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imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 
aıışmuhanir ve umum! ne~yat müdürU: 

HAKKIOCAKOOLU 
ABONE ŞERAiTi 

uEVAM Mt>nom Tilrkiye için Hariç ıçm 
sen~lik ···-- 1400 2900 
.Altı aylık --·- 150 1650 
Günü geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

L TELEf0N:2697 

Alman tahtelbahir/erinin 
hücumu 

Nevyoı k, 1 (A.A) - Gece Atlantikte lrlan
danın tahmiİıen 300 mil cenubu garbisinde 3921 
tonluk Guldo ve 4871 tonluk Zarian ismindeki 
İngiliz vapurları diişman denizaltılarının hücu
muna uğramışlardır. 

·-------' 
Uan ınünderecatından gazetemiz mesuliyet kabul t•bncz Ciimhuriyetin ve Ciimhuriyet eserinin bekçi.rl, sabahlan çıkar sıya!i' gazetedir YENi ASIR matbnnsında basılmıştır 

seye işgal ettirilmiyecek • 
rı eki 

... lngiltereye ·hü. 
cum hazırlığı 

Romen· llaear hududunda ~arpış
malar • Sovyet işgali devam ediyor 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rA7.~Z7"/.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Almanya ve Italya, Peşte ile Sofyaya sükônet tavsiye etmişler 

Bir Alman gazetesinin itirafı: 

'' ita ya ol~;dan lngiltere 
ile mücadele edemeyiz ,, 

Biiyiik Britanya Almanlar Akdenizde Italyanlar-
Ayakta 1~_uı_·dukça dan çok şey bekliyorlar 

:)E\'Kh'T BiLGİN Ilcrlin, 1 (Ö.lt) - Bugünkü Frank-
lurter Znytun;:- askeri vazi}·et hakkında 

Fransada oluıı bitenlerin izahını yap- şunları yazıyor : 
mnk pek gfü;tiir. Zira bugiinkü ,:aziyct- Almanya Fransuya karşı mücadeleyi 
fc ne t•ran ız milletinin hakiki hissiya- .}alııız !ın"-ına znfcrc isal edebilmi~tir .. 
tını knt'iyctlc bilmcğe ve ne de Büviik .Fakat lııgfüerc ile miicadclc i~in ltal-

.. d f ~ yanın i birlif!inc ihtiyacı v:ırdır. 
Britanynııın mu a nası üzerinde bu his- · 
siyahn tt• iri ne olacağım şimdiden kes- lngiliz ndn1arı Alınan hiicunıuna ma-
timıe«c imkfın yoktur. Mantıkm hudut- rıız bııhumrken Akdcn.iulcki düşman 

.. mcvO!ilerine tnarru?. etmek ,·azifcsi ital-
Jarı kinde kalmak i tersck (;,le bir ne-
tfrt•ye varabiliriz : · lllll miittdiklerimi1.e tcretti.ip ediyor ... 

1 I> t l Ahmmya bir Akdeniz devleti olınadı-
l\1nr sa c en.c General Vc)gnnd 

1914 _ 1918 harbınin iki muzaffer sima- i'!mdan hu i i kendi üzerine alamnz. Bir-

