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• 
Ciimhuriyetın ve Oiimlmriyet eserinin bekçisi, sabahları çıl(aT sıyası gazeıeaır 

lzmir 
Enternasyonal Fuarı 

İZl\1İR E.NTERNASYONAL FUARI mutat 
olduğu vcçhile bu sene de 20 A~USTOS'ta açı
larak 20 EYLÜI~E kadar devam edecek ''e iz
mire gden ziyaretçilere neseli 'c keyifli vakit-

\.l fer gcçirtecektir. _I 
YENİ ASIR matbaasında basılmıştır 

•• u harbı n ükQnetli günü . D di 
Amerikada yeni in.tihap Bir ltalyan destroyeri batırıldı --·-

~--------~--------Mııw.MMO~------------------

R uz ve itin üçüncü defa intihap edil
meğe razı olacağı, dünya buhranı 

geçince istifa edeceği sanılıyor 

·lngiliz kıtaları Trablus 
toprağına girdi 

-*-
······•·······• -1 ~iıt~;~···~···········~ 

Vaşington, 13 (A.A) - B. Ruzvelt 
önümüzdeki Teisicümhur intihnbntı için 
demokrat partisi namzedini seçecek 
olan demol.rat kongresine iştirak için 
Chicn oya uitmiyeceğini di.ın kat'i su

ita/yanlar 1300 
bulunmasını 

lngiliz 
kendileri 

tayyaresinin Akdeniz 
icin bir muvaffakıyet 

havzasında 

sayıyorlar 

müdafaa 
hazırlıkları 
Kanadadan üç fırlıa 
«ısher daha geldi 
.l.o~dra 13 ( ö.R) - 1ngiltcre

b:7 b_ır çok yerlerimle askerlik şu
·ıA~ı açılmıştır. Gönüllüler ve 

aı a altına davet e<liien sınıflar 
şu~elere akın etmelı:tedir. 

k anadadan gönderilen 3 fırka 
.~ •• ~~.~ugün Londraya gelmiştir. 

. . . . . rette bildirmhıtir. 
B. Ruzvelt cazetccilerle yaptığı gö

rüşmede derr.oltrat kongresinde namzet 
seçildiği takdirde ni)·etlerinin ne olduğu 
hakkındaki bütün suallere cevap ver
mekten yeniden Ltinkaf etmiştir. 

Vaşington, 13 (A.A) - cRoyter> 
B. Ruzvclt, pazartesi günü Chicngo

da toplannc:ık olan demokrat kongre
sinde yeniden rcisiı:ümhurluğa namzet
liğinin konulmasını reddederse kongre 
büyük kargaşalıklnrn ve dnhili kavgnln
ra sahne olacaktır. 

Bazı zevatın ufak şüphelerine rağ
men B. Ruzveltin namzet gösterileceği --- ··•·•·••······••·····•·••·•···•· p - hal"n hemen tamamiyle kat'i teliıkki 

apcı, Peten hülıümetine edilmektedir. 

Londra 13 (Ö.R) - ln"ilız motorlu 
kıtnlnrı Lib~ anın içine GO kilometre ka
dar girerE.k harekfıtta bulunmuc:lardır . 
ltalyanların Kenya hududunda l\foya
Jiye k.:ır~ıı yaptıkları hücum k ndilcrmi 
ağır z~yıata ducar etmiştir. 1talymı top
çu mevzılcri İngiliz tayyareLri tarafın
dan imha olunmuştur. 
tTALYANLARA GÖRE AKDEN1ZDE
Kl 1NG1L1Z TAYYARELERi 

Roma 13 (ö.R) - .Jurnala Ditalya 
gazetesine göre Jngilizlerin Akdeniz. VC' 

Afrkaidaki hava kuvvetlrri şöyb tevzi 
edilmiştir: Adende 120 tayyare, Somali
lantta 16 bombardıman tayyaresi, Kcn
yada 100 muhtdif tip tayyare. Sudanda 
ekserisi bombardıman tayyaresi olmak 
üzere 110 tayyar", Filistinde 35 bombar
dıman, 50 avcı ve beş ke15if tayyaresi, 
Mısırda 100 İngiliz ve 30 Mıc:ır bombar-

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -
taraftar degy il.. Eğer B. Ruzvclt hiç bir reisicümhu-

run iki seçim devresinden fazla devlet 
m;o~dra 13 (Ö.R) - 1ngiltcrenin Vrst- reisliğini deruhte etmemesi hakkındaki -
lb 5 er peskaposu bugün ne r ~l "i bir ananayı kırmaya muvafakat ederse, de- B k•ı• • • 
h~~-nnamede Papanın katıy~n Pelen mokrat kongresi müzakerelerinin en aşve J JmJZID 
bild~meti taraftarı o1madığını ısrarla üçıineti defa Tt:>tsıciirnhtıT intihap edile- mühim kısımlarını reisicümhur munvini 

....... __ 
1_rm_e_k_ı_ed_i_r·---------~--c:..:c::ğı..:..' .:.:ii:nı~it:_::oZ_:un_a_n_B_. R_u_zv_e_zı ____ -_s_'(_,_N_u_2_t_N_c_·t_s_A_H_iF_E_'D_f.:_-__ 500 nutku Ve 

Samimiyet ve Romanyada yeni siyaset Ingilizler 
Dürüstlük 

-·--
Bir lıeı-re daha muzaf· 
fer oldu.. Da!nıa 
rnırzaf f ep olacalıtıP ... -·-HAKKIOCAKOGLU 

he~vrupa harbinin başladığı günden 
:ki 1 

zaman zaman Türkiye umumi ef
ırn~~· sıkan ''e füen bazı hadiseler ol-...., ur. 

Bu sıkıntı , , .. .. ··ı t. h. hlan .c uzuntu er ııç ır 7.a-
la h ~?rkunıuı eseri değildir. Daha faz
ntah~' ·~ate usguıı olmıyan propaganda 
rit ~~etın~e~i halt iddiaların, gayri va
dcndiaı.ı ~adısclcrin ileriye süriilrncsin
her r •• Fakat bu gibi haller karşısında 
Saydne zaman Sa) m ba vekilimiz Refik 
rek ~ .gerek Millet kiirsiisiindcn, ge
hit 8 ~o merkc7indcn Türk milletine 

ap etmisse s" l . l . .. "11 in irat . O't crı, l aımn ~onu ere 
eyJenı;şt~~~ını 'c umıımi r crahlık tevlit 

Gerçi basvck·ı· · 
arık .. . •v· ı ınıır. km:vctli mantıkı, 
biliv{.?rtklılıgı, gii:ıc] söz s(;ylcmek ka
dc;Ict ıy de tenınl iiı. ctmi kun•ctli bir 

Ltk· n aınıdır. 
ğer ıi;n okun bu kuvvetini arttıran di
~çık ~o ta ~a. Tiirkiye devletinin çok 
tak·' ço samımı 't• diiriist bir politika 
' Aıp kcll lcmekte !nılunmasıdır. 

çı ık d"' .. 

-----------------x.~------------------

Her sahada Alman dost
luğu kuvvetlendirilecek 

Bükreş, 13 (A.A) -- cD. N. B.> 
Romanya hariciye nazın B. Manoi

lescu D. N. 8. Ajansı muhabirine ver
diği bir beyanatta demi~tir ki: 

« - Romanya siyasetindeki yeni 
vechenin İ>ürhanlannı müsbet hareket
ler-teıkil edecektir. Mı11etler Cemiyetin
den çekilif ilk adımdır. Bunu diğerleri 
takip edecektir. Zira maziyi tamamiyle 
ortadan kaldırmağa azmelmİJ bulunu
yoruz. Almanya ile olan münasebetleri
mizi kuvvetlendirmek ve Rumen milleti 
ile Alrrum milleti arasında devamlı dos
tane bir işbirliği tesis eylemek arzusun
day•z.» 

ROMANYA HARiCiYE NAZiRi 
FERUNE GiDiYOR 
Londra, 13 (ö.R) - Romnnya ha

ncı,> e nazırı cenubu şarki Avrupn 
mesc-lesini müzakere etmek için Alman
yaya gitmek ihtimali olduğu bildirili
yor. 

T.~ANSIL VANY A MF.SELESI 
~ car nazırlannm Münihte Hitler ve 

SONU 2 İNCİ SAIIİFtm~ -

Tramifoanya hakkındaki talaplerıni 
tehire mecbur kaldıkları anlaşılan 

Maccırlarm başvekili Kont Tclcki 

-·----
İngiltere, $uriyenin 
talısimini telılif etmedi 

-G-
Londra 13 (ö.R) - lngilız gazeteleri 

Türkiye başvekili doktor Refik Sayda
mın nutkundan geniş mikyasta bahsedi
yorlar ve şu mütalcatı yürütüyor1ar: 
Şimdi an1aşılıyor ki Alman radyo ve 

matbuat propagandasının Türkiyeyi si
nirlendirmek ve Türkiye ile dostları ara
sında şüphe uyandırmak maksadiyle 
yaptıkları teşebbüsler k •• t'i bır .muvaf
f<>kıyetEizliğe uğra'lllştır. Alman beyaz 
kitabı ancak vesaiki değiştirm~k ve baş
ka entrikalar yarat"llak maksadına müs
t0nittir. Fakat Alınan gaze>1eleri doktor 
Refik Sn:; damın nutkunda Alman pro
ı agunda<-ına ka~ı soylenmi'i olan ıo;ozle
ri z.ikr tmt""kten tmnamiyle ıırtina etmis
tir. 

Alman ve ltalvan rr.dyoları Suri
ycnin taksimini İngiliz hükümetinin 
düşündüğüne d:-ir olan i natle.nna 
devam etmişlerdir. Büvü1c Britanya
nm Türkiye ve lraka Suriyenin tak
nmı ıcın tekliflerde bulunduğu 
Londrada resmen tekzip edilmiştir. 
Hakikatte Suriyenin atisine ait ola
rak büyük Britanya hiç bir müzake
rede bulunmamıştır. 

• 

CEZAYiR. 

- --
Bır kaf g(ln l't'el ccrcya ıı cdetı 111gıliz-ltalyan deniz harbmın vuku 

' sahayı ve Akdenizin garp kısnımı gösterir harita 
bulduğu 

Alman ve Italya gemi kaybı 
-------~-------x~x 

Batan gemiler 1,5 mil
yon tona yaklaşıyor 

----------x.x------------
Şi rn di }'e kadar Alman hava taarruzlarının 

kuru tehditten ibaret kalm"'sı lngilizleri 
gaf il avlamağa yaramıyacak 

Bu 1ıarbm tt:>shit cdılcbılcn facialarından bin: Bır geminm batışı 

Londrn, 13 (Ö.R) - Hnrbin ha mdnn rafından zapt ' 'cya garkedilen gemi za. 
bir temmuza kadar Alnıaına ve İtaba- :riatı ~ckfınu bir milyon 121 bin tona 
nın gerek kendi mürctteb::iı tarafından baliğ olmuştur. 
batırılan, gerek Britanyn kuvvetleri ta- - SONU 2 inci SAYFADA -

fer • · ' urust!Hk ve samimcyet fert-
dcv:~;~ n'!-~I bir hıtl\'affakıyct amili ise 
hususi e;. ıckın, d_cvlet adamları için de 

G . ır uvvet teşkil eder 
erçı r .k . 

rabazlık ':; ıtı acdığı, ~ alancılık, mad-

Fransadaki • 
yenı 

•• 
reıım --lngiliz hava taarruzları artıyor . 

Z . Al -*~) k k Hakiki reis Mareşal Pe
en gın man ar ÇO uza ten mi, yoksa Laval mı? 

dır 1 ~k· ıye la\:sif eyUyenler de var-
• ,ıı.,& •n rt·ka şıldı~ d . PO 1 1 nın bu manada anla· 

..,ı C''ırler . • · i . Jetleri k•tı 
1 

. ge~mıştır. nsanları, nul-
1·-ten' .1• c crı aldatmak belki muvnk-
~ mumk·· ların ö .. un olı:r. Fakat bu aldanış-
lcri ise rnr~ f uz.un bÜremez. Aksülamcl-
Tü~kiç? ~cı ve ~ok sid<letli olur. 

katarı dl c cumhurıyeti ic ve dış politi-
ı. n a ashı bt k'"h . l . :ıı.ullnnm • 1 u ncmı usul erı 

0 . amı • ona nsla yer vermemiştir 
(cki~ı~ıa . hakik?tll'rle knrşılaşmaktn~ 

cnıı • takır> 1 d'V• ı· 'k csaslnnnı k . C~' c ıgı po ıtı anın 
naschcttc ~~l cud~ mıllctindcn, ne mii
lllcmiştir. unduf!tt de, lctlcrden gizle-

Türkiye eti h . . . 
hakim 1 c urıyctıııuı 1K1füikasına 

. . o nn, fesat 'e t 'ka d V•ı munıyct ve d .... ı··k ~ n eı.rı , sa· s . . urus u tur. 
arnımıyct 'e d .... l"k 

ileriye gittik k' . urust u tc o kadar 
milletler 1 

1 hır çok seneler bir çok 
heli naz al ı ~adıkları bu sisteme şiip
koru ~r ar a bakmaktan nefislerini 
k ld Yanıadılar. Yıllarca teredd'•t . . d a ılar z u ıçın c 
l<ikatlerl ·~mtan ve hüdiseler onlara ha

T" k• JWs ermekle geç kalmadı 
ur •Ye bug" d" · de siSzii~ . un unya ınih•acehcsin· 

Jet ol . ke ınanılır çok şerefli bir mil-
dürii ~;~ik ''asfın~ an<"ak bu samimiyet ve 

1"ill . .sa~ csındl• kazanmıştır. 
etımız C H p n' h··t·· h.'k'" illetler · · · m u un u u-

nıışsa ıhne sonsuz hir itimatla baülı kal· 
h ııııun sebebi b h'·k·· " 1 · ic bir· · · . u u umct erın 
nıeıni" ısılnın mılletten hiç bir eyi gizle-
.._ ., o maı;ında 'c s"z r ~· . ı · I 
"aşftrnu h 1 ° 'ere lf!J ıs crı 1 m11ı)d ndadır. 

