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1 T E L E F O N : 2697 

UAn milndcrecatındaıı gazetemiz mesuliyet knbul etmez 

Vazi 
~ovyeı işgali dOn biıt· 

------~-----------M;IW. 

Harbırı Balkanlara ve Cenubu 1s· arki 

iki ltalyan tahtelbahiri 
daha batırıldı 

Kahire, 30 (Ö.R) - Sarki Hindistnn baş ku
mandanlığı yeniden iki İtalyan denizaltı gemi
sinin b:ıtınldığını haber vermiştir. 

YENİ ASIR matbaasında basılmıştır 

Amerika yardımını daha genişletiyor 
- *-

lngil·z - Amerika filoları 
arasında teşriki mesai Avrupaya sirayetine vakıt varmış 

Macar ve Bulgarlar bekleyecekmiş 
-----* . Amerika donanması Cebelüttanka kadar gelecek 

Sov yetler Karadeniz ve Tunada üs istemedı. Bulgar ve Macarlara I •
1 

• d•• • b ,, 
karşı 2 milyon Rumen seferber .. Sovyetler ve Macar Ukranyası " gt tere iZ U ya b rşeye enzemez 

Bülrrcş, 30 (Ö.R) - Ecneb'i matbuat ..--------------

Sovy_ct i. aalıne 9C\C' 

Kı~ef şehrindC?ı bir manzara 

muıne illerini kahul eden propaganda 
na n B. Sıdcroviç Sovyet kıtalarının 
iı.ilfıf mucibine ışgal etmeleri icap eden 
ıruntakalara gırdıklenni ve işgalin tn
ı amlan•lır.ını beyan eylemiştir. 

Kor S~LARA BİR İHTAR 
Propaı•. nda nazın bir Amerikalı gn

z.ctccımn sualine şu karşılığı vermiştir: 
aRomanyanm her tnlebi hüsnü suret

],.. kar.şılıyacagını zannetmek hatadır, 
Roman\ a; ın hudutlarını müdafaadan 
fıciz bulundııgu z::ınnıru komşulanmı.uı 
vermemelidir. Rumen ordusu icap etti
ği ve kralımız far::ifındnn işaret edildi· 
.i'!i fuıd::ı müdahale vazifesini pek parlak 
bil" şerilde y::ıpacaktır.n . 

RU1\1EN HALKI ÇEKİLDi 
Ml sk<N•, 30 (Ö.R) - Sovyet kıtaatı 

Romanyada Sovyctlcre tcrkedılen vıH'ı
) etlerin iş,galini bugün oj!Je vakti ta-
ın. 'il 

1 

""''"' • 

Sah •• ıe ın erkl·nden Tovsalens ve 
Llpkov ı<:gal olunmuş- '\e motor1il kıta
ı.t Buı , 'ılfıyetinc gelmıştir. 

Bur rad şehri de Sovyctler birliği 
hudut! • ından pa <.ışıitlcrle · scvkeclilen 
havn l taatı tarafından işgal edilmiştir. 

Bu viluyetlcrdeM Rumen halkı. ha-

1 ı ;O;~~:O ;:;: = 
• 

-
Suriye ki
mınola~ak? 

-·--Suriye kar,ısında 
1 ürkiye, /ngiltere 

ve Sov yetler -·Yugoslav ve Macar 
gazeteleri tarafından 
vernen haberler ••• 
Belgrndda çıkan cVreme> gezetesi 

neşrettiği bir Beyrut mektubunda ezcüm
le diyor ki: 

cSuriyede Lübnan dağının eteğinde 
bulunan Cünye banyosu, Filistin, Irak, 
Mısır ve Türkiye firarilerinin oturdukları 
bir yerdir. Bunlar Filistinde lngiltereye 
karşı çalı mı!I, Türkiye hükümetinin bu
günkü siyasetinden memnun kalmamış 
olan kimselerdir. Burada müstakbel bü
yük Arap devleti kurulmakta, Filistin 
kaıışıklıkları tertip edilmekte ve Acem 
körfezi, Yemen 'e Süveyş kanalı araSln
dnki mıntakada propagandalar yapıl
mnktndır. 

SURiYE TACINA T AUPLER ! 

re eri lngiltere-
ye uçmuş --·--Musson"İ cepheyi 

teftişten cı11t.ttmüş! 
Roma, 30 ( ö.R) - Cephelerdeki 

faaliyet hava ve deniz liarekal :"'in inhisar 
eylemi tir. Hava kuvvetlerimiz • -.ilte-
1 enin bazı mıntakalarına ve adalaı •. ~ 
kadar uzanarak keşif uçuşları yııpmışlar
dır. 

Deniz ku' vetlerimiz bir müsellah İn-
giliz tic ret gemisini batırmıştır. 

GAYRt MEVCUT CEPHEDE 
TEFTIŞ ! 
Romc. 30 (ö.R) - ltalyanın Fran-

sız hudut cephesinde Mussolininin tef
tişleri bugün de devam etmiştir. Teftiş· 
)erin ikiı•ci giinü Mussolini askeri hasta
haneleri ziyaretle geçinniş, Fransızlara 
karşı çarpışan ve yaralanan askerlerin 
hatırlarını sormuştur. 

Musso1 ni yaralanan bir Yüzbaşıya 
cbüyük bir iş başardınız, mükafatını 
Jtalya gö.ecektir> demiştir. 

Cepheden avdet eden Mussolini ak
şam üzeri askeri şefleri kabul ederek 
uzun müddet görüşmüştür. 

--ııc-

ili 
hıra 

lan 
yorlar 

-~-~"'-·-· z e iyeyi 
d ·· ş ~anlarına karşı 
mi?da 22 edecekler 
Londra, 30 ( ö. R) - Beyruttan 

bildirildiğine göre Bordo hükümeti· 
nin ~erdiği emir üzerine Suriyede 
bulunan İngiliz kıtaatı klimnndanı
nı :ziyaret eden Fransız ali komiseri, 
İngiliz kıtaatınm da Fransız kıtaatı 
gibi silahlarını terlı.eylemesini iste
mi~tir. 

İngiliz kıtaatı lnımıındanı 
kat'i surette reddeylemiştir. 

SURlYEDE GALEYAN 
Şam, 30 (ö. R) - Suriye ve Lübnan-

- SONU 4 ÜNCÜ SAHWEDE -

.Anıcr.ıka.n Donamıuısmm heyeti ın.numiyesmc lıir nazar 
Vqington, 30 (Ö. R) - Tel- yapmak tasavvurunda olduğu ablo- muhafaza. edilecektir. Bu ağlar ~ethaJ. 

graf ajansı, Amerika donanmasının ka ile alakadar olduğuna i;aret et- Jnrde snh~ boyunca. ~onuln~~ ıcabın· 
akı ·· 1 rd Ati tik d · · · t" da ycrlcrıne ye:rleştirıleccktir. Kanalın 

Y n .. gun e e ~ enızıne mış ır. Pasifik methalinde bu ağlar vazedilmiş 
çıkacagmı haber verırken bu seya- Panama kanalının ikt ucu denizaltı bulunmaktadır. 
batın lngilterenin yakın günlerde gemilerine karşı müdafaa için ağlarfa - SONU 4 ONCO SAHiFEDE -

Mareşal "Peten,, dikta tör oldu 
------------------~*~~~----------~----

Fransa demokrasiye veda 
ediyor, faşist oluyor 

ltıa. 0 ~01 "Peten,, hükümeti dün Bordodan başka _yere ta~ındı 
Londra, 30 (Ö. ltJ Al taz . . . D 1 . . ~'·~· Bo a·w .... - ehi d d b e. .• - man yı- mi.Ştır. ev et reıSJ cuma ~"lmı r· ı •?,-:."1 1Kı ş r e e me usan ve uyan 

kınden k~rtu~a~ ve he. -ketinde doyu terkctmiştir. Mütareke k-:m.'ıb-yo- meclislerinin bulunacağı, hiç bir şehrin 
A'Iman clirektülcn altında hareket e~- nu •. -.ıc. hi.ikfunp+ ~..,'\tezinin Parise hükümct merkezi olmak inhis::ınna sa-
~~k g~i!esini önlemek. i~in Fransız h~· nakli meselesi tetkik edilmektedir .. Blı hip bulunmıvacağı da sövleniyor. 
kumetmın Bordo şehrını terkcylemege karar alınacaktır. Mareşal Peten yeni Fransacla ide-
karar vercliği hakkındaki haberler teey- Söylendiğine göre Fransız hükümeti- ta bir diktatör lmuıı.tur p '~- • 

""d · · • dıw d • • k • 1 __ O '.t • &rlölllell vu etmıştır. nın taşın gı yer. aımı mer ezı ouıu-
Hükümct merkezi Bordodan naklcdil- yacaktır. Bir c;ehirde kabine crkfuıının, - SONU 2 İNCİ Sı\HİFEDE -

Ciinye civarında Gadir mevkiinde 
Cezair emiri Sait oturmakta ve Suriye 
tacı üzerinde hak iddia etmektedir. Bu 
zat Sadat"tandır. Diğer taraftan sabık 
Mısır hidivi Abbas Hilmi dahi Suriye 
tahtı üzerinde hak iddia etmektedir ve 
Emir Saidin rakibidir. Bunlardan başka 
l>urada sakıt Osmanlı hanedanı erkanın
dan bazıları ve yeni Kemalizm ruhunu 
kabul etmemiş olan felesof Riza Tevfik 
ve 1rn11 prı>nsi Eminiiddl'vle ikamet et
mektedir 

SURtYENiN ROLO 

lngiliz tayyareleri son iki gün içinde 
Alnıanyada akılları dllrduracak 
kadar müthiş tahribat yaptılar 

Balkanlarda harp olursa 
-----------~---x*x-----------

Y u g o s lav ya seyirci 
kalmak niyetinde ..• 

Bugü0 Suriyenin büyük bir rol oynı
cağı anlaşılmaktadır. Adenden Yeme· 

11e ve hatta Ankarnya. T ahrnna ve Kubi
le kadar her taraf harekettedir. Bu hare· 
ket askeri değil biiyük Arap İmparator
luğu kurulması~a ve manda _ve protekto-
1adnn ktırtulmağa matuf bır harekettir. 
Yalnız bu memleketin betbahtlığını 
mucip olan bir şey vardır ki, bu da, bu 
t,?Prakların altında, hem lngilizlerin, 
I• ransızların Almanların ve ltalyanların, 
hem d" Tu 'kl · muhtaç oldukları pet-1.. r erm 
10 un alonakta olmasıdır. 

Frnnsan -ıup olması Yakın ark . ın mag . ) . . . 
ıtazıyetini daha ziyade vahım eştırm ıştır. 