-· 
Rumen sularının tehlikeli 

olduğu ilin edildi 
~~~-------~---.NWI--~~~-----~~ 

Sovyet işgali yann öğle vakti bitecek 
Londra, 1 ( ö.R) - itimada de

ğer kaynaklardan alınan haberle
re göre Macaristan ve Bulgarista
nın Besnrabya hareltetinden bil
istifade hali hazırda Romanyaya 
karşı arazi talep etmemeleri için 
Almanya ve balya bir tavsiyede 

bulunmuşlardır. Fakat Budapeş
teden alınan haberlere göre Ma
car ve Rumen askerleri arasında 
çarpı,malar olmuştur. Rumen hu
dudunda bazı Macar kltaları se
ferber edilmiştir. Faknt Mac&ris
Vmm harekete geçecegıne dnir 
hiç bir delil yoktuı·. 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE - Romanya·rım sanayi mıntakalanndan Plocstiden bir görünüş 

sıdır. Frnnsanın muka,·cmette de\ anım- birine baf:h olan Alm:ın)·a ''e İtalya 
dan {nydn görıoiyerek teslimiyete razı Ak<1 niz hakimiyeti için de son sözü 
oldUkJnrınn güre harbin foliini dco.ic:tir- söyliyebil~ccklerdir . 

.., . ., KURU TEFAHÜRLER 
mek knbil olmadığına inanını lar de- Roma. 1 (Ö.R) _ DUçcnin Fransada 

..................... ~~Fransa hükUmeti Par"senıi taşınıyor? 
mektir. ita)}. nlarcn işgal edilen arazideki :ıiya

akat koca bir millet.in maneviyatını rcti ınilmısc.betiyle İtalyan kuvvetleri-
.,.Jtalıyan muht lif unsurlar göz önü· nin bu arazi c hnrp ederek •?11 girdik

y::~•\l.irildiği znnmn muhakememizi Icri şu iic; mi.işahedc ile tevsik edilınek
~'d; luilli\ntık ~~ırlan içinde hapsetme- tcdir : 
ral Vcygandın vnm!1~ Pcten .''e ~ene· 1 - Arazinin muhtelif yerlerinde infi
şüphc edilmeme tc bcrllbtverlıklcnnden lak e !l'leri görülmektedir. Bu da muha
:van bir hakikat dnhn vnrdır ;()"da ~ 'lll\" {ıelıenin kısa olmakla beraber fevkalade 
ihtiyar generalin siynsi tcmayülleridir. llı2"'• ,.tJi olduğunu ispat edermiş. 

22 sene evvel Mareşal Foşla birlikte -1 "" .::ino .şehrinde Düçe hem İtal-
1, r k vnn, ıem ~-..... ~ 1 k ı . . . 
•rnnsayı zn ere sev eden Peten ,.e Vev· t t . . ""'~ yara ı as er crını zı-

d 1, d il . . - yare e mış .. 
gnn •rnıısn n so ar ıdaresıne, halk 3 o·· .,.,..·~· 
r.ephcsi hiikümctlerinc hiç bir zamnn k 1 ~ uçel g"'"~~gı Yt;-jlerde daima as
scmpati bcSlc.nıemi lerdir. Hatta Fran- er t:rıSn cnn ı nİNumtayış eı;n...;:_ sebebiyet l,ondrada alınmakta olan müdafaa 
~nın maddi ve mane\'İ zaafından solları - ONU 2 C SAHı.r 1!.1.1 .. • - tertibatından: Sa.bit bir balon 

Sovyet - Alman n:..iinasebetleri 
~~~~~~~~~x*x·~~~---

