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Altı aylık........ 750 1650 
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• 940 Nüfus Sayımı 
Milletimizin ileri atılrnalariyle dolu olan, ya

sama kudret ve hakkını dünyaya tanıtan bir 
dzvirde yaşıyoruz. 
İnkişı:ıflanmızın ölçülmesi için içinde bulun

duğunıuıı:, üzerinde ehemmiyetle duracağımız 
islerden birisi de muhakknl; ki 

20 i LK TESHİN PAZARA 
YAPJLACAK OLAN GEI\1EL nüfus sayımıdır 

Başvekftlet istatistik umum mildürlüğil 

1 
!Hin milndPr<'Catından gazetemiz mesuliyet kabul etmez Ciimhuriycfüı ve Ciimhııriyet eserinin bekçisi, sabahları çıkar siyaııi gazetedir YENi ASIR matbaasında basılmıştır 

Bü il t isi H.. üme Tam 
itimadını Bir Defa Daha Teyit Etti 

......................... Başvekilin Dünkü Mühim Nutku ........................ . 

Her şe)~e acmen Türkiye yakın 
r t ·keye maruz görünm·yor, 

MiistcıkıL grup reisi Rana Tarlıcın Biiyiik Millet Mecltst toplantı halinde Başvekil nutuk söyliyor 

•• bir Heyecanlı gun 
~--~~---------x•x------------------.. 

Müstakil grup reisi ve meb'uslar 
mecliste hükümete itimat 

beyan ede nutuklar söylediler 
----------x~x------------

Ankarn. 12 (Hll'm ,i) - Ankara bu- heyanahm dinlemek iizere binlerce halk 
gün :, inl' çok he' ccanh winlerindcn bi- rad:, l ının hasında 'c şehirdeki ho
rini ~ :ı :ııa tır. Bas\ e! .. il Refi~ Sa~ dn- pıırlörlcrin <•tr::ıfı:ıda toplanmışlardı .. 
mm Bü Millet 1\.edi-;iml~ l !!rİcİ 'a· llas\ ckilimi:dn bel anrıtı hoparförlcr 
zb et hal 'u:uln he:, rumtta b ıluı.acnğı clra(ında halk tnrafından tla bir çok 
a'.\ i oh.n :ı Jınbcr büytik l;ir nl .. kıı ll~ an- defpfor siddctlc aUuşlarımıştır. 

d r nıs. Meclis samiin Iocnları erkenden Be~ nnat sehrimızdc biiyiik bir mem· 
dol 'nruhmıştur. nunil et uyandımus umumi efkurn de· 

Sefirler<.•. de\ lct c:k::nına '~ ~amiinc rin bir jn irah \'enui tir. 
m:ıhsus loc::lar lunrahınç do!.ı idi. İSTANBULDA 

Sefirler locasmdn dost H miittcfik İstanbul, 12 (Telefonla) - Başveki-
inı;Itcren'n Ank:ır~· biiyük elçisi de lin nutku büyük bir heyecan içinde 
~crnlmı·t~. - SONU 4 ONCO SAHiFEDE -

Mebuslar sahırsıziıkla bmn ekili din-
i nıek için Yalctinrlen çok C\"\'cl sn1onu :•• •• • •• • •• • • •• • •• • • • .... 11 .... 11 • • • •• ...... 

doldurruu .. ıardı. : So etle 
Meclis binasının ctrarı binlerce halk • vy r 

ile doln idi .. --.--
Türkiyed~n arazi 
terkini istemediler 

Türkiyede Başvekilin Nutkundan işaretler: 

Refik Sa\·dam kiirsiiye ilerlerken da
kikalarca devam l'den siirekli alkışlar 
salonu çınlattı. Fotoğraf makineleri mi.i
ıemadiyen i ·liyor. müteaddit proj('k
Wrler salonu a~·dınJatıyordu. 

Bn '\'ekil nutkunu söylerken fotoftraf-
. t•ılarm ı:ctirdi!<leri biiyiik projekförlcr
den biri kontak yaparak ı>crdclerden 
birini tutu turdu .. Bir kaç mebus der
hal atcı i bastırdılar. Hariçten müdaha
leye liizum kalmadı. Bu hadise dolayı
si~·lc nutuk ii( dakika tevakkufa uğra
dı .. 

Tass Ajansı bu şayia· • 
Iarın yalan olduğunu 

bildiriyor ... ~------------------~*~·--------------------

* AncaJı 2'ürlı milletinin 
iradesi, BüyüJı Millet 
Meclisinin Jıararı 
lıiiJıimdir-. 

1 -- Bir ecnebi ajansı bir takım ecnebi gazetelerinin vesika neıriyatiyle beraber bu vesikalara <layanan 
yazılar yazmakta ve propagandalar yapılmaktadır. Bu vesikaların ne§ri Türk Milletini ve hükümetini en- Moskova 12 ( A.A) 

-ajansı bildiriyor: 
Tu 

diıeye dü§iirecek mahiyette değildir. 
2 - Bu veaikalara istinat ederek Türkiyeye samimiyetsizlik isnat edenlere ve Türk ricalini zedeleme

ğe uğrqanlara verilecek tek cevap: Nefretle bat çevirmek .•• Refik Sasdamın <ok «iize1 \ e çok tat
minkar olan şiizlcri meclisin i(inde ve 
dı ında uzun \'C siirekJi tezahürata 'e· 
sile te kil eyledi .. 

Yabancı matbuat son günler 
zarfında Sovyetler birliğinin Tür
kiyeye arazi terki talebinde bulu
nan bir ültimatom gönderdiğine 
dair kesif neıriyat yapmaktadır. 

-·HAKKIOCAKOGLlJ 

3 - Türkiye Ctimhuriyeti ricalinin kalkması, gitmesi, oturması, kalması ancak Millet Meclisinin kara
riyle olur. 

- .. 'fürkiye Büyük Millet Meclisi diin 
ogleden sonra tari'M kıymeti haiz ve 
çok heyecanlı bir celse akdetmiştir. Bu 
c~~sede iç ve dı PQlitikaınw iz.ah için 
kursüye gelen sayın Başvekilimiz Rcrik 
Saydam Türk milletinin hakiki ve sa
hlimi duygulannn terciiman olarak Av
rupa hadiselerinin vchameti ka~ısında 
Türkiyenin mevkiiııi her türlü şüphe '\'e 
tereddütlere meydan bırakmıyacak bir 
açıklıkla ifade evlc.miş, hararetli alkış
la:-' ~azhar olmustur. Sayın başvekili
nıız ıç ı>olitikadan bahsederken mem
leket dahilinde zikre değer hiç bir \"ak'a 
~lnıadığını şi.ikrnnla tebarüz ettirmiştir. 
k~et, Türkiyede \ ı•tandaşlar tam bir sii-

4 •• Türkiye cümhuriyetinin istiklaline ve Türk vatanının bütünlüğüne 
zarar verecek her hangi bir harekete karşı Türk milletinin vereceği ye· 

gane cevap silAha sarılmaktır •• 
5 - Yakın JUkla ıuJhun bozulmasına ve harp felaketinin buralara kadar yayılmasına hiç bir zaman 

Neticede Bii~ ilk Millet Meclisi aza
nın mc\'eudu olan 375 rel·lc ve tam bir 
ittifakla Refik Snydam hükiimetine iti
madını bildirdi. 

Tas ajansı bütün bu p.yialann 
uydurma olduğunu ve hakikate 
hiç bir suretle tekabül etmediğini 
beyana mezundur. taraftar olmadığımızı tekrar etmek isterim.» -NUTUK 2 inci SAHiFEDE--

SEHRİMİZDE 
Diin !'elırimizdc de Refik Sa~·damm ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Lebrön istifa ettirildi \ 

..........•..•..............................................•••. ~ ..••••••...........................••...................••.•....... 

~lngiliz kralı Majeste Corç'un yara-! 

. ~ ve huzur içinde i leriyle ve güçle
rıy e meş~ul olmaktadırlar. Vak'a dc
;,ccck hiç bir hareket mevcut değildir. 
b!'k."lt giii!siimiizii iftiharla kabartacak 

~---------------X.Y~--~~---------

Mareşal Peten 
diktatör oldu ~r '\'İıkıa vardır ki o da, Tiirk millcti

~1111 Milli Şefin ctııırındn tek insan gibi 
h0 P. anmış bulundui:,rıı ve çelik bir kale x.y.x 
alınde biitün tehlikeleri önlcmcğe ha- y • d J t h••k•• • • 

:rtoldui!udur. A il milletimizin hükii- enı ev e ve U umet reJSJ 
c c be lcdii?i sonsuz itimat ve emni-

Yet onu her fm hiikiimetin emrinde bu- d d b• t k •• J d• 
!~111.~ırıu~ktadıı Bu milli birlik ve bii- gece ra yo a lr fiU U SOY e J 
ı~ll (Uk dun İnkılau hareketlerimiz.in in- XvX • 
"ı a uıda l '- t' . . . d ... 
ikt ı· ' mem l'l\e ımızın ımarın 81 Londra 12 (ÖR) - Fransız Reısicüm- met göstermiyeceg·i muhakkaktır. Al-

ısac 1 kalkının d 1 "h' h' · l'ol asın a nası mu ıın ır huru B. Löbrön istifa ederek yerine man ve llalyan iddialarına göre Peten·, 
anl!ı b:r tchl" . 1 . d ran ız ev etının aşı unvanıy e are- Bitler ve Mussoliniyi taklit ftmesi zafer h 

0?nanıı a :\arın da muhtemel her 

1 

F d 1 . . b .. . 1 M 

hiivük ku\" ... t1•1i\etenınl .1 
ond enmkt~sın c en sal PC'tcn geçmiştir. Mareşal Petm ganaiminden kendilerini mahrum etmek 

1 •"' u c ece · ır. . k 
.. lı ı>olitikaınızu neline • Bu nokta Fr:ıns..ıda 12 eyalet tesıs ederek her eya- için yapılan bir hiledir. Almanya en-
ıızcr'ınd ı• .. e · 1 l t' b b · 1·· • t • d d' · l t • t kd' d F a sc-. c >n \'ekilimiz ısrarla ve ehem- e ın nşına ır ııa ıı umumı eyın c e- ısıy e uyuş ugu a ır e ransay :. 
ınk.!l~tle tnkip l'tti•·imiz si'-·asetten en cektir. Lavalin başvekil olacağı zanne- rcfsiz şartlar tahmil etmiyeceği hakkın-

uçul b' · .. " d'l kt d' d k' d' • · d'd F k t ır ınhirafınıız olmadığını bir ı me e ır. a ı vaa ıne ragmen şun ı en ransa-
•. errc <lalın arahnth• ifade buyurmus- Fransanın Alman ve 1talyan usulleri- nın yağmasına başlamıştır. Fransadaki 
a.ırdır B' d ·1· b' h"k" · t · b"t" d b · k" h at T" · . ız e ı u\c etmek iskriz ki ne uygun ır u umct tesıs e mcsıne u un nvar, eygır, umes ayvan ı 

l'1•1rk nulletinin "İarı verdiği sözden rnğmcn Almanyanın Fransaya merha- - SONU 4 ÜNCÜ SAIUFEDE -
ieo~memek, dostlarma \cfa ve taahhüt-
h'rmc ·ıdakat gô !ermektir Siivalye s f k d h 
~~c~il!cdti:z. s'.~ziimiız. namu~uı~uz ~·e 'ı n na ve za ere a ar arp 
eb'l n~ız ır. Soz Hrme'( için çok düşii- a 

1 rız 1-·•'' d' XvX--------------i ı · ... li:ııı '(.r ık ten onra onun .,. 
t.ı n~l:.ıı ;('~h n la kanımızı dahi al ıtmak-ı ş • 
ı , tll'ri 1 . cddut o tcrnıe~;z, Bu haki- } 
kılan lı::~~cl' tekru<" ettirme;!c mecbur 
Alm:ın a· .' lumumuzdur. D. N. B. 
lıarl'n T~a~sı uc kınınuz tarih'ndl'n iti
lhcbilmekr .- s~,~ct <lostlu~"'l.lllll torpil- yay 

( nıelı\ 'ı· ' 'k it d mu tcmirr . csı n n:ımı a ın a 
en teı,ır t b 1 .c-1 l" ınevzuda d" d ' a as :ım"l.ır.. >U 

lrlanda, 
arp ila ı 

ı an
etmiştir 

znket knid~~n . ~ k~~d~ttiğimiz gihi ne- Londra, 12 (ö.R) - Şimali lr
.. cr]' 1 .. crının u hın(' çıknral} de- 1 d h"' " et' b"r deklaArasyon J!;~ ı ıarıc"c \ckilinıiz. B Ş"k .. S an a mcum ı ı 
~~h:~un11~ta1hsı~n1 hiicuıııla~ t~v~ı c~~: neşrederek Jngilterc ile birlikte 

• 1 er a mrn'-·nsı 1 ı k' ve aynı safda müıı.terek düıı.mana 
~·<•n'ı 'l'" k' . " an aşı ıyor ı, v 
-' ur T~·e~·ı anlam kt · k h •ıA ·~· · b'ld' · memleket hal'n 1 ·d' 8

0 
a geç kal~n .hır arşı arp ı an ettıgmı ı ırmıf-

1 'c ır. nun tamtlıgı ım- t' 
Pnratorluk Tiirkivesi çoktan 1 'hl ır. 
Jı olm t B arı n ınn- Londra, 12 (A.A) - . lngilterenin 

h us u~. . tırnda, yani Türkiyede h k b' · d d ı 1 B 
şa. ı lar hakım dcj?ildir. Yegane ha"kı'- arp a ınesın e ev et nazırı o an . 
nııyet T" k · . . . Arthur Green Vood Royter Ajanımm 
nii~ "k ,.~.~. mılletının ıradcsindedir. Parlamento muharririne dün alqam fUD· 
d · 'U •• 1 et eı·lisinin kararlarında-
ır .. Sa~a~oi{lu bu ıradenin emrinde en- lan bevan etmiıtir: 

hşan durüst ba~ırı.:tli vatanse\'er bir Matliio olan milletlere bürrivet1eri 
devlet adamı. bir Tiirk çocuiFud iade edilinceye kadar bizzat kendi hür-
ş h "' ur. ' ' • k · -"-'il • b'~1 u "'e~ a u srılı iyeli :rıpratabilmek rıyetımız ta vıve eu m" uıanuncaya 

meınlekı•tlerc f~t tohumu saçmak Al-j kadar tııtvaşa devam edeceğiz. Fransa-
- SONU 2 fNcı ~ı\Utn:nl!: - - SONU 4. ÜNCti SAHiFEDE -

Bohemya ve 
Moravyada 
hadiseler -·---Londr.ı 12 (Ö.R) - Çekoslovakyanın 

Boheınyn ve Moravya eyaletlerinde kar
gaşalıklar vuku bulduğu Alman resmi 
tebliğiyle teylt olunmuştur. ,Alman teb
liğine nazaran umumi emniyete karşı 
çalıştıklarına şüphe hasıl olan ·.teşkilat 
arasında yapılan araştırmalar:».~!icesin· 
de bir çok §ahıslar tevkif eıdl1rhift1r. 