SURt'YE TORKtYE VE DtCER 
DEVLETLER 
iyi malumat alan mahfillerde şu nok-

talar t•b ·· · ·1 kt d"ır· ... aruz ettırı me e · 
. Suriye yalnız zengin Musul petrolleri· 

ııın kapısını açan anahtar olmayıp, aynı 
zarnanda A k"'rfezine ve Kafkasya-ya 1\ , cem o . . . d 

j aradenize ve Hazer denızıne gı en 
bo ların kapılarını da açan anahtardır. 

u anahtarlar şimdiye kadar Fransızlo-
- SONU 2 lNct s.AHIFEDE -

-------------------*ııwıw 

Alman halkı dehşet içinde, Alman zara:ı 2 mil yon · Sterling 
Londra, 30 ( ö .R) -- Britanya tay

yareleri dün gece ve bu~ Almanyada 
gayet g~ bir arazi üzerinde taarruzla
nna devam ederek akıllan durduracak 
kadar geniş hasarat ika eylemişlerdir. 

Evvelki gece ve dün sabah adetleri 
ona baliğ olan İngiliz tayyare filolan şi
mali garbi Alm::ınyadaki kimyevi mad
deler fabrikalannı, bir sanayi merkezini, 
kanallardaki Alman gemilerini ve tay
yare istasyonlarını bombalamışlar, tak· 
riben iki milyon sterlin miktarında mad 
di hasar husule getirmişlerdir. 

İngiliz tayyareleri bu taarruzu çok ha
zırlıklı bir tekilde yaparak hemen her 
hedef üzerinde takn"ben bir saat muha
rebe kabul etmi§lerdir. Alman hava kuv
vetleri hiç bir yerde yükıelmeğe cesaret 
edemediği için tngilİz hava kuvvetleri 
İmha vazifelerini rahatsız edilmeden 
görmüşler, yalnız tayyare düi toplann 
atetine manız kalml§lardır. 

- SONU 2 inci SAYFADA -

.Şiddetli ııkınlari ve bombardımannyle dii§manlarm4 darbeln indiren 
1ngil: taı111aTeleri 

-------------x*x-------
Yugoslavya - ltalya dostluğu yerinde 

Belgrad 30 (ö. R) - Yugoslavya 
B kil. B Z tk . 1ta1 a g - t 1 ••••••n•••••••••••••••••••••••••••••••••• .. aşve ı . ve ovıç y aze e e<- : : 

rinin muhabirlerini 1ta?~ı cdcm~.k. tta1- :Romanya hadiseleri: 
ya - Yugoslavya teşrikı mesaısınden : : 
bahseylen_tlş: ltalyan sendikaları tcşki- :ve bizim vazİyetİmİz'S 
]atından istifade olunarak Yugoslavya-
da işçi teşkilatının ıslah edilmekte ol
duğunu söylemiştir. 

Başvekil, harp biter bitmez ttalyadan 
Yugoslavyaya bazı amelelerin gelerek 
yerle~cceklerini bi1clirmi§tir. 

B. Z vetkoviç Balkanlarda herşe
ye rağmen sulhun ihlal edilmi!-•eceği 
mütalea.sında bulunduğunu beyan 
eylemi§ ve sözlerine devamla demiı
tir ki: 

«Macaristanla olan münasebetle
rimiz mükemmeL:lir. Bulgaristanla 
da ötedertberi kardqlik münasebet
leri tesis ve idameaine dikkat edil-

- SONU 2 İNCİ SAllİFEDE -

--.--
'l'ürlıiyenin harelıeti 
ingiıterede memnu· 
niyet uyandırdı 
Londra, 30 ( Ö. R) -- Roman· 

yadaki hadiseler büyük bir alaka 
uyandırml§tır. 

Türkiyenin bu hadiseler önün
de talandığı müdebbirane vazi
yet, hadisatı yakından büyük bir 
husasiyetle takip eylemesi Lond
rada memnuniyetle kar§ılanmıt-
m. j 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



rENI ASJR ı 

Hariçte tohıil eden Dk mektep muallimlerinin t erfi-
27 YAZAN: Adnan Bilget talebemize verilecek lerine dair bir tamim 

aylık mıktarı x• 
Kokain, evet .. Kokain kullanıyorwu .. 

O da olmasa hayat olmaz .. Hayata karşı 
hangi nokta için bir allkam olsun. 

- Ya çocuğun, ya yavrun? 
- Yavrum, yavrumuz .. Fakat ondan 

mesul olan yalnız ben delllim kL. 
- Y anl~ anla dm Fikret.. Kokain kul. 

lanmağa knar ve~ gün çocutunu 
dilşUnmedin mi? Kokainöman bir ka· 
dının çocuğu olmak gibi elemli bir aki
betl yavrumuzun nasıl kabul edebilece
ğini hesapladın mı? 

- Neler aöyliyorsun Mükremin? 
- Eyvah ... Me~er sen neler o1m~run 

Fikret? 
- Uçurum, uçurum .. Evet ben artık 

uçurumun kenarında değil, icindeyim. 
Çocuk oo~kalarının olsun_ Kanunun 
cKocalık> k.ayıtJanndan tereya~ından 
kıl ayırır gibi korkulan Mi.ikremin bas
kalarının olsun. Bana iyilik etmek is
tı:>rsen Mükremin, kokain tedarik et .. 
B en onsuz yaşıyamıyacnğım .. Kokainsiz 
yas anmaz .. 

Mükremin şimdi ellerime sarılmış, 
için icin ağlıyordu .. 

Ben de ayru vaziyette idim. ikimiz 
de ağlrvorduk. Onun niçin ağ.fad•ğının 
'\'e mağlup bir vaziyf'tte vanımrla kaldı
ğının pek farkında değildim. Bamı ge
lince hayatın basit bir mağlubu old11<''tım 
için ağlıvordum. ilk fırtına geçince Mük
remin elimdeki ltağıt demetini almak is
tedi. Mani olunca isyan etti: 

- Fikret, dedi. Onu bana verecek
ein. 

Fikret.. Fikret .. 
Bana Fikret hanım demeye lUzum gör 

ınemişti. Demek ıu haliyle bana bu ka
C!ar yakınl84ft1ı~tı veya yakın o1mek 
istiyordu} Bir an önce anudane hare
ketiyle onun hareketine mani olan elim, 
J'llrala ba kut gibi mecalsiz dü~verdi. 
Arlık iradem yoktu. Daha doğrusu ona 
tibidim. 

Beyaz toz paketini alınca elinde. da
lıa sonra da ağzında gezdirdi. Ve söy
lendi· 

- Evet, tahmin ettiğim gibi. Koka- 1f-----nh----Ö-
s Yabancı illerde hükümet hesabına M~ıu:if V~kateti yeni barem kanunu- defaya mü asırdır. ğretmenlerin bun-inmicı. Şö'yle bir tasavvur et Fikret. en, ilk kt alltml d ki rfll • d '--- 'f ,_ .... "ııu_• it kol im: lieenin en ince okum.akta olan talebeye 31/5/9'1 tm'i.- na göre me ep mu erinin ma- an sonra te enn. e &an\11\Un. lllCI. 

yani .'.~ız 0 
u ' . hine kadar verilecek aylık mikdarı hü- aş ve te'l"fileri hakkında yapılacak rnua· maddesinde saptanan (tahsil derecele

v~e onJın~l ~ızı demek kokam kullanmıy~ k" et '8kfide teshil olunmuştur : meleyi tesbit ehn'"tir. Vekilethı bu hu- rine göre) 3 veya 4 yıllık terli müddeti 
lu.zum ıoruyor. Bu neden oluyor. Sem um çe ŞU 

0 0 
lir "'k 1·1 __ ~ b1i ihln 

f 1alt · v\i • t hlll kıl erdi· A.lmanyadakilere 94.5 - 12 a, 11.1sta aUıt a ucu-a yaptılı te ğat aynen cari olacaktır. Kanunun neşri tar' de 
saran e etın 1 

• ına • Bel~dakilere 94.50 - 120 Ura, Ma· ıudur: müstahdem öğretmenlerden. intibak n&-
remiyorum. d d caristandakl talebemlze 105 • 125 lira. c3656 sayılı kanunun n~rl tarihinde ticesinde maaşları yükselenler deı dahil 

Bu gece. ben, bu evde, senin ° an a, Fransadakilere 105, 1~5 lira, Paristeki· müstahdem bulunan memurlar için bu olmak üzere, maaşlarını filen aldı~ 
!lem de yatak odanda .. Yanımda Fikret. lere 115.50 - 130 lira, Italyadaki talebe- kanunun 6 ıncı muvakkat maddesi ile tarlhlerden itibaren 3 yıllık terfi miid
Bana ilk ""'k heyecanını veren insanla bir l İ 1 d kll k 

bl k E b b'' ··k b' mize 115.50 • 130 ira, n,gi tere e ere bir istisnaiyet tanınmış olduğundan bu detlerini dolduranların tanzim edilece 
arada u unma .. ~vet u uyu ır 147 • 180 lira. İsvicrede bul~an tal.ebe· vaziyetteki öğretmenlerimizin de tah- terfi cetvellerine ithali gereklidir. 
saa~et. 1 1 . tik Ned böyle rnize 126 - 160 Ur~. Amerikad~ere sil derecelerine bakılmaksızın bir defa- Bu duruma göre 1936 eyltilii itibarile 
Bız nası ev enını.ş · 1 ~ h.'k 115.50 - 150. Aır..erikada Connectıcut, ya mahsus olmak üzere üç yıllık teTfi terfi ettirilip 1937 eylülilnden itibaren 

olmustu. Ne .ka~~r .teı:ı~z hl! mn u • Massachusctte, Nev - Hampshirs, Nev- müddetini doldurmaları halinde bi.r üst maq farkını alanlar bu cetvele ithal 
mü altında bırbı!·u;ıı~ ıçın adeta çıl~r~- Jersey, Nev - ~ork, Pennsy]vania, Ma- derecedeki maaş~. geçirilmeleri lazım edileceği gibi, 1938 cetveline adı yazı
yorduk. Sonra, ıkımız de anlasaına ı · rylcnd, Rhode Islanddakilere 147 - 200 nelmektedir Bu hüküm kanunun neşri lıp da başarısızlığı yüzünden terfi etti
S en benden nefret etmiye başladın. Ara- lira, Cape (Cenubi Afrika) daki talebe- tarihinde al~nan ınaaJla~a şamil ve bir rilmiyenle'l' de dahil edilecektir.> 
mızı ayıran ~ebepler o kadar nz ve hal- mizc 174.50 • 2.50 Hra... ---------------
lolunur şeylerdir ki ... Buna ra~en an- _ -·--
lasamadık. tkimiz de adeta anlaşmamak y t• d •• 
için vesileler icat ediyorduk. !kimiz de az saa 1 un 
kendim.izi haklı çıkarıyorduk . Sonra ... 

