u mutlıı tokm:ık darbesinin ilk t~irleri geçtikten sonra sözleriyle ı\vrupada ınillet)erin bnşındcı haklan olan ınevkie 
raı ızlar kılkıw:ıcak \'e kendilerine knlan büliin ku\'\'cti gcçcceklerclir .. 

Asker aileleri
nin işleri 
görülüyor 

Köylerimiz uyanık 
Adıyamanın bir 

Sıııop 11 (-;:;:;-* Halen silah altın- memuru bir 
da bulunan askerlerimiz.in ailelerine ge. Adıyaman. 11 (A.A) - Parti ve 
niş ölçüde yardım maksadile vilayetle, halkevleri tarafından yurdun her tarn-
knzala d fında parıışütçliler ve beşinci kol ile 

r a ve nahiyelerd b'' "k "i-
ki r- • • • • e uyu mu mücadele etrafında köylere kadar ve-

ye .ımırlerının nyasetinde faaliyete rilmiş olan konferansların halk üz.erin-
ha. şlanılmıştır. Bir kaç gün iı-inde asker d b k w ı 1 k k 

ı l r-· e ıra tıgı tesir er neticesi o ara aı:a-
aı e erinin mik·t.. . t . l b' . ..n ve zıraa ı~ erj tes ıt mızın Hirhaz köyünde şayanı dikkat bir 
edilerek her tarafta imece • suretiyle hadise vukubulmuştur. Dün bu köye ilk 
cltinlcr biçilmekte, barınanları yapıl- defa giden ziraat memurunu gören Abu
rnaktn \'e buğdayları anbarlanmaktadır. ur Doğan kamı Ayşe memurun vazi-
R~k'• yetinden ~üphelenerek cacuş olmak ih-

u umetimiz.in askerde bulunanl"'nn '-·· d " timalini düşiinmüş ve derhal memurun 
.11:oy e kalan · 1 [ - · 
1• ış er uzerındeki yük~ek <>tının yularına y<rpışarak hüviyetini İs-

a akası biltün rnuh'tt • d b d 1 k b rnıştu·. ı l" se'olmÇ uyan ır- at etmeğe avet ey emiş ve e in ic;-
mekte olan kö.v erkekleri gelinceye ka· ..... .· ' ~. • . -.- 1. 

Il .. b 0 reklerdcn idrar torbasına kadar yollardaki ha'.'ifalık.larm mikroplarını kö-
künden temiılemek için HEU\108LÖ kullanm11 

köyünde ziraat 
casus sanıldı 
dar kendisini bırakmıyacağını soyliyew 
rck etrafta bulunanları yardıma c;:.ağır
mıştır. Derhal yetişen kadın erkek köy
llilerin ortasında kalan ziraat memuru 
bu mÜ§kül vaz.iyetten ancak hüviyet cüz
danını ibraL etmek suretiyle kendini 
kurtarabilmiş ve köylüler tarafından 
iLar. cdilmi11tir. 

İNGİLTEREYE 
MOTÖR YAPILACAK 
Nevyork. 11 (A.A) - Packard 

kumpanyası genel direktörü B. Gilman 
1 ngil tere heımbına Roll!!royce motörü 
imali hakkındaki anlaşmanın İptal edil
memi~ olduğunu bildirmi~tir. 

AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMFS! 
ALAŞEHiR JCRA DA!RF .. St!\'TIEN: 
D. No. 940 361 
Taraflar: Alaşehir ilk olrnl öğretmeni 

Kfüııil Erdem. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
Kanada dan 
lngiltereye 

asker S{elecek 
Ottava, 11 (AA) - Müdafaa na

mı R. Ral ton 40 .000 kişinin toplan
ma!lı için icap edl"n tedhirlerin alındı
ğını bildirmiştir : 

Na.zır, Büyük Britanyanın denizqın 
bölceleri~e Kanadalı kıtaat eönderile
ceiini ıöylemİftİr. Bunların mikdarla
nnın mutlak surette iki fU'ka ile tahdit 
edilmemiş olduğunu ve denizatırı gön
derilebilecek her neferin sevkedilece
ğini ilave etmiştir. 

Nazır. askeri vazifelerini görmek 
için müracaat eden gönüllülerin mik
dan kafi gelmediği takdirde mecburi 
hizmet vazeden bir kanun mucibince 
Kanadalıların iki ay sonra askere da
vet edileceklerini de söyll'mİ~tir. 

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

Bütün Belcika müs-
• 

temlekeleri lngilte-
re ye müzahir 

--·--
Londı-a 11 (ö.R) - Belçika bükü

.metinin salahiyetli mümessili olarak 
Londroyn gelen müstemlekat nazırı B. 
Şover. BcJçika kongosunun ve hariçtew 
ki Belçikalıların müttefiklere tam mü-
zaheretini teyit etmiştir. Bclçika nazırı 
B. Çörçillc uzun bir mülakatta bulun
m ... _tur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
E220 İtalyan ve Arnavut: 
: zab!ti ~andı ... 

Londra, l l (ö.R)-Arnavutluğun 
Draç limanı açıklarında Aganisyo
italyan nakliye gemisinde geçen pa
zartesi günü çıkan yangın neticesinde 
220 ltalyan ve Arnavut zabitinin telef 
olduğu bugün Romada resmen bildi
rilmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Sovyet Rusya ve Balkanlar 
-~~~~-x~x----~~-

H itler istediği zaman 
Sovyetleri ezermiş 

Sovyet genişlemesine gösterdiği 
yardım buna atfediliyor 

------'X.X~~~~~~-

Londra, 11 ( ö.R) - Macarların Zira Sovyetlere kar§ı siyaseti hayadan 
Transilvanya üzerindeki metalibatı hak- muarradır. Hitler kızıl orduyu İstediği 
kında Tayrnis gazetesi şunları yazıyor: zaman mağlup edüp Ukranyayı alabi
Gayri kabili inkar olan ~ey şudur ki lcceğine emindir. Bunun içindir ki şim
Sovyet Rusyanın Balkanlarda ve yakın diye kııdar Sovyetleri rahat bırakmış ve 
ş:ırkta nüfuzu adım adım artmaktadır. hatta muvafökatinden başka yardım bile 
Almanya şimdiye kadar buna muvafa· ederek onu minnettar brrakmağa çalış
kat ve belki de yardım bile etmiştir. mıştır. 

Halk ekmeği yapılacak 
X.y.X 

Bu ekmeğin fiatı hiç 
değiştirilrn i y ecek 
---------x*x-~-~-----

Ekmek yan yanya sert ve yumu
şak buğdaydan yapılacak 

------·x.-x 
İstanbul, 11 (Yeni Asır) Dahiliye Vekaletinden vili)•ete gelen bir tamim· 

de, yüzde elli sert ve yüzde elli yumuşak buğdaydan mamul yeni bir lıalk 
ekmeği nümunesi yapılması, nümune beyenilip çeşni tesbit edildikten ve katiyet 
kesbettikten sonra halk ekmeğine muayyen bir fiat konulması ve bu fiatm 
!biç bir suretle değiftirilmemesi bildirilmi~r . 