1 landığı haberi tamamen yalandır 
. . 
~ 

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

Nevyork, 12 (Ö.R) - Londradan bildiriliyor : İyi ha- dan aynlmı.ş bulunuyordu. 
her ulan f.1giliz mahfillerinde bir hava bombardımanı Buna mukabil B . Vinston Çörçil dün İngiltcremn cc
esnasındn Kral Altıncı Corca hemen hemen isabet vaki nubu ş:ırki sahilini Almanların buralarını mütemadiyen 
olduğu \•eyn yarnlandığı hakkındaki haberin mübalagalı bombardıınan ettikleri hakkındaki işnrn rağmen ziyaret 
olduğu anlaşılmıştır. Kral filhakiku İngilterenin cenup etmiştir. Bu ziyaret esnasında Almaıı tayyareleri bomba
sahilindc müstem!ckc kıtalannı ziyaret etmişse de altı lannı bn akınağa başlamışlardır. Başvekil bombardıman 
temınuzd::ı diisnu n taarruz.lan baslarnazclan evvel bura- bitincive kadar bir siocrde askerlerlt· beraber kalmı!':'tır. 

·····························································································································'"····· 

Havalarda hareketli bir gün 

lngiliz filosunun hava kuvve~leri i§tırakiı;.c yaptı klan harckcittaıı gii :::el bır göriinü_ş 
Ne ... york 12 (ö.R) - İngiliz sahille- nin .bombardımanına bazı ln~iliz harp cenubu garbisinde iki şehirde oldukça 

rinde hava harbı mütemadiyen devşm gemilerinin de iştirak ettiği kaydedil- hasarat vardır. Bunların birinde 14 ölll 
etmektedir. 1ngili7Jer Fransız sahilleri- mekteclir. : ve 47 yaralı kaydedilmiştir. Dün sabah
ne karşı m'U.kabil taarruzlarda., bulunu- DUn mevcut intiba çoktanberi beklen-

1 
tanberi en az 22 İngiliz ı.ivili öldürül

yorlar. İngiliz sahilleriQdeki. seyircil'tl' mektc olan topyekôn hava harbının baş- müştür. İngiliz tayyareleri mütekabilen 
bülUn _gece Fransız ~ahillerinden müthiş lamış olduğu merkezindedir. Geçen ge- Fransız sahiline taarruı.lar yapmışlar 
infi]ftk ııeSleri duyulduğunu bildiriyor- ce Alman tayyareleri çok şiddetli hü- l ve Jngiliz bombardıman tayyareleri ln-
lar. Bazı elgraflarda Alman mevkileri- cumlarda 'bulunmuılardır. lngilteTenin - SONU 2 iNct SA.llİFEDE -