Ayrıldık tabii... aece başladı 
Sen. ayrılan hayatınla serbest bir mu- ~ 

hite, serbestinin kendisinE:" kavuşmu§- Koordinasyon heyeti ka-rariyle dün 
tun gece saat 24 te bülün memlekette saat-

Fakat dul bir kadın olmuştun. Acaba, ler birer saat ileriye alınmıştır. Dün 
hayatını benden ayırmakla neler iimit ?ece saat (2ı1.) te s::ıatler tam (1) üze
ediyordun. Erhk tehlikeli bir mahltık- rinc 2etirilmiştir. Bu suretle yaz saati
tur kızım. o insanı öyle bir nnındn, öy- nin tatbikine başlanılmış bulunuyor. 
le derin yEılcrinclen yakalar ve sonra Eğer dün gece unuttunuzsa saatinizi 
bir kö_şeye fırlatıverir ki... ~imdi bir saat ilerive nlınız. 
Anladın bunu tabii. .. Çünkü başından 

Sovyetler silihlarını 
arttıracaklar 
~~------x*x------~--

E m niyetleri için bana lüzum görü yarlar 
Moskova, 30 (Ö.R) - Kişnefte ilk 

Kızıl gazete bugü:ı intişara başlamıştır. 
Sovyet gazeteleri, Sovyet Rusyanın 

mütemadi.ven daha fazla tank, tayyare, 

harp malzemesi yapmağa mecbur oldu
gunu ve Sovyet Rusyanın emniyeti için 
hazırlıklarını en son hadde getireceğini 
yazmaktadırlar. 