DEVLET DENizyOLLARI iZMİR SUBESi MU· 
DiiRLV6VHDEH : 

13/7 /940 tarihinde inciraltı ııeferine baılanacaktır. 

Diğer Ta: Sarı gölde Ahmet kızı Ha
tice çocukları Mehmet, Ayşe, Penbe ve ı 
Ra~ıp oğlu Ali. 

Seferler yalnız Cumartesi, Pazar ~ünleri yapılacaktır. Sefer tarifelerinin iske
lelere nstırılmış olduğu muhterem halka ilan olunur. 12, 13 2688 (1433) 

DR. Saip Ali DÖLBAK 
DOÔUl\I VE KADIN HASTA

LIKLARI OPERATÖRO 
PROFESÖR LlEPl\IAMIN SABIK 

BAŞ ASİSTANI 

Doktor Levi 

DOKTOR OPERATÖR 

CEVAT ALPSOY 
ASKERi HASTANESİ OPERATÖRC 
Hastalarmı her gün öğleden sonu 

ikinci Beyler solmk 81 numarada ka· 
lıul eder. 1-13 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 

W. F. Henry Van Der E 
Zee ve şürekası : 

\'CIJ~br~c.rin~ çnlış:ınıtk kudretini arttın.r •• l{ndııı, erkek idrar ı.orluklarını, e~ki 
b )C~ı belsogukluğunu, me!mnc iltihabını, bel ağrısıııı, sık sık idrnr ho·ımak \'e 

oznr en yanmak hallerini gidt·rir. Bol idrar temin eder .. 
İdrarda kumlaruı, mesanede taşl:ırın teşekkülüne mani olur .. 

, DiKKAT: llELMOBLÖ idrannm temiz.liycrek nıavileı,ıtirir. 
...... Ve.Jetinin ruhsatım haizdir.- DER ECZANEDE BULUNUR 

•. - ' . ·~·~ .. . "' ~. ;~ . '-.::;::"''.,. ,,./~·"4. '(..., :· . .,..-:'il~ 

MİZhMiR VAKIFLAR MVDVRLVCVHDEH: 
u ammen B. 
Lirn Cinsi Kapı No. Mevkii ---
225 Du"kL"n 434 d "4 lipıışa ca desi 
240 Büyük depo 20 Salepçioğlu hanı içinde 

42 Dükkan 25 > > 
350 > 102 Anafartalar C. 

1
7
6

2
0 

Kahve 114 Sal 1 k d iitin oğ u camii arşmn a 
1 70 Mağaza 34 Yol bedesteni 

Mağaza 30 Yol bedesteni 
lO 26 dönüm tarla 265 Balçova Yanıklık mevkii 
60 o::LL., 

144 ~ 626 İhsaniye camii altında 
Kahve 590 Karantina camii ittisalind.: 16

0 Dükkln 4 11/4 3 1 J lal binaamda 160 
> 404/427 ) 160 
.. 405/428 ) 160 
, 406/429 » 160 
• 407/430 > 84 
> 409 • 64 .. 41 o 160 
> 412/432 : 

2.fo Fırın 17.. C .. 6 ., Asmalı mcac.id lkiçe,melik . 
~ Dükkan 1 3 t Kestdli caddctıi 8 

.. 87 > 
86 .. 95 
48 > 37 , 
48 1 > 
48 > 6 lkiçcşmelik Tuzcu sokak 

240 ik' 
0
> ~ • 47 /45 Namazgah Alaybey 

660 ~ uldmn 265/267 Çorillapu Müveddet ealonu sırasında 
Yuk.arıd ~le evi. 58 1ıb.1tlil M. Katip Çelebi solak 

oiden •rtt a a rcıılerı yazılı kiralık aka r4'hn kiralarında tenzilat yapılarak ye
olup tali lr~aya konulmuştur. thalderi 1 S/7 /940 pazarteai günü saat onda 
- P erın vakıflar idaresine müracaatları. 10-12-14 2529 (1375) 

P. T. T 1z· -s- mtid"" ı··~d Yük.ek • ••ur ur U1r ... • en: 
multa.ner ~~u~ m~~unları için 8 Temmuz 940 pazartesi gününde yapılması 
etrnerneai h ur. ılan e~ilen müsabaka İmtihanı bu tah!lillilerin talip zuhur 

Talipleri asb ıyle 8 Agustos 9-40 {>eflt'mbe günü saat 9 za talik edilmiştir. 
-- n unagöremüracaatları. 5,6,9, 12 2532 (1387) 

İZMiR D Mehnıet le y EFTERDARLJGINDAN : 
dan dolayı h~21• aş~rın. Basmahane şubesine milli emlak satıs bedeli borcun· 
kain 612 cıki c;~ ed~lmış olan Abdullah efendi mahalle!!İnin Alaca sokağında 
kar~rilc 2 ı CÜn !~J ııayı1ı v.~ 768 lira kıymetindeki evi vilayet idare heyeti 

1 aliplerin 1 7 Tddetle muzayedeye çıkarılmıştır. 
müracantlan ila e

1
mmuz 940 çarşamba günü saat 1 S le vilayet idare hevetine 

nounur. 28.5,12 2429(1328) 

ı~~tt~!m1~M~M MtinVRLtJGÜNDEN : 
3 1/7/940 rr.r•a b .. arı ıçın a11 1 38 00 çoğu 1 4 5 00 metre kışlık gıri kuma~ .,... ,...magun" 5 . 

2 - Beher t u 58 1\t 1 de kapalı zarf usulıyle satın alınacaktır. 
me rosuna ')SO k f' b' ·ı k · · ·· k ve şartnamesi · I k . • uruıı ıat ıçı en ıımaııın nuınunesını gorme 

misyonuna m·· nı a
1
mn ıstıyenlnin umum müdiirliiğiimİ.İ7: !!&tın alma ko-

3 uracaat arı 
- Mı..inaknsay · · k . banka k b . a gırme · ı<ıtrvcnlerin 

me tu u ıle b b 2490 gelerle birlik .. era er sayılı 
rnclcri. te munnkasa günü saat 14 

5982 liralık teminat makbuz veva 
kanunun 4 ncü maddesinde yazılı bı-1-
de kadar mektuplarını komisyona ver-

12. 17, 22. 27 2670 (1434) 

·~~İR DEF!'ERDARLIG • Yenı ehırli lsmail oğlu hafız Al' . lNDA.H • 
deli borcundan dolay h . d'l ~nın hasturak ubesine milli emlak satış be-
va~ caddesinde kiiin ~sk~csı4/ ım6?olan bi~inci Karantina m~hallesinin .tram: 
evı vilayet heyeti kar rile 21 _ · -~it ta1 sn~ılı ve 1200 lırn kıymctındekı 
'~rin 17 Temmuz 940 arıt m gun .. m.~ıddetle muza~·~dey~ çıknrılmış~ır. TnJip-
cn tlar ·ı· 1 ç • ba gunu saat 15 le \'ılııyet ıdnre heyetıne müra-

ı 111n o unur 28, 5, 12 . 243 9 

Satılacak gayri menkul: Sarı gölde 
Turna alan ınevkiinde Teşrinievvel 936 
T \'e 18 nolu tapuy:ı bağlı şa. Mehmet 
oğlu Mustafa oğlu vereseleri ga. Çalık 
oğlu yetimleri tarlası olup halen bnğ 
·iınalen tarik, cenuben emvali metruke 
tarlal:ırile mahdut gayri menkulün ta
mamı işbu gayri menkulün hissedarlar 
arasında taksimi gayri kabil olduğundan 
sa tılarak tutarının hissedarlara taksimi 
surelile şuyuun izalesine karar varilmiş 
olduğundan açık artırımı suretiyle satı
lacaktır. 