Cİ S4lib'WE -

yerlere kaçıyorlar Franh:k~m~:~:~ ::Z;b~:; hakkında başlanıyor 
Vişi 

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

Hindiçini valisi E 

uıütarekeyi 
tanımıyor 

--.--
Vi,si hi!lıümeti bir 
amirali vali olarafl 
qönderecelı ... 

Londrn. 13 (Ö.R) - Royteı· ajan
.sının bildirdiğine göre Fransanm Hin
di Cini umum vıılisi olan general ye
rinde kalarak Hindi Çinide Fransız 
mütarek.-..sinden ev\·elki vazivcti mu
hafaza C>tm ge b rar vermiştir.. Vişi 
hükı..imeli ise geııuali azlederek onun 
\erine' bir amiralı umum vnliliğC' tn
vin C'tıni tir. 
- SONU • 0NCfı .~~ 

Londra, 13 (Ö.I?) - İngiliz hava nc· ı 
znreti tebliğ ediyor : Diin gece İngiliz 
hava kuvvetleri düşmnnın Hollandadn
ki hnva meydanhırmı ,.c Almı:ınynda 'ı 
miihimınat fabrikulanm ve yüksek fı
rınları ve diğer askeri hedefleri muvaf
fakıyetle bombardıman etmişlerdir •. 
Tayynrclerimizd~n iiçi.i iislerine dön

rncmistir. 
Diin Bulony İ.İL<'rinde istiksafta bu

lunan snhil n~iidafna tayyarelerimiz li
manda demirli bulunan deniz tayyarclc
rini bombardıman ederck eklüzlcri ha-

Denizli civarın
da bir köyü su

lar bastı -·--10 ev yıkıldı, 14 kişi 
kayholdu ••• 

sara uğratmışlardır. Dqnizli 13 (A .A) - 11-12 Temmuz 
BİR GÜNDE 23 TAYYARE gecesi saat 20 de başlayıp 24 t kadar de-
Bll sabah cenup ~ahili açıklarında nv- vam E:'"den dolu ıle karışık şiddetli bir 

cı tayyarelerimiz nltı düşman t~yyare- yağmurun husule getirdipi seylfıptan 
sini tııhrip etmişlerdir. Öğledl'n sonra Denizli Acıpaya.·11 sosesi üzerindeki Çu
biri bir İskoçya limanında, diğer ikisi kur köyiindc dere kenarına t 0 sadaf eden 
de dogu cenup sabili açıklarında olmak elli evden cmu ta!l1amen yıkılmış ve kır
üz.ere Uç diişmnn bombardıman tayya- kı da az miktarda hasar gJrmiiştür. 
resi di.i~iiriilınüştik Bunlardan iki-i ! Ynpıhın c>rn tırmalar neticesinde bu 
avcı tayyarelc.-iıniz iiçüncüsü dafi ha-' Uf etten maalesef .kadın erkek· 14 nüfo
tar:valanınız tarafıııdan tahrip edilmiş- sun kaybolduğu ve üç kadın ve liç er-

114. tl o 

Londra 13 (ö.R) - Vi§İden bil
diriliyor: Mare§al Petenin dördüncü 
kanunu esasi emirnamesi devlet re
isliği vazifesini kendisi ifa edemiye
cek mevkide bulunduğu takdirde bu 
vazifeye B. Lavalı tayin etmektedir. 
Aynı emirnameye göre B. Laval de 
devlet re~liği vazifesini ifo edemiye
cek mevkide olursa kabine yedi ki
şilik ekseriyetle bir halef intihap 
edebilecektir. 

1 
Et:nebi mahfıllerde bu tcdb rlnrden i-

ticllal edilen netice şudur k Fran ad-ı 
hakiki h .. küınet rc'~i şah ına hürmet 1 

edilen Mareşal Pet n değil, Lavalclir., 
Neteki:n t 1 Jkil olun.n kabin~de sol ce-I 
nah:ı menc:up he:me!'\ hiç bir isim yok
tur. Bunların :; erine ış mahfılhrindc çok 1 
tanınmıı oLn Tan guz.etcsi dlı·ektörü B. ! 
Miro ve yüks~k finnns fıleminin ileri ge
lenlerinden B. Lemeri kobineye dahil 

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

SLri)·edeki 
beş yüz tayya
re ve Ingiltere 

--.--
İtalyanlara göre 
tng·Here fıat'i 
lıarelıette bıdunaca6ı 

" 
Il<.'rlin, 13 (Ö.R) - Jumala Dital-

) 11 ~a1.ctcsinin hildirdil'!ine göre Su
rb·cde bulunan 500 Frnıısız tayyare
sinin Filistinc nakledilmesini ingiUz 
kumandanlığı gcr.eral l\littclhozcrden 
talep etmiş \"e hu •talep kabul cdil
mcdij:,:i takdirde Oranda Fransız fi
losuna kar ı ahnan tedbirlere miima
il tedbirlerin Suriyede Fransız ha-

- SONU 2 • . YF A -
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• 
yenı siyaset Roman yada 

Her sahada Alm~n do t
luğu kuvvetlendirilece 
- HASTAlt,\FI l i'CI SAIIIFEIH. -ı petrol <ndü•tri;inın mılLl~ilme ine 

doğru bir kademe teskil t>der. 
Kont Ciano ile müzakereleri hakkında ALMAN PLANI 
ayrı ayrı fikirler serdedilmektedir. l_ondra, 13 (ö.R) - J aymi~ gnı:e-
Londraya ~len haberlere göre Macaris-- teıırinin diplomatik muhabiri Ralk11nli\r
tanın istikbalde Romanyadan arazi ka- daki Alman pl?ınırıı gö;den geçirrrt"k 
zanacağma Budapeıtede inanılmakta- d;yor ki: 
dır. Rumen matbuatına göre İse Bük.ret· Görüo~te Almanlar Macaristanı bü
te mihver devletlerinin hiç bir zaman yütmek Utiyorlar. Macari~tanm bu min
Romanya ballmım MacarUt.ana verilme- netten dolayı Almanyaya sadık kalma.•u 
!İni talep etmiyeceği kanaati vardır. li..zımdır. Almanyanın niyeti Macaris-

Alrnanya muhtaç olduğu mah•ulô.tın tandan büvük rnikdarda stoklar tedarik 
cenubu prki Avrupadan kendisine gön- etmektir. Bund3n mada küçük Roma!l
dcrilme i harp yüzünden iakitaa uğra- ya ili n!haye petrolünü verecek ve bu 
ınama.'Sı için fazla endişe}-e dü:pnÜJ ve mi:L:dar azal•rak P.İdecek~ de faydalı 
bu hareket nl8ka1ı tarafların hu ibi oltru"ktan hili kt-fmtyecakt-r. 
birihirine zıt tefsirlerde l sına )"ugosla\• devletinin PansJa"· ~rubun.ı 
sebep olmu!itur. iltihak etmek f"meli o~a bil. Almanya, 

ALMANLARIN GöZO Rornanya ve M~caristanı kontrol al~ına 
PETROLLERDE aldıktan sonra buna imkan bırakmıya-
Loadra, 13 (ö.R) - Royler Ajan- cai(ını tahmin ediyor Halbuki Y:ıııo•· 

ıı Bükrqten istihbar ediyor: iktisadi 11a- lav devi.et ad.ımlan f"sasen b jyfe lir 
hada Almanlar Rumen petrol endü•tri- arzu izhar <t'Tlio dci!i!lerd r 
sini kontrölleri altına almak için her au- GENERAL ANTONESCO 
retle teıir yapmaktadır. BIRAKILMADI 

Muhtelif petrol kumpanyalarının ak- Bükrcs. 1 3 ( A ) - D. N. R. ian-
aiyonları hakkında neşredilen yeni bir st bildiriyor 
kararname mucibince bütün bunlar kay- Generel Arıtoncsconun serbe~t hıra .. 
da til..bi tutulmuştur. Bu hususla lAzım k.ıldı"~1 hakkında resmi menbadcın dUn 
gelen t;ıfsil!t iktısat nezaretine verile- verilen habt-r hil-"fına söziine İR~nılır 
ccktir. Aksiyonların intikali. teşkil edi- bir menba generalin serbest hı~akıldığw
lecck Rumen komisvonunun muvafaka- nın hakikate tev!'lfuk etmediğini mii~a-
tiyle yapılacaktır. hade etmekk<lir 

INGILIZLER HiSSELERiNi Fsascn resmi mahfillerde ,imdi gene-
SATMlYORLAR ral Anton..conıın hala mevkuf bulun-
tngiliz kumpanyalarının aksiyonları dui'?unu teyid eylemektedir. 

Sovyet lrumpanyuına satm.a.k niyetin- )'alnız generalin nerede nıevkuf fıı-
de olduğuna dair çıkanlan 4ayialar alil· tııld'.lğu malüm değildir. 
sızdır. MACAR ORDUSUNDA IZiN 

Nazi ajanları tarafından bütün Ru- Londra. 1 3 ( ö. R) - Budapefıeden 
men kum.panyalannın hükümctin kat'i ehnan biT hab("re göre hükı.imet partisi· 
kontrölü altına vaz ettirilmek için bu nin içtimaında ba!ıvekil Kont ı-tolek.i 
haberlerin çı.kanldığı zannediliyor. f-ler perşembe akşamı v~ cuma günü mahsu
halde Rum~nler bu haberlerden endi,-- litın toplanması için a!tkere alınmı$ olan 
ye düşmü,tür. Ve yeni kararların ne,- efradın büyük kısmına izln verileceğini 
rine bu da saik olmu~tur. Bu tedbirler bildirmiştir. 

Fransadaki yeni rejim -----Hakiki reis Mareşal Pe
ten mi; yoksa Laval mı? 
Fransayı harba 

hükümetince 
sokanlar 
takibata 

hakkında Visi • 
başlanıyor 

BAŞTARAFI 1 ioci SAYFADA 
bulunmaktadır. 

HARBA SEBEP OLANLAR 
HAKKINDA 
Londra 13 (ö.R) - Vişiden bildirilcli

ğıne göre Fran<ız scnalo•u milli müda
faa ve hariciye encümenleTi, Fransanın 
harbe sürüklenmesinden mesul olanlar 
hakkında tahkikat icrasına dair bir ka
nun 11\vihasını tasvi etmiştir. 

1NG1LJZ GAZETELERiNiN 
:'IBŞR!Y ATI 
Londra t3 (Ö.R) - İngiliz gazeteleri 

Fransadakl yeni rejimi ve Mareşal Pe
ten tarafından deruhte edilen tam sala
hiyeti şüpheli nazarlarla karşılamakta
dır. Son seneler zarfında Fransız parla
mento rejiminde bazı tadilat yapılması 
~ayanı temenni görülmekte idi.- Fakat 
ecnebi tahakkümü altında yapılan bu
günkü tadilatın muzır oldujiu ve kısa 
süreceği tahmin edilmektedir Taymis 
gazetesi şunları yazıyor: 

Bir çok Fransızlar uzun zamandan
beri şuna kani idiler ki parlamento sis
temi ve adliye teskilatı ıslahat yapılma
dan Fransada istikrar imkanı yoktur. 
Fakat Fransanın harici dostlarından hiç 
biri ve hatta Fransızların bizzat kendi
leri şuna da kanilerdir ki ıslahat icrası 

Suriyedeki beş yüz 
tay yare ve lngiltere 

- BASTARAFI l iNCi SAHlFEDE -
\a kuvvetlerine kar" da ittihaz cdi· 
lc<eiini bildirmiştir. 

ltalyan ıazete"t Frnnsu: kuman
danlıj;nın bu tedbirlere ka~ muka
bil tedbirler alması hususunda Vişi 
hükUmeti taralmdan emir \·erildiiini 
efe ila,·e edi~~or. -·-KAR.SiY AKADA 
BİR DENİZ KAZASI 
Ka..,;ıyaka deniz banyosunda Hakkı 

oli.lu İsmail idare etliği deniz motörü· 
nü denizde yüzen Bulgar tebaasından 
Rıristoda çarptırarak ayağından vara-
::uunasına sebebiyet vermiştir. . 