-----------------------
gegL~.dam ... Bunu şu anda hatırıma ge- Ma.reşal_."Peten" lngı·liz tayyareleri son iki gün 
tirmek istemiyorum. Seninle bir erkeğin _ 

~~~~~ed'.:~y;;~~~~~~:i~:ıe~~;~~ - deAıŞkTAtRaJ\ntöı •. r,ı .. ı ~ oAvlFdAouA - içinde Almanyada akıllan dur-
rum. Fikretle oynanır ını hiç ... Sen ona .. ~ 

~~u~~ı::1~~ı:~~~~!lğ;;~i~~e':~~:, ~~:~ir.··1~:~ah~~:;~ duracak kadar tahribat yaptılar 
Manen ve maddeten her şeyin onun veda ederek otoriter bir rejime doğ. x.v.x·---------
elinde sllilü bir oyuncaktı.. ·~· ru gideceği zannolunuyor. Yeni _ llASTARAFI ı tNCİ SAHİFEDE_ manya seyahatini yaparken aynı zaman~ 

Benim tanıdığım ve benim hildıgım • • p f • . F Dueeldorfun cenubunda bir yere atı~ da keşif tayyareleri, Alınanyadan gel-
Fikret, böyle he.r girdilti kapta şekillenir Fransız. laderı eten,, qızmı ranaa- lan bombalar bir çok yangınlar çıkarmış, mesi mümkün olan düoman tayy41relerini 
bir insan dej?ildi. Şahsiyet sahibiydin ya hedıye ebnektedır. yetişen diğer hava filolannın attığı bom- gözlemişlerdir. 
sen .. öyle dejiil mi? Şüpheli bir habere göre de Mareşal balar bu yangınlan bir kat daha geniş- BiR MUKAYESE 

-BiTMEDi---- Peten son hadiselerden çok yorulduğu leterek gayet geniş bir arazi dumanlar Londra, 30 ( ö.R) - Sunday Times 

Bı~]~arlara •• 
sıore 

için btifa ctnıeğe :hazırlanmaktadır. ve ateş kümeleri arasında kaybolmuştur. e;a:z:etesinin hava muhabiri son on beş 
Fransız currihurrcisi Lebrunun bu Frankfurt civannda Britanya tayyare- gün İçinde fngiliz tayyarelerinin başar-

müşkil anda başvekilliği deruhte e~e- leri bir fabrikayı atılan yangın bombala- dıkları hava harekatının muayyen bir 
C' k bir znt aradığı da süylenilmektedır. riyle kısmen yakmıı:lardır. Bir salvo yi- plan dahilinde noksansız olarak inkişaf 
Bu vazifenin Pol Bonkura teklif edil- ne büyük bir yangına sebebiyet vermiş· ettirildiğini, Alman tayyarelerinin lngil-

Tarihin yolunu_ Berlin 
ve Roma çizerken •. 

Esaret altındaki Bulgarlar kurtarılmalı, 
Nöyiy muahedenamesi yırtılmalı imiş 

-~-~~~-x*x~-----
So{yada çıkan cUtro> gazetesi Sof- garı ~ret altında bırakan Nöyyi roua· 

yadaki resmi İtalyan <Stefanh ajansı hedesinin yırtılmasını istemiyen artık 
muhabirinin şu telgrafını neşretmekte- t ek bir Bulgar kalmamıştır. Avrupanın 
dir: yeni alacağı s"kle, Bulgaristanın itima-

Mussolini ve Hitlerin programları iize- dı hudutsuz ve tamdır. Cenubu şarki 
rine yeni Avrupa haritasının cizildiği Avrupası yeni gel!!n adil sulhun .e.?> 
su günlerde her Bulgarın kalbinden çı- şartları altında deha emin ve daha sa
kan ses budur. kin günler görecektir. Tarihin yolunu 

Bazı insanlar sulh muahedeleri vası- bugün Berlin ve Roma çizmektedir.> 
tasile genç ve kuvvetli milletlerin hava- --·--
tını sekteye uğratmak istmei~lerdi. Ha- J · J b • 
kikatte bu muahedeler inkıraz halind~ zmıre ge en ır 
bulunan milletlere, emin bir ihtiyarlık k f J 
temini gayesini gütmekte idi. Adalet ar- Vapur a ra ya 0 uraU 
zusu şimdi bütün Bulgar mlleti ve Bul- Haber aldığımıza ~öre İzmire getir
r.ar matbuatı tarafından ileri siiriilmek- mek üzere ZonguJdaktan yedi bin ton 

.,.., l"'ar matbuatı artık açıkca kömür yükliyen ~yete Şilebin bir va-

me i muhtemel görülUyor. tir. terede gayet cüz'i haııarat ika etmelerine 
MOTAREKE KOMlSYONU FAA- Ren nehrinin şark kıyısında bir Alman mukabil İngiliz tayyarelerinin Almanya-

LlYETE BASLADI fabrikasında da büyük bir yangın çıka- da telafi:ııi imkansız zara1-Iar hURule ge-
Berlin, 30 (ö. R) - Vis Yndende fa- ıılmıstır. tirdiklerini yazmaktadır. 

aliyete geçen Fransıı: - Alman miltare- HC"'LLANDADA YAKILAN A~MAN FABRtKALARI 
ke komisyonu toplantılarına başlamış- YERLER MUA Tr AL 
tır. Müzakerelere bir İtalyan heyeti de Kolonya şehrinin şarkında bir çelik Ruhr mmtakasmda bazı fıtbnlı:alar 
iştirak eylemektedir. fabrikasına yangın bombalan muvaffakı· faatiyetlerini tatil ettikleri gibi Alman 

tik toplantı bugün öğleden sonra Rod yetle isabet ettİTilmi~tir. ordU$1.INl harp malzemeti hazırlıyan bazı 
otelinde yapılmıs, Fransız baş murahha- . Felemenk adalanndan Tekeeldeki de- fabrikalar da faaliyet gösteremez hale 
sı Orgeneral Hodzinger Alman ba~ mu- niz üsleri yakılmıştır. Bu üsler artık is- getirilmiştir. 
rahhasile uzun müddet görilşmUstUr. timnl edilemiyecek bir haldedir. ALMAN HALKI DEHŞET tÇINDE 
Fr.ancaz geneı·aline iki kurmay yüz başı Hollandada Volemo limanına taar• Almanya balkı, lngiliz tayyarelerinin 
refakat eylemektedir. ruz edilerek bir elektrik santralı hasara bombardımanından dehşet içinde 

Bern, 30 (A.A ) - D. N. B . Ajansı bil- uğratıldığı gibi bir malzeme deposuna mıştır. Hiç bir ~·~ Laşka • d 
diriyor: da bombalar dü§ürülm~ştür. . akrabasına tngilız o ba "c1 

Reisicumhur Lebrun ile hükUmet er- Britanya tayyarelerınden yalnız bır lanndan bahs el ~ 
kanının Bordr>yu terkettikleri ve Clor- tnnesi üssüne avdet etmemistir. dir. Cfu 
mont Fcrrand şehrine gitmeleri ihtima- İngiliz hava kuvvetleri bu geni§ Al· ) 
li olduğu haber alınmı!Jtır. --~~--

Bordo, 30 (A.A.) - Havas bildiri· 
yor: 

Muvakkaten merkezi Fransada yer
le.şmekte olan hükümetin Bordodan ay
rılışında Petite Gironte .aşağıdaki tafsi
latı vermektedir. 

Hükümet mt!'rkezinin bilahare Par· 
nakledilmesi mevzuu ve esb • ı 
tareke komisyonunda 
mat kabilindm 

Bo 

Macarların Rum 
hududundah~weı~nı.'3 

ımi rellllğl 

T"'··~'""'l ( A~ - Bir kaç gün ev-
~ vı ..... yaret eden Irak adliye 

62'.' • acl Sevket bey Irak elçisi Kıl
ııl Geuranı bey ile beraber bu sabah

ki ekspresle Ankaradan şehrimize gel
ıniştir. Doğruca paık otele in~n muhte. 
rem ınisafirlmiz şehı·imizde bir ikt gün 
kaldıktaıl .sonra Bcıgdada dönecektir . 

1940 

Suriye ki· 
minolacak? 

-·-Suriye kar,ısında 
T ürki_ye , lngiltere 

ue Sou yetler 
- BAŞTARAn 1 tNct SAHİFEDZ -
nn elinde idi. Şimdi de, bu nahtarm ha· 
kiki aahipleri olan Araplara verilip veril
ıniyeceii veyahut galibin elinde rehin 
kalıp kalmıyacafı suali ortaya çıkmakta
dır. 

Bu sualin cevabı verilemez. F ransaya 
kabul ettirilen prtların teferruab henüı; 
malum değildir. 

* BtR MACAR GAZETESiNE GöRE 
Macarca cUj Magarsağ• gazetesi ya

zıyOT: 

Fransanın bozgunluğa uğraması pek 
tabii olarak, Akdeniz bölgesinde ve Ya· 
kın şarkta derin akitler uyandırrnıştar. 
Suriyede bir çok ileri gelen Arap ricali 
Fransa mandasına itiraz etmeğe başla
mışlardır. Bu eebepden Yakın prk or
dusu kumandanı tarafından bir çok tev• 
kifat yapılmıştır. Yakın şark ordusu da 
bugün kiminle mücadele edeceğini şaoır· 
mıştır. italyan]ar ile mi çarpışacaktır. 
yoksa Araplarla mi uğraşacaktır'> --·--Radyo bu sabah 
neşriyata başlıyor 

Ankara radyosu bugün saat 7.30 dan 
itibaren snbah neşriyatına başlıyacak ve 
ajans haberleı-ini verecek, hafif müzik 
neşriyatında bulunacaktır. ___ _,,__ 

iktısadi layclaları 
olan müesseseler 
Tevşiki sanayi kanunu mucibince 

ikinci sınıf muafiyet ruhsatnamesini .hn
iz bulunan veva ileride bu suretle ruh
satname alacak oları kamyon, kamy0net 
ve otob~ karoserisi imalathanelerin
den karoseri işinin tahta, demir. saç, 
boya, döşeme ve buna mütefc~ri bütün 
imalatını tam olarak yapan mUessesele
rin iktısadi faydaları İktısat vekaletin
ce kabul edilıni.ştir. _ __,,,·~-
Alman yanın bombar-
dımanına dair verilen 

tafsilat 
Londra, 30 (Ö.R) - İngiliz hava 

kuvvetlerinin Almanya dahilinde ve Al
ınan orduları tarafından işgal edilen 
arazide vukubulan faaliyetleri hakkında 
~mütemmim malumat veriliyor; 

İngiliz tayyareleri dün öğl 
Abbville tayyare istas l 
le harap etmiıı;ler 
man tayyare tahı 
çok ta 

~a 

um, Si
bombardımnn 

sser Şmit filosiyle 
..,mdc dört düşman tay· 

clti~ürmüşlerdir. Alınanyada 
:ıtlan tahribat harikulade büyüktür. 

Balkanlarda harp 
olursa 

- BAŞTJ\RAFI • İNCt Sl\.HİFEOE -
mi§~. Balkanlarda zuhur edebile
cek bir harbe Y ugoılavyanm iftirak 
etmiyeceğini ümid etmek l&zımdll'. 
Çıkacak ihtilafların dostane bir te
kilde halli pek muhteDJeldir. » 

kti:' enerjik puru su alma~a OOşlamı.ş. kapüuı 11ap • 
•!.1Ur. 

umum! karargahı, 30 {A.A) 
u başkunıandanlı~nm tebliği: 

Fra:nsada ve denizde kayde değer bit 
mı hldise olmanuştır. 30 haziran ~e~si 

.a ........................................... _,. 

ç 

Rasim Palas 
Vt; 

YENİDEN rEFaiŞ YE 'J'AJılsJJI EDİLDi 

Is tan bul Oteli 
ı TEMMUZ PAZARr Est GONtl ~ÇILDI 

ah ~... bombardıman tayyarelerimiz İngiltere• 
ı al.ut .. ~- "- ist..~- da ı· ,_ 'ühim 

l b' ı• v• a uc: :ve ....,.,ya ~ımanl#ra ve m • 
.. K.ı ~ :ır ıgıne e- mat fabrikalarına hilcum etmişlerdir. 

azırlar ıve ~arlamento ~za.. Bir çok yerlerde infilfildar ve yanguılar 
uzun bir kervan ha_hnde Pont Pıet· mUşahede edilmiştjr. Bilhassa Cardiff 

ı·eden hareket ederek Lıb.oume ve .M~- ve '8ristolda muhtcijf petrol depoları 
tfonl Sur isle istlkaınetındl!' tev~cülı ate~ıdenm!.§Ur. Lincoln Nottlignam ve 
etmişlerdir. Vo;k hava meydanlarına hava hücum-

Fraıısaıun yaşamasının Jüıunılu şaı- lan yaPllrnıetır. Gfte İngiliz teyyareie
tı olan bu işgal arifesinde Bordo halk: l·i imal ve garbi Alınanyada muhtelif 
bu hare'l<eti sey~<liyordu. Hükümetu ıay.ri askeri hedeflere hiicıun et.nıi§ler
merkezi P'raruıada ne kadar kalaca~ dir . .Maddi h..-.r azdır. İngiliz tayyare. 
~1li değildir. Fakat Wiesbaden mü~ leri garpte bir şehirde yangııı ı;öndür· 
reke komisyonunda general ltuntziger mekle meşgul itfaiyeyi n:utralyöz atesi
Parise avdet meselesini ayrıi .zamanPiı nt tutmuşlardır. 
da işga1 elbuda bulunmıyarak ehirle. Tayyare el.afi bataı·yJl!ıırı a düşman 
rin Almanlar tarafından tahliyesini ha- tayyaresini düşürmüşlerdir. Bir tayya-

EL HAMRA 
S. .. d". ı·· ., .. d ıneması mu ur uııun en 

SİNEMASI M0Utf Kt.ö('; ONJ>E~ 

8-~ itihare9 Pd>ik~e W.~ olan YAZ SAAft ~, 
PJıümözdeki perşembe gi#ll nkşamına kadar •evMB edecek elan IÖiınlel'l· 
ıniz.in ~österilınc saaUcri-Wn aşağıd•kt şeki11er4e ttlaeelw ~ mcqte,._ 
ı~ dikkat ııl@J'larıaa ıın.ederiz.. . . . 
MAKİ M"J'Vum' SEVJ4'Tf(.i1Ml7. GÜNLE& 

S.15 - 9.45 !U5 -1.45 TE 