A vrupada bu iki" efend.~ 
den biri nıi kalacak? 

~~~~~~-x*x~~~~~-

---·-
Meşhur Laval, " ransaµın 

• 

Führeri,, olacakmış 
Mussolininin dostu Lavaı, Anglo Saltsonlara verilen ehemmiyette müba· 
laga bulunduğunu, IJiric:ih düsmanın Bolşevifıler olduğunu söylem~ .. 
Clermont - Ferbnnd, 1 (A.A) - Ha-

vas bildiriyor: 
Hükümetin Clermontda Ve civar şe

hirlerde yerleşmesine dün ııüratle devnm 
edilmiştir. Dairelerin bir çoğu dün ııa· 
hah mesaiye ba~lamnğa hazır bir halde 
idiler, 

B,.-.....cbrun, Royatda bulunmaktadır. 
\l\f"'"t nazırlar heyetine riyaset etmek 
ULelc. Clermont - Ferranda gidecektir. 

Mareşar r"ı.tnin reis vekilleri B. Ce
mille Chautempıı vı:: • Pierre lıi va) ve da
hiliye nazırı B. Maıguctye"!bağli uı!..ircl .. ~ 
de Clermont - Ferrandın muhtelif bina-

BulS{ar kuvvet
leri Dobrica 
hudtJ.dunda 

--*--
Bu~.Ml.2" <1.~.J'J"c.T 
dostluğuna ehemmiyet 
veri~orlar_. 

daima mcsul tutmu Iardır. Hnrp kaybe
dilince bu dü üncelerini daJıa ileri ge
tirerek l•'ransanın leni bir siyaı.i ruha 
intibak etmesine turnftar olmnlnrı müm
kündiir. Her ÇC}T k n ırda bir defa tek
rarlanan Alımın - Fran ız boğazla ma· 
sın.-ı kat'i olarak nihayet \'ermek için 
Inı:-iliı - l"nın ız i birlij!i yerine bir Al
man - Frnnsız i hirliğini :kame etme!<i 
dii iinmii olnbilirlcr. Bu takdirde Al
n1nnynnın biitün dii manlıklarını Bü
yiik Britaıt.}'n iizerinc toplıyarnk I•'ran
ı;aya ka~ı "Miisamnhaknr• \"C 11atıfet
kfır• bir si)nsct takip edileceğini iimit 
edebilirler. 

Bu fnrazi}elcr tahnkkıık ederse Fran
sa ne olur? 

Bi r Fransız gazetesine göre Sovyetler • Al- !arına :rcrlcştfrilecektir. 
Hükiimeti takiben gelen nezaretler - ·--1..oııdrn, 1 ( Ö.R) ·- Bulgaristandnu 

gelen habc.rlcrc ~öre So,·yet hareketinin 
başında pek faz.in ı:aleynndan onrn bu 
memleket siını1i zahiren daha sakin gö
riinnıcktcdir. Fnkat nlımm habcrleıiıı 
hepsi ..,imali Bulgaristand:ıki km'\•ctlcrin 
kısmı azamıııın Dtlbriçe hududunda tnlı

Alman ni.ifm:una tfıbi küçiik bir 

1nan dostluğu bozulmağa mahkumdur mensubini ve gazetecilerle dolu ve mu
vakkat merkezi hükümet sırasına yük-

Lion 1 (Ö.R) - Figaro gazetesi 1 menfaati Almanyayı abloka altında selmiş olan Clermontda büyük bir hn
yazıyor: Bugün birbirine kar_!ı ko-ı çöktünnernekti. Almanyaya büyük reket göze çarpmaktadır. Parlamento 
yacak Avrupada iki muazzam aske- ihtiyatla yardım etti. Sovyetler Al- burada ve Vichydc yerleşecektir. Ne7.a
ri kuvvet Almanya ve Rusyadır., manyanın muzaffer olmasını değil, retler daireleri Hoynt Bourbonle Le 
Bu iki memleketin dostlugu~ gu"n barbı idame ettirmesini istemi•ler· Mont Dorc ve Chaıel Cuyonda buluna-

:FranSll A\Tup:ının ikinci derecede aciz 
bir devleti haline dü mckten kurtula
bilir mi? 

it cdildi~ini ~ös1crmt>ktedir. Bir kerre Ahnım~a demokrasilerin 
Avrupada sonuncu kalesi olan Biiyük 

- SONU 2 iNCİ SAHİFEDE - ! 