ÖDEMİSTE YANGIN 
Ödemiste Se;diköy öğretmeni B. Sa· 

ıh Sezerin e\~nde yangın cıknuş. bazı 
tWll yandıktan sonra söndürülmüştür. 

her ne k.ıdar şayanı t('menni ise de N'<tzi 
Almanyasmın direktıfi altında y2 lan 
ıslahat Frans:ın1n vaziyetinin ı lah na 
bilakis mani olacaktır. 

DEYLI TELGRAFA GÖRE 
Deyli Telgrııf gazetesi <h• şu ınL~ atı 

}•J.rü•üyor: Mareşal P~t~n sist~mıni 
H üncü Lui ve büyük Napolyon s\st'm· 
lerine uydurmak ist ınişlir. F"akal 14 -
üncü Lui ve Napolyon kanunlarını, 
Fransayı büyük bir devlet yapan zafer 
ve politıkalarına istinat ettlrmi !erdir. 
Peten ise Fransız nüfuzunu he1,inlct \•e 
mağlubiyet~ istinat ettiren ilk dik:a
tördür. Bu sebeple bu rejim uzun 
ömürlü olamaz. Fransız milJetinin duçar 
olduğu felaketlerin af:ır mesuliyelini ta
~ayanlar Fransayı Nazilere esir kılan 
fakir ve köle yapan bu tadilata uzun 
müddet tahammül etmiyeceklerdir. 

NIYUZ KRONtKLIN MOTALEASI 
Niyuz Kronikl gazetesi diyor ki: Ateh 

gelirmiş olan bir Hindenburgun Hitleri 
iş başına.getirmesini kolaylaştırdığı ~ibi 
en musibetli bir rejime yol açmak için 
de bazı Fransızlar ihtiyar Mare'i"I Pete
ni alet ediyorlar. Kabinenin içinde bolki 
kendi menfaatlerini düşünen bir kaç 
entrikacı \•ardır. Bunlardan biri kendi
ni Führer ilan etmek iı;in pekala fırsat 
bekliyebilir. 

Karııyakada yangın 
Karsıyakada Kahramanlar mahalle

sinde 1847 inci sokakta B. Mehmet AL
ye ait motör dairesinden çıkan ateş ye
tişen itfaiye tarafından büyümesine 
meydan verilınede11 söndürülmüştür. 
Yangının esbabı hakkında zabıtaca 

tahkikat yapılmaktJdır. Motör dairesi· 
nin .. igortası yoktur. 

Ödemi.ste ifd hadise 
Ödemişte -Mesrutiyet ınahalle>iode 

Mehmet karısı 17 yaşında Fikriyenin 
evine girip kadına tecavüz ettli:i sika
yet olunan Emin oğlu Hüseyin ile ayni 
verde Necibin evine gi.rdi~i ve karısı 
Pakizeve hücwn ~tliili iddia edilen Mu•· 
lafa Gezginci tutulmuslardır 
Trafıyada yapağı 
satın alınıyor 
Edirne. (Yt>ni A'ır) - SUnıerbank 

fabrikaları Trak.v:ıınızdan chcınmiyctL 
mikdarda yapaiiı mübayaatında bulu
nu}·or .. , - ' 

ELHA MRA Sinemasında 
BUG\:N 2 HARİKULADE FİLİ:\I BİRDt:'N 

l - TÜRKCE SÖZLÜ 

TARZAN ve OGLU 
2- .SİRLE\" 

KÜCÜK PRENSES 
SEA:".il,.o\R · TARZAN : :ı.:ıu - 6 15 - 10 .. SİRLEY : 5 - R-1fl DA .. 
Cnnıartesi "' Pazar 12 - US Te b• far •• Yalnız 12 d lJCllZ SEANS 

YEHl ASlR 14 TEMMUZ PAZAR 1940 

Samimiyet ve 
Dürüstlük 

--*--

Yeni •• •• uz. m, Yağmur ve dolunun yaptığı zarar 
- llAŞTARıU 1 l İ"'( l SAllİFl:.UE -

Binat•nale.\ h tchıar ("dehilırit : Tür· 
kiye <.·iimhııı·iycti hüküınetinin en bil· 
~ilk \aMllaruıdaıı biri iç \C dı,, politi
kada ~amimill'l \'L't düriic.;tliiğe en yük· 
sek 111c\·kii \·crrn~idir. ı~aai oldu;:u J:İ· 
bi ı;!Öriinnıesi, göriindü~ü gibi olması· 
dır. Bas,·ckilimi7İn !ııon nutku da hu !;a· 
mimiyettcn ('ok !!li1el bir örnektir. 

• • 
ıncır ve bakla 

rekolteleri 
Üzüm ve incir nisbeten 
az, balda J 2 bin ton 

Tetkikat neticesi An
kara ya bildirildi Mahut ,·csikıı hah,iııdc Relik Say· 

dam. mc,·cu<liycti iddia olunan raporla· 
rın tahrife u(rahlırıadan aynen neşrini 
tcınenni ediyor .. V c ih'\\·e eyliyor ki bu 
\·esikalar ııesroluııursa Türkiye de\·)c
tinin acık \·e düriist politikası ~·eni de
lillerle kunct bulacaktır. 

Bu ~·ıl E~e .;:: f._;kası üziiın ı·ekolte
sirun. e\·vclki '.\·ılL.udakinr nazaran az 
olal'a:?,ı anlasılmakı .... dır .. Borsa u.hınin 
heyeti, rekolteyi ı<"Sbit ımck içııı bağ 
mınt..tkalarında tı.:tl:.ıl•lerı ha..,lan1ıstır .• 
Bazı verlt.:rdc. bilh .. .s.sa Mcnc1ncn ve Se
ferihisar kazaları ile Manisa \"ilUycti 
baglarında dc.,-aml• ya!(murlardan mil
diy,; \'e Antraknoı hastalıkları oldukça 
mühim zararlar ika etrniştir. Rekoltenin 
bu sebepten az ol caıa tahmin edil
mektedir Jllanmafıh üz,;,.,, mıntalrnları
nı J<CZCn bazı kimseler, hu seneki üzüm 
reko1tesi!lın de ~ en seneki ınih·.tara 
çok \-akın olacağım söy'.mektedirler. 

~-----x~x·~------

ffima;yesi lazım gelen müstahsil • Yıldırım 
ltadını öldürdü, ilti fı~iyi yaraladı-. 

bir 

be:• r kolte:;ınin de gecen senekıne 
nGI,.aran az. oI •. ca·~- , illl11makto.dır 

L,,, r \ Jiıyet.nın bu s nckı bakla re
koltesi 12 bı.ı tondur --
Bazı maddeler 
bahalılaştı 

Son ~ünlerde pıyasamızda bazı gıda 
maddeleri fiatlerindc bariz bir yükseL~ 
ı:Lze cıırı:ıınaktadır. Zeytin Yai:t \'e 
üzüm fiatlcrinde el,• tereffü vardır. 

Pamuk fiati de kilo he ına 3.5 kurus 
artrnıştır. -·--Anlzaraya vahşi 
hayvan gönderildi 
Ankdra Orman cıftliı:inde \"iicuda ge

tiril..:n hav\.·anat l ?hc;ec;inr vi18vet zira
<ıt ınüdüı·Jüğii tar:•fından lt•ınu; edilen 
c1lkal. sırtlan ,.~ .\kbaba ".ibi he11 ,·ah
c.:i hayvanlar !.~üadt-rilınistır 

- ~·_.......-
Eğitmen fıursu kadrosu 

Köy en,:,titüsün<le acllan Eğihnen 
kursu kadrosu '\la;:ırif vı•k;ilrt nden \'İ

IA\'C-f? !?rlıniştir --·--Mübaş!rler arttırıldı •• 
İ7Jl1İr ntlliye kadrosuna onar lira ına

ash ıki mtibaşırlik ~ 1 5\'c edilınistir. 

··················~························ Nüfus politUıası : 

Son yagön şıddelh ve sürekli yag:nur
!arla doludan muhtelif yerlerde mahsu
lün zararlar ı:ördüğü yeni gelen ra
porlardan anlaşılmaktadır. Bu husuota 
ıiı-;1:ı; ro~;düTlüğünce yapılan t::-tkikat 
b; '. ınis ve neticeler Ziraat \•ekiıletine b1J .. 
Cinl :11iştı:. 

t:rlada 1034 dekar t"tiınün yüzde 75 i, 
292 dekar baı:ın yüzde 80 i, 250 dekar 

nasonun tamamı. 68-0 dekar arpa ve 
bu,'1dayın y;orısı zarar gôrınüştür. 
Urlanın Özbek köyünde GOO dekar 

baN. 15800 tıne zcylm ağacı, 223 dekar 
anason, 600 dekar arpa ve buğdayın yüz. 
de 60 <ı, Ko.:<•ular köyündo 50 dehr 
hag 14:1 tane zeytin ağacı ınahsıılünün 
t r ı ·ııı mah\•ôl"'Duştur 

SefCT'h •sa.nn Hereke ve Turgut köy
leı inde 100 dekar bağda yüzde 2.5 nis
bctinde, Menemrnin Emiralem nahiyc
sİnd • Gediz vadisinde ve ~1cınic:;a boğazı 
ınevkiindc 3000 dekar Mısır, Bostan, 
ha>: "·e- palamut taınamen hasara uğra
mıştır. Bu ha\'alid düşen dolu 21 saat 
~·erde kalını§lır. 

Be.rgamanın Kozak nahiyesindcı 50 
dcka• bağdan yüzde 90 ı. 15Q dekar bağ
dan yÜ7.de 50. si, Yukarıbry köyünde 25 

Parti müfettişimiz 
ue bir mebusumuz 
Parti ıniifettisimiz B. Galip Bahtiyar 

GC>ker ManL.;a1la Partiye ait isler üze
ıfodc tetkiklerdt' hulunmus. sehriınize 
dönınüstür . 

İzınir ınebus11 I)r l\fu~tafa Bengisu 
Balık~ire gitnli-.t ir _.......,..,._......_ 

BUGDAY VE ARPA 
NİZAMNAMELERİ 
Meriyctle buluı,an buğday "e arpa 

ihracatı miirakabe.~ne dair nizanınamc
ler hüküınlerinin c•hvali hazıra dolayı
'iyle tatbiki tehir edıldigi ali\kndarlara 
bildi rilıni~tir 

t\srımtzda nüfus pcılitikas1 bütün: _......._......_,.,,,., _ 
siy;1salara baş \..'\:'kcn bir politika ol-: 
ınu<lur. Türk <l•vkti de her sivasada: Bina V2 sol in~asının 
olduğu ı:ihi nüfus sivasasını da çok : tahdidi emri 
. a~laın. tl'rnel~e~c •. ~a~lan1~k içit; .. :?~ ~ ! ı~sası zcrıı·u ı olın.yan bı ~ \'C yolların 
ılk tc~ı ın oazaı ~unu ~t.:ncl Nufus: ! liınuınt ah' .. 1ı d•ı1ayı!;iyle insasından 
s._lyımı vapacaktır. . : J simdllik sarfı nazar edilme~i lüzuınu na-

. llru.,·ekalct : fıa vekaletinden de \'iliivete bildiril-
Istati!-ıtik umıın1 nıüdiirlii~ü: .. , t' . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l,l s 11. 

Alman ve Italya gemi kaybı 
x"'x 

Batan gemiler 1,5 mil-
yon tona yaklaşıyor 

Şirr:diye kadar Alman hava taarruzlarını.ı 
kuru tehditten ibaret kalm~sı lngilizleri 

gafil avlamağa yaramıyacak 
- BASTARAFI 1 İNCİ SAuiFEDE -

Bir temmuza kac'ar takriben 877 bin 
ton Alman gemisi, İtalyanın harbe gir
diği ilk üc haftadan beri de 244 bin ton 
İtalyan gemisi bahnıstır. 

Bu ınikdar Brit<tnyanııı bütün ~eıni 
za\:iatuldan fazladır. 

ALMAN İDDİAIARI 
Britanyanın açhi,.:t. mahkUın olduğunu 

Alman halkına ve clünvaya göstermek 
ınaksadiyle Alınan propagandası İngiliz 
za,yiatı yekfınunu ;,kıllara hayret \'ere
cek derecede si!"iı·ıuektt·dir. Bugün Al
man başkuınandanl.ğının tebliğinde har
bin bidayetinden heri 4.329.213 tonluk 
Britanya ticaret ırcnıi~i batırıldığı ileri 
sürüln1ektedir. Londra salahiyettar n\a
kamları Alınanlar;ıı bilfiil batırdıkları 
gemi vek\ınunu dört ile darbelliklerini 
kaydediyorlar. 

Britanva hitna:v.,.li gcıni kafilelerine 
karsı Alnıan ha\'a taarruzları hiç bir 
netice vermeınis \'<! hic bir kafile dagı
tılınadığı gibi. halla bir limandan dıge
rine ~·olunu degistit n1eıniştir. 

CAY VE YİYECEK MADDELERİ 
Britanva ı:temicilığine ve sahillerine 

karsı _raptıkları tann·uzl..ırda dücar ol
dukları ağır zayi>ıllaıı saşırınış olan Al
manlar Britanyanın abloka edildiğini 
il5n için uydunna deliller ur~lırlyorlar. 

Bu meyanda istihla~ edilen cay mikdarı
nın vesikaya t3.bi tutulduğwıu ve çünkü 
LOY ithal için İngiller~nın kafi gemL•i 
olınadığını söyliyorlar. 