his ınc\•zuu etm'stir. remiz Wısüne .celmem.iştir. 1f111"-W'lııımı,....-~ ... 

s: 
1 olsun diye yapıyor. Müslümapjara mü-

- Sa J\fajec;tenin muhafız alayı k~u·' cı· han Hatun zaheret ettiğini göstererek elde eylediği 
;,J.ifM'üw;;;,,,~~~r// ~77"'LZ7LL/.7'XT"/.:JrT:if!lf1*i9'/7"J!XZ7Z'./LXZ'/!J 

mandam Jan Kav:ılye dersin olur bit~. :uun~1111nu UlllUllllllH: paralar~ ~endi memleketine ~nderiyor. ~ Otelei .bu lSDli duyar duyınu • : ı 
'-"' b"•-ıum- o\muw. Y~rlcr.e kader ~ğil~ ... _ - Ne ~aman külliyetU bir ptµ'.& top anır.şa 
~"' UAı E - -='"* * - a 1 E o .ı.aman hepimiz birden birleşip l>u 

re~: Bu üst.UM e!endim. ell'U'~ yJ 5 Tefrika: 76 y AZAN: Cıırci Zeydan i devleti Y>kacağız. 
r.ine ~etirmek !borcum olsun. dedi.. 1 ı • _ _ .- (Cihan) gözler,ipden jstiğrap şualarını 

DEMiR MASKE -- - -Sunu da~ Matyo bu adam ~e evle.nıne:k fikri,ge ıilüş· ,_.. :SQ,.f.eciik.lcrlııiz ciddi ise, Afşind.en .saçtığı halde (.Babek) e gayet nüfuzlıı 
K J S J M ) - 214 -- ta .. fto.r.arJ1a ,-~ mü.likat ıııı.i4. Stn ise cnu red~. Oyle ol- intikaıru.mı alacak iseniz, ıbana ait esra- bir nazarla bakarak: 

övle mi'! ~.olacak.. B.ana refakat edfn iki ~ m8mJf ıo11 n işittiniz ise o halde sizi bir husus 'hak- ,,.. Siz bunu hakiki bir ~a.naat1e HIİ 
(l K ı NCJ 

Matvo usta kurnaz bir tebcssümln : _ u.:.- _11.-..,, .. .,.. haftada bir .defa~ ~ başka kiımıeıniıı ıha.beti o (Cih&o) il.kil$ et.ti. Vıüzcmde ıbic,p, kıD.da ikaı. etmekliğime müsaade ediniz. söyliyorsunu.z? 
- Hakkınız var, dedi .. Bastil meyda- .cuır umı......._ mı·,.,.....--4. Nü.!ibtunn:uı ""1k ..,..~•-.:o....ı- ,L:.:ıı:ı_. ~-- &..-•:....a: . f!,.eıvap Siz de bilirsiniz ki Siz nasıl bir Acem =- Evet. nı_.a_t-: L·-'--'- 5---.&:~ des..-. - Hangi ~? "'om;;ıllL ı&....... '-~ ~ .... -~ ~- ~ ~!P 1 .ı .ı.J:-: ı-ı ~ ™ 

9~ ,...,. su:ada ummni •'lonu.o . ~ #ow~ ·ermedi. (Babi.k) s~il»e dwaoı ~: iseniz ben ,de Aoem kızıyım. Babaro - Koca müs üınan •t!V.ı.n.uu J.u.- #-
- Sen Bastildeki adamlan tanır ım- = ~fün.leri · içeriye bit.den baaıka ~ ~ _ ıy~ :aŞkl il~ Andcan :hi.ikiim&ırı tı-an de-vietinin 1hi.iyük valiJerinden idi. ne uğraştıran, bir ~ defa 0 de\4eün 

•ın? _ Salı, muhterem ~fendim.. ınerine ~~ .~b:J.ırıne tatbik ıe:<L (Afşin) ıi f'~emkten w.n.ra F..ı-maistan Aeeın.leıin Arapüırın aleyhin.- takip et- askeı'İni mağlup ve p,erişan ede.r.e'k ba-
- Kimden bahsetmek :istiyorsunuzlin :-· A"' ,.ır_. ~•ft ~'a.~ · Z> ---rJ·ın "t..... - Eıniriet~ ıw;ı.n1 • - • , ılı'-:...: ''Baibo.'L) .i ..ıı,. •ed.ded- lb;- Lız ~iklcrl mi.tntekimane '1ereket1erln ciim- ına büyük bir gaile açan, İran ım.HV.-Bastildeki nskederdeo mi. Bastı · mı- - Mt --.ı:y~ ~;>.<.<>, ~ • ~.. ,, c ıJ.a1i1 .ız :uuu#~ "' ..:z. ~ o,_ .... ....., y. !ll!o- b · bü "k 

afirlerinaen mi. vdksa Rardiyanların- lecck eık*m. •.Yte~ guzcHeı~1:w unut- l.eeqr.ni!eo .ewın o: !'ŞlD • dtte U)·Jktıı..r. (§itüğ.ime ,;.ör~ (Af~) lcsbıden ha'berdar it!i. Siz, Aıf-:in, ?'abe- tini devletlerinin i ya!"ma aıt yu 
mm ııım? ma .... Kendi.sıne bLu-ay.a geldı,ğınde onu • • . s~tlen pek ~1dı 1bir W,ı'lcaın almış. ristan Emiri (Ma7.yar). üc;..ün..Üı. müslii- iimi~lere di.isi.~en. kendi .~~~·ıninin .. tıü:-

- Daha 7.h•ade oraya !kumanda eden- ~örmek. istiyen birisi mevcut olduğunu .şı.ı ilk ilci ~UJl i~md~ F.ariboUa Mi~ !az..r~ ~ffiirınüz) e lk_jtsem ı.i1.e ıte.?»in ımın devletini yılmıı;ık icin aran•zda it- ıne1ıne, secdesme Iaydk gorulen, Hurmı-
-sOY1e .. Isteraen birot ttaha:t ta :ı.-.er. Cok tıufi~ bare'.ketm1ikten ıeanhn IS)k~ im ki ondan .senlo mt..ikammı en tifak eto:'lişsin.iz. öy~e <leğil ,ni? Do&rıı~ le:i~ reisi i?.amları r. ve ku:,n~:ıdanları, l~den..ı:İaPishane müdürü Sen Marsı ynl- mühim bir mülaknt mevzuubahis oldu- ınaY.a haf~· Bilh.asu Jan .Kav.al.Ye ' ddetJj bir ette ıa:lac~m. sunu ~öylcylniz. ~ıll yclperver. cengaver .. o~.vuk n?a~ı 

rıız. arabasında gördü~ümü hatırlanın.. flw1u anlat.. .. . . mı :;eoe giindüz od.asma ~ bu (Cı;han) 13abek'~n Afş'ındro ıiAtikam - D~rıı söyliyo.svn. I~akikat öyle- sı~ (Bab~k~ na!"ıl oluyor kı boy!.e Adı :hır 
_Ya di~erl.erini tanımıyor musun? - Miihim hir ruülaka~ .. Soyl~d!klec~- ı lunma.sJ hast!ıile iki 11rbd· j dama gy la~ma dair olan vzle.rfoi ıbO§ ~örıdü. dfr. hileye kan•lıyorsunuz? ıBunu anlayan:n· 
- Binba$ı Rozarjı mı? nizi harfiyen yaparım .. Fakat. kuçu'"k ~r ıırunalctan 'bnŞ''ka va'kTt geçir ce'k h'ir "t'~ )na iimit verecek sözlN c:öyl<'mek iste- - O .balde (Afsio) in. kendj 1,rnnwnı- oruı . 
- Evet... ilic o'...mazsa onu daha ıy.i 'kusuru Yar. e'fendim · Şu ıkibar -eeritil- hulnruıyorlard.ı. . 

1
U Fakat fü!v,gllisin.in hatmnda.n .çıkIT'ı- dası altına ko"a 'bir mi.ısl'ir.'an ordusı.ı - Hıle oiduğunu neredE•n anladın? 

tarumıyor musun? meo R.oz.ar.ı eka ~hl iıez: . ık~ H le bu ";:-ba'h can sıkınhlar; hır 'ka ·an hayali yine hail oldu. Ne elenilirse aforak sizinlC' harı> etmesinin mnmım IBen Eıfsini e !kid.on lberi tanırım . On ile-

- 'I'amrwı ıelhettc. Bu ınıulı~ i~phe .e~e alı l •· J<eııdiiJylc ,go- clnha artmıştı. Zira otnlde ken~ıformde len11 in (Aydo~du) va mülaki olmak nelfır! ne-yi u"tecavi" bir 7.aman evv l Teberi....;-
centilmen ara ıra otelime şeref verır. ı u 'T'eK ıc;tıven " 111 

" ı .ır 1 
ne -BiTMEDi- .midini kesemiyordu: - O bunu para ı;ekıııeğe bir vesile -BJTMEDl-

u h d Ba tıtd n sık ık ıkıyor ı., mı.," 
--- -~ . -· ' 



• 
1 em-z Pazaı'leSI ftJO.o 

Mareşal Balbo 'nun ölümü 
ltalyan kumandanının on kişiJik bir tayyarede 

bUlunması şayanı dikkat göriilüyor 
• 

Balbo ile beraber yeğeni, kayin bira-
deri ve bir konsolos da ölmüşler --· Nevyork, 30 {Ö.ft, - Ste.fani ajansa ltaıyan 'kaynaldnn M~ Balbontt• rak mareşalin havalarda eşsiz bir as-

. tarafından verilen şu haber ~ dik- Tobmkta bir haYB harbinde iMüğiinü ker w -pilot Qldu~unu yanyorlar. 
katlir : bildirmi$fu. Bcrlintze Çaytun~ gazetesi : O bir 

ııl\1nre at BalbO.YU btmıil bulunan "e Bir A1man spikeri bu -sabah mareşal \tahramandı· oiye makalesini bitiriyor. 

DALh~1:orLA&DA -·--
S vyet - Yugos
lav münasebatı 

etrafında -·-Souyeı menfaatini 
Ballıanlara ue ICarade· 
nlze~PU 
yürllnlefıtedll' 
Yugoılavyanın Sovyetlerfe münaae

batını yeniden tesis edişini m~ bahis 
eden cVreme guetesine göre: 

1 - Y agoalaY}'allm So.,oetlıeıle ma. 
tad diplomatik münasebetler tesis etme
si ne bir sürpriz, ne de Yugoslavyarun 
harici siy:lsctinde bir inhirafı ifade ~der. 

2 -SoyYet menfaatlerin.in Balkanlar 
ve Karadeniz mıntakalanna doğru yürü
mekte olması Balkan Te Tana havzası 
milletlerine :ve bunların Sovyetlerle olan 
münuebetlerlne huausi hir ehemmiyet 
izafe etmekkdir. 

bir ha\'a bombardımanı csnasmda düş~ Bnlbonun iilümü~ü_fon Friçin ö1ümüy- J.'Iacar ~eteleri Balbonun Macaris- :"'"'ı .. v'"111111 
.. 

111K111••u•••••• .. ;;··· 
rek yanaD tayyarede mareşal iBnlbodan ie mukayese etmişt1r. tana bundan evvıel yaptığı seyahati ha- ~ '' LOD« - ona 
ba ka ınarc atin )"c~cni, kain biraderi Britany.a ~'Yareleri 1m ötümiin Taltİ ttrlata.Ta'k İtalyan mareşalinin büyük bir : • ~ .ııiit 
ve Tunusta'ki ftalyan baş konsolosu da oldu~u ~n ve ~mrttc To1mdrla hic. bir kıymeti olduJ:unu yazıyorlar. E •• f" •d 
ıurdı. Tay}ııredc 011 k~ mevrottn .. u noktada ha\'a harbi yapınamıslar, bom- Biikreş ~crr.eteleri mareşal 'Balbonun : ta Of J l are 

Amerika gnzetcıe.rl bu ô1ümü çolt şa- b:ıhrr 1ltm:mnşlar&r. Fakat bu ıg-aatte ölümü hakkında bir takım haberler ;neş- : .. 
yanı dikkat bir h~ dise olarak karşıla- biT tayynrenin yerde 111111Mkta olduğu rediyurlnr. Bu lf.\Z telerc göre İtalyan : Londra, 30 (O. R) - Hong -
mışlardır. Bilhassa 'kesif uçuşu esnasın- ~öriilmüstür. tayyarecili~i fevkalade bir pilot kaybet- E Kongta görülen lüzum üzerine 
da bombardıman edilerek düşen tayya- Mareşnlin ölümünü futen esnrr per- miştir. Rumen de•i'et adamları İtalyan : örfi idare ilan olunmustur 
rede on ki inin bulunması, 'tayyarenin desi htt tıalde çijziilecek ,.e fr.ıkı'laıt nn- l'f'fnretinc giderek tüziyette bu1unmuş- =11••11••••••1111•••11•11••1111111.111111111 

nevi hakkında matbuatın şüpheler iz- lm;ılacaktır.. lardır. 
bar etın ıne sebebiyet '\"'el"Illiştir. l\IUllTEL'İF MEl\IlJEKETLEltDEKİ İsviçre r.azetelerinin bu hadise h.ak-

NESBİYAT kında:ki neşriyatı da enteresandır. Ve- ispanyada Al
man taraftar-

ÖI.Ü 1 ESRARU GÖRÜLÜYOR Roma, 30 (Ö.R) - İtalyan matbuatı fat haberi İsviçrede teessürle karşılan-
Loodra, 30 (Ö.R) - fareşal Bnlbo- mareşal Balbonun ölümüne sütunlar mıstır. 

mın ülümü hakkmdn İtalyan ve Alman tahSis edere'k İlah nnın büyük bir as- Rio iDö JaMiro gazeteleri mareşalin 

lıiı bariz ttaynnklarmdan l\'Crilcn haberler birleş- 1ker ve kahraman bir tayyareci kaybet- ölümüne ~enis bir l'Cr ayırnuşlardır. 
tirilinre j?arip bir \'aziyet hadis .oluyor. tiği.ni bildiriyorlnr. Ytınan ~zetcleri mareşal Balbomın 

Ölümde anl~ıhmtı: bir esrar ıperdcsi Alman ~azctcll'"ri Balbonun ölümü havatına ait tetk'itt~er ve :fotoğraflar Hudutta Alman ve 
İspanyol ltuınandanla· 

Bir lngiliz tahtelba- rı törenle buluştular 

..ıct•.. münasebetiyle unın neşriyatta buluna- basmışlardır. 

Hakkari oilayetinde amran hareketleri 
HaltU.ri. lO (Hıumıi) - Hakkari vilayetinde i.mar faa1iyeti devam ediyor. 

Hakkiıi - Van yolanda açcuuml• byAlıklardan mühim bir kısmı ta.ın:iın edil
miş. belediye binam linp.na ba,lmmuı tır. Yeni bir :köprü de inp edilmektedir. 

rmı.ıııı---nm----~--------~-----, 
Kamelya 
Senenin 

Madrid, 30 (ö.R) - Royter Ajansı 
hiri ka ybolda bildiriyor: 

_ ·-- Alman kıtaatının f ransada lspanyol 
. hududuna kadar gelmeleri münasebetiyle 

.Londra. 30 {Ö. R) - Brıtanya tah- ispanyanın hissiyatını açığa vuracak ka-
telbahirlerinden Grand Fos blr müd- dar bariz bir şelcil alan merasim yapıl
dettenberi Ussüne dönmediği için bu rnıştır. 
tahtelbahire kaybedılmiş gözüle bakılı- Alman işgal ku, vetleri kumandanı bu 

sabah hududu geçerek lspanyol hudut 
garnizonunu ziyaret evlemiş ve merasim

............................................ le karşılanmıştır. Alman kumandanı Is-

yor. 

$ARiFE J 

ltalya ve Almanya, Sov
yet harekatından şaşır
mış vaziyetteler mi? 