..,. caklardır. 

geçtikçe zaiflemektedir. Rusyanm - SONU 2 İNCİ SAHİFEDE - Mareşal Petain dün hükümct azalariy-
Esır Fransannı bugün en Nafiz gör:incıı 

iki şahsiyeti : V e:tJgancl ue Peten 

Resmi Bul~nr nıaknmlnrı sefoıi>crliJi 
ilan t>dilmcdil!ini hcYnn etmekle berao

- SONU t "}~el SAHtFEDE -

lngiltere, Suriye ve Lübnanın işga
line veyahut taarruz üssü olarak 
kullanılmasına müsaade etmiyecek 

~.NWI#-~--~~~~--~---

mühim bir beyanname neşredildi 
Londra 1 (Ö.R) - Suriye Fransız or- gİ birine karşı taarruz üssü olarak eder. Böyle cerait talıtında kendime-

Londrada 
cluları başkuımındanı general Mittelha- T 

2er bu memlekette muhaı-aınntın niha- kullanılmasına veya tehlikeli kan- nafiinin muhafazası için Britanya 
yet h.ulduğunu ilan etmişse de Britanyn §ıklıklara sahne tetkil etmesine mü- tedbirler almakta tamamen ıerbest
mahf ıl1erinde hüküm süren kanaate na- saade edemiyeceğini katiyetle ilan tir. 
zar~n Almanya veya İtalya, Britanyanın 
denızlerde hakimiyetine rağmen Suri- '•••••• •••• ••••••• .... 111

"""''" .. '''"""""
1

" 

ycyi istila etmek tc~ebbüsiinde bulu- Ve ygandın SuriyeyeE 
nurlarsa Fransız kuvvetleri mihver dev- h kk 
~etlerine mukave>met edeceklerdir. Fa- gİftİğİ mu a ak 
hat her hangi yerde, her hangi bir şiip- Berlin 1 (Ö.R) _ D.N.8. 81·an-

eye mahal vermemek için Londrada 
şu r~mi deklnrasyon neşredilmi~lir: ~ sı Veygandın Suriyeye tayyare ile 
L .. Bntanya hükümeti, Suriye veya bir seyahat yaptığını teyit edi-
ubnanı muhasım devletlerden biri- yor. 

nin İstifade etmeşine veya Britanya- Suriyenin silahlarını teslime kak: rnüdafaalarını taahhüt ettiği ya- rar vern:~~i de bu. seyahatle ala
~k memleketlerinden her han .. • kadar g .>rulmektedır. 

* Londra 1 ( ö.R) İngiltere 
hükümeti, İtalya ve yalıut Alman
ya tarafından Suriye ve Lübnanın 
iıgaline katiyen müsaade etmiye
cektir. 

Bu maksatla İngiltere icap eden as
kl"l'i tedbirleri almağa karar vcrmi~1ir 
ve bunun için hiç kimseden izin istiyc
cek değildir. Fakat tngiltercnin ittihaz 
edeceği her hangi hattı hareket, Suriye 
ve LUbnanın bugünkU statükosunu da 

lc görüşmü tür. 
PARtSE MI TAŞINACAKLAR ? 
Roma, 1 ( Ö. R) - Cenevreden bil

diriliyor: Bordoda bulunan Fransız hü
kümeti anıları dün gece Klermon Feron 
şehrine gelerek buradan doğru Viziye 
hareket etmişlerdir. Bu şehirde bir müd
det toplanacaklnrı malumdur. 

Yan resi Fransa Ajansının bildirdiği
ne göre, hükümetin Klennon Feron şeh
rinde ne kadar kalacağı meçhul olup ya· 
kında Parise nakli muhtemeldir. General 
Hud.cinger mütareke komisyonmıdan bu 
ihtimali nazan itı'bara alma mı rica et· 

- so~u 2 iNCl SAHİFEDE -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
Mukavemet taraftarıE 
Fran,ızların yeni 
deniz kumandanı 

İngiliz tayyareleri İtalyan topralılarında 
~-~~~~~~-x*x 

ltalyanların iki harp ge
misi de bombalandı 