Britanvalılar fillıakil<ö cayı severler .. 
Fakat mevcut mikdı.rdan daha fazla ge
nlinin silah ve mühimınat nakli için 
serbest kalnıa.ı m~ksadiyle çay içmek 
adetini büsbiitün kaldırmak dahi lazım 
olsa bunu seve seve yaparlar. Fakat bu 
memlekette dij\er ve.ikaya tabi madde
ler gibi cav nıikdar• da boldur ve her 
kesin ihtiyacını tatmin edecek derece
dedir. 
Bilfunuın yiyecc''" rnaddt!lerinden killi 

stoklar vardır. 
İNGİLTERE HAZIR 
Jllaaınalih Britanya Alınan hava taar

ı uzlannın artacağını ve ticaret filolan
nın imparatorluk memlekeUerinden ve 
Birlesik Amerika dedctlerinden cepha
ne \'e si1fıh tasımakla daha fazla n1esgul 
olaca_Ltını bildi~i içh' vasi stokları daha 
uzun mUddet 1-di!ım .... etirnıek niyetinde-
di~ . 

Bundan nıaada ha\'a taarruzlarının 
simdiyc kadar ktıru tehditlerden jbarct 
kalması hakikati, Britanya hükümetini 
nıiidebbiranc hazırlaıınıa!.:tan ayrılmağ:a 
\.'C ı>lfıu1arını alliist ctmeğ(' hiç bir za
man se\·kctmi~ cccktir. 

Y azi'.hane nakli Kiralık daireler 
Ş•ll Koınpanı Ol Turkoy LTD. lzmir 
şub~si yazıbaııc·sı Birinci Kordonda yol
cu salonu kar~ısında lGll nuınarara 
nakl 'ilmi ·tir. Keyfıyet ıl:lıı olunur. 

1 ~1 h. :ı S. 2 (H39) 

Z AY ı 
J Ün<.:Ü orduya n1f'n~up 9 cu kolordu 

1 7 ei alay birinci tabur 2 nci bölüğünde 
askerlik yaptığıma dair aldığnn a.sk.f'r
lik vesikamın 1"oıtum :ıube1>İnce kayıt 
cdildiğı nufü.s terzke-r~nıi kaybeııim. 
Yenisini çıkarta'cağımdan eskisinin hük
mü yoktur 

'l'ortum Abornu.z kö}·ünden Duran 
oi:]u Recep Öztürk 

FEVZİ PASA CULVARINDA ZEY
BEI< APARTMANINDA-. 

KAPICIYA MÜRACAAT .. 

:'·········································· 

~l\1evlidi Nebevi~ . 
Bu~ilnkü pazat günii c;ğle naınazı-: 

nı müteakip Salt·pçi oğlu caınündeE 
habaınız ınerhum Nazillili Ali Hay-: 
dar Nazlının ruhuna ıncvlidi nebevi: 
okutulacaktır. Dinda..'>larıınızı davet: 
crliyoruı . E 

l\1crlıuınun Ailt• Efr:tdı : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

dekar bağdan yüzde 50 >i, Kaplan kö
yünde 30 dekar bağdan yü7.de 811 i mah
voln1uştur 
Bayındırın Kızıloba köyünde 40 de

kar bağ kiiınilen hasanı uğramış, 32 de
kar bağdaki mahsul yUzde 80 nisbetinde 
zarar görmüştür. Hisarlık köydo 300 
dekar bağdan yüzd~ 50 si, Çandarlı na
hiyesinde kasırga ile karışık doludan 
308 dekar tütün, pamuk, bostan, mı>ır 
ve ~usaının yüzde 30 u zarar ·'!Önnüş
ti.ir 
Kcmalpaşanın Kızılca köyünde 1000 

dekar bağ. 40 dekar mısır hasara uğra
mı.ş, yazlık zeriyatta da yüzde 15 nis
bet;nde zarar vuku bulmuştur. 

Zeytin malı.rnllindC"ki zarar da yüzde 
30 kadardır. 

* Ziraat müdüriyeti Vekiilete, yağmur 
ve dolu afetinden zarar görüp himayesi 
lazım müstahsil hakkında da malumat 
vermiştir. 

YILDIRIMDAN öLENLER 
Kuşadasının Selçuk nahiyesinde bir 

~ve yıldırım diişmüş, bir kadın ölmüş, 
iki kişi yaralanmıştır. ----------------
Krom işleri için 
bir milyon lira 
Krom isletmeleri istihsal.3.tın.ın 111em

leket dıı;ına ihracı ~!erini tedvir etmek 
üzere Etibank emrindeki 300 bin liralık 
mütedavil sermayenin bir milyon liraya 
ibli\ğ edildiği iktısat vekaletinden şehri
mizdeki &lakalılara bildirilmiştir. --·--Umumi Nüfus 
sayımına doğru 
Önümüzdeki 20 ilk teşrinde yapılacak 

olan nüfus sayımında tatbik edilecek 
talimatname, Vekiller heyetince tasdik 
t dilerek vilayde r.önderilmiştir. 
Sayımda basla vali olmak üzere, kay

makam. nahiye rr.üdürleri ve bütün 
ınenıurlar vazife a1acaklardır. --·--Amerifıadan yabani 
çiçefı isteıdldi 
Aınerikadaki bazı çiçek müesseseleri, 

İ·ınıir da~larında yetişen yahan1 çiçek 
~cığanlar1ndan istemis \'e Ziraat müdür
lüğünce bazı nüınt•neler gönderilmiştir. 

Amerika da 
yeni intihap -·-- BA$TARAFI l İNCİ SAHİFEDE -

aeçilmetiİ ve parti programının tcsbit 
olunması teşkil eyliyecektir. 

Red:icümhur muavını namzedi B. 
\'evdealin hararetli bir taraftarı veyahut 
cenup demokratlarından birisi olabilir. 
Cenup demokratlanndan birinin reisi
cümhur muavini namzetliğine seçilmesi 
partinin muhafazakar hizbini tatmin 
edecektir. 

Eğer bir Nevdeal taraftan ıeçilirae 
bu, dünya buhranı geçer geçmez B. 
Ruzveltin belki de istifa edeceği ve Be
yaz sarayı reiaicümhur muavinine terk 
eyliyeceği baklandaki haberleri teyid 
eden bir mahiyet gösterecektir. 

"lıl'lı."""*#ltıNlıllıl 

Denizli civarında bir 
köyü $Ular bastı 

- BASTARAFI t iNCİ SAHİFEDE -
keğin hafif suretle yaralandıkları tesbit 
olunmuştur. 

Felaketin vukuu haber alınır alınmaz 
\'alimiz Osınaı1 Nuri Tekel~ vilayet jan
darma alay komutanı, sıhhat, nafıa, zi
raat müdürleri ve Kızılay cemiyeti reisi 
ve bir sıhhi ekiple beraber derhal feIA
ket mahalline gitmiş, merkezden gönde
rilen erzak felaketzedelere dağıtılmış, 
kaybolanların aranılmasına başlanmış 
köy yollarının ve umunıi şosenin temiz
lenme işine ait tedbirler alınmış, u~ıkta 
bulunanlar da yerleştirilmiştir. 

Bu \'Csikalardau kiitük bir endi~~i 
olan bir hiikün1ct t<'İSİ, C'İlıan umuııü e[
kiın iinüııde bu k.ıd.ır kafi ifadelerde 
hulunıı.ma7., 

Nerede kaldı ki orta) a uhlan rMpor· 
larnı ınuharriri. l·'ransnnın Ankara bü
yük el('isi mütcına<liyen bu vesikaları 
tekzip ve ta\'ıih C.\ lcmcktc, rapor)arının 
ıalıri{ cdildij'ıiııi bildirmektedir. 

O ,efir ki buııün Almanyıının i~li 
altında hulnnan biı devletin mümessili
dir. Buna ra~men hakikati söylemekten 
«ekinmemektcdir. 
~u halde bu rııporlarııı hakiki metin

leri ancak lehimize hir \"csika olarak 
kullanılmaia ınÜ.iaİttir. 

Almanya daima bulanık suda balı~ 
avlamak se\·dasıudadır. Her yerde kar· 
ı:a,alık çıkarmaj(ı murnffakıyet \'asıla· 
., olarak tanımaktadır. Iiıkin bu dela 
çok yanlı~ br )·ola dü~müştür. 

Türk • Sovyet dostluğunu torpille· 
ınek emeli onu ı·ok hadi bir \'aziyelc 
diisürcccktir. 

Çiinkii hu do,tlu~un tarihi bir kıymeti, 
piiriizstiz bir nıazı~i \'C cnıin bir istik~ 
bali vardır. Kuvvt.•tini birbirini tamam
lı:,\'an menfaat istir5kindcn ,.e samin1i
yettcn almaktadır. 

Tarihi bir kı~·meli vardır. Çünkü bu 
dostluk, her iki ;nilletin bütiin dünya 
müvacelıe,indc yalmz kaldıkları günler
de baslamıştır. 

B. Ce,·dct Kerim İncedJQmın Büyük 
millet Meclisi ınfüakerelerinde işaret 
eyledikleri gibi bu dostluğun biinileri 
Atatürk ,.e Lcnindir •• İki büyük ihtila
lin iki hii) iik ba<ı milletlerine bu dost
hıj{u bir ..-cdia olarak bırakmL,lardır. 

Temiz bir mazisi ,·ardır. Çünkü bu 
dostluk daima dünya emniyet ve hu· 
ZlLrU ic;in ealı~nus, daima sulhun muha
i"azasuıda azan1i (Oyretini hissettirmiş
tir. Daima emperyalist emellerden uzak 
kalın", cmı:ıcryalistlere karsı hakkın ve 
adal<-tin tı.;kinıiyC't ini temine uğra..,mıış .. 
tır .. 

Emin bir istikbali vardır. Cünkü iki 
milletin biri irlerine karsı· dermeyan 
edebilecekleri hiç bir talepleri yoktur • 

$imdiye kadar hudutlarında tahki
matı ]ürunısuz tt<>rınüs1er. istikbal içia 
en ki.it·iik bir ('nJi">eyc ka1>1lmanu!ŞJar

dır. 
1.,.irıni senelik mUst("rck mesaide tek 

ihtiliif noktası helirmemi~tir. Buna mu· 
kabil Balkanlar üzerinde beslenen ihti
raslı emellere k.~ro;ı Türk - Sovyet dost
luğuna diisen müşterek vazifeler wr
dır. Bu ilU millet ihtiraslı emellere kar
sı saflarmı daha ziyade '1kla~tırmak 
nte\·kiindedirlcr. 

Miisterek tehlikderc "'1lıip bulunan 
,.e aralarında hiç hir ihfüafı bulunıııı

yan iki millet dost' ıi{unun istikbalinden 
emin olmak en tabii bir neticcrur. 

İ.•te bu hakikatleri ııören emperyalist 
milletler kendileri için bir tehlike say· 
dıklan bu dostluğu sarsmak yolunda 
vesikalar icadına. süpheicr uyandırnuı
j(a koyulmw;lardır. Lakin ı:ayretleri 
hüsranla neticclenmistir. Şuur lıikimi
yeti her >.aman onları hüsrana mabliım 
kılacaktır. 

Samimiyet \"e dürüstlük daima mu
zaffer olacaktır. 

HAKKI OCAKOOLU 

Ankara radyosu 
---.ı:;...---

B U G UN 
8.30 Program ve memleket saat ayan, 
8.35 Müzik (pi.) 9.00 Ajans haberleri" 
9.10 Ev kadıru - Yemek listesi 9.20..9.30 
Müzik (pi.) 12.30 Program ve memleket 
saat ayan 12.35 Müzik : Halk türküleri 
ve kaşık havalan 12.50 Ajans haberleri 
13.05 Müzik Alatuı ka 13.25 - 14.30 Mü
zik : Radyo salon o<"kestrası 18.00 Prog
ram ve meınleket saat ayan 18.05 Mü
ı.ik (pi.) 18.25 18.4.5 Müzik : Radyo caz 
orkestrası 19.30 Müzik Alaturka 19.45 
Memleket saat ayarı ve Ajans haberleri 
20.00 Müzik : Fasıl heyeti 20.45 Konuş
ma 21.00 Alaturka 21.30 Müzik : İzahlı 
bir opera (Aida) 22.30 Meınleket saal 
ıyarı ve Ajans haberleri 22.45 Ajan.1 
spor servisi 23.00 Müzik : Cazbant (µL) 
23.25 · 23.30 Yarınki program ve ka)>all1' 

SIHHAl VEKALETiNiN RESMi RUHSA TINI HAiZ 

KAŞE 

Şiddetli BAŞ, DlŞ ağrı· 
larını, ROMATlZMAsan
cılarını SİHİR, rahatsız· 
hklarını derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve SOCUI< 
algınlığına karşı mües· 
sir ilaçtır. 

icabında günde 1 - 3 ka,e 
Her Eczanede bulunur. 
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• 
ıye - rleşi • 

merı 

YAZ SAATİ 

Yuı anlılarla 
şimendüfer işini 

a karıştırdı 
--.. --

SAHiFE J 

"""""""ıc~ 

Bir yıldönümü münaseb~tile Milli Şefimizin vuku 
Mesele ;yalıında 
hallolunacalı ••• 
Edirne Yeni Asır) - Yaz saatının 

tatbikine ba ı;;lanması Yunanistanın bu 
raa ti kabul etmemiş bulunması yüzün
d en devlet demiryollarının Avrupa kl5-
nunda bazı teehhürler ve İntizamsızlık
la r vukua geldiği anla~ılmaktadır. 