~~~~~~~~X4X•~~~~~--~ 

~ 30 (6.Jt) - Mitıftl' devlerinin Romanyaya kartı talaadıldan 
:;::-'e _....._ kalya n A.lmanr• son ~et barekibnd• Pfll'9ll Vbiyet-

Filhalu"ka Sovyetler Birliji hülı:ümeti, Romanyaya nota Yerdiği aaatte Berlini 
~aberdar elmİJ, fakat ondan evvel mütalaasını almak lüzumunu hiss.etmemit
tır. 

Amerika melıafili SoyYetlerin bu Rumen eyaletlerini ihtiyati bir tedbir olarak 
ifgal .ettiklerini. bu ıuretle AJmıuıyanın Romanya üzerinde yapacaiı bir teca
vüzün önüne geçmek istediğini zannediyorlar. 

Fransanın askeri hatası 
~--~-~--x*x~~~-----

" Denilebilir ki Fransız 
ordusu harbetmedi,, 

~~~~~~x·*x~---~ 

"Fransız kumandanlığı, 1940 harp tekniğine 
1941 usul/erile mukabele ediyordu,, 

x*x 
Londra, 30 (ö.R) - Buraya gelen mikdan 600 bine çıkmııhr. 

Fransız enstitiisü .m.üd~rü profesör Saro Denilebilir ki Fransız ordusu harp 
beyanatında demıştir kı: tm • ti" F kumandanlıv 1940 

B 1 "k F d h b" ·ık e emış r. ransız gı c - e c;ı a ve ransa a ar ın ı 

safhasında 60,000 Fransız askeri mak- harp tekniğine karp 1914 deki usullerle 
tul düşmüı, 300 bin kişi yaralanmış ve düımanı yenmeğe kallopmf ve azim bir 
350 bin esir verilmiştir. Sonra esirlerin 1 hata i§lemİftİr.ıt 

Hindistan ve Avrupa vaziyeti 

Umumi vali, Gandi ile 
·üç saat mülakat etti 

en z.ivade 
beğenilen 

kokusu 

: OriakCI pnnyol garnizonunda istirahat eylemiş ve 
: musnfahada bulunmuştur. 

: 1L1 c ~ lL AR 1 öğleden sonra fspanyol kuvvetleri Müslüman partisi şefi ile de konuştu. 
~ kumandnnı general Pjnto, Alman ordu-

S. Ferit 
Eczacı başı 

Kolon yalarından 

Depo: 
. fa Eczanesi 

T. iş Ba 
Küçük cari hesaplar 1940 ikramı plaı ı 
KQiDEl.ER : ı •ubat, ı Mayıs, ı Atustos, 
ı lklllcl teşrift tarihlerinde yapılacaktır 

4-1940 lkramiyeleri:u,r.zz/r./G//J!l 
1 Adet 
i • ., 
'Adet 
ll Adet 

'°Adet 75 Adet 

2090 LIPcılılı 2000 Lira 
ıooo Llralılı JOOO ı.tra 
500 Lira!ıfı JOOD Lira 
250 lbaldı 3000 Ura 
ıoa Llratııı 4000 Lira 

SO Llralıfı 375t LIPa 
2JO Adet 

•••• • 
25 U..alılı $250 Lira 1 

24000Yeö• 
ii'JötXZi, 

Tikkiye lf ..-.w ~ pbmuıkla şalım para biriktirmif olmaz, aJQI 
... .-. faliiam • •••ı ebln1uım-

•• t 2 

KaPahq tarild: 1889 
Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası.. 

Şube ve ajan adedi ~ 262 
Zini ve ticari her nevi Baka muameleleri 

PAllA BtatKTtaENJ,EBE 28.800 l#A 
balAJdYE VERECEK 

1 

Ztrut bubstnda kumbarab "ibbet'S!Z tasarruf hesaplannda eo az (50) 
Uraa bulunanlara BeıDede f de<a çekilecek kur'a ile apjldakl pllna SZSre lk
IWlli,re datıtllactıktir : 

' Adet l.nfte Liralık 4.MO Ura 
4 500 • 2.000 • 
• !50 • 1.000 • 

40 • llO • t.Oll • 
100 • so • 5.090 • 
120 • 40 • 4.800 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT: Haaplanndaki prafl!' .bık sene :içinde 59 liradan aşalı di.Şmt· 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede -4 ada, 1IEylUI,1 Birind kinn. 1 Mart ve 1 Haziran tarih

lerinde ~lrilttektir. 

: J/7 /940 ta açıldı ~ahına giderek iadei ziyaret eylemiştir. x*x--------
: Romatizma, mide, barsak ve böbrek İspanyol kumandam burada yemek ye• Simla, 30 (A.A) - Royter Ajansı 2 - Harp gayretlerine yardım etmek 
: lııı lanna tavsiye ederiz. mi!I, nutuklar irad edilmiştir. bildiriyor: üzere kongre partisinin müzaheretini ka-
: E. rhaniye istasyonundan ılıcaya İspanyol kumandanlarından bazıları, Gandi dün Hindistan valü umumisi zanmak ihtimalleri. 
': vesait vardır. 1-3 11321) Pazartcsı· günü (bugün) Alman isgal ile hususi bir mülakat yapmıştır. Müla- 3 - Harpten sonra vaki olabilecek 
••••••••••••••••••• 111 ••• 1 •••• 1 ••• ~ ••••• 111 .. k d ı b bl ""' 1 
- • -- --- kuvvetlerinin hudut şehirlerinden birinde attan sonra neşre İ en İr te ig, va ii kanunu esasinin inkipfları !hak.kında ev· 

:" ......................... , .............. ,: yapacak lan gec;id resminde hazır bulun- umuminin Gandiyi dostane müzakeratta \•elden bir karar alınmaksızın yulcaroald 
: W. F. B~ Van Der E mayJ kabul eylemişlerdir. ~~~d:. üzere davet ettiğini bildir- maksadı tcminen baılıca siyasi unsurlar 

Zee ve şürekası : -ı•-- Mülakat 3 saat devam etmiştir. Mii- arasında teşriki mesai için muvakbt 
Daha fozln tnfsilut için ATATÜRKE BUL R sr~.N~ zakercler hakkında malumat mevcut ol- tedbirler ittihazı. 

mdaesi 148 No. d:a W. F. Hcnry Van: Moskova elçılığı mamakla beraber başlıca aşağıdaki üç Perşembe günü valii umuminin müsli· 
Der 7.ce ve Şsı. Vııpur accntalığma: Sofya, 30 (Ö.R) - Kral Borisin hu- nokta etrafında görüşiildüğü tahmin man partisi şefi Yinnnh ile yapmış ol ela· 
mürncaat edilmesi rica olunur. : su~i kalem müdürii İvan Saınanof, Bul- olunmaktadır. ğu miiliıkatın da a ru mevzu üzerinde 

TEU'FON : 2007/200!l : cıaristanın Mo kova elçiliğine tayin edil- 1 - Avrupndnki vaziyetin son inki- cereyan etmiş olduğu zannolunmakta-
........................................... : miştir. şafntı karşısında Hindistanın vaziyeti. dır . 

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

Altın rüya kolonyası 
kokuyorsunuz 

01.IVIER VE S • 
$VREKA.SJ l.TD. 

VAPUR ACENTASI 
ATAT'ÖRK CADDESİ Rees binası 

1'ıELF'.J•~ON: 2443 

Hı.Ja,.,} 

............................................. ~ .................................... . ,. 
İZMJR 

PAMUK MENSUCAT 
Türk Anonim Şirk~ti 

Şirketin Merkez ve fabn1ua. : lzmirde Halkapmardaclır . 
Yedi Pmnaiundan At, Tanare, Köı>ekba., Değirmen, Geyik 

ve Leylak mar1ca!arım bavi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup malları Anııpamn ayni tiP nıensuce.bna faiktir ... 

TelefonNo. 2211 ve 3079 
l,elgraf adresi : Bayrak lzmir 

. • .. 
• • \4 • ... ..... •• 

Eczanesinin 
Londra ve Liverpol battan için 

piyasarun ihtiyacına göre vapurla· 
• nmu~ 'lefer vaoaeaklardtr . ....•....•.•........................•••• ~ 

em~A 
ese 

.. ..........................•. 

.. .-ı ... ----------------~ .• 
oyçe Oryent bank 

DRESDNER BANK ŞU BESi 
t Z M 1 R 
Merkezi : BEKLiN 

Allnanyada 175 şubesi meft1lttar
Serma1• ve ihtiyat akçeai 

ı7ı,500,ooo RayhsmaPlı 
TDrkiyede şubeleri: ISTANBUL ve lZMlR 

M'1Sırda subelcri : KAHiRE VE ISKENDEKIYE 
Der türlü battb manmelibru ifa ve kabul eder. 

... .......... w .............................. ,. 
Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirl:ecide 

f'SMANIYE OTELi 
Bw '-' iki oteün misteciri 45 .. nelik otelcilik miitebU1111 bay Ömer 

aütfü Beugü'dir. 
Briıtol oteli elli odab her odada soğuk ve 11cak akar ıulan, banyolan F•=f•ri •ardır. Dahili ve horici müteaddit telefonları olduğu gibi 

ve hususi lokantası vardır. 
x Bütün aari konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 

ve lıtanbul cihetine de nezareti fevlımli<leye maliktir. 
Bütün ba mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul ebni

ecek derecede UC'..mhır. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütebasusı 
:\bay Ömer lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 

eydana kovar. Bunun için büiiin Egeliler, lcendinin tahtı uticarmda 
6' .. 1nn&n otellerde buluıurlar. 

So~ TECHNOEXPORT F .............. 

ZİRAJ .. T MAKİNELERi 
5atlamldc ve ucmlak itibariyle ralo"b.isdir. 

Ekin biçmeye mahaua dolaplı ve 
taraklı orak makineleri. biçer, ba,i
lar orak makineleri, yukarıdan ale
vatörlü saman toplu harman rnki
neleri. çayır makineleri, beygir ta
raklan, ot balya makjneleri, pülnri-

zatörler, diskarolar, kalbur makineleri traktör pullukları, taraklı orak ma• 
kineai 'fürkiye sahŞ deposu: 

1SMAtL HAKKI KOZACIOCLU 

Galata, Perçemli sokak No. 19 IZMtR: Halimağa çarşısı No.20 ADANA: 
Belediye caddesi No. l Ol. -



SAHiFE 4 

lngilizler ltalyan 
~~~~~~~~~ ........... --~~~~~~~~-