SAHiFE 2 

Başvekilin utku 
~~~-~--~-x•x 

nkara, 12 (AA) - Başvekil Dr. ancak omm: ,.ihi,,ı.. tekemmül eda. 
Rdik Sayd m dün c H Partisi meclis TORKiYEYi iDARE 
•rubund harici oıyas~t hakkında V'f· EDENLERİN BiR 
dikleri izahattan sonra bu -n de Büyük 
Millet Meclisi kursti•iinden aynı e. a•lu PROGRAMI VARDIR 
dahilind~ a iıdaki bı-yanattıt bulun- ikinci nolda da bugünkl Türk siya-
n1u latdtr 

Sayın arkada!-!larun: 
A nupanm içinde bulunduğu vaziyd 

ve buna kartı Türkiye Ciimburiyetinin 
aldığı siyasi tedbirler hakkında vakit 
vakit yüksek huzurunuzda ve bazan da 
radyo ile beyanat yaparak Türk mille
tini ten't'İr etmek Cümburiyet bükümeti
nin batlıca vuifelerinden biridir. Bu
gün de yine bu ınUsadla huzurunuza 
geliyoruz. Eaıumı yalnız harici mesele
ler teıkil edecektir. Çünkü Türkiye 
Cümburiyeti hudutları dahilinde .iıe 
arzetmeğe değer her hanııi bir hadise 
ve vak'a yoktur. Türk maıeti vakur, 
sakin gÜnc!elik iıleriyle uğraşmakta ve 
Milli Şefin etrafında tdı vücut olank 
sımsıkı durmakta ve Cümburiyet hükü
metine en yüksek itimadını ber hareke
tiyle ve çalışmaıı i1e göstermektedir. 
( ıiddetli alk~lar.) 

HOKUMETiN SiY ASETI 
Sayın arkadaşlanm; 

Cümhuriyet bükümeti sizlerin de yük
sek tasvibine mazhar olan ı.iyasi yol\lll
da hic .--kazm ilııtiyatla yüriiınekte
dir. Türk vatanının selimetini ve Türk 
millett'lin refalmu konmtağa matuf olan 
tedbirlerimiz, emniyetle söylivebilirim 
ki, mü.,.J.ülitsl1' yürümekte ve Türk Ya· 

landllfl oqe ve imanla dolu gogııunu 
kabartarak vazifeye ko..,.alctadır. 

si ricalinin vasfr hekkmda ,._ı" -18-
mat sahihi olmaktır. BugİİD Ü Türk si
yasi. ricali ıu Teya bu devlet politikasını 
takip eden ve onunla öğünen cinsten 
İn5anlar değildir. Türkiyeyi idare eden
lerin veya idattaiae çainlanlann yalnız 
bir vasfı ve bir programı vardır. Her İf
de evveli. Türkün menfaati, Türkiye 
Cümhuriydinin selimeıi, buuun yanın
da bu menfaat ve sdimete uygun relen 
dostluklar. 

f~te sayın arkadaşlarım bütün bu 
propa.gandalarda eksik düşünülen bun
lardır. 

TORKtYENiN V AZiYETi 
NE OLACAK? 

Şimdi. cbugiin Avrupan•n icin<le 
yuvarlandığı bu hal kar~ı.-,ında Türliye
nin \'aziyeti ne olacak> dive dü!':iünen
lere cevap vereceğim. 

Türkiyr dostluklarına sadık, kendi is
tiklii.l ve hüTTiyetini miıdafa..ıya karar 
vermiş, tt-1'. bir vücut halinde vukuata 
intızar etm~ktedir. Biz hiç bir zaman ne 
tahrik ne rk kom~ulanmlZa taama clü ·ü 
nüyoruz. Komşularımızın da a~·nı hissi
yat da olduklatının bariz delillerini 
mt-mnı:ınİ}·etle görmelteyiz. )'gilnc ı.1a
ycmiz vatanımızın n1ahfuziyeti ve n1ille
ti.mizin sl'liımetl ve vikayesidir_ 

T'Urkiye Cümhuriyeti hüküm--ti Rüyük 
ft1ecliiten aldığı direktif dair("9İnde ça
lışmakta. arzettiğim esa9lar üzeıindc 

NE.ŞRED1LEN VESiKALAR •on derecede haıııoas bulunmakta ve ırü-
Saym arkadaşlarım; nüa kapfarına a-öre tedbirlerini almak-
Soıt ıriinlenn hidiaatı arasuıda d ikkat tatlır. 

D&Drmızı çektiğİne fliphe etm"'Cliiim 1 )..fiikün1etiniz o kanaattedir kı. tin1-
bir tanesinden balıısedece;;,n. Bir rc-1 dıve kadar aldıi(ı tedbirlerle bir çok 
nebi Ajansı bir takım ecnebi gazetele- vokalann tahaddüsüne tekaddüm etmiş 
rinde vesika Defl"'İyatiyle l.ıeraber bu ve- ve mcmlek.eti.n varlıiı nı müdafıı.adan 
sikalara dayanan yazılar yazılmakta ve ibaret olan ba yolda yürümt-kte kati)--et~ 
propaıandalar yapılmktadır. Vesılc~la- le mı.rm bulunmu~r. 
nn doinı veya yanlıs "°'" Tiirk mi!Je-
tini ,,.., bülriimetini hiç ı.;,. YeÇhae .... di- TEHLiKEYE MAR UZ 
t<Y• düoürec:ek mahiyett~ değildft._ Hü- OEGtLIZ 
lriiırnetinb ~ temenni ediyor ki bo .-e- Dünyanın bu kararsı:ı veziyetine rağ-
ııikalar tahrife uğramadan n•edilsin.

1 

men memleketimiz yakın bir tehlilıeve 
Çünkü dürüst Ye açık siyuotimizden marvz zörij,.memekte ve bütün de•let
emin olduğumuz için neşn:dilecek her !eri~ ve alelhusus kom~ularivle İyi mü
banıri bir vesika bu dürüst aiyasete yeni l naaebetleri idame hususundaki anr-i"de 
deliller ilave.inden başka netice ver- herdeYam buJm,moı..adır. Türkiye Ciim-
mez. hurive'"İnin istiklaline ve Türk vataru-

TÜRK RICAUNi 1 non biitüniüiiine zarar verec:<-k ber ban-
ZEDELEMEGE ı-i b;~. hare~ete ı...rp Tü.rk. ~;lktinh ve-
Uô.RAŞANLAR ı receıı yeııane ceırao; S~a sanluuık 

ve aoouna kadar vatant mudafaa etmek 
Fakat bu vesilalara i.ıinad ecl~rek ola•.aldır 

Türkiyeye ~~ ianad eden- ! Bunu bu ıekilde ıebarWı ettİt'dikten 
!ere ve bu arada hiç bır zaman rn•ksat-ı sonra yakm -lda ııullnm bcmılmasma 
~· ~id~ olmıyacafını , biJdjl..leri ve b..,.p felikrtinin buralara kadar y•
Türlc rıcal~· zedelemeye ugraaanlara yılmasma hic bir zaman taraftar olma
veril~ bir tek cevap vardır: NeheUe 1 dıvıınızı ve h~üne kadar da hu malı
Mt çevınnek.. saıla çoılıtaea~ bir kttre daha tek-

rar et-ı. isterim. 
ONLARIN j' Savın arbdaşlanm. 
CJNUITUKLARI NOKTA Öyle z•nnediyorum IU hukumeum;nn 
S.vm arkadl's]anm; . takip ettiği aiyaar:t .. :tin kendi!Ünr. v~Tdi-
T"u..ıôyeye iııtinatlarda bulunarak tesir I ğiniz direktife mutahılr.ıır. Bunun övle 

yaDma!c utevenlerin unuttuklan J.i.inci olup olmadığını reyleriııizl~ izhar bu
nokta bcıJ.ünkii Tiirkiyenin ölınin. ve '. yurmnnızı rica ediyorum. J-lülc:üm..-tjnize 
(Ürümüş o~manlı lml)Uatorlu~ olma- ' itimad ı!Östcrccek olursanız o çak ağır 
dığıdrr. O ~erde bo ııiJ.; ımı.,. mu- olan işlcrindr daha "'°"' ile çal mak 
harrildenne fa;de verirdi. Fakat ı..,,.;m.. kuvvet n l:udr<"lİnİ bnlacakhr.~ 

kü Türkiye ondan çok uzak ve ~ok ileri- ı 
ye doğru vo1 a.1m1 ş bir mevcudiyettir. } 
Pek İyi bilirsiniz ki biiıiin bir husumet 

k :--s.~ ·'er'--- · \ 

cihanı h.aı~it k.öhne lmp~~lorluk ra•latı- 536 dog"' umlular 
mmda "lirakiyle Alaturke kartı koy-
mak istediler ve Türk milletine yalnızı Son yok lamaya 
onu bırakırsa kartulacağmı söylediler. • 
Fakat Türk milleti onu tuttu onun ta- Cagırıfıyor ... ' . . . . 
rafını tuttu, öte~ileri reddeti. Neticede IZMIR ASKERLiK ŞUBESi. •DEN 
malum bütün varlığı ile bür ve miiota- Yerli 336 dof(uııılulann son yoklama-
kil Tü.rk milleti bwriin bu l<iiraüden ber •• 20 temmuz S40 günü biteceğinden bu 
an-o söyliyebiliyona o mücadele- doğumluların '!Uhe:re hemen müracaat
nin eoeidir _ Binaenaleyh Türkiye Cüm- 1 !eri .• Gelmedikleri takdirde baklarında 
huriyeti ricalinin kallımau. ııitmui, 1 kaçak mwımelesi U.tbik olunacağı ehem
oturmau, kalması aacaJı: Türkiye Bö- mivetle rica olunur. 
yük Millet MeclisinS, karariyle olar, 

ÇEŞME 

Rasim Palas oteli 
VE 

YENiDEN rEFRİŞ VE r ANZDI EDiLEN 

lstanbul Oteli 
ı rEMMVZ PAZARrESİ GVllV AÇILDI 

' " DEMiR MASKE 
(lKJNCl KJSJM) - 219 

Faribol hiddetinden yerinde duramıyor
<lıJ_ Rozarj darbeye şiddetli darbelerle 
mukabele elmek azmini göstermekte idi_ 

Bu sırada bir mucize hq gô terdi. 
J an Kavalyenin ayaj!ının kayma..ı onu 
nıuhakkak bir ölümden kurtardı. Zira 
o yere du,erlı:en h""mmın kılıneı ~ı 
iizerinden bo~luğa gitmiş bulunuyordu. 
Jan Kavalye bir hamlede ayağa kalktı, 
Rozarjın boğazına atıldı, lırnaklarinı 
boynuna geçirdi. Kılıncını hançer gibi 
kullanarak düsnıanının i~ini bitirmek 
ilzr.e idi ki kapı vuruld~. 

R.narj hu vaziyeti!' silahını kullana
mıyacağını anlamıştı. Her 'eyin mahvol
duğunu ~~rnerek hir sevki tabii ile 
haykırdı: 

- Benim, benim. 
Kapı daha şıdd:tle vuruluyordu. Ro-

zarj bu defa: 
- imdat, beni kurtarınız. diyebildi. 
Dışarıdan bir ses duyuldu: 
- Kral namına emrediyorum. ~u ka

pıyı 'açınu_ 

Rozarj artık ümitleıımişlL 
- Hele şükür imdadıma yetiştiler. 

Dilencinin piçi. hakaretlerini pahalı ödi
yecel<sin. 

Ja:ı Kavalre soğukkanlılıkla muka
bele elti: 

- Se-nl kral naınına kurtantUJ·a ge
l nler çok ı;eç kaldılar Zira ben seni 
babaın namına ül<lürcceğin1. 

Kılıncını Rozarjın gö~üne adamakıl
lı sapladı. Rozarj elindeki siliıhı bırak
tı. A i!zından köpükler gelfyor, gül!sün
dcn kan fı kınyonJu. 

J&., Kavalye ini ika.,., . . .,! ak!,, mü-

'f"f!;NI AStK emınuz cumarlesı 

--*--
Toptan 

tesbit 
f iatleri 
edildi -·-Dun sa.c.t 16 da ıuauııauıra ithalatc,;ı-

1~ birliti idar~ heyeti, birlikler bina
sında uzun süren bır toplantıdan sonra 
muhtelif ithalat t' ra.,.ının ıoptan 'c ya
rı toptan fiatlerınl te5bit l'tınistir.. Bu 
!iat leri RÖSlercıı hıı· liste vilayet fiat 
mürakabe komisyc.r.u rcısl.iğine Yerile
cek. bir •Urcti de f,mir ıe,Jôlatlandı:rma 
has knrıtrolörlüğü '-asıta·~yle Ticaret 
wkblctine gönderilecektir 

Öğrc·ndigimize J!l'rc, birlik id re he .. 
yetinin İzmir icu> kararlaştırdığı ıtha-
15t eşyası fiatlerı. İstanbul fiatlcrindeıı 
yüksek dcğildır. Yakında perakeııd ci
lerin de fiatlcri ıesbit edilecek ve biliı
har<:> vekiılc·t. itr.aliıt esyasının satış fi
c,,tJcrini tcsbı~ c.vHv<:ceklir. Bu fiatlerden 
yükseı::e k;ıt'iven &;tıs yopılamıyacaktır. _ .. _ 
Buğday ve Arpa 
İhracat nizamnamesi 
hiilıümleri $imdilifı 
tatbilı edilmiyecelt 
15 temmuz tarihine rastlıyan pazarte

si ııünü meriyel mcvkiine- girecek olan 
buğday ve arpa ıhracatmın mürakahe
'İne dair ııizamname hükümlerinin, ah
'ali hazıra dolayısiyle tatbikinin tehiri 
ve mezkür nizamnamelerin Ticaret ve
kaletince bir av eHel Resmi ıı:azete ile 
ilfuı edilmek suretiyle meriyet mevkiine 
koı>ulması Vekilkr Heyetince kabul 
edilmiştir. 

Bir genç Gediz
de boğuldu 

leneuıenin HisaT lık köyünde Pamuk 
&lanı ınevkiinde yıkanmak üzere Gediz 
nehrine giren Pamuk çapasında çalıştı
rılan ameleden Himmet adında 19 ya
. ında bir gene yüanek bilmedij':inden 
bo~ulınustur. Cesedi cıkarılmıştır 

E R 

1 
lnciraltı Seferleri 

bu hatta •• .__ugun öğleden sonra 
işlemiye başlıyo\" vapur 

İncıraltı Yapur !:t-lerleriııe bugünden edecektir Kar lyaka. Ahiancak ve Pa
it.ibaren baoı;lanacak \'e yaz tn.evsimi so- !"aporttan da akt..'lrma suretiyle İnciral
r.una kadar de,·am edecektir. Vapur se- tına ıtitmek mümkündür. İncirallından 
f"°Jct·i haftada iki p,ün. cuınartcsi ve son dönüş vapurbırı ka1aba1ık olacağın
pazar ı:ünlcri dev~m e<lt>C"(•ktir. Verilen dan t•n hü,-ük vapurlar tahsis t>dilecek
karara nazaran cumartesi günlt'ri öğle- · 
d 1 d 

tır .. 
en soııra ile sefer, pazar ,gün eri e iki- İnciraltı sefcrlcr.!ı:in ihdasına ınuka .. 

si sabah olmak üzer<.> he,er sefor yapı- bil K8r$1'·aka _ Konak aı·asmda sabah 
lacaitır. ' 

İncirdltı "'apur o;c:{erleri konaktan kal- saat ondan on ikiy~ kadar olan ara se
k.ıc.ık ve İuciraltı iskelesine konulan ferleri kısmen kaklınlmıştır. 
şatlara yanasacaktır. Bu tedbir, İnciral-' İnciralh pazar ~tini'"' ~ayet kalaba
tı iskelesi ikmal edılinciye kadar devam lık olmaktadır. 

Mühim bir lıonf erans 
Önümüzdeki pc:ııartesi günü saat 18 

de Müstahkem Mevki subaylarından B. 
Lütfü tarafından Halkevı salonunda 
• Paraşüll"; tayyarelerle lota indirme
ler me\•:ı:tılu cok kıymetli bir konfe
rans verilecektir_ Bu konferansa herkes 
c'avetlidir. l\:onferansın büyük bir ala
ka ile takip <'<lilecrğine süpbe yoktur. --·--ELEKTRİK TARİFESİ 

füektrik kilovat !arife komisyonu top
lantılarma de\'am eylemektedir. Şirke
tin mukavelenamcsine göre ücretlere 
bazı ilaveler yapılması icap eylemekte
dir. Komisyonun vereceği karar. tasdik 
icin hemen '·ekaIL!e gönderilecektir. -·--KÖYLERDE 

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

Denize düşen çocaJı 
Dün !i>abah Konek vapur iskelesinin 

demir parmaklıkl~n ~rinde oynıyan 
12 yaşında Hüseyın, ınüvazenesini kay
bederek denize dü~üş. yüzme bilıne
dli'tinden boğulmak üzere iken bir k:ı
yıkcı tarafından kurtarılmıştır --·--MERSİNLİ OCAOININ 
SVNNET TÖRENİ 
C. H. P. Mersinli ocağı binasında pa

zar günü saat on dörtte Mersinlide oün
net çağındaki c;ocuklann sünnet tören
leri icra edilecektir. --·--Atın telımesi ile öldü 

Ödemi$in Yeni ~ehir köyünde Yunus 
karısı 60 yaşında Bn. Fatma tarlada ça
lışbğı sırada Mustafa Kırıkçıya ait abn 

Bornova nahiye müdürü Enver Saat- ipini cözmelt: istemiş, hayvanın attığı 
çı oiilu. belediye reisi Etem P ekin ve hir tekme ile fena halde ~ dil
Parü idare heyeti izaLarı Pınarbaşı, şüp bayılmıştır. Zavallı kadının öldüğü 
Isıklar ve Doğanlar köylerinde paraşüt anlaşılmıştır. 

•-e paraşütçülerden korunma mevzulu -·-
~avet müfit konferanslar venııişlerdir.. Bir ı.- ~-alandı 
Köylüler hu konfeTansları büyük alfu ~~· Jl'-
ile dinlemişlerdir. Dün gümrük antrepolan önünde bir 

K 
" 

ı.s. .. "'nd kaza olmııştur. 
. IS Cl1IÇ uc yaza en Hiisey:in adında bir hamal, büyük bir 
Ödemiste Hilmi Borazan adında bir kumaş halyaSIDI kaldmnak istemiş. ağır 

soför, tanmmıs hdınlardan Paldzenin yüke tahammül edemiyerek dil.şmilş, 
oda"na gitmi$, orada rastladığı KAzım balyanın altında losmen ezilmiştir. Ya
adında bir sahsı kıskançlıkla viizünden rah imdat otomobiliyle hastaneye kaldı-
hıcakla yaralamıştır. nlarak tedavi altına alınmıştır. 

Türkiyede 
--*--

AncaJı Tii1<1ı milletinin 
iradesi, Büyüfı MiHC?t 
Mecli&inin lıararı 
hakimdir ... -·-- BASTARAFI 1 İ!"Cİ SAHİFEDE -

uıan ı>olitikn.-.111111 !"On günlerde kullaıı .. 
dı~ı ıni.ihim bir sil3.htır. Uikin Türkiye 
böyle sili\hların ı. .... ir yapacağı memle
ket ohu.aktan C'Okt;.ııı çıkıuı~hr. 

filhakika "Uitlcr bana dedi ki• kita
bında AJnıan FührL•rinin bazı iddialann· 
dan balısedilmekkdir : 

Bitler. meınlehtleri i(indcn fethet
ınenin rok kola~· olduğuna inanmıştır .. 
llcr ıucınleke-ttc insanların zaii( duya
eakları ihtirnslarlnı tohrik ~·olu onllll 
bu mevzuda ınuv::.ffakı'.'·ct qrnnı teskil 
C)"lemcktedir. 
Bununla beraber kat'iyetle beyan cdc

hHiriz ki Hiller bn prensibini Türkiyc
de de tatbik etmek sevdasına kapılacak 
olu"'a hayal sukutuyle karsıla'j8rağın
da ~iiı>he yoktur. Türkiye cün1huriyeti 
yep ~·eni prensipleri iman haline koy
mu; bir memkkcttir. Burada harici tah
rikiıt hic hir tesir uyandıramaz. Çünkii 
harici tahrik.:ita kapıhnanın cok ncı ne
ticelerini eckmis. Lu ıı~urda istiklali
mizi kaybetm<k tehlikesine marıız kal
mış bir milletiz. Yakın ve uzak mazinlıı 
tccriib('leri en hiiJii~iimiizden, en kü
tiii'iin1üzc kadar hepinıiz için kBfi bir 
ders te,kil e.,lemi~tir. Gözlerimiz ve ku
laklarımız harice karsı kapalıdır. 

Yalnız bir yeri giiri.i~·oruz : ııAnka· 
rayı .. • 
Yalnız bir 

rD), ..• 
:\·eri din1iyoruz: •Anka .. 

Türk milletinin ha) a t ve istiklali ora
dan doğdu, oradan kuwet b uldu_ Yıne 
oradan ebedi olacaktır. İşte Türk mil
letinin dini ve imanı budur. Ba inanış
la Milli Şefimize, Refik Saydam hükü
metine sını sıkı sarılmış hulwıuyonız .• 
On1ann eıt küçük bir işareti bütüıı m.il
leti kayıtsız ve 'llrtsız ayaklandımuya 
kilidir. 

Ba$vekilimizio bizi heyecaua düşüren 
memlekete ferahlık ~ cliier bir te
minatı da biitiin devletlerle, billuıssa 
komşularımızla öteden lı4'ri devam ede 
gelen dostluk mü nasebetlerinin tabii 
seyrin.ıe kun·etini muhafaza etmekte 
bulunmasıdır. Ne Fransıınm teslim elu
u İnıriliz dostla~u, iıWitere ile •ra
mızdaki karşılıklı yardım taahhütlerini 

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

sarsınıs ve ne de D. N. B. ajansı vasıta
siyle yapılan Alınan tahrikatı Sovyet
lerle aramızda me\cut kara gün dostlu
ğunun samimiyetini haleldar edebilmiş
tir. Mana ve nıeibwnları ayrı ayn bu
lunmuş olsa dahi Tiirki)e dürüst, sa
mimi ve a~ık PoJit;kasiyle bu iki dost-
1 ııi!:ıı telif iınlcinlarmı daima ltulmaı ve 
muhafaza eylemiştir. 

Havalarda hareketli bir •• 
~un Ankara radyosu 

---ı;;..---

23 Almanlar 'bir günde 
tayyare kayb·etmişlerdir 

B V G V N 
7.30 Program. 7.35 Müzik 8.00 Ajans ha
berleri. 8.10 E7 lu!dını - Yemek listesi 
8.20 - 8.30 lııliDik (pl) 13.30 Program 
13.35 Müzik 13.50 Ajans haberleri 14.05 
Müzik 14.20 Müzik : Riyaseticüınhur 
bandosu 15.30 Müzik : Caz.hand (pi.) 
18.00 l'roRram 18.0f. Müzik 18.30 Müzik 
19.15 Müzik 19.35 Müzik : Türküler .... 
19.45 Ajans haberltri 20.00 Müzik: Fa
sıl heyeti 20.30 Konuşma (Günün ınese
lelerj) 20.50 Müzik : Saz eserleri 21.00 
Müzik 2L 15 Müzik : Gitar Havaiyan~. 
21.30 Konıışma (Radyo ı:;ızetesi) 2L45 
l\Iüzik : Radyo salon orkestrası 22.50 
Aians haberleri, 22.50 Müzik 22.50 Ko
nu~a (Ecnebi dillerde 23.10 Müzik : 

İstikbalde de hu dostlukları muhafa