Tuna yolile ticaretimiz 
inkişaf ediyor 

Alman sefiri B. Papen Hariciye 
Vekilimizce kabul edildi 

bulan tebrikine B. Ruzveltin cevabı 
\ ~ ~.~ 
' :-."KAR ·~ l :l !ı\ Al A ' k . t kl"l ' . ld · ·· .. b . mti.nascbeti ·le · _ _ - . a1er1 ~ ıs ı · a ının yı onuınu '.\: ı n, a\· rc:o ı .. 

İS~U:T İNÖ, 'i.' $ik devleti ~ . re~='1hur Ismet lnônü ile Amerika birle- I 
tel~rafla ,"'11 ı 01

1" B. Franklin Ruzvelt a rasında as.'\ğıdaki l:k 'Se l;ln:-; i ır.ct j no?1 J. ı-:zcümle i\vrupadan e elen veya doğ
rudan doğruya Edirneden İstanbula 
hareket eden trenler Karaağaç istasyo
nunda, l stanbuldan gelen ve Avrupaya 
veya Edirneye geçecek trenler de Uzun
köprü İ :S tasyt>rı u nda birer tııaat bekle
mektedir. 

lstanbul, 13 (Yeni Asır) - Anka- Orta Avrupa memleketlerinde İnkİ§afa 
radan bildirildiğine ı:öre. Alman elçisi başlllfll1'tır. Rumenler Tiftik ve Yapa• 
Fon Papen hariciye vekilimiz B. Şükrü ğıdan mada Pamuk ve diğer mabsulleri
Saraçoğlu tarafından kabul edilmiştir. mizden de almak istediklerini bildirrnit
Bu ziyaret esnasında. Almanlarla akde- lerdir. 

r ''1 ı · ur muştur · Tiiı·kive R{ · ı ıciiınhl,ru 
ANKARA 

f:kseı~~ F~nkl ' R 1 • -.. ın uzve t 
Amerika Birle ık dedetlcri R cL'1 

Anıcrik.ı B ·l . . VASİNGTON 
seher 1 

11 cş~k dcvletlen istiklalinin yıldönümü ınüna· 
Am ıvkc hnr aretlı tebriklerimi ve sahsi saaddiniz ı'lc dost en ·an ,...,, ·n . . . 
nilcrimi ı::-. - I ?tı~ın refahı. hakkındak\ çok samimi temen· 
_ •· C bıldınnckle bılhassa memnunirct duymakta-

AınerJk ın ı~tiklalı günü ,;1ünasebetıyle Eks~lanslarının 
gönderdi~i <lostane ınesajdan derin surE:ttc mütehassis bu
lunuyorunı.. F.kseliinsınızın hana yüksek sclcfinizdcn maz· 
har olduih.n?l ayni :Hn1imi dostluiu ı~Hstrrıncsindcn dolayı 
bahtiyarım ve size An1erika11 ınilJcti adına Türk ınillctinin 
rt'fahı hakkındaki Ln samimi tcn1cnnil~rimi bildiririm. 

Bu tııuretle, yaz saatini kabul etmemiş 
olan Yunan hükümcti, yaz saatiyle ha
reket eden katarlan hudutlarına ancak 
eski saate göre kabul etmektedir. 

dilecek e'ya mübadelesi anlaşmasının Diğer taraftan Sovyetler de bizden 
mevzu bahi• olduğu tahmin edilmekte· bazı mahsuller, ezcümle lıftik ve Yapa-
dir. ğı, Deri almak istemektedirler. 
Rumen ve Sovyetlerle ' ~hnmizdeki Sovyet ticaret mümes-
ticareümiz ! •illiği bu husuıta temaslara başlamı~tır. f"RANICLİ:ll" RUZVELT 
!&tanbul, 13 (Yeni A•ır) - Dl§ ti- Sovyeılerle geniş mikyasta mal mü-

Hindiçini valisi müta
rekeyi tanımıyor 

BAŞTAftAFJ 1 İ. 'Ct SAUİFEDE 
~VGiLTICRE VE D11."MAN İ~GALİ 

LTl, ffiAKI MOILEKETLER 

lngiltere Amerikadan 
yeni tayyareler alıyor 

Saat fa rkı yüzünden hasıl olan bu 
teehhürlerin yakında hal ve izalesi me· 
muldur. 

Çörçil nutuk 
söyliyecek 

caretimiz Tuna yoliyle Balkanlarda ve badelesine başlanacağı umulmaktadır. 

Uzak Şarka ait lngiliz -
Japon görüşmeleri ric~~~· _ 13 ,CÖ.R) - İngiltere ha

zcted .,:':"ti· li!raf ·dan resmi ı:a
M edi en bır kararname ile 
"orveçın laıııam: 

Altı bin tayyarenin m ıılıaueıesi imzalandı 
Londra. 13 (ö.R) - Amerika hari· ı rindtn va! i mikdarda imale başlanmtş

ciye komisyonunda Britanya için 6 bin tır. Bir Britanya pilotunun tecrübeleri 
ve Amerika için Üç bin Rol:!roy tayyare- Lu tayyarelerin saatte 600 mil yani 1000 
sinin imaline ait n1ukavelelerin imza kilometreden fazla aüratle aşağı doğru 
edildiği bildirilmi tir. Britanya için bu clalmağa muktedir olduğunu gÖıstermiş
<"n son tip Aınerikan avcı tayyarele- tir . 

--*-- Londra 13 (Ö.R) - Britanya ve Japonya arasında Binnanya yoliyle Çine 
mühimmat gönderilmemesine ve diğer hu=:ıta ait müzakerelere de'Vam edil
diği fakat bir netice alınmadığı Londrada resmen beyan ediliyor. Tokyoda Bri
tanya büyük elçisi Japon hariciye na1Jrını görerek yeni bir içtima kararlaştı
rılmıştır. Her iki taraf1 tatmin edecek bir netice istihsali i~in elden gelen ya
pılmaktadır. 

tareJ·c . 1 ve Fraıısanın mü
kısı~ ınucdbı · Ct! ,· gal altında kalan 
mcınl akn 

1 
uşman i:;ı:ali altındaki 

·C'Clcrm th rnıştır , '<'Yanına i al edil-

=-· 
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SENESİNİN 

En ziyade beğenilen kokusu 

KAMELYA 
DE p O •••••• $İFA ECZANESİ 

:;- ·~ ı. 1' • -" ·' ti ' j~hMiR 8V AKIFLAR MVDVRLÜGÜNDEN : 

Kapı No. r\ltvkiı 

ammt>n 
Lira c· .. 

ın!lli -225 Dükkan 
240 434 

42 
Büyük depo 20 
Dükka·n 

,\lipaşa caddesi 
Salepçioğlu hanı İ<;indt-

3SO 25 > > 
72 • 102 Anafartalar C. 

ı 6
0 

Kahve 114 Salitin o~lu camii karşı"ındrt 
1 70 Mağaza 34 Yol bedesteni 
30 Mağaza 30 Yol bedesteni 
60 26 dönüm tarla 265 Balçova Yanıklık mevkii 

l H Dükkan 626 lh•aniye camii altında 
160 Kahve 590 Karantina camii itti•alind• 

160 DükkaR 411/431 Hal bina•ında 
160 • 404/427 • 
160 • 405/428 • 
160 • 406/429 • 
tt4 • 407/430 • 
64 • 409 • 

160 • 410 • 
240 • 412/432 • 

48 Fırın 1 74 Aımalı mescid lkiçe,melik C. 

48 
Dükkan 131 K.,.telli caddeoi 

86 • 87 • 
46 • 95 • 
46 • 137 • 
48 > 6 lkiçe~melik Tuzcu sokak 

I 

240 • 47 /45 Namazgah Alayt.ey 
iki Du"kka·n 26' 26 Ç kk M 660 , / 7 ora apu üveddet salonu masında 

Yukand Aile evi 58 l•tiklal M. Katip Çelebi sokak 
niden a adresleri yazı.lı kir ·lık ak.aratın kiralarında tenzilat yapılarak ye
~p t:~i~J:~~ya konulmuştur. ihaleleri 1517 /940 pazartesi günü saat onda 

. vakıflar idaresine mü.racaatları. 10-12-14 2529 (1375) 

Ehlf~E ue E;ytam Banlımından : 
c. St N 

E.a. N O. 
No. su 

Es. Ye. Taj 
Nev'i Kıymeti T.L --277 Ka 

So "X;kada Bahariye M. Hatem 
287 D~I 

1 
a 162 panel 11 (64.M2.) 

Ad ·~7;uyu Mah. Kayab .. ı sok. 
286 D ~. Parsel 16 (121 M2.) 

5 3efırmendoğ Battal sokak Ada 
316 s·. P~nıel 8. (55 M2.) 

ınncı Sül 
Sokak eymaniye M. 462 nci 
( ı ı 3 5

• O Ada 1666 panel 1 4 
· M2.) 

16 TAKSiTLE 

12 Ev 

Ev 

21 Arss 

21 

O Meoudivo Mah. ikinci kordon 366 11811, 1 72/ 1 
225 E 

250.- 50.-

700.- 140.-

30.- 6.-

1.500.- 300.-

3.500.- 700.-

1 epccik M h s· v. 
250 G<ız 1 1 

a · • unneli ookak. 14 14 1 O c 1.800.- 360.-
e Ya ı ş b d Ada 568 p • an za e •okak. 2 1 15/ A 15/B. « l.000.- 200.-

2% M . · arsel 6. 144 M2 
ersınH M" - · 

S ( 1 7' uruvvet ve Yunus bey 0
· •• 36 M') 2'18 •• -<Ylecidiye 1\1 z" 

Ada 5 3 l · · ıver ağa sokak 12 lO 

2,211 Ev ve 
dükkan 

Ev 
111 B .panıcll5,72M2 

ornovada Büyük cami M. lla· 36 18 - Ev 
114 ~-•m .50· 071 M2.) . 

900.- 180.-

800.- 160.-

1.300.- 260 -

->uvarı M· h 1\1 '\da 40 I a · orahane sokak 144 144 18 Ev 1.000.- 200.-
lzah t k • P•r,tl 1. 8 1 M2. 

. a ı yu arıda Y 1 . . . , , 
1enelik '1 8. ! ,

2 
f ~ azı 1 _g~l rı menkul lerın peşın ve taksıtle - taksıtlı olanlar 

da ihaleleri va ılaızc ~bıdır. · ""tJslan 22/7/940 pazartesi günü saat ( 10.30) 
f: - 1 tekl' P ımİk uzer.e artı.rmaya konulmu~tur. 

tarak artırma 1 0 .an a1rın_ hızalarında yazılı depozito akçelerini '\ eznemize yall-
2. """'·ya gırmc er1. 

d · -~ :vıuz:ayede stra.sınd ·1 · .... · 
e talıpl"ıin de . I 8

• Ven en bedt-1, mukadder kıymelı geçtıgı takdır-
narıların rnUhürl p~zı.to arını nısbet dairesinde t~zyit t'ylemeleri ve mühür kulla-
·- •nnı oterden ta.dik Pttirmderi. 9 14 25 70 ( 1403) 

s!! AN~UL BELEDiYESİNDEN • -
zarf YCYc aıt nıc.törlü vesait . . !" • 

usuliyle eksilt; k ıçın uz~nıu olan 258.462 lıtrc benzin kapalı 
teminat ta 4480 1 

11~'8°k onulmuştur, Tahmin bedeli 64.6L lira 50 kuruş ve ilk 
Sartn ı.ra ' urll$lur. 

n10 anıe ve zabıt muamelat m"d·· ·I ,,. .. ı..ı . d .. .. . . cuma ı:ünU s 1 1• d u w .,.u ..., cmın c l(orı,lcceklır !hale 26/ 7/ 
ınakhuz VCYtr mck': J° tc. aimi encüm<~de yapılacaktır. Talipler~ ilk teminat 
kenunun Uırifat up arı. ' 0 940 yılma aıt tıcaret odası vc,iknlariyle 2490 sayılı 
' • t 14 d, kadaıı dcı'.rı';nndc __ ha1JrlıyııcJklan tPklif mektuplarını ihale günü 

atını tncwncnc vcr•nckri !Uzımdır. 11-15-19 2312585(1419) 

Londra 13 (Ö.R) - 14 Temmuz Fran· 
sı.. milli bayramı münasebetiyle B. Çör
çil yarın akşam (bu akşam) lngiliz yaz 
saatiyle saat 21 de radyoda bir nutuk 
söy liyecektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . • 
, .......... , ............... ...a ...... mıa .... .----"' 

1 Kendinizde veya çoçuklan
nızda gördüğünüz 

: Devlet Demir Yollarından a . . . 
• . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SANATKAR ARANIYOR 
DEVLET DEMiR YOLAARI VE UMANLARI UMUM MODORLOCON

DEN: Halsizlik, Kansızlık, Hazımsızlık, Karın ağrıları, Karın ş~lcri, Burun 
makad kaşınması, Oburluk, Baş dönmesi, Salya akması, Sar'aya benzer 
sinir halleri, Gece korkuları, Görmede, i•itmed<• ocmkluk, gibi gayri 

Motörlü trenlerde çalı~tlrılmak üzere imtihanla birinci ve ikinci sınıf tesvi-
yeci ahnacaktır. 