Vaziyet evsafı: 8 dekar, 107 metre ma
halli çekirdeksiz bağ, 2 hektar 8 dekar 
507 metre yeri tarladır. Heyeti mecmu
ası iiç hektar G dekar 614 metredir. İçin
de 11 söğüt, iki yemiş, dört nar iki elma 
30 iğde iki dut 3 ayva 9 yemiş fidanı 
vardır. Bir bağ damı da mevcuttur. He
yeti mecmuasına 900 lira kıymet biçil
miştir. 

Tarlanm hududu hazırası: Şa. Hnc• 
Mustafa verl.'Sesi, ga. yol, şimalen Ah
met ağa bağı ve Çalık oğlu yetimleri ce
nuben emvali metruke ile mahdut; 

Biıinci artınna günü, mahal ve saati: 
Alaşehir icra dairesi odasında 2&-8-940 
tarihinde Pazartesi günil saat 10 dan 12-
ye kadar müddet içinde ve açık artırma 
suretile yapılacaktır. 
Şartname yukarıda yazılı gayri men

kul 9-7-940 T. den itibaren 30 ,ı:tün müd
detle artırmaya çıkarılmıştır. Şartname
ler mahkeme divanhanesine ve icap eden 
yerlere asılmıştır. Her kes jsin açıktır. 
Yukarıda yazılı gayri menkul yazılı 
gün. mahal ve saatte üç defa nida etti
rildikten sonra en çok artıran üzerinde 
bırakılır. Su kadar ki sürülen bedel 
tahmin edilen kıymetin yüzde . yetmiş 
beşini tutması şarttır. Tutmadığı tak
dircle üzerinde bırakılma muamelesi ya
pılmayıp gayri menkul 2 ci artırmaya 
konur. 

lkinci artırma, gün mahal ve sa.atı, 
Alaşehir adliye binasında icra dairesi 
odasında 11-9-940 T. de Çarşamba gilnü 
saat 9 dan 12 ye kadar müddet içinde 
ve açık artırma suretile yapılacaktır. 

Muayyen günde üç de.fa nida edildik
ten sonr:ı gayri menkul en çok artıra
nın üzerinde bırakılır. Bu gayri menkul 
üzreinde hakları. ilisikleri, irtifak hak
ları bulunanlar ili'ın tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile 
icra dairesine müracaat etmeğe mecbur
durlar. Bu müddet içinde müracaat et
miycnlerin iddiaları tapu kaydına isti
nat etmedikçe- artırma tutarının paylaş
tırılmasından hariç bırakılırlar. Beledi
yeye ait telliiliır'e ve tapu harçları alana 
\•ergi borçları borçluya aittir. Artırmaya 
istirnk için yUzde yr.di bucuk nisbetinde 
depo akca!'lı veya ı11illi bir banka mektu
bu j.!etirilmesi .,.,rttır. Müşteri üzerinde 
bırakılma karar• verildikten sonra satış 
tutarını istenildiği 7.aman derhal verme
~e mecburdur. Verilmediği takdirde 
kendisinden dah· iince pey kovan miiş
leriye daha evvel;. i ney üzerinden alma
i?a teklif olunur. Aldığı veyahut bu be-
del ile bir başkesı aldığı takdirde onun 
üzerine ihale olunur. Böyle bir müşteri 
çıkmaz \'C müşteri evvelce kabul etmez
se üzerinde bır::ıkılma kararı bozulur 
ve gayri menkul on beş gün müddetle 
>·eniden arttırmaya çıkarılır. Ve tekar
r~: cd~n bede) Uzerinden çıkan müşte-

Birinci Beyler !\uman zade sokak 
No. 2.. TELEFON : 4.270 

Her gün hastalarım saat 1% - 14 
ve 17 - 20 de kabul eder 

lZMtR ASLİYE 1K1NC1 HUKUK 
HAKiMLtClNDEN: 

Yeni manifaturacılarda 1343 üncü so
kakta Fatma köz tarafından kocası 
memleket hastahanesi eczacısı Niyazi 
aleyhine iknme eylediği boşanma dava
sının icra kılınan muhakemesi sonunda: 
medeni K. nun 134 üncü maddesi hük
müne tevfikan Fatma ile Niyazinin yek.
diğerinden boşanmalarına ve küçük Av
ninin velayet hakkının anada ipkasma 
ve nafaka istemediklerinden takdirine 
mahal olmadığına ve bakiye hüküm 
harcı olan 300 kuruşla masarifi muha
keme olan 1764 kuruşun dahi taraflar
dan yan yarıya alınmasına 31-$-940 
tarihinde davacının vicahmda ve müd
deaaleyhin gıyabında karar verildiği ve 
usulen tanzim kılınan hükmü havi gıyap 
ihbarnamesinin müddeaaleyhin ikamet
gahının meçhuliyetine mebni mahkeme 
koridoruna talik kılındığı tebliğ maka
mına kaim olmalı: üzere ilan olunur. 

(1428) 

tZMtR iKiNCi tCRA MEMURLU
CUNDAN: 

Bir alacağın temini istif ası için paraya 
çevrilmesine karar verilen bir radyo bir 
duvar saati 28 Hazaran sandalya veaair 
açık arttırma suretiyle 1 5 /7 /940 tarihi
ne rastlıyan pazartesi saat 15 de lltic;eı
melik caddesinde 259 numaralı luJıvcw 
hanede satılacaktır. Bu arttırmada kıy
metin yüzde 7 5 işini bulmadığı takdir
de arthrma temdit edilerelt ikinci art• 
tuma l 8/7 /940 perşembe günü aynı 
saatte yapılacağı ve müıterilerin yüzde 
7,5 pey akçe vermek şartiyle arttırmaya 
iştirak edebilecekleri ilan olunur. 