zaya itina ~österccektir. 
Sayın başvekilimiz.in bu husustaki 

delillere dayanan tmıinntı gönüllerimi
ze bii)iik bir insir.:Jh l"ermistir.. Buna 
iliYefen Tas ajansımn lıir tehliii de D. 
N. B. nin ~yretlerinin Türk - Sovyet 
dostlu~ iizerind~ hk bir tt.ir nyan
ılınnadtiını te.vit eylem;,, bnlımttyor. 
Biz bu neticenin en kııı:ı bir zamandı 
te.-eDi ed~ni son halta i~indeki ne<ı
rivatımızda kuvn•tle lebarü~ ettirmeğe 
(llhşmıstık. Iliidi,..,Jer tahminlerimizde 
ı.ldanmadıi;ınızı ~östermeklediT. Esa
sen ha•ka türlü de olamazdı. İfsat ve 
tezvirat değil, samimiyet \'e dürüstlük 
~!ebe çalacaktı. Nitekim öyle oldu. 
Daima da öyle olacaktır. 

- HAŞTARı\fl 1 İ.'llfi SAHİfl:JJE -

gilterey i ıslila le 1'bbüsü için hazırlın
n111 tahşidatt hombard:ınan ctınişlerdir. 

tng-Hiz hava nezaretinin tebli~ne na .. 
zararı harbın i~tıdasıncl:ınberi lngilt.ere 
iizerine' yapılan Alman la:ırruılarında 
J 76 Alman tayvare<i diişürülmü tür. 
Bunların 99 u 19 Hazimndanbcri düşü
rülen tayyarelerdir. Diğer bir çok tay
yareler de o kadar külli has:ıra uğramış
lardır ki u~ıerine dönen1edikleri muhte
meldir. 

Londra 12 (ö_R) - lngıliz .ahilleTine 
karşı taarru1Jarda Almlnların uğradık
lan zayiat giıtikç~ artmaktadır. Dünkü 
~ün Alman hava kuvvetleri için en ta
lisiz bic l!lin olmuştur. !ngiliz sahilleri 
üzerinde 23 Alman tayyaresi düşürül
müş ve bir çokları ağır hasarata u~ra
mı.şlardır. Dünkci hava ınubareheb'inde 
dört İngiliz avcı ta~·yaresi düşürüln1üş
se de pilotludan ilcisi kurtarılm1'!ır. 
Buııün de bu saate kadar bes Alman 
tayyaresi düşürülmüştür. Dün Britanya 
bombardıman tayyareleri Fransa ve 
Hollandadaki Alınan lavyare meydan
lar. kanallar ve demiryolları gibi asken 
hede.flere taarruz l!'tmişlerdir. für İn1'i
liz bombardıman tayyaresi kayıptır. Bu 
laarnızlardan birisi Bulonya tayyare 
meydanına karşı yapılmıştır. Burada 
Alman dali bataryaları tamamen gafil 
avlanarak yerde bulunan beş tayyare 
tamamen imha edilmiş ve bir çokları 
ağır hasarata uğratılmıştır. Fransada 
SentomeT ve Amyens tayyare mc•ydan-

tevellit bır kalp istirahatiyle kılın~ıru 
eline alarak kapıyı açtı. Karşısında du
ran adama yerde yatan ce'ledi göstere
r~k: 

- Eğt!r bu a.daııu arıyor.;anı1:, cese
dini kaldırabilirsiniz, dedi. 

Otel salonuna giren süvari kralın si
IA!ışör ünilonruısını taşıyordu_ Cesede 
lilr:ayt bir nazar atfetti, yalnız herifin 
göğsündeki yaraya hayran olmu u: 

- Güzel bir kılınç darbesi, dooL Bu 
darbeyi nasıl yapabildiğinizi öğrenmek 
isterdim. Sizi tebrik ederim, m&yö is
minizi öğrenebilir miyiın? 

- lsmim Jan Kavalye .. 
- Şu yerde yatan adam ..kın benlın 

aradığım adam olmasın. 
- Siz kimi arıyordunuz" 
- Mösyö Farihol. 
Köşede bu muhavereyi dikkatle din

liyen Faribol ortaya atıldı: 
- Faribol hf'nim. beni mi i<tiyor5u

nuz, dedi. 
- Ne güzel tesadüf, evet sizi. Çok ~ü

kür ki yerde yatan siz değilsiniz. Öyle 
ol.sr.rdı, bana verilen mektubu kime ve
recektim. 

-BiTMEDi-

!arına ltaqı Ça11amba günü gündüzün 
yapılan taarruzlarda beş Britanya bom
badıınaıı tayyaresi kaybolmuştur 

Lundra 12 (ö.R) - Buraya gelen ha
berlere nazaran Almanya ve ltalya ara
sında hudut teşkil eden Brenner geçit 
yolu Britanya tan·arelai tarafından 
bombalarla ciddi hasarata uğratılmış ve 
mün:ıkalnt kesilmiştir 

Londra 12 (A.A) - Hava ••e anava
tan emniyet nezaretlerinin tebliği: 
Düşman tayyareleri dün a4am tngil

te-renin cC'nup sahili boyunca şehirle'I'e 
hücum yapınışlardLr. Atılan bombalar 
bazı binalarda hasara sebebiyet vermiş
Ur. Bir miktar yaralı ve bir kaç ölü var
dtr. Bu harekat esnasında ceman dört 
avcı tayyaresi kaybetıik. Bunlardan iki
sinin mürettebatı sağ .-., salimdir 

Cazbant (pi.) 23.25 - 23.30 Yarınki prog
raın ve kapanış .. --·--yalan haberler 

Londra, 12 (Ö.R) - Filistinin içinde 
ve dL<mıda vasi arazinin yahudilere dev
ri maksadlyle Britanya ve yahudi teş
kilatı arasında yapılan anlaşmayı pro
testo için Kudüs hükilmet binasına bir 
bomba atıldığı hakkında Alman ve İtal
yan radyolarının verdikleri haberler 
baştan aşağı uydurmadır. Son zaman
larda böyle bir vak'a olmadığı gibi böy
le bir muahede de mevcut deRildir. 

HAKKI OCAKOOLV --·--
Otobüste yaralanma •• 
Karantinada bindiği otobüsten kolu

nun dirseiıini pençereden dışarı çıkaran 
Likari kızı 24 yaşında Polinkarinin kır 
!una bir tramvay çarpmış. kızın kolunu 
kırınıshr .. Yaralı memleket hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Avcı hava kuvvetforimizin harekete 
g~ıniş ve düşmana ağır zayiat verdiril
miştir. Dün ve evvelki gün sahillt!rirniı 
civarında vukua gelen harekatta 22 düş
man tayyaresinin tahrip edilmiş olduğu
nu bugün kat'i surette bildirebiliriz. 

, - ~ 

ELHAMRA Sinemasında 
Diğer bir çok dW,ınan tayyare•i o de

rece ağır surette hasara uğrablmışlır ki 
bunlann üslerine dönmüş olabilmeleri 
imkiınsız ~örülmektedir. 

1-
BUGÜN 2 HARİKULADE FİLTht BİRDEN 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

TARZAN ve OGLU --·-- 2- Ş İR L E Y 

BAGLARDA ZARAR KÜCÜK PRENSES Evvelki AÜD İzmir ve civarına düşen 
yağmurlar ba.iilarda tekrar hastalık ıeh
likesi yaralnuştır Baii1ar ilaclanmakta
dır. 

SEANSLAR : TARZAN : 3.30 - G.45 - 10 .. ŞİRLE"V : 5 - s.:ıo DA .. 
Cumartesi ve Pa7.ar 12 - t .45 Te h~lar- Yalnız 12 diieııiuiıciıiuıiziıisıiEANiiiıiisimıııııiii"' 

::11:11111111::1; Cihan Hatun ı ıııııııııııııı:: -- -- -- -- --:: ------ Tefrika: 79 YAZAN: Curci Zeydan 
....... ------------------------------------istibdattan, şiddetten lezzet alan hu (Afşin) den intikam alınmasını da hoş 

kah~ ve cebbar adam birdenbire uslan- görilyordır . O i\nda biraderi (Saman) ı 
mıi, itaatim "lezzet almağa başlamıştı. da hatırladı. (Babek) i durdurarak: 
Ak.ıllı bir kadının akıl ve kalp tarikin- - Ben de sizden bir şey rica edec<'
den üslüpu hakimane ile erkek üzerine ğim. Müsaade eder nılsiniz? 
nüfuz vı> tesiri alelekser böyle rehaka- - Her ne ister isen icrasına hazırım. 
rane olur. Fakat bir kadın erkeğe hu gi- - İstediğim şey kardeşim (Saman) a 
bi :;eylcı·i kabul ettirmek için ınuilaka mütealliktir. Onu tanırsınız. Bana gaclrü 
muhabbet tarikinden gelmelidir. Kadın hiyanet ettiğini de hilirırlniz. Ondan in
cvvelcl kendini erkeğe sevdirınelidir. tikam alırunasını arzu et.ınem. Yalnız bu 
Onun kalbine malik olunca onu istedi- şchird= uzaklruıbrılmasını isterim. 
ği yola getirir. Lakin münasip olmıyan Çünkü onun burada vücudu bu ordu 
bir \•akılla erkeği tenkit tarikiyle ısla- için tehlike teşkil eder ... Katil ve~·a bap
ha kalkışır ise fenalıkla daha fazla ısrar solunmasına katiyen razı olmam. Yal
etrnesine sebep olur. nız şerrinden emin olmaklığınuz için 

(Cihan) ise (Babek) in tebdili ahlak buradan uzaklaştırılmasını arzu ede
etmesinden, kendi şartlannı kabul eyle- rim. 
mesinden memnun oluyordu. Çünkü - Sana hiyanet ve gadı·etmekle bana 
sevgilisinin ne hald" bulunduğunu so- hizmette bulunduğuna rağıuen onu bu
rup anlayıncaya kadar bu sayed" ken. radan teb'ide kendimden karar vermiş 
di nefsini sıyanete r.ıukted;r olacaktı. idin. O olmas~ idi 'ana nal( olmıyacak-

tıın. Fakat hemşiresine gadrü hiyanet 
eden bir adamın bana hıyanet etmiye
ceğine beni kimse temin edemez. 

Müsterih ol. Onu derhal buradan 
uza~{laştıracağım. Şimdi ro;cn nerede ika
met etmek istiyorsun? Benim bulundu
ğum konağa gelıueyi arzu etmez misin"? 

- Hayır, heni bu konakta bulundu
ğum halde bırakınız. Buradaki halka 
alıştwı_ B ir müzakere veya bir iş i<;iıı 
buluşınak 13.zıın. olunca birhirinıizc. ha
ber göndeririz-

(Babek) bu hususta ısrar etmedi. Te
bessüm ederek heybet tesiri altında bu
lunan bir muhabbet ruızariyle (Cihan) a 
bakar.ık, [akaı onun gözlerine sabit na
zarla bakmağa muktedir olamıyarak 
oradan çıktı. (Cihan) güler yüzle aya~a 
kalktı. Hürmelle tesri etli. (Bahek) ve
da ederken: 

- Biz simdidcn vifak Uzere bulunu
yoruz. Se~ de beni seviyorsun. 

- Biz karddz. Kardeşim (Babek)
slniz. Sizi karde:; gibi severim. Size hür· 
mel ederim. Rahatınız için hayatımı hi· 
le csirgcn1iycceğimi göreceksiniz. 

- BiTMEDi-
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nutku ve gazete er S f 

-1 *o- t k Peten hükümeti lngilizlere karşı 
e er erıne e - A .k d d . d. L d H 1·f k ' _......,.._ k 1 ·ı . rar başlanmıştır merı a an ... .Yar ım ıste ı o r a 1 a s 1 n n ut u n gı teren 1 n htanhul. 12 (llurnsiJ - Tunadan ı;. Nevym·k 12 (Öl<) - Vişidcn bildi<i- •·almdan zaptedildiği zannod•liyo•. 

t hh 
•• ı 1 ı 1 d ınaııımıza ~ell'n .fi.! tuzla koyuna yer- liyor: Fransız mahfillerinde beyan edil- Vaşin,gton 12 (A.A) _ Martinik ci-

ea ut erine o an bagv l ıg~ 101 göster i ~i~i7~~~t~i~z;Jı~~j<:!~u:;:~~·~r;:;;~~: ~~~~::~:ızAı~~-~~i~~~ A~~t~::~~~; ~=kh~~~ bı~~a!;a:ı~ı.~k ~~!~~z~~n~d~; 
rı mcmleketlerınc clonmektcdırler. makamatı İngiliz ablokasına kars.ı Ame- Hull'Un düştinülmektedir. B. Kordel 

Loııdra 12 (Ö.R) - Taymis :gazetesi 
bu sabahki basmakalesinde Lort HaJi
fnk ın dün Lortlar kamarasında } aptığı 
beyanatı t tkik <'d rC'k ilnları vazmak
tadır: Lort Halıfaksın beyanatı ~on gün
lerdeki bahri harekfıtm neticesi olarak 
1ngılter€ nin arki Akdeniz vaziyetinin 
kuvvetlendiğine del;J ı ediyor Dünya
nın bu k mındaki hıç bir devlet Alman
f~" v~ ltalynnın i tediklerini yapabildiği 

kdirdE' fıkıbetfori hakkırda hayale ka
pılmanıaktadu· 

-·-uydurarak Türkıyenın Büyiık Britan-
ya Vt' Fran~ He ~rnber Baku petrol 
kuyularını bombardıman etmege hazır
landığınn dair ısnadatt.ı bulunmuslardır. 
Son günlerde Alman radyoları mevcu
diyetini iddin ettikleri bu vesaikten kı
sımlnr okumnkla mı:-şgul olmuştur. Dün 
nvnm knmarnsında bu baptaki sarih be
yanatı tekrarlamak faydalıdır. Harici
ye mibtC'şarı B. Botler Sovyet Rusyanın 
Alınanynya askC'ri ve iktısadi bir yardım 
ihtima1inin geçrn kıc; mevcut olduğunu 
kaydetmiş ve miittefiklerr ilanı harp 
ihtimali karşısında İngiliz. ve Fransız. 
erkanı harbiyclerinin alacakları tcdabi
ri tetkik <'imi~ olmalarının tabii oldu-

ğunu beyan ctmiştır. Bu ml.'yanda SO\·
yet petrol istih.salatına mani olmak için 
alınabilecek ted::ıbir de mevcuttu. Fakat 
ne Türkiye, ne de İrnnın böyle bır lt:.'d

bıre ıı' ic;tirak ve hatt!ı ne de muvafa
kati katiyen talep cdilmemişfir. lngilte
r<:> \'e So,•yet Rusya arr>sındaki mün:ıse
betll'rin Mart ayındanberi iyileşt;diğini 
kaydeden salahiyettar Trıymis gazetesi 
bu bapta şunları yazmaktadır: 

Hali ha7.ırda Tiirkiye ve Sovyet Rus
ya arasında mevcul olan samimi müna
sebetlerin idaınesi, Sovyet Rusya ile Bd
tanya ar.asındaki münasebetlerin daha 
fazla ıslnhına ~ardım edecek mühim 
umillerdendır. 

Bu vesaitin mrnsup oldu~u şirket, rika tarafından adanın iaşesinin temini-
bunlann venne 'I'Urk mürettebatı yer- ni talep etmi,.tir. lngilizler böyle bir ab- dün akşam müdahale ederek bir sureti 
lcştırilmesi ic:in al5kndarlara ınüracnat loknnın mevcut olduğunu inkfır ediyor- hal dC'?piş ettiği bildirilmektedir. 
etmiştir. lar. Varılacak itilafın Fransızların gemile· 
ic.tanbul. 12 (Hususi) İstanbul-Kös- Yine Vişıden bildirildıgine göre Ka- rini Martinik"tc muhafaza etmeleri ve-

tence arasında yolcu vapur seferlerine zablankadan Fransa)>a hareket etmiş )ahut bitaraf bir lımana tecrit edilme
başlandı. Bu~ün ilk olarak Recclkarol olan iki vapur gelmemiştir. İngilizler ta- leri yolunda olacağı ümit edilmektedir. 
vapuru gelclı. V npur Akdenize çıkmı-

vncnk. tekrar ~~~~e dönecektir. Yeni Fransız kabinesine kimlerin 
14 Temmuz ~ireceği henüz hem değildir 
Fransanın 

• •• • gu 

• 
yeıs 

• 
ış 

x.,,.x 
Gronobl 12 (Ö.R) - Löpöti Döfinuva gazetesinın yazdığına göre M.aresal Pe

ten Fransanın. diktatörü olmuştur. Eski reisicümhur Löbrön de çiftçilikle uğ
rac;mak üzere siyasi hayattan çekilmi~tir. Peten yenı kabinesini 12 saat zar
fında teşkil edecektir. Bu kabinede şunların bulunacal:ı tahmin edilmektedir : 

Son 15 gün .uırfındakı bahri harekat
tu İngılıL fılosunun her yere yetişmeğe 
muktcdır olduğunu ispat etmislir. lnııil
tere a\ nı :zamanda sarki Akdenizdeki 
~na.hhutl r nı yerme getırerek miıttefik
y~rınE' yardım kudretini muhafaza etti
gıni gôstc.>m1iştir. Alman ajanslarının ve 
nıdyosunun yaydıkl rı muzır şayialara 
ral!mcn Türki} e V' Mısırla lngiltere ara
sındakı dostluk Jt. Jua harbe gı"rdikten 
"Onra b" Jm ,, h r t daha kuvvetJenmLc; ve da-

Vişi h .. ü 
askerlere i 

e · te is e ilen 
ram

0

ye mi verecek? 

Vışı. 12 (Ö.R) - Vişi hükümet.i ta
rafmdClll neşredilen bir emirnameye gö-
1 e bu "'ene 14 temmuz tarihi Fransanın 
milli b.'lyraını olar< k tesit cdilmiyecek 
ve 1939 - 1940 lıaı binin kara ~ünlerini 
hatırlatan bir şekilde bir yeis günü ola

Piyer Laval, U:!on Berar, Hey, Buisson, Deo, Bergery. 
Yine aynı gazetenin bildirdiğine göre yeni teşkilatı esasi~ e kanunu aleyhinde 

rey veren mebusan ve ayan meclisi azaları sun1ardır Godar. Şanbrön. Bonkur, 
Leon Blum, Oriol, Dö Rib, Ennesy. 

Rey vermekten imtina edenlerin ısmi de sunlardır: Jülıen, Erio, Serol, Köi. 

a Yanı ıtimat olmuştur. 
R Londra matbuııtı Türkiye ve Sovyet 
~~a arasında münascbatın inkitaa utt-

Vaşington. 12 (Ö.R) -- Vi!>iden gelen 
malumata göre terhis edilecek her 
Fransız askerine hüküınet tarafından 

bin frank verih.-cektir. Fakat bu para
nın yalnız 200 fraı,gı ~ verilecek, 
mtifebnkisiııin ne vakit veı·ileceği bildi-

1~ wııak - ~ U?..ere Almanların sarfcttikleri 
faYretlerin azami muvnffnkıyetsiz.likle 

an.ti· stıiını kaydederek vazivcti uzun 
uzadıya tetk"k etmektedir So~vet Rus-
Ynnın Tük" . • bul d • r ıyeden her hangi taleplerde MEKSİKADA 
k- un. ugu hakkındnki haberi Türk hü
z::et.~ntn resmı:n tekzip etmesi ve aynı 
bir ~ ~- Tas a.ıansınm dün radyo ile 
gOyn blıg neşrederek Sovvet Rusvanın 
kmdızürki~eye ültimato~ verdiği. hak-

İNTİHAP İSLERİ 1 
Vaşington. 12 (Ô.R) - Meksikada ı;i

yasi va7.İ\'Cf henüz < ydınlanınmruştır. 
Memurlar ıxıı.cır gününden itibaren 

ıeylcrin tasnifi) le \•ğraşmaktadırlar. 
h ~ :ııayıaların tam;ıınen uydurma 

Ve _akikatfo hiç alakası olmadığına dair 
~e:~·~h.l'apması çıkanlmıs olan haber

Al u ı~·ym tesirsiz bırakmıştır. 

Fakat reylerin tnsnifini bcklemiyen 
,general Almanwr bir beyanname neş
rederek •F4ier benim rakibim tasnif ne
ticesinde kfırlı cık:.:cak olursa ona iti
mat reyi \'erecek pcrlfuncntoyu tnnımr
yncağıın ve kendi l'Vimde yeni bir :par
liunento kuraı-ak memleketin idaresini 
ele alacağım. J<.:.-;tcı imı ı>ehrinde de bir 
çok kargaşalıklar \'Ukubulduğu bildiril
mektedir. Ncsrcdilen öliileıin listeleri 
günden ~iine artmaktadır. 

rnan radyosunun Türkiye ve Sov-
yet Rusuauı b" b •. d k .. kullan ~ ,, .• ıı· ırın en ayınl'la · ıçın 
F dığı sılahlardan biri de guya 

ransada bi t d b ld ki ettik! . • r. ren e u u arını iddia 
y k~rı vcsaıkten mürekkep Alman be
l az ıtabıdır.Almanlar bazı vesaiki yan-
ış naklederek \•e diğerlerini tama.men - m EM i:wF 1 WP W F w 

Yıırddaşlarıınızm Nazarı Dihrıatine : 
l\~,!-1l:tcmel ba\•a taarruilanna karşı PASİI-' KORU 'l\lA TALİl\IATNA

~INİN tensip ettiği ekı1de hnnrlnıınn : 
Ate c dnynnıklı, kauçuklu \'C su geçmez yani GAZ g~irmcz 

Pasif Korunma Tıbbi Ecza 
Çanta ve Sandıklan 

CAN IABORATUV ARINDA hazırlanarak piyasaya c:ıkanlınışiır .. 
Resmi, hususi bütün mücsscsatla ev. npartmnn, mektep. mahalle, köy. ka

;nba \'C ka:znfarda sağlık korunma bakımından birer sandık \'eya çanta bu
unması bchemC?hal lazımdır. 

,.Ckntn \'e ~andıkların hacim ve fiati, nile niifusıınn göre dei:iş1iğindcn talep 
su uunda ızah::ıt \'erilir. Çanta ''e sandıkların iizCTindc (C A N) marka-, 
ını aral,nız.. 

U 1\1 U 1\1 i D E P O S U 

~.~bur:: llnh;b: lş~.~.,~,k~nd: }:!s A R I l 
Tel: 21939 .• Telgraf adresi : AS 1 P R O C A N ' 

·~------~mir ~eza ve tevkil e vinin ekmek ilam: 
941 - iz.nur ceza evinin 940 mali yılı için ihale tarihinden itibaren Mayıs 
lind s~nuna kadar ikinci nevi ekmek ihtiyacı gartnnmede yazılı şartlarr dahi-

2 e apnlı :zarf usuliyle tekrar yeniden münakasaya çıkarılmıgtır. 

rnu~d.~]· ihale 18/7 /940 Perşembe günü saat 16 da lzmir ceza ve tevkif evi 
Ut ·•·· d 