ŞERAiT ŞUNLARDIR tabii haller; 
,\ - Türk olmak ve Türkiye Ci.imhuriyeti tabiiyetini haiz bulunmak 
B - 18 yaşnı bitirmiş olmak 

Bunlar yeyip içilen şeylerin temiz ve saf olmamasından dolayı barsak
larda yetişip üreyen ve kanlarımızı emen solucanların tesiridir. Bunlardan 
kurtulmak için eczaneden bir kutu alınız .. Ve içindeki tarife mucibince kul
lanınız .. Derhal kurtulursunuz .. 

C - Hüonühal ashabından bulunmak 
D - Ecnebi ile evli olmamak 
Bu ~eraiti haiz talipler imtihan edilecekleri yer tarih ayrıca kendilerine bil

dirilmek üzere nüfus cüzdanı diploma tasdikli suretiyle askerlik vesikaları k.t 
saca hal tercümeleri bonservisleri iyi, huy, çiçek, aşı kiğıdı evli olanların ev
lenme ci.izdanlarını 6 adet vesikalık fo tograflannı istidalartna bağlıyarak An .. 
karada. cer dairesi reisliğine bizzat veya posta ile müracaat etmelidirler. 

HER ECZANEDE KUTUSU 20 KURUSTUR. 

8ant4 ismine 
Dikkat imtihanda ınuvaffak olanlara birinci sınıf İşçilere 7 7 lira mukabili saatte 

32.90 kuruş ikinci sınıf işçilere 59 lira mukabili saatte 25.20 kuruş Ücret veri
lecek ve sanat okulu mezunları tercih olunacaktır. Müracaatlar 30 Tem• 
muz 940 tarihine kadar kabul olunur. 14, 1 7, 20 2 703 ( 1457) 

- o -' ,.,_. ....... -·~ 
tZMlR SICtLI TiCARET MEMUR

LUCUNDAN: 
(hmail Sevgen ve Mehmet Kurra) 

ticaret unvanile lzmirde taşçılarda 99 
numarah mağazada toplan ve peraken
de her türlü emtia üzerine ticaret yap
mak üzM:e teşekkül eden işbu şirketin 
ticaret unvanı ve şirket mukavelcname
si ticar€'t kanunu hükümlerine ~öre si .. 
cilin 2790 nu!narasına kayt ve t~scil 
edildiği ilan olunur. 

İzmir sicili ticaret ınemurluğu re~mi 
mührü ve F. Tenik imzası 

l: Mukavele: 
Bin dokuz yüz kırk senesi Ternınuz 

ayının altıncı Cumartesi giinüdür. 
6-7-940 

Ben Türkiye Cümhuriyeti kanunla
rının bahsettiği salahiyetleri haiz Jzmir 
birinci noteri Mehmet Rifat Bayraktar
oğlu, tzmirde Bahçeliler hanmda 12, 14 
numaralı hususi dairede vazife görmek
te iken yanıma gelen: Bir taraftan tz
mirde Birinci Karantina 177 inci sokak 
23 nun1aralı evde oturan Hüseyin oğ'lu 
tüccardan İsmail Sevgen ve diğer taraf
tan İ71nirdc Karantina Köprü 131 inci 
sokakla 34 numaralı evde oturan Hüs
nü oğlu Mehmet Kurra bana müracaat
la resen bir ~irket mukavelenamesi tan
ziınini istedil~r. Kendilerinin kanuni eh
liyetleri haiz olduklarım anladım. 1zmir
de Basmahanede 1362 inci sokak 16 nu
maralı evde oturan Mehmet oğlu Asım 
Asal ve İzmir Kahramanlar 1411 inci 
sokak 34 no.lu evde oturan Ahmet oğlu 
Avni Su-daş. 

Şahit ve muarrif sıfatiyle hazır bulu
nuyorlardı. Bu şahitlerin şahadete ma
ni bir halleri olmadığı sorularak anla
şıldı. Bunun üzerine müttefikan söze 
başlayarak mevad ve şeraiti atiye dai
resinde akdı mukavefo eylemişlerdir, 
şöyle kL 

Madde 1 - tşbu şirket ınukavelena
mesinin tanzim tarihi: 6 Temmuz 940 
Cumar.esi günüdür. 

Madde 2 - Şüreka İsmail Sevgen ve 
Mehmet Kurradan mürekkep olup İs
mail Sevgenin kanuni ikametgahı lzmir 
birinci Karantina 177 inci sokak 23 nu
maralı ev ve Mehınet Kurra'nııı kanuni 
ikametgfilıı da Karantina Köprü 131 so
kak 34 no.lu evdir. 

Madde 3 - Şirketin merkezi ticareti: 
l1mirdc taşçılarda 99 numaralı mağaza
dır. 

Madde 4 - J~bu şil'kel (Kollektil) 
nev'indcn olu:ı bu şirkete dahil başka 
bir sirkct yoktur. 

l'vtaddc 5 - ~.irketin unvanı: İ::>tnail 
Se\·n:en - Mehınrt Kurra'dır. 

Madde 6 - Şirketin mevzuu ticareti: 
Bilumun1 c-:ntiai t '.cariye toptan ve pe
rakende alun. " '1n1ı i~leri ile :11eşg:ul 
olmaklan ibarett·r. 

Madde 7 - Sirkeli alakadar eden bil
umum muamelat, ukudat ve taahhüdat
ta şirket firması ile her iki şerikin mü~
tercken vaz eyleyeceklcri imzalar şir
keti ilzam edece.\lir. 

Madde 8 - Şirketin hisabal, kuyudat 
ve bilcümle muamelatını şeriklerden 
lvLhmet Kurra tedvir edecek ve isbu sa'i 

·zat isinden dolayı şirketten bir cieret is-

iZMİR NAFİA MVDVRLVGVNDEN : 

Avukatlara, 
doktorlara 

Müstakil, kiralık 

1 70 lira aylık ücretle lngilizce lisanı na vakıf bir tercüman ile keza İngilizce 
bilir 3 lira yevmiye ile makinist alınacağından İ . teklilcrin acele nafıa müdürlü .. 
ğüne baıvurmalan. 2 7 1 4 ( 145 3) 

'\' aridatl gayet az mükemmel yazıha
ne ve muayenehane. Müracaat: Beyler 
hamamı karşısında numara 3 7 

Doktor Levi 
iki aydanberi seyahatte bulunan dok

tor Levi bu kerre avdetle eski muay<>
nehanesi olan i kiçeşmelik caddesi 138 
numaralı muayenehanesinde sabahtan 
akşama kadar hastalarını kabul ettiğini 
muhterem müşterilerine arzeder. 

lemiyecek ve diğer şerikin müsaadesi 
olmadıkça başka bir işle de meşgul ola-
1nayacaktır. 

Madde 9 - Şeriklerden İsmail Sev
gen işbu şirkette bizzat çalışmak mecbu
riyetinde değildir. 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
Belediyemiz zabıtası kadrosunda mUc:ı

hal bulunan zabıta menıurluklar,na ye
niden memur alınacaktır. 

Orta mektep mezunu veya muadili 
derecede tahsil görmüş ve askerliğini 
yapmış bulunan isteklilerin, tab,;il ve 
askerlikten terhis vesikaları ile birlik!R 
16-7-1940 günü yapılacak müsabaka im
tihanına girmek üzere zabıta müdürlü. 
ne müracaatları lüzumu il3.n olunur. 

11-12-13 2665 (1423) 
940 yılı tephir ilaçları satın alınması 

yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 
veçhile bir ay pazarlığa bırakılmıştır. 
Muhammen bedeli 1327 lira 50 kuruş 
muvakkat teminatı 100 liradır. Taliplerin 
teminatı öğleden evvel iş bankasına ya
tırarak makbuzlarile ihale tarihi olan 
15-7-940 Pazartesi günü saat 16 da en-
cümene müracaatları. (1138) 

1374 cü sokakta 1024 cü adanın 2705 
metre murabbaındald 2 sayılı arsanın 
satışı, yazı işleri müdürlüğündeki şart-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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AÇIK ARTflRMA iLANI: 
TiRE BELEDiYE REISUl'.:INDEN: 

Madde 10 - Şirketin sermayesi (3000) 
üç bin lira olup bunun (600) altı yüz 
lirası Mehmet Kurra tarafından ve 
(2400) iki bin dört yüz lirası da tsmaü 
Sevgen tarafından vaz olunacaktır. 

namesi veçhile, kapalı urflı artırmaya 1 B 1 d. · · ı· .. ı-
konulmuştur. Muhammen bedeli 18935 - . e e ıyemıze. art sı;s ı v~ ıoz u 

Madde 11 - Sermaye nisbeti nazarı 
dikkata alınmayarak kar ve zarar yan 
yarıya taksim olunacaktır. 

Madde 12 - Şirketin müddeti: Bir 
Temmuz dokuz yüz kırk tarihinden baş
layarak bir Temmuz dokuz yüz kırk bir 
tarihine kadar imtidat etmek üzere bir 
sene için muteberdir. Ancak müddetin 
hitamından bir ay evvel şerikle-den biri 
diğerine tahriren tebligatta bulunma
yınca şirket kendiliğinden daha o kadar 
müddetle temdit edilmiş addolunacağl 
gibi müteakip seneler için de aynı şekil 
cari bulunacaktır. 

r akkat te . tı 1421 lir dır apara te11satıru haiz Şehir aınema .. 
ıh!ie:~~7-940 P=esl günü saa: ıs: 24/7/940 tarihinden 3.1./5/?.42 tarihi· 
30 dadır. 2490 sayılı kanunun tarifatı ne kadar 22 ay v~ 8 g~n mudd~tle ve 
dahilinde hazırlanmış teklif mektuplan a.çık arttırma uoulıyle kıraya verılecek-
ihale ı:ünil azami S2at 15,30 a kadar en- tir. . . 
cümen riyasetine verilir. 2 - Açık artlırma ve ihaJ.,.. 

28-3-9-14 2447 (1333) 23/7 /940 tarihine raatlıyan salı günü 
1 - 27/6/940 tarih ve 2/13765 ~at 15 .~e yap~lacak olan iıbu M:8r ve 

kararname numaralı milli m"'d faa mü· ışlctme ışınc talıp olanların 600 laadan 
kellefiyeti nizamnamesi. u a ibaret muhammen x:ar bedelinin yüul.e 

2 - 29/6/940 tarih. ve 3887 kanun 7:50 m.u".akkat te~ınat. akç.ası. v~
numarah milli müdafaa ihf a larl irin kıyle bırlikte beledıyemız daımı encu-

ıy ç ' . 1 1 . it 
yapılacak istimlikler hal.kında kanun, menıne ge me erı fA? ar. 
belediye ilan tahtaoına a.ılmışllr. ilan 3 - Şartname ve mukavelename 
olunur. 2727 ( 1 456) projeoini ve ıinema bina.oiyle müstecire 

teııılim edilecek demir baş e§ya ve mef .. Madde 13 - Şirketin muvazene hesa-
batı her ayın sonunda her iki şerik ta- KAP ALI ZARFLA EKSiL TME ruşahru görmek ve izahat almak isteyen

lerin arttırma ve ihale günüqe kadar 
her gün ve çalışma saatleri içinde bele
diye müessesesi muhasipliğine müra
caat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

rafından bittetkik s1hhati şerh ve tasdik ILANI: 
olunacaktır. TiRE BELEDiYE REISUCINDEN: 

Madde 14 - Şürekadan her biri ayda l - ~hrimiz istasyon cadd .. inin 
ellişer lirayı geçmemek şartiyle para çc- beton kaldırımla tefrişi ifllaatı l-7-940 
kebil~ceklerdir. tarihinden 26/7 /940 tarihine kadar 26 

Akitler başka bir deyecekleri olma- gün müddetle ve kapalı zari usuliyle ek
dığını beyan ve ikrar etmeleri üzerine siltmeye konulmuştur. 
verilen bu takriri ben yeminli noter bir 2 - fhale•i 26/ 7 ı 940 tarihine rast
nü.~a olarak resen tanzin1 ettim ve lıyan cuma günü saat 1 5 de yapılacak 
muhtcviyatınt kendilerine yüksek sesle olan beton kaldırım inşaatına ait cad
okudum ve mealini anlattım. Tamamen denin genişliği 16 uzunluğu 380 metre 
i>tcdikleri gibi yazıldığını tasdik etme- olup muhammen inşaat bedelide 12409 
leri üzerine bu ınukavelename a}tını he· lira 45 kuruştan ibarettir. 
nimiz imza ettik ve nıühürledik. Bin do- 3 - isteklilerin nıuayycn olan gün 
kuz yüz kırk senesi Temmuz ayının al- ve saatten bir saat evveline kadar yüz· 
lıncı Cumart""i ııünü. 6-7-940 de 7.50 nisbetindek; muvakkat teminat 

Genci sayı: 1203 akçası ve 1 940 takvim yılı ticaret oda-
lsbu n1ukavelenaınc suretınin dairede ıı kayıt ve tes.cil vesaikiyle imzalı ~rt

saklı 6-7-940 tarih ve 1203 genel sayılı nameyi havi ve 2490 sayılı kanunun ta
aslına uygun olduğu tasdik olunur. Bin rifatına göre hazırlayacakları teklilna
dokuz yüz kırk senesi Teınmuz ayının melerini ilmuhaber mukabilinde veya 
altıncı Cumartesi günüdür. 6-7-940 taahhütlü mektupla belediyemize tevdi 

30 kurıı•luk damga pulu üzerinde 6 
1 
etmeleri ve bedelsiz olarak verilecek 

Temmuz 940 tarih ve İzmir birinci notc- , olan şartname ·ve mukavelename pro
ti resmi mührü ve Mehnıet Riiat Bay-: jesiyle ketifname ve fenni şartnameyi 
raktaroğlu imzası. 1 almak ve görmek isteyenlerin de ihale 

Harç pulları dair-deki aslına yapış-! gününe kadar bolediyemiz muha.ipli· 
tırılmıştır. 2706 (1445) ğine müracaatları lüzumu ilan olunur. 