IZMIR SULH HUKUK HAKtMLI
CINDEN: 

Davacı hazinei maliye vekili avukat 
Murat Çınar tarafından Orduzu öse ba
şı mahallesinden Ahmet oğlu Mehmet 
aleyhine 940/ 1406 numara ile açılan 
tazminat davasından dolayı müddeia
leyh namına göndcrı1en davetiye vara· 
kasının ikametgahının meçhuliyetine bi
naen bila tebliğ iadesi iizerine Üancn 
tebligat ifasına karar verilmiş ve muha
kemede 29 /7 /940 pazartesi günü saat 
9 za bırakılmış olduğundan müddeialey
hin yevmi ve vakti mcz.kurda bizzat ia
batı vücut etmesi Yeyahut tarafından 
bir vekil göndermesi abi takdirde hak
kında gıyap kararı verileceği lüzumu 
tebliğ makamına kaim olmak ve bir nüs
hası divanhaneye talik kılınmak sure-
tiyle ilan olunur. 2681 ( 1429) 

Fark ve mahrum kalınan yüzde 
beş faiz hüküm istihsalınc hacet kal
maksızın müşterii evvelden tahsil edi
lir. Birinci ve ikinci artırmalar arasın
daki farktan müşteriler aynı şekilde me
sul tutulurlar. İşbu gayri menkul yuka
rıda yazılı şartlar dairesinde sablacağı 
ve :faz.la malumat nlmak istiyenlerin 
Alaşehir icra dairesine müracaat etrne-

lki nydanberi seynhatte bulunan dok
tor Levi bu kerre avdetle eski muaye
nehanesi olan tkiçeşmelik caddesi 183 
numaralı muayenehanesinde sabahtan 
akşama .kadar hastalarını kabul ettiğini 
muhterem müşterilerine arzeder. 

1-5 S.3 (1438) 

fST ANBUL BELEDtYE REtSU-
CtNDEN: 

Florya plajları ve gazinosu ihalesi 
feshedilmiş olduğundan pazarlıkla şe
raiti veçhie iki sene müddetle talibine 
ihalesi tekerrür etmiştir. Senelik mu
hammen kira bede]i 2 3000 lira ve ilk 
teminatı 3450 liradır ihale 15/7/940 
pazartesi günü saat 1 S de daimi encü
men odasında yapılacaktır. 

Şartname zabıt ve muamelat müdür
lüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mektuplariy
le veya kanunun tayin ettiği diğer temi
nab hamilen muayyen gün ve saatte dai· 
mi encümende bulunmaları. 

2667 (1432) 

1ZM1R BtRtNCt tCRA MEMURLU
CUNDAN: 

EmlAk ve Eytam bankasına ipotekli 
olup artırmasına karar verilen lzmirde 
Karşıyaka Bahariye mahallesinde Ha
tem sokağında 3 kapı Nolu ve tapu kay
dına göre ada 163, parsel 8 numarada 
kayıtlı vesair lUzurnlu izahatı dosyasın
daki tapu kydı ve vaziyet raporunda 
yazılı (1500) lira kıymeti mııhammiııe
li evin mülkiyeti açık artırma suretile 
ve 844 Nolu em1am ve eytam bankası 
kanunu mucibince bir defaya mahsus 
olmak üzere artırması 23-8-94-0 Cwna 
günll saat 11 de icra dairemiz içinde ya
pılmak Uzere bir ay müddetle satılığa 
konuldu. Bu artırma neücesinde satış 
bedeli her ne olursa en çok artıranın 
üzerinde ihalea yapılacaktır. Satı§ pe
şin para ile olup milşteriden yalnız yüz
de iki buçuk dellaliye masrafı alınır. 
İpotek sahibi alacaklılarla diğer alacak
lıların ve irtüak hakkı sahiplerinin gay
ri menkul üzerindeki haklarını işbu ilan 
tarihinden itibaren yirmi gün içinde ev
rakı müsbitelerile birlikte memuriyeti
mi:ıe bildirmeleri icap eder. Aksi halde 
hakları tapu sicillince malOm olmadık
ça paylaşmadan hariç kalırlar. 10-8-940 
tarihinden itibaren şartname herkese 
açıktır. Talip olanların yüzde yedi bu
cuk teminat akçası veya milli bir banka 
itibar mektubu ve 939-10281 dosya nu
marasile lı.mir birinci icra memurlu~u
na müracaatlan ilan olunur. 

OOKTOR 
Demir AH KAMCIOGLIT 

Cilt \'C Tenasül l\astalıldarı \'C 

F.LEK':mİK TEDA VİLERI 
Birinci neyler Sokııih No. 55.. İzmir 

Elhanıra Sineması nrkasmda sabahtan 
aksnma kııdnr lıastnl:mnı kabul eder. 

TELEFON : 3479 

DOKTOR OPERATÖR 

SAMI KULAKÇI 
Kulak, burun, Boğaz hnstnlıklan 

Mütehasstsı 
l\fuaycnclınncsi : Birinci Beyler 

No. 42. 'l'EI,l:FON : 2310 

Daha faila taf ilat için ATATÜRK: 
caddesi H8 No. cb \V. F. Heary Van: 
Der Zcc \e Şsı. Vapur ~cntalılma: 

miiracaat e;~~1C:~~ ~~~~008 a 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OPERATÖR DOKTOR 

AHMET CEMiL ORAL 
Fransıı. llastnnesi Operatörü 

Her ı:ün i)ğleyc kadar Fransız hastane
sinde, öileden sonra Birinci Beyler so
kağında .. No. 42 .. TELEFON : 2310 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OLIVJER VE 
$VREKASI LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

1.'ELF~~ON: 2443 
Londra ve Llverpol haUan için 

plyasarıın ihtiyacına göre vapurla
nmı7. sefer vapeC'8klardır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tZMtR tK.tNCt SULH HUKUK HA-

KtMUCtNDEN: 
Davacı devlet demiryolları vekili 

avukat Murat Çınar tarafından İzmir 
Alsancalc Çc1ikd sokak 64 nolu evde 
oturan Halit Cökçen aleyhine 940-1966 
no ile açılan alacak davasından dolayı 
müddeialeyh namına gönderilen daveti
ye varakasının ik.ametgihınm mcçhuli
yetine binaen büa tebliğ iadesi üzerime 
ilanen tebligat ifasına karar verilmit "H 

muhakemede 2/9/9•0 pazartesi güni 
aaat J O na bırak.ılmıt olduğundan müd· 
deialeyhin yevmi ve vakti meikô.rda biz. 
zat isbatı vücut etmesi veyahut taraf.· 
dan bir vekil göndermesi akli takdirde 
hakkında gıyap karan verileceği ]iizuraü 
tebliğ makamına kaim olmak ve bir na.
hası divanhaneye ta1ik kılınmak IUl'e-

tiyle ilan olunur. 2660 ( 1430) 

tZMtR BtRtNCt tCRA MEMURLU
CUNDAN: 