3 ugun c toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
le 7SO 1!steklılcrin 10000 lira muhammen bedelin yüzde yedi buçuk hesabiy-

4 ıra muvakkat teminat vereceklerdir. 
de 

0
i";; ~e~elik tahmin edilen ekmek mikdarı beher adedi 960 gram sıkletin-

S 11 uzere 117647 kilodur. 
nurn -

1 
Teklif mektupları 18/7 /940 Perşembe günü saat 15 şe kadar sıra 

verjtra k ?1akbuz mukabilinde jkinci maddede yazllı yerde komisyon reisine 
civa:~ tlcı~. Şartname~ görmek ve fazla i:rahat almak isteyenler Bahribaba 

n a 1 ceza evi müdürlüb.\ine mümcaatln ilan olunur. 
~---______ .:29. 5, 9. 13 2449 (1340) 

Vü~~~f~.BUL BELEDiYESİNDEN: 
kapalı zarf nhılır:ıdcki makadam şöaeler üzerine yapılacak katran kaplama işi 

K1:4if b d u~ulıylc eksiltmeye konulmuştur. 
ııiltnıeye h elı 31006 lira ve ilk teminatı 2325 lira 50 kuruştur. Mukavele ck
fer:ri diğ ayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartname!eri ve buna müte

lhale Y6/V./İ; 156 kuruş mukabilinde nafıa müdürlüğünden verilecektir. 
Taliple . ·ne 40 a~lı günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. 

t!VVel nntn 1 
•• d~.emınat makbuz ''eya mektupları, ihale tarihinden sekiz gün 

ticaret odı: rnu .urlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait 
cakları teltl"ıf "CJııkalan 2490 numaralı kanunun tnrifatı çevresinde hazırlıya
rrıderi. 1 mektuplannı ihale günü saat 14 de kadar daimi encümene ver· 

ı. 5. 9, 13 2439 (1352) 

~~?: ~u~asebei hususiye müdürlüğünden: 
ve 907 his Y ~N g?rc 3684 hisse itibariyle 1755 hissesi Hüseyin kızı Rıızi_ t. 
ve Süeday;ea•. azıf oğlu Mastafu Suat ve 5 11 rer hissesi Nazif kızları Ayşe 
deponun n .. ~ıt A_hmet ağa mahallesinin eski gümrük sokağında 2 numaralı 
nuna ıevfiku er~kım vergi borçlarından dolayı mülkiyeti tahsili emval kanu
mıştır. an acız edilmiş olduğundan 21 gün müddetle satılığa çıkanl-

Pey sürmek f •• 
resine m.. Ve ta sılat almak 

- uracaatları ilan olunur. 
İsteyenlr.rın lzmir ınuhasebcı hwıı.Wye ida-

5, 13 2467 (1389) 

~~'t~SA hBELEDİYESİNDEN : 
olunncnkt ıra mu ammen kıymetli bir etüv makinası açık eksiltme ile• m[ibayaa 

ır. 

Muvakkat ı · 82 . fhal . emınat lıra 50 kuru!ltur 
~- eaı 1917 940 Cum .. .. • 15. 1 d" . . o.>artname v . I B 8 s:unu saat le Be e ıye daıre ınde yapılac-nktır. 

e reııım er dedı "' tababetinden verilir 

--=:-:-ı-------.:..9~1~1 13 16 2582 ( 1409) 

~İR~AT MVDtlRLiJCüNDEN • 
- Zıraat Vekiileti nam 30 ·· • 

tın alınacaktır. ına ton goztaşı ve 1 O ton Avrupa kömiirii sa-

23 - Sartnamf'leri Ziraat Müdürlügwünd ·· ··ı b"l" - Açık ek ilt 24171 .. e (!oru e ı ır. 
rılacnktır. 9 me 940 gun ve saat f 5 te Ziraat müdürlüğünde yn-

4 - Mu, ıkknt lt'mİnat 750 liradır. 9 13 ) 7 21 2604 ( 1405) 

rilmemektcdir. 
Teşkilatı es.asive kanununa te\•fikan 

mareşal Pctenc verilen salahiyet Fran
sız tarihinde üçüıı~ü Ncpolyondan beri 
hiç bir adama \'Cı ihniycm geniş bir sa
lfilıİ\·etlir .. 

lngilterenin silah
lanma planı 

Londro 12 (ö.R) - Tayyare imaliıt 
nazırı Lort Bivcrbuk Jngiltcredeki esas 
imalata ilaveten Ameorikada satılabile
cek bütün tayyarelerin siparişi siya<;eti
ne devam edildiğini söylemi,ştir. Ameri
kan fabrikaları taahhütlerine uygun 
olarak teslimat yaptıkları gı"bi ~imdiye 

kadar taahhüt ettikleri te~limatı, hattfı 
\•aktinden evvel ikmal etmişlerdir. Amc
rikaya wrilen en son sipar4 dün gece 
imznlan1111~ olup yedi buçuk milyon ln
gıliz lirası kıymetinde lxımbardııno.n 
tayyarPlerindt'n ibarettir. • 

1ZM1R 1KlNCt İCRA MEMURLU
CUNDAN: 

Bir nlacagın temini istifası için açık 
artırma suretile satışına karar verilen 
tzmirde Faik paşa mahallesi 1285 birin
ci sokak, pafta 144. ada 1767, parsel l de 
knyıtlı eski 68, taj 62 numaralı ve f.00 
lira kıymeti muhaınmineli ve hududu 
pilfuıda ynzılı bir ev 29-8-940 tarihine 
rastlayan Perşenıb~ günü saat 15 te İz
mir ikinci icra dnircsinde aşağıda gös
terilen şartlar dairesinde peşin para ile 
satılacnklır. 

İşbu artırmada gayri menkul k1ymeti 
muhaınmencsinin r;, 75 ini bulmadığı 
takdirde artırma 15 gün temdit edil!.'rt·k 
13-9-940 tarihine rastlayan Cuma günü 
aynı saaltn ve aynı şerait dahilinde en 
çok bedelle talip olan müşterisine iha
le edilc.>cektir. 

l - Artırmaya çıkarılan işbu evin ar
tırma şartnaml"Si 16-8-940 tarihinden 
itibaren icra dairesinde her kesin göre
bilmesi için açıktır. tlfuıda yazılı olan
lardan malCımat almak isteyenler işbu 
şartnameye 39-10446 dosya numnrasile 
memuriyetimize müracaat etmelidirler. 

2 - Artırmaya iştirak için yukarıda 
yazılı kıvmetiıı ~;, 7,5 nisbctinde pey 
veya milli bir bankanın teminat mek
tubu tevdi edilecektir. 

3 - İpotek .c;ahibi alacaklılarla diğer 
nlakadarların ve irtifak hakkı sahipleri
nin gayri menkul üzerindeki haklarına 
faiz ve masrafa dair iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren yirmi gün içinde ev
rnkı müsbitelerile birlikte memuriyeti· 
mize bildirmeleri icap eder. Aksi halde 
tapu sicilliyle sabit olmadıkça satış be
delinin pay !aşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya işti· 
rak edenler artırma şartnamesini oku
muş ve lüzumlu malumat almış bunları 
tamamen kabul etmiş nd \'e itibar olu
nurlar. 

5 - İcra kılınan artınnada artırma 
bedeli salış istiyenin alacağına rüçhanı 
olan di~er alncakJıların o gayri menkul 
ile lemin edilmiş alacakları mecmuun
dan f nzlaya cıkrnak şartile en çok artı
rana ihale edilir. Bövle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz ve satış ta
lebi djşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal ihale bedelini ver
me?.Se ihale kararı fesh olunarak icra ve 
iflas kanununun 133 üncü maddesine 
göre muamele ifa edileceği ve tayin olu
nan gün ve saatin satı<: icra olunacağı 
i!i'ıp olunur. 2i04 (1·144) 

tZMlR ASJ,fYE MAHKFJ.\-IESt 2 nci 
HUKUK HAKtMLtôlNDEN': 

ölü ~alıinzade Ethem karısı Mediha 
Birgi \•ekili f\•u1'at Nahit Hilmi tara
fındnn lzmird • Karantinada trnm\'ay 
·edd ind 0 fı79 numaralı evde oturan 

Snffet nJeyJıine pnılan l'Vladı maDC\i 
knydmın terkini •'•wasına müt~dair da
va arzuhal sureti! davetiye varakası 
miiddeinleyhin tahakkuk eden ikamet
~fıhının mechuliyetine mebni lzmb de 
<:ıkan Yeni Asır ~azetc5inin 29-G-940 ta
rih ve 3 ncü ı;.ahifesinde ilanen tebliğ 
ve 9-7-940 tarihinde mahkemeye davet 
edildiiil halde ~elmediğinden müddeia
le~·h Snffct hakkında muamelei gıyabi
yc icrasına ve muhakemenin 10-9-940 
Salı r,ünii sant 9,30 a talikine kat·ar ve-

rak ihtifal yapılacaktır. 
r ı münasebctfa Vişide bir askeri ge

çit resmi yapılacaktır. --·--
Ingilterede 

tesanüt 
L.ondru 12 (Ö.R) - İngiliz sosyalist 

liderlerinden ve işçi teşkilatı önderle
rinden işçiler nazırı Ernest Bevin dün 
söylediği bir nutukta İngiliz halkı ara
sında mevcut tesanüde güzel bir misal 
göstemtl~ir. Dunkcrk'in tahliyesini ta
kip eden fevkalade vaziyet karşısında 
nazır İngiliz işçilerinden 84 saat çalış
malarını talep etmiş ve hepsinin bunu 
bliyük bir şevkle karşıladığını kabul 
etmiştir. 'Nazi rc.>jiıni altında en fazla 
ezilen 4Jçi sını!ı olduğundan lngiltere
deki işçiler bütün kuvvetiyle çalışarak 
Alman lccavi.izünü mağlup edecek si
lahları imal etmek arzusundadır. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Bir, iki satırla ~ 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Moskova, 12 (A.A) - Yüksek Sov

yet Meclisi riyaset divanı reisi Kalenin 
dün Yu~oslavya elçisi Gavriloviçi knbul 
etmistir. Eki reisı~ itimatnamcsini tak
dim etmiştir. 

Mosko\'ll, 12 (A.A) - Bulgari.stanın 
y~ni Moskova elçi i Stamcnof hu~ün 
Moskovayn gelmiştir. 

Lizbon, 12 (A.A) - Bundan bir haf
ta evvel burndnn ayrılan Amerikanın 

Trenton Hai kru,·azörü ve Dickcrsol 
torpido muhribi dün l'cniden Tage neh
ri mansabına gelmişlerdir. 

Bu iki Amerikan gemisi bir kaç gün 
daha burada knlac.::ıklarclır. 

Ne\•york, l2 (Ö.R) - Madrid radyo
sunWl bildirdiğine göre Petcn hüküme
ti Suriye başkuımmdam Mittclhozeri 
azletmiştir. 

DEVLET DENizyOLLARI İZMİR SUBESİ Mtl· 
DVRLVGÜNDEN : 

13/7 / 940 tarihinde İnciraltı ı;eferine başlanacaktır. 
Seferler yalnız Cumartesi, Pazar günleri yapılacaktır. Sefer tarifelerinin i ke

lclere ııstmlmış olduğu muhterem halka ilan olunur. 12, 13 2688 ( 1433) 

İzmir Gümrülıleri llaş Müdürlüğünden : 
Tesbit Marka Muhammen 
No. Adet Kabı No. Si Kıymeti Sıkleti 

L K. K.C E.şyanın cinsı 

1 O Sandık ADMM 60 00 
13613/7 

12 ANF 30 00 
8122 328 00 

13 5 ~ TE 750 00 
/3 79/ 13 .so 

14 3 " ESW.CO 750 00 
115/6-10 

15.5 Kokulu mayi basit k~ın) c\ i 
sicimlerden amil asetat 

9. 990 Perdelik ipek saçak 
13.61 O Boyalı perdelik pamuk tul 
50 adet motörsüz velespit 
5 4. 7 40 V clespit portpııgaji 
30 adet motörsüz velespit 

Yukarıda yazılı eşyalar 29/7 /940 
arttırma ile ithalô.t gümrüğü yanındaki 

Bu arttırmaya gireceklerden yüzde 
Pey nkçalannın saat 14. 30 za kadar 
olunur. 

pazartesi günü saat 14 buçukta açık 
satış bürosunda satılacaktır. 
1.5 hesabiyle pey akçası alınacaktır. 
başmüdürlük veznesine yahnlması ilô.n 

2687 (1443) 

İZMİR DEFTERDARLIGIHDAH : 
Meyhaneci Ahmedin Karşıyaka ve muamele vergileri şubesine olan kazanç 

ve istihlak vergisi borcundan dolayı hacız edilen Karoıyaka Dedeba~ı ağabey 
sokağında kain 1-3 sayılı ve 1 760 lira kıymetindeki bahçe dahilinde mevcut 
dam ve evin yarı hiıısesinin kat·i ihalesinin icrası için vilayet idare heyeti ka
rariyle 20 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 18 Temmuz 
940 perşembe günü saat 15 de vilayet idare heyetine müracaatlan ilan olu· 
nur. 26f1 (1440) 

İzmir İnhisarlar bcq müdürlüğünden : 
Dolma mevkiindeki tuz depomuz avlu kısmının çatı inşaatının ihalesi t O gün 

uzatılmıştır. 
Keşif bedeli 5500 mu ·akkat teminatı 412,60 liradır. Keşif, proje ve şartna

mesi levazım ııuhemizde görülebilir. 
isteklilerin 22/7 /940 günü saat 1 S de baımüdürlüğümüzdeki komisyona 

gelmeleri ilan olunur, 2 712 ( 1448) 

JZMİR DEF'l'ERDARLIGJNDAH : 
Sabık polis müdürü Cemilin köyler servisine milli emlak satı~ beddi bor

cundan dolayı hacız edilen Cumaovası köyünde kain 3 hektar 21 arşın 65 
metre ve 25 73 lira 20 kuruş kıymetindeki bağı vilayet idare heyeti karariyle 
kat'i ihalesinin icrası için on gün müddetle müzayedeye çıkanlmıttır. 

Taliplerin 18 Temmuz 940 peqembe günü saat 15 de vilayet idare heyetine 
müracatları ilan olunur. 2 61 O ( 1441) 

P OSTA TELGRAF İZMİR MtlDVRLtlCllNDEH 
idaremize en aşağı orta mektep mezunu olmak oartile müsabalc.a ile satej

yer alınacaktır. Bunlara verilecek ücretle müsabakaya İştirak için aranacak ve· 
sikaların nev'i ve mhiyeti Vilayet Posta Telgraf ve Telefon Müdürlüklerinden 
öğrenilir. 

f mtihanlam vilayet merkezinde bir ai:'llııtos Perşembe gününde saat 9 da 
başlanacaktır. 9 11 13 16 2581 (1406) 

DoktorLevi 
lki aydanbeıi seyahatte bulunan dok

tor Levi bu kerre avdetle eski muaye
nehanesi olnn ikiçeşmelik <'a<ldesi 138 
numaralı muayenehanesinde sabahtan 
akşamn kndar hastalarını kabul ettiğini 
muhterem ınü~terilerine arz.eder. 

1-5 S.3 (1438) 

rilmiş ve usulen tanzim kılınan gıyap 
kararnamesinin bir sureti mahkeme di
vnnhanesinc talik kılınmış olduğundan 
ınüddcialeyh Saffetin tayin olunan gün 
ve saatte bizzat hazır bulunması veya 
bir vekil göndermesi aksi takdirde bir 
daha mahkemeye kabul edilmiyeceği 
tebliğ makamına kaim olmak üzerl' ilun 
olunur. 2705 (1446). 

IZMIR BELEDlYESlNDEN: 

Belediyemiz zabıtası kadrosunda mün
hal bulunan zabıta memurluklarına ye
niden memur alınacaktır. 

Orta mektep mezunu veya muadili 
derecede tahsil görmüş ve askerliğini 

yapmış bulunan isteklilerin, tahsil ve 
askerlikten terhis vesikaları He birlikte 
16-7-1940 günü yapılacak müsnbaka im
t.iluı.nına girmek üzere zabıta müdürlfi-
ne müracaatları ]üz.umu ilan olunur. 

11-12-13 2665 (1423) 

Otobüs idaresine muznaf usul bilir bir 
muhasip alınacaktır. İmtihan için 15-7-
940 Pazartesi günll saat 9,30 da beledi.re 
hesap işleri mi.idiirlüği.ine müracı:.ntlan 
iltın olunur. (1447) 

Korede müthiş 
bir tayfun 

Ncvyurk. 12 (Ö.R) - Tokyodan bil· 
dirliğine göre müthiş bir tayfun 
Korenin bazı lıava!isini tahrip etmiştir. 
52 ölil, yüzlerce yar.alı ve binlerce mel
ce.c:iz kalmış insan vardır. --·--A lmanlara göre 

Bcrlin, 12 (Ö.R) - Umumt karaı:ga· 
hın :resmi tebliği : Harbin başlangıcın
dan beri oüşmanırı veya düşman hesa
bınn çalışan 4 mil.Yen 329 bin 213 tonluk 
gemi batırılnuştır. 

Kiralık daireler 
1·1~VZİ PASA flULVARJ?lı"DA ZEY· 

BEK APARTMANJ'NDA .•• 
KAPICIYA MÜRACAAT .. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
w. F. Henry Van Der E 
Zee ve sürekası E 
Daha fo7.la t~fsilnt için ATATÜRK5 

cadd~i 148 o. da \V. F. Hcnry Van: 
Der Zee ,.e ı Vapur accntalığma: 
miirnaınt edilmesi rica olunur. : 

TEIA·~FON : 2007/2008 : 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~· ·········································· 
OLİVİER VE 

$VREKASI LTD. 
VAPUR ACENTASI 

ATATORK CADDESİ Rees binası 
TELF.Ji'ON: 2443 

Londra \'e Liverpol hatları için 
piyasarun ihtiyacına göre vapurla· 
rımn: sefer vapacaklardır. 

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

İLAN 
Tavasın kara yayla devlet ormanla

rından kesilmek ve 1627 adedi De.n.izli 
istasyonunda, 260 adedi Çalda, 185 ade
di de Tavasta teslim edilmek üzere şart. 
nnmede eb'adı gösterilen 2072 adet ar
dıç telgraf direği kapalı zarf usulü ile 
on beş gün müddetle 4-7-940 tarihinden 
itibaren eksiltmeye konularak 18-7-940 
tarihine müsadif Perşembe günü saat 
16 da Denizli P. T. T. müdUrlUğU binası 
içinde toplanacak komisyonca ihalesi 
yapılacaktır. Beher direk için bedeli 
muhammen (910) kuruş takdir edilmiş 
olup muvakkat teminat (1414) lirn (14) 
kuruştur. 

İsteklileri tekili mektuplarını ihale 
saatından bir saat evveline kadar Deniz
li müdürlüğüne makbuz mukabilinde 
vermeleri v~ fazla izahat isteyenlerin 
mUdürlüğe müracaattan ilin olunur. 

7-10-13-16 (1399) 

1ZM1R 4 tindi JCRA MEMURLU
CUNDAN: 
Açık artırma ile peşin paraya çevrile.. 

cek gayri menkul: 
İzmir Gazi Bulvarı Yeni Asır matbna

sı ynnında kain 147 ada, 138 pafta. ve 1 l 
parsel numarasında kayıtlı 4 numaralı 
250 metrelik arsa. 

(2500) lira kıymet! muhamıncneli iş
bu gayri menkul açık artırma ile satılı
ğa çıkarıldı. 

Birinci aı·tırması 19-8-940 Pazartesi 
günü saat 11 de dairemizde icra edile
cektir. Bu nrtı.rmada • ~ 7 5 nisbctinde 
bedel verilmezse en çok artıranın taah
hüdü baki kalınnk şartilc .ikinci artırma 
3-9-940 Salı günü saat 11 de yine dnire
mizde yapılacaktır. Bu artınnada keza 
~~ 75 nisbetinde talip zuhur etmeı.se sa
tıs 2280 numnralı kanun ahkamına tev
fikan geri bırakılacnktır. Bu gayr.i men
kul üzerinde hak Uılcbinde bulunanlar 
ellerinde resmi vcsaiklc birlikte 20 gün 
içinde müracaat etmelidirler. aksi halde 
hakları tapu sicilince malum olmadıkça 
paylaşmadan hariç kalacaklardır. Satış 
peşin para iledir. '"'O iki buçuk dellaliyl' 
ve tapu harcı mü.şteriye aittir. Şartname 
9-8-940 tarihinden itibaren her keslıı 
görebilmesi için açıktır. 

Daha fazla malumat almak isiyenler 
dairemizin 939-3335 şayılı doS)'nilWI 
miiracaatları lüzumu ilan olunur. 

2708 (1442) 



f' .. 13 Temmuz cumartesi 1940 

Macar talepleri yeniden. talik edildi 
Bitlerin fikrine göre 

' 

Londra, 12 (A.A) - Deyli Telgraf 
gazetesinin diplomatik muharriri yazı
yor: 

1 ondrada nlınan malumat son Münih 
gönişmderinde hariciye nazırı Kont 
Ceaky ve başvekil Kont T deki tarafın
dan Almanlar üzerinde büyük tazyikler 
yapılmış olduğu teeyyüd etmektedir. 
Kont Ciano da mezkur devlet adamları
nı takviye etmiştir. Maamnfih Almanya 
Macar mutalebatının kabulü halinde 
Balkanlarda bir harp zuhur edebileceği
ni de sarih bir surette kabul etmektedir. 

Yine Londraya gelmekte olan malu
mata nazaran Sovyet Rusyanın Buko
vinndıın Ruthcne hududuna mühim kuv
vetler naklettiği de teeyyüd ettl\ektedir. 
Sovyctler daima Rutenyanın Ukranya
nın d Rusyayn iltihakını talep edebile
ce n dair emareler me'licut bulunmak
tadır. 

1 ondrn. 12 ( ö .R) - Royter Ajan-