2693 (1451) 

PAZARLIKLA iHALE iLANI: 
TiRE BELEDiYE REISUCINDEN: 

1 - Belediyemiz ve müessesesinin 
940 mali yılı ihtiyacatından olan 14522 
lira 48 kuruş muhammen bedelli 77 ton 
mazot 3 ton benz.in 4.50 ton üç ve dört 
11fır makineyağı ile 1 77 kilo gaz ve l 00 
kilo Ü•tüpünün 2/7 /940 tarihinde ya
pılan kapalı zarf eksiltmesine hiç bir 
istekli çıkmadığından bu ma1zemenin 
2490 •ayılı kanunun 40 nci maddesine 
göre pazarlıkla ihalesine karar verilmit
tir. 

2 - isteklilerin 2/8 940 tarihine 
kadar yüzde 7.50 ni•betindeki muvak
kat teminat akçası ve 1940 yılı ticaret 
oda.ı kayıt ve tescil vesaikiyle birlikte 
belediye encümeninin h~r haftanın sah 
ve cuma günleri saat 15 de mutat olan 
içtima günlerinde müracaatlan lüzumu 
ilan olunur. 2694 ( l 450) 
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Fransız ordusu lngilterede büyüyor 
General Degol diyor ki: lngiliz hava taarruzları artıyor 

...... *-

aF ransızlar, teslim olmak sizi kur· Zengin Almanlar çok uzak 
tarmaz. Yeni ordumuz büyüyor yerlere kaçıyorlar 

Mücadeleye devam etmek lazımdır,, 
~~~~·~~~~~~-~* .... ,.,..~~~~~~~~~~ 

Lem~ a 13 (ö.R) - General Degol 
14 Temmuz mUnasebetiyle lngiliz rad
yosunda şu beyanatta bulunmuştur: 

- Fransızlar, 14 Temmuz arifesi olan 
bu akşam Fransanın ıstırabiyle titrem.i
yen bir tek Fransız yoktur. Tabiidir ki 
bu ıs~ırap bizi ne yeis ve elem içinde bı
rakma1 ı. ne de tevekküle terketmelidir. 
Böv'e lüzumundan fazla ıstırap veya 
tMi ıı- yet ancak düşmanlarımızın işine 
yarıyabilir. Fransanın günah işlediği ve 
günahının cezasını çektiği fikri sadece 
bu an ın muzafferleri olanlara yakışır. 
Ru ancak teslim olmuş olanlar1n vicdan 
aı.bıdır. Fransa bir gün bu felaketin 
mesull "rini ve esaretinin am.jlJerini ce
uland ıracaktır. Fakat şimdilik mevzuu
bı:!:- olan bu değildir. Şimdi mevzuuba
hi- o ı n düşmanın mağlı'.ıp olması için 
faal v , a pasif olarak ne yapmak lazım
geL rse yapmaktır. O mağlOp olunca biz 
kalkın ıcağız. 

O mağlfip. olmadıkça bizi her gtin da-

SABAHA KARŞI 
···-·········· 

ha ziyade kıracak, boğocaktır. Hitlerin ileri doğru altığı her adım vazifennı bir 
çizmesi ve Mussolininin pabucu altında kat daha güçleştirmh;tir. 
Fransanın serbest olabileceğini iddia et- Fransa taksim edilmi§ dahi olsa 
mek ya ateh veya ihanettir. Harbın kaybedilmiş bir oyun pe§İnde de
nevmidane bir teşebbüs olduğunu iddia ğildir. Yere atılan kılıncı İ§te ben 
etmek te yine ya ateh veya ihanettir. kaldırdım. Ve size §UDU bildirecek 
Bunu Fransaya söyliyenler, hüsnü ni- mevkideyim ki emrim altında her 
yetle bunu söyliyebilecekleri farzedilse in karada, havada ve denizde harbe 
bile bugünkü dünyayı hiç anlamadıkla-

kadir hatırı sayılır bir askeri kuvvet 
rını ispat etmiş olurlar. Dünya, ~efleri· 
mizin anlayı,,.ızlığı sebebiyle eli bağlı mevcuttur. Bu kuvvetin her gün 
düşmona teslim edildiğimiz horp sahne- arttığını ilave ederim. 
]erinden ibaret değildir. Dünya bütün Ve bilinmesini isterim ki buna iltihaka 
Avrupayı ihtiva ediyor ki orada mütte- koşan Fransız gençliği en yüksek has
fi ki erimiz olan lngilizler şimdiden deniz- !etlerle mücehhezdir. Bu kuvvetin gün
lere hakim oldukları gibi havalarda da den güne artacağından bir ftn bile ~üp

he edilemez. Fransızlar. hillil bir harp 
hakim olmağa baıılamışlar ve kuvv<>tle- ordunuz mevcut olduğunu biliniz. Bu 14 
rini her gün artırmakta bulunmuşlar- Temmuz vatan için bir matem günüdür. 
dır. Dünya hudutsuz iınkanlariyle Afri- Fakat aynı zamanda için için bir ümit 
kayı, Asyayı ve Amerikayı ihtivn edi- günüdür ve böyle olmalıdır. Fransız si
yor. Evet düşman en yakın komşuların- !ahlarının yardımiyle bunun böyle ola
dan bir çoğunu esir edcbilmistir. Fakat cağını ben !' .::."" temin ediyorum. 

logiltere bir kısım Japon 
talebini kabul etti 

....... * ......... ~~--~~~~~~ 
Vaş;ngton, 13 (ö.R) -Tokyodan bildirildiğine göre lngiltere nihayet Birmanya yolu hakkındaki japon istekleri

ne muvafık bir cevap vermiştir. lngiltere Birmanya yolileÇine silah yollamamağı vid etmiştir. Fakat malıim olduğu veç~ 
hile japonya Birmanya yolile Çine yalnız silah değil, yiyecek maddelerin bile yollanmamasını talep etmiştir. Bu vaziye
te göre Jngilterc japon taleplerinin yalnız bir kısmını kabul etmiş demektir. Bu netice japon hariciye nazırının Britan· 
yanın Tokyo sefiriyle vuku bulan beş saatlik bir görü§mesinden sonra elde edilebilmiştir. 

Tokyo körfezin de bir ada
daki yanardağ patladı 

~-~-~-~~~~-............ ,.,..~~-~~~~~~~ 
Tokyo. 13 (Ö.R) Nişi Nişi gazetesine bildirildiğine göre akmakta v~ bunla'"ln denize akı.şiarında büyük infilak gü

Tokyo körfe•indeki Mruıi adasındaki Yokohama volkanı fa- rültüleri M.ı 1 olmaktadır. Ayni zamanda dolu ile karışık 
aliyete geçerek bir çok hasarata sebebiyet vermiştir .. Sim- müthiş bir yağmur yağmaktadır. Bu bal adadaki halkın tah
diye kadar elde edilen ma!Om~ta göre 19 kişi hafif, 8 kişi Jiyesini güc!eştir.m~ktedir. Adada beş bin kadar balıkçı ika
ağır <urette yaralanmışlardJr. Olü ve kaybolanların tesbjti- met etmektedir. 
le ujlra$ılm~ktadır Volkandan çıkan lavlar denize dogru 

Ruzvelt biraz 
hastalandı 

Vasington, 13 (Ö.R) - B. Ruzvelt bir 
haftadan beri fazla meşguliyetinden do
layı biraz rahal<ızlannuştır. Bu yorgun
luk rahal.ı7Jığuu dinlendirmek için ya
tiyle bir kaç gün '"yahate çıkacaktır. -*-F ranstz frangının 

kıymeti nasıl 

hesaplanacakmış? 
Vaşıngton 13 (Ö.R) - Vişidtm bildi

riliyor; Pöti Döfinuva gazetesinde neş
redilen bir makaleye göre Fransız Fran
gının kıyrneti bundan sonra İngiliz lira
sına göre tayin edilmiyecektir. Fransız 
frangının kıymeti dolara göre hesap edi
lecektir. Fransız frangının kambiyo kıy
meti henüz te<bit edilmemiştir. 

~*flılllııllllıll 

Amerikada yeni 
Reisicün.hur 

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

Almanların hava ablo
kası suya düşmüş gibidir 

~~~~~~•x~x:~~~~~~~ 

Londra 13 (ö.R) - Niyuz Kronik] ya d~tüğü anlaııılır. Almanlar tarafın
gazetesi lngiltereye kar~ı son hafta zar- dan da kabul edilen rakamlara göre 7 
fında yapılan hava hücumlarının bir Temmuzdan 13 Temmuza kadar İngiliz
p!ançosunu yapmaktadır. Bu gazete ez- !er tarafından dili;Uriilen Alman tayya-

relerinin adedi 74 tür. Düşürüldüklerini 
cümle şöyle ı!emekteılir: Bu hücumla- katiyetle tesbit edemediğimiz tayyareler 
rln hedefi İngiltereyi havalardan ablo- bu rakama dahil değildir. Bu da şunu is
ka altına almaktır. Fakat Alınanların pat ediyor ki lngilizler yalnız deniz fai
~imdiye kadar elde edebildikleri netice- kiyetini değil, hava faikiyetini de elde 
!ere bakılacak olursa bu ablokanın su- etmektedirler. 

Ticaret Vekili Istanbul
da beyaııatta bulundu 

-~~~~-~~~x~xr~~~~~~~-~-

İstanbul 13 (Yeni Asır) - Ticaret vekili B. Nazmi Topçuoğlu şehrimize gel
miştir. Bugün ve yarın lstanbulda kalarak tetkikatta bulunacaktır. Beyanatın
da, Ege mıntakasında dilekleri dinlediğini, icap eden tedbirlerin ittihaz edilece
ğini, üzüm mahsulümüzün bu sene noksan olacağını, fakat umumiyet itibariyle 
cliğer mahsullerimizin çok iyi olduğunu söylemiştir. 

Şikaıın 13 (Ö.R) - Demokratlar 
konııre'i toplanmıştır. Her ne kador B. 
Ruzvelt veniden demokrat namzedi ola
rak gö~it'-rilmesini arzu etmemişse de, 
konı;:renin Rtuvelti namzet olorak gös
tcrere{(i muhakkak addedilmektedir. 

...... x ...... 
''Bitaraflık bu harpte 

:a~v!1ı?.i~nyt.;!eıdıürü tehlikeli birşey oldu,, 
Londra 13 (ÖR) - Polonya başvekili x•x:-----

ve Polonya ordusu başkumandanı gene- ( T d Londra. 13 ö.R) - aymis gaze- mc iğinden Avrupanın hali hazır vazi-
ral Si?or9ki bugün neşrettiği bir beyan- tesi bitaraflık tehlikesi altında serlevha- yeti tahaddüs etmiştir. Yeni vaziyet için 
namede Fransada bulunan Polonya as-

siyle yazdığı ba..,,makalcde şu mütalaayı başka ilAçlar )8zımdır. Yangına karşı te-
kerlerinin tn.giltCTeye nakledilmeleri için yürütüyor: Harbin kurbanlarından biri dafüi tertibatı olmıyan küçük bir evin 
İngiliz bah~ive kuvvetlerinin vuku bu- de bitaraflık t8.biri olmuştur. Büyük daha iyi teçhiz edilmiş olan komşu eve 
lan btiyük re'd.,.kftrlı"ından takdirle hah- kuvvetler ve zırhlılarla takviye edilme- tehlike teşkil etmesine müsaade edilme
~etmiştir. lngiltereye yalnız Polonya or- dikçe bitaraflık politika sistemjnin ma- melidir. Yeni nizam hem kuvvete hem 
dusu de ğil , Polonya hükümeti ve bir çok nası yoktur ve tehlikeleri vardır. Hiç daha geniş bir teşriki mesaiye istinad 
aileler d bu !=:"ıret!e nakledilmi~lerdir. bir küçük devlet yoktur ki arazısını edecektir. Bu da Doktor Rozembergin 
Buna candan lı•c:ıPkküı· etmi~ir. sonuna kadar müdafaa azmini devlet politikasına verilecek yeg8.ne cevabı 

~*~ adamları vasıtasiyle il&n etmiş olmasın teşkil eyler. 