Emlak ve Eytam bankasına ipotekli 
olup artırm:ısına karar verilen hmirde 
Güzelyalı mahallesinde Kasım efendi 
sokağında 9 vergi ve 17 taj Nolu ve ta
punun kaydına göre ada 866, parsel 7 
numara!!ında kayıtlı vesair lüzumlu iza
hatı dosyasındaki tapu kaydı ve vaziyet 
raporunda yazılı (800) lira kıymeti mu
hnmmineli evin mülkiyeti Pt'ık artırma 
suretile ve 844 Nolu Emlak v~ Eytam 
bankası kanunu mucibince bir defaya 
mahsus olmak üzere artırması 19.g..;940 
Pazartesi gUnü saat 11 de icra dairemiz 
içinde yapılmak üzere bir ay müddetle 
satılığa konuldu. Bu artırma neticesin
de satış bedeli her ne olursa olsun en 
çok artıranın üzerine ihalesi ~·apılacak
tır. Satış peşin para ile olup müşteriden 
yalnız yliide iki buçuk dellaliye masrafı 
alınır. İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
alacaklıların ve irtifak hakkı sahipleri
nin gayri menkul iizerindeki haklarınt 
isbu ilan tarihinden itibgren yirmi gün 
iÇinde e\'rakı müsbitelerile birlikte me
ınuriyelimize bildirmeleri icap eder 
Aksi halde hakları tapu sicilince ınalöm 
olmadıkça paylaşmadan hariç kalırlar. 
7-8-940 tarihinden itibaren şartname 
herkese acıktlr. Talip olanların yüzde 
yedi buçuk teminat akçası veya millt 
bir banka teminat mektubu ve 940-16487 



SARIFE• 

ltalyan ilosu Yeniden bombalandı 
~~~~~~~~~~-................ ~~~~~~~~~~ 

Dün de iki gemi batırıldı Fransada son vaziyet 
...... * ........ ~~~~~~~~~~ 

lngiliz tayyareleri. T ra blusta ve Al- Petenin ümidi. boşa cıkmıştır. F ran-
manyada büyük tahribat ika etti sızlar hakıkatı anlı yacak ve 

~~~~~~~~~~-...... * ... ..--~~~~~~~~~~ 
Londra, 11 (Ö.ıtı - İngiltere İtalyan 

donanma:.-ına yeni ltir darbe indirmiştir. 
Bahrile nezaretinin ne~rettiği bir teb
liğe nazaran İngiliz bahriye tan·arcleri 
dün Sicilyada Ogustaa limanının şima
linde bir limanda bulunan İtalyan harp 
gemilerini bombardıman ederek bir 
destroyer ile bir leva~ gemisini ha .. 
trrmışlardır. Bütün lngiliz tayyareleri 

vctlcrine mensup bombardıman tayya- Londra, 11 (Ö.R) - İngiliz hava kuv
releri Vilhelrnshafon ve Bremen deniz vetleri Almanyada askeri ve endüstriyel 
tezgahlarını Ruhrdaki eşya istasyonları- hedefler iizerine ı:en~ mikyasta taarruz
nı, Monheimde petrol tasfiychanelerini lnrına dC\'am etmektedir. Bu taarruzlar 
ve Borkum. Teksel. Schipel ve Valha- çok ııeni• sahalara samil bulunnıakta
ven tayyare meydanlarını bombardı- dır. 

salinıcn üslerine dönmüştür. 
AL'1ANYADA YAPILAN TAHRİBAT 

Londra, 11 (A.A) - Hava nezareti
nm tebliği : Dün gece İngiliz hava kuv-

man etmislerdir. Buralarda hasarat vu
kua getirilmiştir .. Tayyarelerimizin hep
si üslerine dönmüştür. 

Sahil müdafaa tayyareleriyle bom
bardıman tayyareleri dün geniş keşif 
hareketlerinde bulunmuşlardır. Üç tay
yaremiz üssüne dönmemiştir. 
~~~~~~~~~~~~~~~-

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

Kanadada 82 harp ge-
bitirilmek Üzere • • 

mısı 
~~~~~~~~-x~x·~~~~~~~~~-

ı~ndra 11 (A.A) - Kanada donanması ıçın 16 Kanada tezgahında inşa 
edilmekte olan 82 harp gemisinin inşaatının şüratle ilerlediği öğrenilmiştir. 
Bu gemiler iki sene zarfında inşası mukarrer ve 10 milyon İngiliz lirasına 
mal olacak yüz harp gemilik programdan bir kısmım teşkil etmektedirler. 

Gemiler ifşa edilmemiş olması tabii bulunan üç sınıf üzerinden in~a edil
mektedirler. 

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

SABAHA KARŞI ........ .. ...... 

TRABLUSTA PETROL DEPOLARI 
YAKILDI 
Londra, 11 (Ö.R) - Trablusta Tob

ruk deniz üssüne İngiliz hava kuvvetle
ri yeniden taarruz ederek biiyük petrol 
dePolannda yangınlar çıkarmışlardır. 

Hiç bir İngiliz tayyaresi hasara uğra
mamıştır. 

Londra, 11 (Ö.R) - Kahir İngiliz ha
va kumandanlığının tebliğine nazaran 
İngiliz tayyareleri İtalyanların Makaka 
hava üssü üzerine muvaffakıyetli taar
ruzlar yapnuşlardı.-. Üç İtalyan avcı 
tayyaresi toprak üzerinde tahrip edil
~tir. İkinci bir taarruzda tayyare 
meydanı binaları bombardıman edilmiş 
ve birisi ateş alrru<tır. Bir gün evvel de 
hangarlara tam isabetler temin edilmiş
ti. Hiç bir İngiliz tayyaresi kaybedil
meınistir. Düşmanın Sidi B,1raniye yap
tığı bir taarruz pek az hasarı mucip ol .. 
muştur. Hiç bir ]:urban kaydedilme
mistir. 

Fraosada Cümhuriyete ve
da edilen tarihi celse 

Bir mebus "Yaşasın Cümhuriyet" diye bağırdı 
Vaşington 11 (ö.R) - Bern radyosu zira Visbaden mütareke komisyonunun ğU'llllJtır. Fakat diğer mebuslar «yafa· 