.Eri tr ede lngiliz ileri 
hareketi devam ediyor 

Italyan süvarisi dağıldı, 50 si öldürüldü 
~~~~~~~~~--* 

KAHİRE, 30 (0.R) •• Royter bildiriyor: 

ı Temmuz ilizarıesı 1940 

Eritresine Girdi 
Sovyet işgali dftn bl1ti 

~~~~~~~~~~-*.,.,. ..... ~~~~~~~~~ 

Harbın Balkanlara ve Cenubu Şarki 
Avrupaya sirayetine vakıt varmış 
Macar ve Bulgarlar bekleyecekmiş 

Hartomdan alınan gayri resmi bir rapora göre, 1ıefif hare1ıetinde -* 
b 1 •. il" " ·· t f E ft d d.. ·· ·· t 1 r a d - BASTARAFI 1 İNCİ SAHİF'EDE - RUMEN· MACAR HUDUDUNDA MACAR VE BULGARLAR 
il anan ng ız C'UZll am arı r re e llfmGn C'llZU am a ın arma• zırlanan plfuıa göre hemen tahliye edil- Macaristan hududu boyunca geniş bir BEKLiYECEKMİŞ 

dan taarruz ediyorlar. İlıi İngiliz zırhlı otomobiline 1200 İtalyan süua- rıllstir. kontrol yapılmak üzere motörlü fırka- itaryan siyasi mahfilleri, Bulgaristan 
ri.si taarruzda bUIUnrnUf, mitral~öz ateşi açılınca bunlar dağıtılmıştır. ~~~ DAHA İLERİYE lar tabşit edilmiştir. Ancak bu Macar ve Macaristamn fırsattan 'istifadeyi dü-

Düşman eHi ölü terlıetmiştir. İngiliz 1ııwuetleri Eritre topralılarına Sovyet kıtaları bir yanlışlık neticesin- ~!:~p~=!::. sa~~i=~~ :~::~ed~ta v.~~!et:=r::..~~~:tiz1: 
girerelı ilerlemeğe başlamıtlardır.. de diin Hertaya kadar ilerlemiş ve yan- tedbirdir.. edeceklerini söylemektedirler. 
----------------------·----------------------- lışlık anlaşılınca bu kıtalar Molotof ta- Stefani ajansı, Rıunen • Macar budu- Roma, İtalyan sempatilerinin Bulga• 

Hava muharebeleri şiddetlendi 
-* 

lngiliz tayyareleri Italyan 
Afrikasını bombaladılar 

rafından tesbit edilen batta kadar geri donda Romanya kıtalarının da iki mis- ristan ve Macaristan üzerinde ayni de-
~ekilmişlerdir. li arttığma işaret eylemektedir. recede müsavatla taksim edildiğini bil· 
DENİZ ÜSSÜ İSTENİLMEMİŞ dirmektedir. 
D. N. B. Alman ajansı, Sovyetlerin Budapeşte, 30 (Ö.R) - Macar hükü- Budaııeşte, 30 (Ö.R) - Sovyet hükü-

Karadenizde ve Tuna üzerinde deniz üs· meti, Romanyada vaziyetin sarahat kes- meti tarafından Macaristana bir nota 
!eri talep ettiği haberinin Bükreşte tek- betınemesinden dolayı Rumen hududun- verildiği ve Karpatlar altı Ukranya= 
zip edildiğini bildirmiştir. daki kontrolü daha sıklaştınnağa ve bu talep edildiği haberi tamamen yalandır~ 

RUMEN SEFERBERLi(.;.i hududa doğru avcı kıtaatı ilerletıneğe YUNANİSTANDA DİKKAT 
Bükreş, 30 (ÖJt) - Seferber!iJ>. ta- karar vermiştir. 

mamlannıak iizeredir. llalen Romanya· MACARLARIN KANAATİ Atina, 3Q (Ö.R) - Sovyet · Rumen 
da 1.450.000 asker silah altında bulunu- Budapeşte, 30 (Ö.R) - Macar efkan hadiseleri Yunan efkan unıumiyesince 
yor. Bu rakam iki milyona çıkanlacak- umıınıiyesi her şeye rağmen doludur .... pek büyük bir dikkatle takip edilmelt
tır. Gecelerin çok şeyleı doğuracağına ina- tedir. Yunan hükümeti de hadiselerin 
Bükrcş, 30 (Ö.R) - Romanyada se- nanlar fazladır. Romauyamn Macaristan inkişaf ve seyrini takip ederken ihtiyat 

lerbcrliğe devam edilmektedir. hududunda aldığı tedbirler iyi karşılan- tedbirleri almakta devam ediyor. 
-----------... -,---------- ALMANYA CEVAP VERMEDİ ınanustır. Moskova, 30 (A.A.) - Tas Ajansı 

1 
•1 • d• Kral Karo! tarafından Almanyaya ya- Macar siyasileri, Balkanlarda sulhun bildiriyor: 

ngı tere-ı.re Alman akını netıce verme 1 pılan müracaate Berlin henüz cevap ihliil edilmiyeceğini zannetmekte devam Besarabya ve şimali Bukovinada Sov-
J vermemiştir. ediyorlar. yet kıtalarının ilerlemesi plan mucibin· 
------------*-...---------- BALKANLARDA HARP BULGARİSTANDA Mtl'ZAKERELER ce devam etmektedir. Bugün kıtaat şi-

Kahire, 30 (ö. R) - Britanya hava garba yeni bir hücum daha yaparak yareleri cenup ve §ark sahillerini aşa- Romanın fikrince harbin Balkanlara Sofya, 30 (Ö.R) _ Stefani ajansının mali Bukuvinada Strojinetz ve Hertzo 
kuvvetlerinin Yakın Şarktaki faaliyeti yerde duran tayyarelere, çadırlara rak muhtelif noktalara bombalar ve cenubu şarki Avrupaya sirayeti için bildirdiğine göre, Bulgar nazırları mec- şehirlerine girmiştir. Prut nehri üzerin
çok şayanı dikkattir. Düşmanın Suda ve askeri tecemmülere bombalarını abnı•lardır. Avcı tayyarelerimizin zaman henüz pek erkendir. !isi öğleden sonra beş saat devam eden de ve Kbolinc şehrinin cenubunda bu
liman ına yaptığı taarruz defedilmiş. üç • BİR RUMEN HEYETİ ODESADA bir toplantı yapmıştır. Bila!ıaı·e harici- lunan Nowosoletz ve Lipkony istasyon
motörlü bir İtalyan tayyaresi düşürül- atmışlar ve huarata sebep olmllf- faaliyeti sayesinde düşman hiç bir Bükreş. 30 (Ö.R) _ Teşekkül eden ye nazırı Popof Macaristanın Sofya se- !arını işgal etmişlerdir. 
müştür. lardır. nokta üzerinde ciddi bir hücum yap- Romanya komisyonu Köstenceden hare- lirini kabul ederek uzun bir görüşmede Motorize kıtaat Mogilevpodolskinin 

Mısır . Trablus hududu yakınında ERİTREDE ınıya muvaffak olamamışhr. ketle bugün Odesaya vasıl olmuştur. bulunmuştur. 55 kilometre cenubu şarkisinde Pru~ 
Elgubiye kadar giden İngiliz hava kuv- Eritrede İngiliz tayyareleri İtalyan Midland.slarda bir şehirde bir hasta- Burada görüşmeler yapılacaktır. ROMA MA~UL KARSILAMIS nehrine varmıştır. Kichenewin 80 kilo-
vetleri büyük zararlar ika etmiştir. Bu- petrol depolarına ve tayyare karargah- hane hasara uğramış ve o mahallede Budapeşte, 30 (Ö.R) - Stefani ajansı Roma, 30 (Ö.R) - Roma mahfilleri metre şimali garbisinde de Bourg vilA
rada diişmanın kuvvetli bir avcı hava Jarına taarruz ederek bombalarını at- bombalar bir kaç kişinin telefine sebe- nin bildirdiğine göre Macar nazırlar Sovyetler Birliğiyle Romanya arasında yetine gelmiştir. Cenubi Besarabyada 
filosile muharebe etmek mecburiyeti mışlardır. Asıl büyük petrol deposunda biyet vermiştir. meclisinin yaptığı mühim bir toplantı mevcut meselelerin sulh yoliyle halle- Prut ve Tuna nehirlerinin birleştiği 
hasıl olunca, İngiliz tayyareleri kahra- çıkan yangın beş saat sonra hala devam Şarki 1ngilterede Midland.sin şark iki buçuk saat devam etmiş, öğleden dilmesini gayet makulane bir harek~ mıntakada ve Reni nehrinin bir kaç ki-
manca taarruzlarda bulunmuştur. tngi- ediyordu. mıntakasında Bristol körfezi yakının- sonra da milli müdafaa meclisi toplan- olarak karşılamışlardır. Berlin ve Ro- lometre yakınında bulunan Bolgrad 
lizler ve İtalyanlar ikişer tayyare kay- MALTADA da yapılrr ., olan diğer hücumlar hiç bir mıştır. Macaristan hadiselerin inkişafı.- ma, Romanyanın akilane hareketini tak- şehri paraşütlerle inen hava kıtaatı ta-
b 1 d. f ld m sükı1netle takip eylemektedir. dir eylemektedirler. rafından işgal edilmiştir. 

etmis er ır. İngiliz muharebe tayyareleri Malta muvaf akıyet e e edememişlerdir. -------~---------::_ _ __;__;.:.:..;~;_ _______ .:._=::.:..:..::...::::::.::....:.:=:::.:.:::.:.. ____ _ 
lngiliz hava kuvvetleri Elgubi üzerinde İtalyan tayyarelerini karşı- İskoçyada bir şehirde infilak ve yan-

de petrol depolarına taarruz ederek lıyarak kaç~tır. gın bombaları ile hücuma maruz kal-
bunlan alete vemıİ§lerdir. Düşman INGILTERE ÜZERİNDE mışsa da ne hasarat ve ne de insanca Amerika yardımını daha genişletiyor 
afi) 1 Lo d 30 (A A ) H d 

zayiat husule gelmemiştir. 
g av anmıftır. n ra, • • - ava a- Şimdiye kadar bildirilen insan zayia-

Bu sabah şafakla beraber İngiliz bili emniyet nezareti tebliğ ediyor: tı iki maktul ve sekiz yaralıdan ibaret-
bombardıman tayyareleri Trablus Dün gece zarfında dütman tay- tir. 