~~~~~~-x*x~~~~~-

B ir çok ita/yan tayyaresi düşürüldü 
~~~-~~~~-x*x~~~~~~~~ 

Londra 1 (Ö.R) - Bugün Kahire Bri- Kenya kısmında cenubi Afrika ve 
tanyn hava kumandanlığı şinınli ve ·ar- Rodezya hava kuvvetleri Mojnl civarın· 
1ô Afrikadaki muvaffakıyetli harekat da istikşaf hücumları yapmışlardır. Bir 
hakkında şu izahatı vermiştir: bombardıman tayynr~i kayıptır. 

Britanya bombardıman tayyare- Şimdi resmen bildirildiğine göre Cu-
leri İtalyan şarki Afrikasında askeri martesi günü Tobruk üzerine yapılan 
talı§idata taarruzla müteaddit tam taarruzda biri Scydi Aziz, diğer ikisi 
'sahe 1 · · l 'dd~ b. Amseatta olmak üzere üç düşman tay• 

Londra l (Ö.R) - Bütün serbest 1 k t er temın .~tnut e~ ~e cı l'ı ır yaresi düşürülmilştür. 
E·ransızların reisi olan general De- ?.1u ~vem~~ ~~rme. sızın .. 1~. une~ Geçen Cumartesi günü 1200 süvari· 
gol'un karargahı umumi~i şu mühim uslerıne dönınutlerdır. Buyuk bır den mürekkep ttalyan kuvvetiyle bir 
tebliği neşretmiştir: Vis amiral Mü- bava kuvvetimiz Attiko limanına motörize müfrezemiz arasında Eritrenlıı 
zelyc ne mahiyette olursa olsun ve taarruzla iki dütman harp gemisini cenubunda vuku bulan çarpışma hak· 
nerede olursa olsun serbest kalmış bornbalamı§tır. kında mütemmim malumat alınmıştır. 
olan bütün Fransız deniz kuvvetleri- Hasarat hakkında h niiz haber alına- Britanya devriye kolunun müessir hU. 
nin kumandanı n.asbedilmiştir: Mu- ınnml§tır. Tayyare d:.ıfi toplar:ının şid- cumu neticesinde İtalyan süvarileri elli 
mnileyh aynı şerait dahilinde serbest detli ateşi ve avcı tayyarelerinin fnali- ölü bırakarak panik halinde kaçını lar .. 
Fransız hava kuvvetlerinin de ku- l'etiyle knrşılanm~ olan tayyarelerden dır. 
mandanlığmı deruhte etmektedir. b' · · ka ı.-.ı:1-· Ur ...... , ................... , .. , .......... ,.. ırısı yı.H:UUDıı§ • - SONU 2 inci SAYFADA -•........................... __________ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--~:,:~.~-:=::-~-~-::.:v~~·~4~4;U~~~J~JO;;,.~~;'tUO~=·~·~·UllJ~~-~e~-~:ı:unı~~1~ULJmal~J.Ylna.t~~llmJL..Y L--- 1 J w e uun- t acaaı il.Rn ,.1 ....... 

··················~························ 
ihlal cbniycccktir. 

,40:7 { l .. 7\. 
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1 ay yare kazasında ölen Balbonun yerine 
----~---~.x*x-~~~-~~--

Mareşal Grazyani L "b-
a kumandanı Oldu Dolu ve yağmurun Deniz Bayramı tesid edildi Y veıdigi zararlar x4x------

-----------x*x--~---~-
"B lb -' k Hı.tlerı·n Gırı·ng'ı· demekmı·.c -~ KCIPflyalıada da deniz ~enıııııeri yapddı .. a o,, aeme , u y Son yağmur ve dolunun lzmir vi- x.y.x---------

* . ltlyeti dahilinde ve Ege ı:n.ıntakasmdaki Kabotaj hakkının Türk gemicilerine sularında kabotaj hakkımızın Lozan 