Mareşal Petenin radyoda söylediği bir lazım gelen vagonları vermediğini bil- •ın Fransa• diye mukabele etmi~lerdir. 
nutku bildirmektedir. Mareşal hükümet dirmiş ve bu vagonların temini için te- üçüncü Cümhuriyet rejimi bu euretle ni
merkezini Versay sarayına yani Alman .-bbüsatta bulunduğunu ilave etmiştir. hayet bulmuttur. 
i gali altındaki araziye nakledeceğini Sabık bB.fvekil Daladye arkadatları
bildirmiştir. llaveten yeni rejimin Fran- nm akıbeti meçhuld ür mecliste Dalad
sada idari bir ademi merkeziyet temin yenin ismi yuhalarla kaJ'fılanm!Jlır. B. 
edeceğini ve memleketin Cümhuriyet- Heryo Daladyeyi müdafaa elınİJ ve 
ten evvel olduğu gibi büyük vilayetler onun ViJiye gelebilmek için elinden ge
haline ayrılacağını bildirmiştir. Fransız leni yapabildiğini aöylemİftİr. 
kabinesi 12 nazırdan mürekkep olacak-

delbos Marsilya vapuriyle Kaza blanka-
tır. tl'ç büyük vilayet teşkil edilecektir. B. Daladiye ile B. Mandel ve tvon 
Bunların her birinin bir umumi valisi 
olacaktır. ya gitmişl erd i. Karaya çıkmalarına mü-
Vişiden bildirildiğine göre kanunu saade olunmadığından geri dönerken 

esasinin değiştirildiği celseye iştirak bindikleri vapurun l ngilizler tarafından 
edemiyen bir çok mebuslar meclise me.. müsadere edildiği zannedilmektedir. 
sajlar göndermişlerdir. B. Lava] bazı Meclisin miizakeratı eınaıında Firu
Fransız ayan ve mebusanının işgal al- ter mebusu ayağa kalkarak • her ıeye 
tındaki arazjden Vişiye gelemediklerini. rağmen YB.f"•m Cümburiyeb diye ba-

HtTLERIN NiYETLERi 
Londra, 11 (ö.R) - Meşhur Fran

sız tiyatro muharriri Hanri Bernştayn 
bir mülakatta Fransız milletinin Alman .. 
yadan makul sulh şartları elde etmek 
ümitlerinin beyhude olduğunu söylemiş 
ve demiştir ki: 

- Almanyanın hükmü altına giren 
her memleket ama"nsızca İstismar edile
cektir. 

ltalya b ile sözde müttefik olmasına 
rağmen Almanyaya inkiyada mecbur 
kalacaktır. Hitler İstediği zaman Ukran
yayı istila edecektir. Meğer ki lngiltere 
muzaffer olsun ve muzaffer olacaktır. 

Amerika yirmi beş bin 
askeri tayyare yaptırıyor 

-~~~~-~~~----..... --~~-~~~~~~~ 
VaşinP,toıı, 11 (Ö.R) - Deniz insaatı için kongre tarafın- Amerikan k'·nferansından evvel yaptıkları tazyikten bahset

dan k>bul edilen üc milyar dolarlık U.hsisat kanunu reisi- mi~ ve de n:~tir ki : 
cümhurun imzasına arzedilmiştir. B. I\uzvelt 4 milyar 800 - Bu lıar; ket hGkümraniyet sahibi olan ve bu sıfatle ri
milvon dolarlık veni bir tahsisat daha istiyeeektir. Kongre ayet edilmPsi Iilzım gelen milletlere karşı kullanılan metod
azaları mer1!eketin kısmi değil külli müdafaa ihtiyacı hak- !arın delilıd:r .. 
kında B. Ruzveltin noktai nazarına iştirak etmektedir .. Do- 20 temmuzda Havanda toplanacak olan Pan Amerikan 
nanma icir son verilen siparişler 100 milyon dolardır. konferansının maksndı Amerikanın siyasi ve iktısadi birli-

Sivil tavvorc ne7areti müsteşarı Arr.erikanm 1942 tem- ğidir. Almw müme.sili merkez! Amerikanın beş cümhuri
muzuna k "lor ve bdki daha evvel 25 bin tayyareye malik. yet hüküm~ıine Almanya aleyhinde doğrudan doğruya ve-
olacaj\ını <iivlemistir ya bilvasıt:t bir haıekete tahammül edilmiyeceğini bildir-
AMERİK"DA ALMAN ENTRİKALARI ~iştir. B. Kordel Hul demiştir ki: 
Vaşington. 11 (Ö.R) - Hariciye nazırı B. Kordel Hu! bu - Hükürnraniyet ve hürriyetine malik müstakıl milletle-

akşamki ıı.atbuat konferansında Alman mümessillerinin j re karşı OOy!e bir hareketi mazur gösterecek hiç bir sebep 
merke7j Arı1erika cümhuriveUeri nezdinde Havana P an yoktur .. 

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

Ron·ıany aya şimdilik dokunulmıy acak 
Mihverciler Sovyetlerden endişe ediyorlar 

Vasingtc n. 11 (Ö.R) - Romadan gelen haberler Telgrafa gat etmek lfızım geldiğini izah etmişlerdir. 
gazetesinde Miinihtpr. dönen Kont Cianonun mühim bir ma- İyi haber 3\an Macar mahfilleri Münihte verilen kararın 
kale nesrcıtiğini bildiriyor. Kont Ciano Almanya ile İta!- Macar milletini sukutu hayale uğrattığını kaydetmektedir .. 
yanın Macaristanı Rumen arazisine karşı şimdilik müddei- Bir kabine buhranı muhtemeldir .. 
yat sf'rdt"tmemcğe ıkna ettiklerini ve bu suretle vaziyete 
Balk•nlar ! arici bir memleketin müdahalesine mruu olmak 
gayesini takıµ etti~ l~rini bildir~tir. Romada tahmin edil
diğine göre bu Balkünlar harici devlet Sovyet Rusyadır. 

Budal><'s!cdcn bUdirildiğine göre Macar başvekili Kont 
Teleki ve l·ariciye ı•azırı kont Çaki Münihte Hitler ve Mus
solini ile görüstükten sonra dönmüşler ve Macar milletine 
şimdilik T..,..ısilvanya arazisi üzerindeki müddeiyattan fera-

Bükreston alınan haber askeri hazırlıkların tamamlandı
i(ından bahsediyor. 

Romanya da arazi talep eden komşularına karşı daha azim
kar bir tavu takmıştır. Münib mülakatından sonra salahi-
yetli bir R;ımcn saf>•iyeti Dobricaya ait Bulgar müddeiya
tını nazarı itibara ~imanın mevzuubahis olmadığını söyle
miştir. 

Fransız radyoları 
Almanların elinde ••. 

ı
Frans~da kabul edılen 

yeni faşist rejimi 
- BAŞTARAFI l iNCİ SAHİFEDE -
zabıtlarının neşrini ve böylece muhalif
lerin ileriye sürdükleri sebeplerin hal-
ka bildirilmesini istem işl erse de bu ka-

------•x.-x------- bul edilmemiştir. 
Londra 11 (ö .R ) - Londra radyosu Fransızca neşriyatında şunları söyle- Londrada kaydedildiğine göre millet 

mişti r: meclisine iştirak eden mebusan ve ayan , 
"'r ;ınsız istasyonları tekrar neşriyata bru;lad ı. Fakat dünya dinleyicilerine bil- umumi yekQnunun ancak üçte ik<si idi. 

•~::ı:=a;=':::m.::;:k;;:i:st;::e:;:r:iz=k:i ::b::ii!ltül"n•Fını;:::::ns::::ız:r:a::djyıoü;islta:Z'~onlllai;rıılıiıdıiıoklltoa:raGEo~·b~e;;;in::Jemillnll· ıiaiiltiimiil-.. AİiiyiaİİnİİıniııİliİOO ve m~busanın 220 azası 

düşmanlarına karşı geleceklerdir 
Londra, 11 (Ö.R) - Vişide toplanan 

l\filli Fransız metlisindc mebusan ve 
ayan 90 kişinin kanunu esasiyi _ilga pro
jesi aleyhinde rey vermeleri Ingiltere
de memnuniyetle karşılanını,tır. 