ıı:l'Jli2ll9Mlllll••ıaaıııl!llôı llZRlllilllNlf!ll!t7;;jlW"'ll:ı:l"'!!:'lllill:l2!Jtilk2"JllZl!!<ZJ!!ZJ!'Jl'Jl~.nvzz~~ıtZ;tzz; ıpxzzrgzz~Ln?,Z;ZZZZJ~ 1 Alman propagandası tamamen yalan 
-* 

lngiltere zafere kadar 
barba devam edecektir 

-~~~~~~--- ......... *.,.,. ..... ~-~~~-~~~ 

Almanlara 
kahir darbe 

mezar olacak, 
indirilecektir 

-· Ingiliz - Amerika filoları 
arasında teşriki mesai 

~-~~~~---* ...... ..-~~- --~~~~ 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAlltFEDE - let deniz erkanı harbiıderi arasın
Kanalın bütün yolları üzerine herke- da tam bir mutaı...I<at mevcut oldu-

sin görebileceği şekilde hava müdafaa - 1 L 
topları yerleştirilmiştir. Birleşik Ame- gu an 3§_1 yor. . 
rika ordularına mensup zabitan, bu ted- Amerı.l,.a donanması ıcabmda Ce
birlerin sadece askeri an tremanlarının beliiıtarık sulanna kadar gelerek 
şumullenmesinden ibaret olduğunu söy- vazife görecektir. 
lemektedirler. Bundan mada, japonyanın çok alaka-

ATLAS OKYANUSUNA DOORU dar olduğu yeni üsler meselesi mihver 
Cuma günü Birleşik Aırıeı ıka donan- devletlerinden japonya için nazik bir 

m<"Sl halen bulundu.SU Havai adaların- vaziyet yaratacağa benziyor. 

Amerikanın, eski hesapları kanıtır.ı 
mıya lüzum görmeden İngiltere em• 
rine bütün harp vaaıtalannı amade 

bulundurması faydasız değildir. Bu 
yapılmahdır. Harbe iştirakten daha 

müessir olan bu tedbir eğer henüz 
alınmamışsa, bunun kabahatı kong• 
rededir. Ingiliz sahilleri 

Almanyaya en 
' .ındra, 30 ( ö. R) - lngilte

rede gilya Bll§vekil Çörçile '!XIU· 

hatif bir ıulh partisi varnııt gibi 

Almanlar bir takını uyd'umra ri
vayetleri ortaya çıkarmaktadırlar. 

karı varmış. Çeınberlayn kendisine 
taraftar 200 meb'usla Çörçili devire
rek bir sulh teklifi yapacakmış. Bu 
haberlerin baştan başa haya] ınahsu
til Dlduğunu söylemek zaittir. Bizzat 
Bay Çemberbyn bugün bu abtalca 
yalanları tekzip eden beyanatta bu

dl Panamaya gelecek ve Atlantik de- Fransız Hind; Çinisindeki vaziyeti 
• O kah. . . lne gpç.:rek Panama kanalı civarın- Amerika makamları derin bir alaka ile 
gdız.. d~a en.. ıDür ~e ezıcı ddarb

1 
") 

1 
.. yeni deniz ve hava üslerinin tesisine tetkik eylemektedirler. 

İngilteresiz bir alem, hürriyetsiııi 
bir dünya demek olur ki bu da ba. 
samaksız ve asansörsüz bir apart. 
man kadar faydasız olur. e m ırecegız. §man, a a arı· yardımda bulunacaktır. 

mızı istilaya teıebbüs ederse ona Havai civarında kurulan yeni üsler- B. VtLKtNIN BEYANATI 
en harikalı bir mukavemet göste- den so?."a Panama kanalını he:, bakım- Nevyork, 30 (ö. R) - Repübliken Vaşington, 30 (A.A) - Amerikan su• 
receği2. Genİ§ İngiliz sahilleri dan ~'.'~?faa. edecek o~an bu usler as- partisi tarafından reisicumhur namzedi Jarında ve Panama kanalında bulunan 

keri buyük hır elıerruruyet taşıyacaktır. olarak gösterilen Mr. Vilki bir toplan- ecnebi gemilerinden hiç birinin Maliye 
Alman kaynaklarından ınunbasıran 

dünya efkarı umumiyesini aldatmak 
maksadile yayılan bu haberlerde 
Çörçile muhalif partinin Çemberlayn 
tarafından idare edildiği iddia edil
mektedir. Asosiyetet Prese atfen or
taya çıkarılan ve tamamen Almanla
rın tasni ettikleri haberlere göre gU· 
ya İngiliz parliimentosunda ihtiliif eI-

SABAHA KARŞI 
·-·-·········· 

l unınuştur. 
Çemberlayn demiştir ki: 

- Büyük Britanyanm, nihai 
zaferi elde edinceye kadar harbe 
devam azminden kimse §Üpbe 
edemez, biz, yalnız dü§manm is
tilasını durdurmakla kalmıyaca-

. 
dü§mana ölüm ve mağlübiyet ve
ren sahiller olacak. Halkın, ada-
!etin, fenalık kuvvetlerine kartı 
mücadele davası muzaffer olacak
tır.» 

I§te, AlmanJarın sulh partisini ida
re edeceğini iddia ettikleri Bay Çem
berlayn'in kendilerine verdiği cevap 
budur. 

,9 '' 

Hitlerin yeni bir sulh taarruzu 
~~~~~~~~~-....... * .... ...-~-~--~--~ 

ln~iltere bu taa~r~z.u ilk hamlede akim bırakmıştır 
. Vaşıngton, 30 (Ö. R) - Gazeleleorın yı.z. Zıra davamız Hitlerm vahşi zulmü· ı dafaasmı muza.ffe-rane mukavemeti ve 

bıtaraf kaynaklardan aldıkları haberle- ne karşı insanlığın ve sulhun davası- Nazizme indireceg"i ölüm d b ·ı m··. 
.. H'tl İ ·ı· d 1 B k 1n ar esı e u re gore ı er ngı ı.z a a arma taarru- dır. u dava anca giliz kalesinin mü- dafaa edilebilir. » 

zun büyük zorluklarını ve bu teşebbüs
te muvaffakıyetsizliğin Almanya için 
kat'i hezimete bedel olacağını hissetme
ğe basladığından İngiltereyi bir anlaş
ma sulhıına yanaştırmak arzusundadır. 
~imdi Alman propagandası bu neticeye 
sahayı hazırlamağa calışmaktadır. Ame
rikan rf'l1eteleri İngiliz jestleri gibi Çem
berlaynin bu ak~am irad ettiği nutku 
Alman_van1n bu ümidine indirilmiş bir 
ölilm darbesi sanmaktadırlar. Filhakika 
Çemberlayn asağıdaki sözleri ile i ngil
terede ayni "ekilde düşünmiyen ve mü
cadeleye bütün hararetile bağlı bulun
mıyan bir tek İngiliz devlet adamı mev
cud olmadığımı Almanlara göstermiştir. 

Çemberlayn demiştir ki: 
«Biz. Nazi zorbahğına karşı sağlam 

bir mania teşkil eden büyük bir mille
tiz. Alman taarruzuna yine bi.iyük bir 
millete layık yenilmez bir itimadla bir 

Romanyada umumi 
sef erberlflı muuaff a-
1ııyetle deuam ediyor 
Bükreş, 30 (Ö. R) - Romen ajansı 

ihtiyat! bir tedbir olarak ilfuı edilen 
umum! seferberliğin muvaffakıyetle de
vam ettiğini bildiriyor. 
Budapeşte haberlerine göre Balkan

ların diğer mıntakalariyle bir tezad teş
kil eden Besarabyada mahsu] bu sene 
boldur. Kızıllar bütün bu mahsule va
ziyet edecektir. 

İngiliz tayyarelerinin 
:veni faaliyetleri 
Londra, 30 (Ö. R) - Mervil tayyare 

istasyonu İngiliz lıava kuvvetleri tara· 
fından altüst edilmiştir. Bu civarda bir 
hava muharebesinde daha bes Alman 

İtalyanlar Mısıra 
Taarruzda serbest 
Olduklarını mı 
Zannediyorlar ? 
Londra, 30 (Ö.R) - İtalyan radyosu 

şimali Afrika da.ki Fransız müstemleke
lerinin mütareke sartlarına inkiyat et
mesini müteakip İtalyanın Mısıra taar
ruzda serbest olacoğını ihsas eden neş
riyat yapmıştır. Sarl<l Akdenizde Bü
yük Britanyanm mevkii sarsılmaz de
recede sağlamdır. Böyle bir teşebbüse 
karşı İngiliz kuvvetleri muzafferane 
mukabele edecek mevkidedirler. 

Roya] Air Fors kuvvetleri Libyada 
Elgubi İtalyan hava istasyonuna taar
ruzlarında yerde bulunan bir çok İtal
yan tayYarelerini tahrip etmişlerdir. 

İtalyanların Tor Sudna hava taarruz-

Daha şimdiden İngiliz • Amerika tıda şöyle demiştir: nezaretinden müsaade almadıkça hare-
donanınalan arasında büyük bir te§- « - Amerikanın §U anda harbe ket etmemesi emredilmiştir. Maliye ne
riki mesai baş lamı§ bulunuyor. Her dahil olması Müttefiklere müessir za_re~i bir deniz ticarebt. şubesi ihdas et· 

e kad h t ·ki • b" ard t kil ed • - . • · mıştir. Bu şube ecne ı yük gemilerini 
n ar u eşn mesaı resmen ır y un eş emıyecegı ıçın sıkı bir surette kontrole tabi tutmakta· 
açığa vurul.mu§ değilse de, iki dev- buna taraftar olamayız. Ancak dır. 

- BAŞTARAFJ l inci SAYFADA -
da büyilk bir kaynaşma başlamıştır. 
Suriyenin ileri gelenleri, Suriyenin Ma
reşal Peten hükümeti tarafından ahar 
bir devlete peşkeş çekilmesine kat'iy
ren. razı olamıyacaklarını 'beyan etmiş
,erdir. 

Bugün halk girerken ve çıkarken ca
ınilerde zabıta kuvvetinin arttırıldığı
na dikkat etmiştir. 

Kudüsten alman bir habere göre, 
filiatinde Suriyenin vaziyeti ehem
ıniyetle takip olunmaktadır. icabın
da İngiliz kıtalan Suriyeyi ecnebi 
İ§gaünden korumak üzere Suriye-

bazı memurların vazifelerine nihayel 
verecektir. Buna sebep bu memurların 
Londradaki Fransız komitesi reisi Ge
neral De Garull ile münasebat tesis ey. 
lemesi-Oir. 

FRANSIZ MOSTEMLEKELERI 
MODAF AA EDiLECEK 

Londra, 30 (Ö. R) - General 
De Caulle şöyle demiştir: 

« - Fransız müstemlekelerinin 
düşman tarafından İşgaline müsa· 
maha gösterilmiyecektir. İngiliz ha. 
va ve deniz filolan müstemlekeleri
mizin en namuskir kafilidir.» 
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~Amerika filosunun nerede 

1 Amerika, Japonyaya karşı 