~~~-~*~~---------------------
sı Bükreşten istihbar ediyor: Hariciye dünynya münhasır bir iktısadi harp le
nazın B. Manuelesko yapılan davet hine durdurulmak istendiği anlaşılır gi
üzerinc Münihe gidecektir. Rumen arn· bi oluyor. Romanya - Macar münaseba
zisinden hiç bir zaman Sovyetlere ait ol- tı günün meselesini te~kil etmekte ise 
mamış kısmının Romanyaya iadesi için de Macarlar tarafından müsbet hiç bir 
Almanyanın Sovyetler nezdinde teşeb- talep vaki olmaması Romanyada vazi
büsatta bulunacağı tahmin olunuyor. yetin bir az gevşemesine sebebiyet ver
Muhasematın Balkanlarda başlamasına miştir.B. Hitlcr Romanyayn bir az za
mani olmak için Almanyanın elinden man geçirmek tavsiyesinde bulunması 
gelen her şeyi yapmakta olduğunu ahval ve general Antuleskonun serbest bırakıl
göstermektedir. Almanya Balkan mcm- nıası vaziyeti sakinleştirmeğe hizmet 
leketlerinin ordularını terhis etmelerini etmiııtir. 
ve zirai istihsalii.ta vakfı nefs etme
lerini talep edecektir. Alınan haberlere 
göre Berlin lngiltereye karşı iktıaadi 
mukabil tanrru:z ihtimallerini derpiş 
ederek harp hareketlerinin ikinci plana 
bırakılmış gibi olduğu anlaşılmaktadır. 
Almnnya mukabil ekonomik abloka ih
timallerine karşı evvela Avrupayı teski
lfıtlandırmayı tercih etmektedir. Askeri 
harekatın biribirinden ayrılmış olan iki 