Lehte rey verenleri tenkit etmek 
mevzuubahis değildir. Fakat parlamen
to azasından bu proje aleyhinde rey ve
recek 90 kişinin çıkması Fransanın bir 
gün kalkınarak halen Pirene dağların
dan Sovyetler hududuna kadar uzanan 
Alman tahakkümünden Avrupayı kur
atrmak işine iştirak edec"ği ümidini 
vermektedir. 

Harici filem nazarında yeni Fransız 
kanunu esasisi Almanyaya Fransayı is
tediği gibi kullanması için verilm.iş bir 
acık karttan ibareUir. Fransad> bu su
retle Almanyanın müttefiki olan İtalya 
gibi veya Polonya ııibi Almanyaya tabi 
devletler sayısına girmektedir. Bu so
nuncu tip devletler hiç bir imtiyaza ma
lik olmayıp her mahrumiyet ve haka
rete maruz tutulurlar. 
Almanyanın Fransayı tabi devletler 

arasında hangi derecede tutacağı bilin
miyor. Zira esaretin de bir silsilei me· 
ratibi vardır. Ancak şurası muhakkak
tır ki bunca devletleri esaret altında 
tutmak Almanya için gittikçe güçleşe
cektir. Zira bütün bu halkı tecessüs et
meğe kafi tecrübeli Gestapo memurları 
ihtiyaç mikdarında yoktur. 

BOS ÜMİTLER 
Peten hiikümeti Almanyaya karsı 

te.slimiyet tavrını alırken, Laval ve ar
kadaşları Alman arzularını önceden tat
min ederken Almanyayı yumuşatmak 
ümidinde idiler. Bu maksatla kendi ik
tisadi ve sosyal hayatlarını Almanyada
ki vaziyete uydurmak istediler. Fakat 

aldandılar. 
Hitler rejiminde olduğu gibi Fransa

da da diğer milletlerin Fransızların ha
kiki vaziyeti hakkındaki haberler mil
letten gizli tutulm.ılctadır. Teşkilatlı her 
muhalefet şekli yasak edilmiştir. 

Bütün partiler v• gruplar ilga edil
miştir. Lava! Almanyanın Avrupada 
hakim bir rol oynadığını tasdik etmiştir. 
Fakat Fı-ansa Almanyadan hiç bir yu
muşaklık umacak mevkide değildir. Al
man radyoları ve gazeteleri bunu şimdi 
Pctcn hükümetinc hatırlatıyorlar ve 
Fransanın Almanyaya karşı mazide iş
lediği cinayetleri ödemesi lazımdır. di
yorlar. Alman propagandası P eten reji
mini giilünç göstermekte ve bir ı:ün 
içinde bu adanıların nasıl totaliter oJ .. 
duklanna şaşmaktadır. 

Bu Alman neşriyatına göre Fransada 
eski re_iimin sukutunda mesu1iyet hisse
si olan AJman1ar tarafından yeni bir ni
zam kurulamaz. Bu hücumlardan anla
şılıyor ki Almanlar Fransada kendi is
tedikleri başka adamları iş başına ge
çirmek maksadını muhafaza ediyorlar 
ve Fransaya hatırlatıyorlar ki henüz 
sulh yapılmamıştır ve Fransa Bitlerin 
empoze edeceği şartlara boyun eğmek 
mecburiyetindedir. 

1NGIL1Z GAZETELERtNtN 
NEŞRiYATI 
Londra 11 (ö.R) - Fransada cere

yan eden hadiseler hakkında İngiliz ga
zeteleri şu kanaati izhar ediyorlar: Fa
şizme doğru cephe alan hakiki Fransa 
değildir. Yeni rejim suiniyetli bir kaç 
kişi tarafından zorla kurulmaktadır. 
Bunlar bir gün vatandaşlarının hakiki 
ve haklı hissiyatının kendilerine karşı 
döndüğünü göreceklerdir. 

Dı y li Telgraf gazetesi diyor ki: Hi9 
şüphesiz Peten diktatörleri kollıyacak
tır. Fransayı bila kaydü şart teslim et
mekle Almanya ile şerefli bir sulh akdet
mek ümidi ne kadar hatalı ise yeni re
jimle A!manları avutmak ümidi de o 
kadar hatalıdır. Maamafih Fransız mil· 
Jeti bu hakikati öğreninceye kadar belki 
uzun müddet geçecektir. Fransanın ru• 
hu bağlanamaz. Zira bin senedenberi 
beşeriye1in hakiki ruhunu ışıklandn-. 
mıştır. 

TAYMİS DiYOR: Kt 
Taymis gazetesi de şu mütaleayı yü• 

rütüyor: Yapılan şey bir Fransız kanu• 
nu esasisi değildir. Millet meclisinin 600 
murahhası bütün Fransa namına söz 
söylemiş olduklarını iddia edemezler. 
Siyasi hayatın hiç bir safhasında bun• 
lar halkın reyini sormağa lüzum gör· 
memişlerdir. 

Petenler ve Lavaller işlerini ikmal 
edinceye kadar onları bir kaç giinlük 
koltuklama ile mükafatlandırdıkta., son. 
ra Alman matbuatı yeniden hakiki ha
ıırlanmağa başlamıştır. Fransa oksayıcı 
bir sulh şeraiti limit etmemelidir. Av· 
rupanın yeni nizamında kendi hukuku
nun Alman hukukuna müsavi olabile
ceği de doğru değildir. 

REFERANDUM İHTlMALI 
Niyuz Kronik! gazetesi F1'3nsada bir 

referandum yapılması ihtimalinden bah
sederek diyor ki: Nazilerin idaresi al
tında mesele görüniişte kolayca halle
dilebilir. Fransanın en mühim kısmı 
Alman işgali altındadır. Peten ile faşist
ler de diğer kısmını kontrol etmektedir. 
Bu sebeple yeni faşist kanunu esasisine 
hayır diyecek bir Fransız, bir kahraman 
telakki edilebilir. 