Benzin tahdidatı bazı defa bu düşünceler mevki tatbika MAARİF VEKİLİ 
konmuştur. Fakat hiç biri muvaffakıyet-

hakkındaki kararname ıe neticelenmemi~tir. Küçük milletlerin İST ANBULDA 
Ankara, 13 (Hususi) _Benzin tahdi- başında bulunan devlet adamlarını dür- İstanbul 13 (Yeni Asır) - Maarif ve-

datı 'hakkında hamlanan karar projesi binlik göstermedikleri için itham etmek kili B. Hasan Ali Yücel dişlerini tedavi 
koordinasyon he~."l tini taıı:\•tp nti~nna dof.rtu olmaz. Başlıca memleketlerde ettirmek iizPre bu ~abalı şehrin1ite gl'l-
arzedllmiştir. hak ve kuvvet biribirinden tefrik edil- miştir. 
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- DASTARAFI l İNCİ SAHİFEDE -
tir. . Düşmanın bu~ünkü zayiat yekOnu 
ondur. Sahillerimiz etrafında düşürü
len tayyarelerle berabeJ' düşman ceınan 
23 tayyare kaybetmiştir. 
TERSANE VE tiSLER BOl\IBALANDI 

Londra, 13 (Ö.R) - İngiliz tayyare
leri Hollandada Almanların kullandık
ları tayyare meydanlarını bombardıman 
etmişlerdir. Alman tayyareleri İngilte
reyc karsı tesirsiz hücumları için ekse
riya bu tayyare meydanlarından kal
kardı. İngiliz tayyareleri Bulony lima
nında Alman •deniz tahşidatını da mu· 
vaffakıyetle bombalıyarak hasara uğrat
mıslardır. Ludviı:•hafcn ve Kolonya Al
man ter~ane \'e fabrikaları yeniden 
bombaı·dıman edilıniştir. 

İngiliz sahil hattını geçen Alman tay-

yarelerı ağır zayirta uğramıştır. Geçen 
hafta 11 Alınan bombardıman tayyaresi 
düşürülmüştür .. 6 !(Ün zarfında 72 Na
zi tan·aresi muhakkak surette tahrip 
edilmiştir. 18 haziıandan beri Alınanlar 
İngiliz sahillerinde en az 105 tayyare 
kaybetmişlerdir. Bu suretle yüzlerce 
iyi talim görmt4 tayyareciden mahrum 
kalmıslardır. Bu müddet zarfında her 
İngiliz tayyaresine mukabil en az altı 
Alman tayyaresi düşürülmüştür.. Ve 
düşmanın bu zayi&~ nisbeti gittikçe art
maktadır. 

Almanyadan bitaraf memleketler yo
!iyle gelen bitaraf yolcuların ifadesine 
göre İn~iliz tayyarelerinin Almanyada 
ika ettikleri hasarlar o kador miihinıdir 
ki Ren mıntakasının bazı kısımlarında 
seyriisefer tanıaıncn munkati olmuştur. 

Alıali Alman dafi batarxalarının Inıriliz 
tayyarelerini tevkif edemediğini göre· 
rek ce<aretsizliğe dü.<müştür. Alman 
n1akamları bu havc. taarruzlarının ahali 
iizerindeki tesirinden o kadar endise 
ediyor ki yapılan haı.arlara ait haber
lerin telefon veya mektupla ver_ilmesi· 
ni sureti kat'iyede menetmiştir. In~
lerin devamlı hava hücumları sebebiy· 
le )·üksek memurlar ailelerini Çekoslo
vakya wya Lehistana göndermektedir· 
!er .. 

Bitaraf kaJnaklardan gelen haberler 
bu usulün zengin halk tabakalan tara· 
fındaıı da takip edildiğini gösteriyor. 
On binlerce zengin Alman şimdiye ka· 
dar henüz İngiliz hava biicumlarına 
maruz kalmamış olan mıntakalara göç 
etmişlerdir. 
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''Bütün Fransızların ruhu caniyane 
kuvetlerden çok yüksek kudrettedir,, 

· Bunu söyliyen bir Fransız, telımil Fransayı esir eden manevi Basıi 
zındanının da yılıılacağını ilave ediyor ... 

Londra, 13 (Ö.R) - 14 temmuz Fransız yeınvi mahsu
su münasr-l:etivlc Fransız işçi sendikası at.alarmdan bir 
zat İngil.z gazetrlerinde şu makaleyi ne~etmiştir : İhtı
l§lin tahrip ettir,; taştan ve harçtan mürekl<ep Bastil zın-

, danı yerine simdi manevi Bastil zınd&ru kurulmuştur ki 
bunun içinde bütün Fransa <:'sirdir. Fakat öteki gibi bu 

' da vıkı\acoktır. 

Bütün dünvad"ki Fransızlar esaret altına girmeği. red
dediyorler. Frans2daki Fransızlar ise ancak cebir ve şid
det altında bu e>arete boyun eğmektedir. Fransız ruhun
da caniyane kuvvetlerin fevkine yükselebilecek bir kud
ret vardır .• Bu karan1ık saatlerde bile milyonlarca insan 
yarın 14 t-emmuzu tesit edecektir. Fransız milletinin hür
riyet, adalet ve müsavat porolası bugün ayaklar altında 
ciğneııse bile yaı·ın yeniden doğacaktır. 
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Bir Italyan destroyeri batırıldı 
-~ * ""'1ılW .. 

lngiliz kıtaları Trablus 
toprağına girdi 

- BASTARAFI l iNCİ SAHİFEDE -
dıman tayyaresiyle 40 İngiliz ve 20 Mı
sır keşif tayyaresi, ayrıca 140 avcı tay
yaresiyle 230 muhtelif tip tayyare, Kıb
rısta adedi gayri muayyen bir miktar 
tayyare, Maltada takriben 40 bombar
dıman tayyaresi, Cebelüttarıkta 50 av
cı tayyaresi bundan başka lngilterenin 
2 büyük tayyare gemisi Akdenizdeılir. 
Bunlardan lgıl 27 ve Ark Royal 60-70 
tayyareyi hamildir. Bu suretle lngiliz
ler en moder-n 1300 tayyare ile mütehas
sıs pilot ve teknisyenleri Akdeniz hav
zasında toplamışlar ve ana vatan miidafa
asından ayırmağa mecbur kalmışlardır. 
Ve işte bu da bir İtalyan mU\•affakıye
tidir! 

lTALYAN RESMi TEBL1Ci 
Roma 13 (Ö.R) - ltalyan resmi teb-

ligı: Ta~yarelerimiz tarafından keşif ve 
mütemadi şekilde takip edilen düşman 
deniz kuvveti 11 Temmuz gecesi üçe in
kisam etmiş ve her birisi muhtelif sürat
leTle şarka doğru yol almıştır. Dün ilk 
saatler zarfında keşif tayyarelerimizin 
faaliyeti sayesinde yeniden temas tesis 
edilmiş ve cenubi İtalya ile Trablus ve 
~rki Akdeniz üslerinden hareket eden 
tayyarelerimiz tarafından İngiliz deniz 
kuvvetleri bombardımjln edilmiştir. 
Kontrollü neticelere göre en az iki kru
vazöre ve bir safı. harp ~emi!'ine isabet 
vaki olmlJlitUr 
Maltayı bombaı·dıman eden tayyarele

rimiz düşman avcı tayyarelerinden iki
sini düşürmüşlerdir. Tayyareleriıniz üs
lerine avdet etmi'ilerdir. 

Bir destroyerimiz düşman tayyarele-

Fransa endüstriden 
vazgeçtikten sonra 
Fransız köylüsü fakirliğe mahkumdur 

Londra, 13 (Ö.R) - Fransanın bun- claha az kanaat edeı. köylüler malı>ulll·
dan böyle bir köyfö memleketi olacağı rini daha ucuz satdbilirlerdi.. Fransa zi
hakkında Fransız rıazırları tarafından ral himaye tedbırleriyle köylüsiinü 
söylenen sözler mtinasebetiyle Londra- Fransız ~ervetini ve· medeniyetini koru
d? şu mütalaa yürütülmekte?ir : Sim- yabilmişti. Fakat Frnnsız endüstrisi Jağ
dıye kadar Fransa hem zıraı, hem en- vedilir veya Alman endili.trisine ilhak 
düstrivel memleketti. Fransız endüstri- · 
si zirai mahsulleri istihlak ediyordu. Bu olunursa Fransız köylüsünün akibeti ne 
sayede Fransa kcr.di zirai maddelerini olacaktır? Alınanyayı beslemek mi? ... 
ecnebi rekabetinden korumakta idi. Ve Fakat Almanya Fransız buğdaylarını 
Fransız buğd3yları Romanya, Macaris- Rumen. Macar veya Yugoslav buğday
tan veya Yugoslavyadan satın alınabile- ]arından her halde daha bahalı satın al
cek buğdaylara nisbetle çok daha baha- maz.. Bilfıkis Frannz fiatleri yıkılacak 
lı satılırdJ .. Cünkü bu memleketlerde ve Fransız köylüsü de ayni teslimiyct
hayat seviyesi dalw aşağı olduğundan, le feda edilmiş olacaktı,.. 

Reisicümhurun1uz Istan
bula hareket ettiler 

Ankara 13 (Telefonla) ~ ·Reisicüınhur Refik Saydam. genel kurmay başkanı 
İsmet lnönü Yalovaya gitmek üzere ına- Mare~I Fevzi Çakmak, vekiller, parti 
iyeli erkaniyle birlikte bu gece saat 23- umumi katibi, mebuslar, mülki ve as
te hususi treniyle şehrimizden ayrılını!)- keri erk3.nla güzide bir kalabalık uğur
tır. Cümhurrcisimizi istasyonda MecJis lamıştır. Tren hareket ederken Milli 
rei'i Abdülhalik Renda, Bru;vekil doktor Sef siddetle alkışlanmıştır . ....•..•.............................................................................. , 

Londrada Fransızların 
14 Temmuz bayramı 

Londra, 13 (Ö.R) - Her ne kadar 14 temmuz Fransada bir yeis günü ola
rak telakki edilecekse de hakiki Fransanın hür ordusu Loııdra sokaklarında ve 
mareşal Foşun iıbidcsi Gnlinde bir resmi geçit yapacaktır. Meçhul askerin abi
desine ııeneral De"ol tarafından bir çelenk konacaktır .. . ..................................................................................... . 

ri tarafından yapılan bombardıman ne
ticesinde batırılmıştır. Mürettebat kur
tarılmıştır. 

Şarki Afrikada Moyali civarında bir 
İngiliz köyü tarafımızdan işgal edilmiş 

ve düşmanın mütekabil taarruzu zayiat
la tardedilmiştir. Düşmanın zayiatı bir 
günde dört avcı tayyaresidir. 

ITALYAN TEBLtClNDEKl 
YALANLAR 
Londra 13 (Ö.R) - İtalyan tebliği res

misinde bir muvaffaluyet gibi gösteri
len İngiliz deniz kuvvetlerinin üçe İn· 
kisamı keyfiyeti asılsızdır. ltalyan tay
yarelerinin İngiliz zırhlılarına bomba
lar isabet l!tirdikleri hakkındaki iddia 
da tamamen hayat mahsuliidür. 

Ingiltereye Al
man taarruzu 

Bulgarlara göre Sovyet
ler tatmin edildilıten 

sonra başlıyacalı 
Bu1gar gazetesine göre Beaarabyanm 

İ§gali Alman siyasi mahfillerinde hoı
nutsuklukla karıılanmıştır. 

•Slovı gazetesi diyor ki: 
J ngiltereye karşı olan Alman taarru· 

zu F ransadaki hazırlıkların ikmalinden 
sonra değil, izhar edildiği söylenen 
Sovyet taleplerinin i"afından sonra baş
layabiJecektir. / 

Amerika Almanlara 
karşı tetikte ... 

Londra, 13 (ö.R) - Nevyorktan 
bildiriliyor: Pan Amerikan gazetesi 
önümüzdeki hafta Havanada toplana
cak olan Pan Amerikan konferansı mü
nasebetiyle nazi diplomatik paraşütçü .. 
lerine Havanadan uzak durmalarını tav
siye ediyor ve diyor ki: Almanların bu 
konferansı münasebetiyle sabotaja kal
kışmaları mümkündür. E.~asen 2 1 Ame· 
rikan Cümhuriyeti hariciye nazırlarının 
geç.en E.ylUI ve tlkteşrin konferansların
da da bu gibi sabotajlara çalışmışlar
dır. Fakat uzak dursunlar, çünkü Ame· 
rika tetiktedir. -------
Harbi umumidelıi 
Bulgar başlıumandanı 
Almanyada .... 
Sofya, l 3 (AA) - •D. N. B.> 
Umumi harpte Bulgar ordusu başku-

mandanı olan general Çekof, Alman 
başkumandanının daveti üzerine garp 
harp sahasını ziyaret için dün Alman• 
yaya hareket etmiştir. 

General Çekofa general Popof va 
Almanyanın Sofya ata~emilite-ri refakat 
eylemektedir. 