Londra, 12 ( ö.R) - Buraya gelen 
malumata nazaran Rusya Bukovinndan 
Macaristanın Buteu arazisi hududuna 
mühim kuvvetler sevketmektedir. Sov
yetlcr Rutenyayı ötedenberi Ukranyanın 
bir cüz'ü addetmektedir. Son günlerde 
Slovakyanın dn Sovyet Rusyaya ilhakı
nın talep edileceğine dair bazı emareler 
mevcut bulunmaktadır. 

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

•• e e an un 
~--------~~--~~----*---~~.....,.....~~~--~-----

- BAS'l'ARAFI 1 iNCi SAHİFEDE - Türk milletinin dostluguna güvenmiş her türlü tecavüz ve istila eınC"linden 

dinlenmiş ve dinlıyenlerı tatmin ederek 
memleketin umumi bünyesinde mevcut 
itimat havası bir J at daha tarsin edil
miştir. 

BASVEKiLDEN SONRA 
l\1AZHAR GÖKERİN NUTKU 
Ankara, 12 (Hususi) - Başvekilden 

sonra söz alan Mazhar Göker şu beya
natta bulunmuştur : 
Savın arkadaşlanm, geçen sene Av

:rupadn harp çıktığı zaman bütün mil
letler bunun kendi topraklarına siraye
tine nı:ıni olmak icin bir takım tedbirler 
almağı zaruri görmüşlerdi. Bu arada 
Türkiye cümhuriyeti hükümetinin de 
Türk milletinin yiiksek menfaatlerini 
korumak, yurdumuzun bütünlüğünü 
muhafnza etmek için bir takım tedbir
Jer nlması kadar tabii bir şey olamazdı. 
Milletin yüksek menfaatleriyle alaka
dar kararlar ve tedbirleri hadisatın 
seyrine bırakmak hır tın için bile tasav
vur edilemezdi. Sahası her an biraz da
ha ~enişlemek istidadını gösteren büyük 
buhran karşısında siyaset ve tedbirleri
miz. ne olabilirdi? 

ATkadaşlar, bütün Büyük millet ve 
vatan menfaatlerinin icap ettirdiği ted
birlerin her şeyden evvel milletin dü
şiincesine ve duygusuna uygun olması 
)!'17.lmdır. Bu tedbirler Milli Şef etrafın
da kaya gibi yerleşmiş olan milletin 
iradl"Sine mütabık olarak alınmıştır. 
Bundan daha tabii bir şey olamaz. 
Muhterem heyetinizce alınan tedbirle
rin her şeyden evvel ve her şeye rağ
men milletin istikUlJini korumağa matuf 
bulunduğu kimse için bir sır değildir. 
Vntanı her hantti bir taarruza kaıı;ı 

korumak için icap eden müdafaa ted
birleri alınırken yurdu elden geldiği 
kadar harp dışında bırakmak, işte Tür
kiye ci.imhuriyet hükümetinin takip et
rnis bulunduğu rivas1 hedefler bunlar
dır. 

Arkadaşlar, hükümetimizin siyaseti 
tamamen bu hedeflere müteveccihtir. 
Türkiye cümhuriyeti dış siynsetinin se
nelerden beri takip ettiği yol da budur. 
Bu tamamen berrnk bir siyasettir. Ay
ni zamanda bir sulh siyasetidir. Hiç bir 
vechile kimsenin ~ levhine mi.iteveccih 
de,ğildir. 

olanların ve bütün dünyanın hakikati uzak olan bu siyasetin tem istinat nok
bövlecc bilmesi lazımdır. tası hür Türkiye ve hür Türk milleti-
Arkadaşlar, sizin de tasvip ettığiniz dir. Türk milletin:n hürriyeti ve Türk 

siynset budur. Dün olduğu kadar bu- vatanının istiklflli mukaddestir. Ayni 
gün de doğru bulduğumuz siyaset bu- derecede mukaddes olan ikinci şey de 
dur.. bu vatanın yaşattıf:ı milli prensiplerdir. 
ALİ RANA TARUANIN NUTKU Bunun savesinde iştirak ve tecezzi ka-
Ali Rtına Tarhan (Müstakil grup re- tul etmiyen milli irade ve hakimiyettir. 

isi) : - Muhterem arkadaşlar, Türkiye I~ERİDUN FİKRİNİN NUTKU 
cümhuriyeti siyasetinin esas vasıfların- Feridun Fıkri : - Muhterem arkadaş-
dnn biri de açık olmasıdır.. Muhterem lar, hissiyatımız ve memleket siyaseti 
başvekilimizin d<..ima alaka ile ve hakkında diişündüklerimizi sayın baş
itimatla beklenen beyanları son ha- vekilimiz beyanntlarında ifade buyur
disder üzerinde efkarı umumiyeti ten- dular. Ve bizi 1mnamiyle tatmin ettiler. 
vir etmiş bulunuyor. Cümhuriyet hükü- Çünkü dermeyan ettikleri fikirler ay
metinin takip ettiği siyaset Türkiye Bü- n<:n bizim fikrimi7.dir. Gönlümüzde ve 
yük Millet Meclisir.in yurdun menfaati- Türkiye Büyük Mmet Meclisinin kal· 
ne uygun olarak tensip etit~ veya ede- binde ve şuuruncfa hakim olan C$aslar
ceği siyaset olnbilir Yüksek kararları- dır. 
nızın tatbiki şerefini ve mesuliyctini Tiirk mi119ti .istiklal savaşını kaniyle 
deruhte etmiş bulunan İcra Vekilleri her kesten evvel kazanmış ve muvaffak 
Heyetinin bir itimat ve tem bir kuvvet olmuştur. Bu istiklfil onun malıdır. Bi
ararsa o da Türk milletinin ve onun sa- naenaleyh Türkiye hüktimetinin her 
lahiyetli veldllerinin itimadı ve kuvve- hangi şekilde teşekkülüne, mevcudiye
tidir. tine uzaktan veya yakından tesir yapıl-

Hükümetim.izin bugün içinde bulun- ınasına, o istiklale her hangi bir şe
duğumuz şartların istilzam ettiği yolda kilde müdahale edilmesine tahammül 
dirayet ve isabctfo yürüyerek milletin edilemez .. 
selfımetine çalışmakta devam edeceğine Yüksek Milli Sefin, Büyük reisicüm
grubumuzun itimadını beyan ederim hurumuzun itimadını hfıiz olduğu gibi 
\ e hükümete daima hayırlı muvaffal:ı- Büyük Millet Meclisinin de tam itiına-
yetler dilerim .. (Alkışlar) dma mazhar olan Refik Saydam hükü-

1\IÜl\fTAZ ÖKTEMİN SÖZLERİ metiniıı siyaı;eti doğrudan doğruya 
Ankara mebusu B. Mümtaz Öktem meclisin kendi siyasetidir. 

kürsüye gelerek şunları söylemiştir : Türk miUeti sulhu sever, fakat istik-
- Cümhuriyetin harici siyasetini bir laline karşı her tiirlü müdahaleyi şid

ciefa daha millete ve bütün millet vekil:- detle ve kat'iyetle reddeder. Bu nokta
lerine ve dünyaya ilfın ettik. Arkadaş- da asla tereddüde mahal yoktur. 
larım, biliyoruz ki Avrupada harp baş- Bazı ajanslarda hariciye vekili arka
ladığı zaman dünyanın vaziyeti karşı- daşımız.ın asil şahsiyetine izafe edilen 
sında Türkiyenin itimat ve korunma bir takım neşriyat görülmüştür. Biz 
tedbirlerinin ne olabileceğini hep bcra- bunları nefretle telakki ettik. Sahsına 
bcr düşünmüştük.. Kararlaştırdığımız karşı itimadımız mevcut olduğu gibi onu 
siyaset hükümetin başvekil tarafından yalnız Türkiye siy~setini idare eden bir 
izah edilen siyaseti idi. Parti bu siyasc- Saracoğlu gibi değ!], bir Türk oğlu gibi 
ti ittifakla tasvip etti. Demek ki bu si- ayni ruh ve ayni muhabbetle ve hür
yaset Türk milletinin tam manasiyle metle sevdiğimizi ve kendisini takdir 
milli bir siyaseti oldu. Şimdi arkadaşlar ettiğimizi beyan ederim.» 
dün biz bu kararı tam bir vicdan hu- Cevdet Kerim lncedayı da Başvcki
zuriyle ve istirahatle vermişsek bugün lin beyanatını tnsvip eden heyecanlı 
hadiselerin ve va.dyetin inkişafı karşı- sözlerden sonra Türk - Sovyet dostlu
sında ayni vicdan lıuzuru ve inşirah ile ğunun kısa bir tarihçesini yapmış bu 
ve hatta daha kuvvetli olamk bu siya- 1 dostluğun samimiyet ve kuvvetini teba
sette devama karar veriyoruz. Çünkü rüz ettirmiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SON A ·ıKA Sonuna ve zaf e

re kadar harp 
. -. ----. "" . . -

Manoilesko Münibe gitti 
X.y.X 

.Macaristanda ordu ef ra-, 
idı hasad işinde çalışacak! . 
: x~x : 

~Romanya Transilvanya işinde yine anlaşa-~ 
=rak bır netice almak arzusunda görünüyor~ 

nı "n 'n daveti iizerinE' yn-
kı "'T • l. el crktır 

N V\O"k l? ((') Rl - Budapeı:.tc-
1 n hi' ı ·,.;t;, ,o ,.. P "\kiim('l za'>itlt'r 
mi c;f 1 ol"' 1{ iz r,. bUtün ordu d 
rad •r<> ha<;:>t '" vsimi için zirııi j<;ler
rJ • r lıc;..,, alc İ.İ7.F>r0 rrıl'zunivet ver
'llİ tir Bu kararı Macar baŞvE'kili VE' 
haric'vc> n"ıırının Munihtc B. Hit
lerlc mülakatını takip etmiştir. Bu
nunfo beraber seferhE>rliğin nihayet
buldunu manasını tazn'llmun elmive-
cektiı . • 

ni olmak için bunların üzerin am
bnr o koymustur. Romanya böyle 
bir hal vukuundn bunun Almanyada 
mu<'ip olacağı hıddetten endisc> et
m ktedir Rumen hariciye nazırı B 
Manoi1esko Romanyanm davasını 
müdafaa icln Almanyaya hareket et
miştir. Hükiim t mümessi'leri Tran
silvanyanın bir kısmını Macaristann 
tc.>rke hazır olduklarını bt'yan ve di
ğer kısmı içinde ahali mübadl'lesi 
teklif ediyorlar. Rumen haricive na
zırı Almanynyı Macar müddeiyatının 
tadiline ikna etmeğe çalışacaktır. 

-·-- HAŞTAUAFI 1 iNCİ SAHİFEDE -
nm harpten sarfı nazar etmesi Büyük 
Britanyanm nihai zafere kadar harbe 
devam etmekteki azmini hiç bir suret
le zayıflatmamqtır. Bilakis kazanmak 
azmimiz daha kuvvetlenmiştir. Bahriye
miz fikir teşebbüsündeki kudretini bbat 
etmiş ve cesaretini göstermiştir. Hava 
kuvvetlerimiz Alman hava kuvvetlerini 
ürkütmüştür. Kendi nrarui üzerinde Bü
yük Britanya her zamankinden dalın 
kuvvetli olan bir ordu tarafından mü-
dafna edilmektedir. Dominyonlarımızın 
askerleriyle istila edilmiş olan kü~ük 
memleketlerin a kerleri anavatan kıtaa
t1mızın yanlannda mevki almışlardır. 
Memleketin istihsal kabiliyeti çoğnlmak-
tadır. Denizaşırı memleketlerin teslihatı 
fazlalaşmaktadır. MilJetin haleti nıhiye
si metin ve itimatla doludur. Büyük Bri
tanya snvl\fa devam ediyor, galip gel
mek için devam e<fiyor. --·--Par ti Grubu ve 

toplantıl rrı Meclis 

Gülünç bir yalan daha 

-*""""""' 
Londra, 12 (Ö.R) - Kenya müstem

lekesinin Habeş hududunda Mojali şeh
rinin Britanya kısmına İtalyanlar taar
ruza baslıyarak top ateşi kullanmışlar
dır. Kenyadan Mojaliye takviye kıtala
rı gönderildiği bildirilmektedir. 

tebliği : 11 temmuz sabahında hava ke- milcriniıı pek tc eııdişe edilecek vazi
yette olmadıklarmı tnlunin etmek miim
kiindiir .. n 

Mısır - Bingazi hududunda Kaputsu 
kalesinin İtalyanlar tarafından istirdadı 
bunların pek işine yaramamıştır. Cün· 
kü müstahkem mevki şimdi mütemadi 
İngiliz top ateşi altında olup su borula
rı kesilmiş ve levazım yetiştirmeğe ça
lışan himayeli bir kamyon kafilesi bom
bardıman edilerek ağır hnsarnta uğra
nlmıştır. 

şÜ kollarımızın Malta cenubunda ve şi
mali garbi istikametinde hareket eden 
İngiliz kuvvetlerini görmesi üzerine 
bombardıman tayyareleri derhal faali
yete geçerek sabahtan akşama kadar 
düşman filosunu bombardıman etmiş ve 
daimi faaliyetleri !:ayesinde ona tama
men hakim olmuşhırdır. 

Akdenizin şarkındaki İngiliz fılosu 
garbindeki İİngiliz filosiyle ım.~vasalfış:ız 
kalmıştır. Musul petrolleri ne Ingilter•
ye, ne garbi Akdrniz.deki filosuna gön
derilemez olmuştur. İtalya İngilterenin 
deniz kuvvetlerini yıprandırarak İngil
tere adasının müdafaasına elzem kuv
vetleri zaifletmekte ve İngiliz deniz hn
kimiyeti efsanesini tamamen silmekte
dir. ( Biitiin hu miitalanlar İtalyan filo
sunun sahil bntaryalarının himayesi ha
ricine ne sebeple çıkamadıL'lllı izah eden 
bir tez olarak telakki edilebilir.• 

Gömale Ditalyaya göre elde edilen 

Londra, 12 (Ö.R) - Malta civarında 
Britanya filosunu hava hücuınlariyle 
l ezimete uğrattıkforına dair İtalyanlar 
saşaalı bir tebliğ neşretmişlerdir. Tebliğ 
tabii tamamen uydurmadır. Dün filo 
iizcrine sekiz ek.fa İtalyan bombardı
man tayyareleri taarruz etmll;lerse de 
neticesiz kalmış V.? bir İtalyan avcı tay
'\i:'.lrcsi düşürülmüştür .. Britanya deniz 
tayyarelerinden b 'dsi a 1ır hasara uğra
mıştır. 