......... ıtaıy·a·ı.-······ao·ıı-a·nmas.-.. ···ııe········· 
yapılan son muharebe 

---~~~-~~~-....... * ......... ~~~~~~~~~~ 
Bir /tal van krovazörüne de hava torpili isabet etti 

Londra 11 (Ö.R) - Salı günkü bahir kaybettiklerini itiraf ettikten rine isabet etmemiştir. Ve hiç birinde 
hakkında son alınan tafsilat hiç bir sonra muvazeneyi iade için İngiliz insanca zayiat olmamıştır. 
İngiliz - İtalyan deniz mUsademesi harp gemilerinde hayall hasarattan AKDENIZE iNGIL TERE 
İngiliz safı harp gemisine en ufak bir balısetmişlerdir. Amirallık Salı gün- H AKiMDiR 
isabet dahi vaki olmadığını teyit et- kü deniz harbına iştirak eden İngiliz Londra, 11 ( ö.R) - Nevyork Ho-
mektedir. Hasara uğratılıruş olan harp gemilerinde en ufak bir zayiat rald gazetesi Akdenizde Salı günü vu-
ltalyan zırhlısından başka bir kru-- dahi olmadığını teyit etmektedir. ku bulan deniz muharebesi hakkında 
vazöre rle bir hava torpili isabet et- şayanı dikkat olan şu mütalaayı yürü· 
miştir. Amirallığın tebliği bu deniz iT AL YAN YALANLAR! tüyor: 
müsademesinin sukutu hayali mucip Londra, 11 ( ö.R ) - Diktatörler Britanya donanmasının Cebeliitta-
olduğunu kaydetmektedir. Şu itibar- Salı günü lıalyan hava ve deniz kuv- r ik ve iskendenye üslen için gİrİJtiği 
la ki İngiliz donanması İtalyan filo- vetlerinin lngilıereye karşı parlak bir harekat tatminkar bir cüretin varlığını 
'iyle hafif mesafede çarpışmak im- muvaffakıyet elde ettiğini bildirmiş- gösteren bir delildir. Aynı zamanda 
kanını bulamamış ve İtalyan harp !erdir. Ark Royal ve H ud zırhlılarının lngiliz deniz hakimiyeti nazi tahakkii-

• gemileri derhal sahil batarya]arırun bombalarla hasarata uğra tıldığı bu- mü altındaki Avrupanın en zayıf nok-
: himayesi altına sokulmuşlardır. !tal- günkü ltalyan tebliğinde kaydedilmiş- taeı olan ltalyan iizennde iktısaden 
: yanlar hir zırhlılarının hasara uğra- tir. Filhakika bombalar bu gemilerin boğucu bir tesir yapacak kadar Akde-
: dığını ve bir destroyerle, bir tahtel- oldukça yakınma düşmüşse de hiç bi- n iz üzennde hükmünü göstermektedir • ..................................................................................................................................... 

lngiltereye yapılan hücumlarda 
Almanlar 380 tayyare kaybettiler 

-~~~~~~~~~-................ ~~~~~~~~~~ 
Londra 11 (A.A) - Hava nezareti- üç avcı tayyaremiz tahrip edilmiştir. 380 ALMAN TAYYARESİ 

nin tebliği: Londra 11 (A.A) - Ana vatan Emni- Dtl'Ştl'RüLDtl' 
Gündüz yanlarında avcı tayyaıeleri yet nezareti, dün dii.şman tarafından ln- Londra 11 (ö .R) - lngiliz avcı tay• 

bulunan düşman bombardıman tayya- giltere üzerine yapılan muhtelif akınlar yareleri bu sabah Manş denizi üzerinde 
re1eri ticaret gemilerimize ve sahilleri- hakkında yeni malUmat vermektedir. bir Alman bombardıman tayyaresini 
mize hücumlar yapmışlardır. Şimdiye Paysod Gallesin cenubunda muhtelif düşürmüşlerdir. Bu suretle 18-19 Mart 
kadar alınıp ma!Cımata göre, dünkü noktalar üzerine bombalar atılmıştır. gecesinde başlıyan Alman sıra hücum· 
çarpışmalaröa avcı tayyarelerimiz üçü Bir kilise sair binalar ve bir fabrika ha- larındanberi düşmanın 380 inci tayyaresi 
bombardıman olmak üzere 11 dü~man sara uğramıştır. diişürülmüş oluyor. Dün bütün gün Al· 
tayyaresi düşürmüşlerdir. !ngilterenin cenubu şarkisinde bulu- manlar tngiltereye hava taarruzlarında 

Dünkü harekat esnasında avcı tayya- nan bir limanda yangınlar çıkmıştır. bulunmuşlardır . iki şehirde ölüler var. 
relerimizden iki tayyare tohrip edilmiş- insanca ölü ve yaralı olarak hafif zayi- dır. Hasara( asker! ehemmiyeti haiz de
tir. Evvelki günkü harekat esnasında da at va:dır. ğildir. Dünkü gün Almanlar tek günde 

Almanlar Fransada 
yağmaya başladılar 

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

Banlıalarda lıasaJarı bulunanlar bunları A lman 
memurları önünde açabilecelder 

X .'JX 

Londra 11 (A.A) - Londra resmi !eri tarafından açılacak kasaları da Al
mehafili eline düşen vesaike nazaran rnan kontrolüne vazetmektedir. Banka
Alman işgal ordusu ile Peten hükümeti !arda kasası bulunan mi.istcriler kasala
arasında her şey yolunda gitmektedir. rın ı ancak Alınan memurları huzurunda 
Veygand imzasını taşımakta olan bu açabileceklerdir. 
vesika 14 Haziranda Alman kumandan- Mütareke hükümlerinde, işgal altın
lığırun neşrettiği bir tamimin tafsilatı- da bulunan yerlerde Fransız hükümeli
nı vermektedir. Bu tamime tevfikan nin idareden mesul olacağı tasrih edil
Paris te dahil olmak iizer e işgal altın- mekte bulunmasına nazaran Alman ta
da bulunan yerlerdeki bankalar , ban- miminin mütareke hükümlerine muha
kerler, esham, nakit, kıymetli taş ve lif olduğu ve bu mesele hakkında Al-

anknot mu lelerini mulusalan bil- man heyeti nezdinde derhal teşebblise 

uğradıkları zayiatın en mühimmini kay ... 
dederck 14 tayyare kaybetmişlerdir. 
Diğer 23 tayyareleri de o kadar hasara• 
ta uğratılmıştır ki üslerine avdet ede· 
bilmiş olmaları pek az muhtemeldir. 

ALMANLARA GöRE 
Roma 11 (ö.R\ - Alman tebliği Manş 

kanalında bir İngiliz vapur kafilesine 
taarruz eden Alman tayyarelerinin bir 
kruvazörle 21 bin tonluk dört vapur ba
tırdıklarını bildirmistir. lngilizler 10, 
Almanlar 4 tayyare kaybetmişlerdir. 
Diğer bir Alman tehliğine göre Nor

ve<;te Stovangere taarruz teşebbüsünde 
bulunan 26 İngiliz tayyaresi düsürül
müştür. Fransada Amyens hava meyda
nına taarruz etmek istiyen 7 İngiliz tay
yaresi hava daf; balaryaları tarafından 
tardedilmiş ve Alman avcı tayyarelud 
bunları takip ederek yedisini de düşür· 
müşlerdir. 

MALTA YA YAPILAN Htl'CUM 
Londra 11 (ö.R) - Malta üzer ine 

muvaffakıyetsiz bir İtalyan hava taar• 
ruzunda en az iki d~n tayyaresi talı• 