Londra, 12 (Ö R) - Salahiyettar ma
kamların tahminin;? göre İtalyanın ilnnı 
harbinden bugüne kndnr geçen kısa bir 
müddet zarfında takriben 100 Faşist 
tayyaresi imha edilmiştir. Bunların alt
mış ikisi düşürülmüş ve diğerleri Bri
tanya tayyareleri tarafından yapılan 
bombardıman esnasmda imhn edilmiştir. 

Malta adasınn yapılan hava taarru
zunda üç İtalyan tayyaresi düşürülmüş 
ıkisi ağır hasara uğratılmıştır. 

Roma, 12 (Ö.R) - Bugünkü İtalyan 

neticeler çok mühimdir. İngiltere Akdc
nizde muhtelif deniz üslerinden mi.irek
kep kuvvetli bir sistem tesis etmişti. 
Mısırda ve bütiin şark meınlçkctlerin
de müthiş müstahkem bahri ve havai 
üsleri vardı. Bunlı.rm en mühimmi İs
kenderiye üssüdür. Bu sistem Kıbrıs 
adasiyle, Hayfa, Malta ve Türkler tara
fından İngiliz Iilosuna terkedilen İzmir 
lımaniyle tekeınmLI eder. (İtalyan gaze
tesinin miitalaalarının ne kadar doğru 
olduğunu isııat için İzmir limanının bir 
İngiliz ii<'sii olduğu hnkkındnki haberi
ni giiliinçliik sahe">Cri olarak sadece kny
dedeliın ..... n 

Akdenizin garbinde ise İngiliz üslc-ri 
Cebclüttarıkı ihfüa eder .. İngiliz deniz 
kuvvetleri Akdenizin şarkında ve gar
bindedir. Mevcut kuvvetler İngilterenın 
mnlik olduğu 13 snffı hnrp gemisinden 
yedisini, iki tayyare gemisini, 10 biiyük 
kruvazörü ve 70 kadar başka birlikleri 
ihtiva etmektedir. İngiltercnin bu sular
da bu kadar ehemmiyetli kuvvetler top
laması karşısında İtalyanın va1.ifcsi aşi
kardır. İtalya garbi - şarki Akdeniz ara
sında muvasalfıyı katetmiştir. (Bu ha· 
ber de İzmir limanının İmdliz filosuna 
iis oldu~u kadar doi:rrıı i e İngiliz ge-

Roma, 12 (Ö.R) - Neşredilen bit 
tebliğe nazaran 8 ve 9 temmuzda başlı
yan deniz muhar~besi henüz kat'i ola
rak bitmemi tir. İtalyan tayyareleri ilci 
saffı harp zırhlısmdan, bir tayyare ge
misinden ve dnha küçük bir çok gemi
lerle, beş nakliye gemisinden mürekkep 
bir İngilız fılo una tııarruz etmiştir. Mü
cad le İtalvan tayynrderinin hakimi
yeti altında cereyan etmiş, bir nakliye 
gemisi batırılmı", iki destroyer hasara 
uj'.,'I'amış. birisi tahlisiyelerini indirmeğe 
mecbur kalmış, tayyare gemisine ağır 
çapta bombalar isabet ettiğinden içinde 
yangın çıkmış ve di~er bazı gemiler bu
nun imdadına koşmuştur. (Ayni tel
grafta Hud dretnutuııun üç dört nydan 
evvel tamir edilcmi:reccği ve Malta ter
sanelerine sevkedilemedij!i cih!!tlc \'a· 
ziyetinin bir kat daha \ chanıet k.csbct
tiği kaydedildiğinden Akdeniz lngiliz 
filosunda i e yarar gemi kalmamış de
mektir!) 

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

Mühim bir kanun kongrede 
Amerikada 21 - 45 yaş arasında bütün ecnebiyi 

mecburi askerliğe tabi tutulmaktadır 
~~--~~~~~~~-~* 

Vaşington 12 (Ö.R) 
P.rcss bildiriyor: 

- Associated 

Amerikan kara, hava ve deniz kuv
vetleri yüksek kumandanlığı tarafından 
kongreye tevdi edilen bir kanun layi
hasiyle Amerikada mecburi askt'rlik 
usulü ihya edilecektir. Bu layihanın 
esaslı noktaları üşa edilmiştir. 

l - Amerikada bulunan 18 - 60 yaı: 
arasındaki bütün ecnebiler tesbit edi-

lecektir. Bunların her türlü faaliyeti 
kontrol altında bulunacaktır. 

2 - 21 ila 45 yaş arasındaki bütün 
Amerikan tebaalılar mecburi askerlik 
hizmetine tabi tutulacaktır. Bu yaştan 
büyiik ve küçük olanlar mecburi olarak 
Amerikanın pasif müdafaa işlerinde ça
lışacaklardır. 

3 - Mecburi askerlik müddeti sekiz 
aydır. Eğer Amerika bir harp tehlikesi 

karşısında bulunur veya yakın bir har
be dahil olursa bu müddet lüzumu nis
betinde uzatılacaktır. 

4 - Amerikanın ihtiyat kuvveti, pro
fesyonel gönüllüler tarafından daima 
muhafaza edilecektir. 

Bu kanun layihası hakkında parla
mentoda izahat veren büyük erkanı 
harbiye reisi general Jorj Marşa] layi
hayı müdafaa ederek derhal kabul ve 
meriycte girmesini istemiştir. 

Lebrön istifa ettirildi 
~~~~--~~~--~-~.'1#.w-~~--~------~--~-

- BASTARAFI 1 İNCt SAHİJ<'EDI<; -
ve saire Fransadan toplanıp Almanya
ya gönderilmektedir. Bunların ödenece
ği hakkında hiç bir emmare yoktur. 

Nevyork 12 (Ö.R) - Vişiden bildiri
liyor: Mareşal Pctcn Fransanın diktatö
rü olmuştur. Mumaileyh devlet reisi ve 
hükümet reisi vez.-ıifini birlikte üzerine 
almıştır. Üçiincü Fransız Cümhuriycti 
hemen hemen Bastil kalesinin zaptiyle 
Fransız ihtilalinin başlamış olduğu 14 
Temmuz tarihinin arifesinde ilga edilmiş 
bulunuyor. Yeni diktatöriin nE>şrettiği 
bir emirname su esasları ihtiva etmek
tedir: 

l - Kapitalizm Fransada ilga oluna
caktır. 

2 - 12 nazır dl'vlct reisine muavin 
olarak çalışacaktır. 

3 - Büyük Fransız ihtilttlinden evvel
ki eyalC't idare sistemi yeniden kurula
cak ve her eyaletin başında bir umumi 
vali bulunacaktır. 

4 - Nazırlar devlet reisine karşı doğ
rııdan doğruya mesul olacaklardır. 

5 - Harbın devamı miiddetince teşrii 
saHihiyet Mnresa) Petenin elindt> bulu
nacaktır 

6 - Ayan ve ınebusan meclisleTi is
men dt>vam C'decPktir. Fakat korporas-
3 on sistemin" müstenit yeni mC'clislerin 
tcu:-.kkühine kadar ayan ve mC'busan 
tatil h linde olup ancak de"' let rei inin 
daveti halinde içtima edt'bilecektir. 

7 - HükümC't maknrrı VC'rc;nya nakl
olunncaktır. 

C 11 vre 12 (A.A) - Vi id n b ld 'ri
lıyor: 
Mareşal P tPn dün nk am rcisic"'m

hurluk ve hükümet sefli i va1ifr ine 
bac:Jamış ve bu surctlE' Franc;ız devleti 
reic:rğini deruhtc C'tmistir. 
Mare~al aynı zamanda yeni knnunu 

Psao:;idC' d"rpiş edilen rısamblC'lC'r tesC'k
kül etm~dir,i müddC'tçe icrai snlahiyeti 
dl' haiz bulunacaktır. Bu asambleler te
sekkiil ettiği znman bile devlet reisi da
hili veya beynelmilel gerginlik vukuun
da yahut ta her hangi bir buhran esna
sında icrai salahiyetini kullanacaktır. 

Radyoda irat ettiği bir hiUıbede Peten 
veni bir hüki.lmetin 12 nazırdan mürek-
kep olacağını bildirmiştir. • 

Bundan maada Fransa büyük eyalet
lere ayrılacak ve eyaletlerin başında va
liler bulunacaktır. 

tasavvurunda bulunduğunu beyan et
miştir. 

Cenevre 12 (A.A) - Vişiden aşağıda
ki resmi tebliğ neşredilmiştir: 
Mareşal Peten reisiciimhurla uzun 

bir mi.ilakat yapmıştır. Mareşal Peten 
başvekalet ile Fransa devlet reisliğini 
deruhte etmek tasavvurunda bulundu
ğunu ve bu suretle Fransada hali hazır
daki istisnai ahval ve şerait içinde am
me işlerinin şahsen mc-suliyetini üzerine 
aldığını reisicümhura bildirmiştir. 

Löbrön ileri sürülen sebepleri derhal 
kabul c-<lerek salahiyetlerini Mnrcşal 
Pctene devretmiştir. 

Cenevre 12 (A.A) - Bu sabah resmi 
Fransız gazetesindE' çıkan kanunu E'"tı
si fıkra•anın metni şudur: 

Biz Fransa Marcsali PhiliphE' Pcten 
10 Temmuz 1940 tarihli kanunu esnsiye 
miistmiden Fransız devleti reisliğini 
deruhte ettiğimizi bPyan eyleriz. Bina
enafoyh 25 Subat 1875 tarihli kanunun 
ikinci maddesinin foshedildiğini beyan 
cdC'riz. 

lc:obu vesika 11 Temmuz 1940 ta Vişi
dl' tanz'm edilmi<;tir. 

imza 
PhilınhC' PPtain 

PETENtN BFYANATI 
NPvyork J2 (Ö.R) - VLıden bildiri

liyor: MarE:c;al P( n r:u b"yanatta bu
lunmuştur: Yt'ni hükiımrt C'n müskül 
bir vazifeyi üzerine alını tır. Bu va7.ife 
Fran avı yeniden cani ndıracaktır. 

!nn"Ji?Jerin Fr n ı7 harp filosun l k r
sı taarruzhrı il' z · örülemez. Fransa 
harp r.eırilerini hiç bir zaman Almanya
ya tcı:.lim c tmek niyt'linde d nildi 1nrriL 
tt're harp Psnnsında Fran ayı valnız b•
raktığı ~ibi simdi de harp "enıilerint' tn
arruz ediyor. 

Fransayı istismar için calışmı~ olan 
kapitnlizm ilgn <'dilmi5tir. Bundan böy
le iş. aile ve devlet Fransanın koruyaca
ğı ana prensiplerdir. 

giliz tayyare meydanlarına ve fabrikala
rına taarruz ettikleri bildiriliyor. Sahil 
açıklarında bir çok vapurlara taarruz 
ediLniştir. Manş denizinde on bin ton
luk bir petrol vapuru batırılmış ve mec
muu 15 bin ton olan 4 vapur batınlmı~
tır. Almanyaya yapılan bazı düşman 
taarruzları pek az hasaratı mucip ol
muştur. Düşman 16 tayyare kaybetmiş
tir. Almanların 7 tayyaresi kayıptır. 

Londra, 12 (A.A) - Mareşal Pe
tain son günlerde radyoda 1918 ele 
Fransada 85 lngiliz fırkasının bulundu
ğunu söylemiştir. Salahiyettar 1ngiliz 
mahnfili bu rakamın izam edilmiş oldu
ğuna işaret etmektedirler. 

1918 senesi ikincitcşrinindc lngiliz 
hava kuvvetleri ve iki portekiz fırkası 
istisna edilirse garp cephesinde ingiliz-
lerin 3 süvari fırkası, diğer sınıflara 
mensup 61 fırka ve 6 tank livası bulun
makta idi. 

Mareşal Petain konuşmasında Alman 
yaya karşı 1918 de yapılan İngiliz yar
dımiyle 1940 senesindeki istirakimiz 
arasında bir mukayese yapmakta ise de 
1940 da ltalyLln ordusu ile Sclanik, Fi
listin, Mezopotamyadaki kuvvetli or• 
dulnrı garp cephesinden uzaklaştıran ve 
Almanlara yardım eden muhtelif Avus
turya, Macar, Bulgar ve Türk fırkalnrı
nı saymağı unutmuştur. 

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

_* __ _ 

25000 tay yare ima
line karar verdi 

---*-Vaşington 12 (A.A) - Mi.idnfaa 

Ne ·vork 12 (ö.R) - Bükreşten 
bildir'llyor: Hükümet petrol kuyula
nnın 'llülkivetini İngiliz kumpanya
larını • C:-,vvetlc-r d \•relmesine th, -

Romanya ile Bulgaristan arasında 
şimdiden miiuıkerat başlamış bulu
nuyor. Rumenler Dobricanın bir kıs
mını Bulgarlara terketmeği kabul 
ediyorlar. Sofya gazeteleri Rumenle
re karsı taarruzlarını durdurmuşlar
dır. 

......................................................................................... 

Ankara 12 (Hususi) - Parti grubu 
önümüzdeki Salı günü t.oplanmıyacak
tır. Meclis gelecek toplantısını 24 Tem
muz Çarşamba giinüne bırakmıştır. Bu 
tarihten sonra acele isler olmazsa ikinci 
Teşrıne kadar her on beş günde bir top
lanacaktır. Mebuslardan bir kaçı bu ak
şam lstanbula hareket eilnİjlerdir. 

Mareşal Peten yakında Versaya y«"r
lqmeık ve :naz.ırları Parise göndermek 

Nevyork 12 (Ö.R) - Berlindt'n bil
diriliyor: Alman başkumandanlığı top
larla mücehhez Alman tayyarelerinin 
İngiltereye karşı harekata iştirak etme
ğe bnşladıibnı bildirmiştir. Alman mah
fillerinin iddiasına göre Alman pilotları
nın taarruzları İngiliz müdafaası üzeri
ne yıldırım tesiri yapacak ve slvillerin 
maneviyatını lwacaktır. TebJiğde Stud
gon hava alay cilziltamlannın dün 1n-

istişnre komisyonu mecmuu yüz mil
yon dolar kıymetinde siparişler ver
miş olduğunu dün bildirmiştir. Bu 
sipariş 25,000 tayyareye aittir. Bu 
tayyarelerin yüzde yirmi beşi bahri
ye, geri kalan kısmı da ordu içindir. 
Reconstruction Finance Corporafion 
teşekkülü endüstri şirketlerine fab
rikalarını genişletmek Uzere lüzumu 
kadar tahsisat vermeği kabul etmiş
tir. 