x ~ . tahribatı zannedildiğinden daha fazla geçtiği günün y1Idö11ümü dün çok ha- muahedesi mucibince bütün devletlerce 

Roma. 1 (Ö.R) -; Mareşal Balbonun bir kaç~ enel ~.bir~ olduğu anlaşılmıştır. Urlada doludan raretli bir şeL"i!d .. kutlulanımştır. Deniz- tanındığını söylemiştir. Bu mesut devre. 
yerine Slmall Afnka kumandanlığına muharebesınde esrarengız bır şekilde -J' k. b. d::..r.-1··k b ~ t•·ı·· ·ı ba dil b lht 
mareşal Gn:Qa11i tayin edi1mişür .• Mu- ölümü bütün dünyayı hasrette bu:akmı ,,~ı, se ız ın uuum u ag ve u un cı er yrmnı ittihaz e ·en u tar· başladıktan sonra Tilrk merakibi bahri-
malleyh llSbrt hayatmm 25 senesini mareşal Balbomm. uzmı zamandan beri mahsulü maalesef tamamen ınaAvolmuş- gUn münasebetiyle dün sabah Cilmhu- yesinin yapt.ığı hlzmcUerl ve kendisin 
mıDstemlekelerde geçina!Ş. büyiik me-~ dü.smanı idi. tur. Diğer mahsu:ller de azım hasara u~ ıiyet meydanında parlak bir tören ya- den beklenilen vazifeyi gayet iyi başar= 
saliyetler w imHMı!l.rdmı geçınİ$ir- Londra. 1 (Ö.R) - I~ Grazya- ramıştır. Urlada ~ar.m da zarar pılmışt:ır. dığtnı ü:ade eylemi~ 926 yılında mevcut 
Habeş muharebesi esnasında cenubi Ha- ni, fü·itre. Somali, Libya ve Habeşistan goğ~lrd~fığü kaydedilmişse de bu doğru de- Törenedl4?1irdeki bu,·tün deden!znkı·ıer, li- 68 b1n tonluk çilruk teknelerin yenile-
iııdst.n kuvvetlerlııi Negelliye kadar valiliklerinde vah.siyane tenkil hareket- ı ır. man ve enız mensup an, ruz taatı- ıiyle tebd"I dild··· · h 1 d . t• '"" • * '----'- ·L • tirak 1 . ı e ıgını, a en enız ıca-
ltaklı> etmiş ve 5 mayısta Adis Ababaya Yeriyle umumun nefreti.µ kazanmıştır. wız ve UOUKıU mıı11.!:a ış ey emış, -J. filo 21\1\ ı..:_ ua . 

c. "' .,...+ b b d 1 dı,.. hr. il . l l . . d h ı <::~ muzun llV um ton. __ toyu geçti-girmesini müteakip mare$ll rütbesine BALBOYU l\lUSSOUNı .,u Urla civarında ir ço an o u yağ ı:;ı şe ın en ge en en merasım e azır ğini söylemiş ve bu sahada hükümeti-
cıkanlnu:stır. 1939 ilk teşrin.inde erkim ÖI..OÜR'l"l'Ü? sırada bir zeytin ağacı altına saklanmış, bulunmuştur. · · - t -.l··· l"k . 1 iL-- .,,1:: ha'...__ d Saat tam on birde kalabalık bir hal'~ mızın gos eruıgı a a ayı mınnet e an-harbiye riyasetine geçmiştir. Ba IJOIIUn esra~ v.ümii -.ı.- buna rağmen dolu taneleri vüeudtm a -. t 

MADAM BALBOYA TAZİYETLER daki izılhlar hakikati meydana çıkar· otuz kadnr yara açmıştır. kütlesi huzurunda askeri bandonun çal- mış ır. 
Roma. 1 (Ö.R) - Papa. mareşal İta- mamaktatlu. 1art'Şalin nasıl öldüiü * dlğı İstiklal marşı dinlenmiş, bundan . Alkıştan.an °!-1.nutuktan sonra deniz-

fo Balbonun zevcesine bir taziyet tel- hiç bir zaman arılaşdamıyxaJdır_ Ma- sonra kürsüye gelen liman reisi B. Ba- cıler resmı geçıdı yapılmıştır. 
grafı ~ndermiştir. Düçe ve hükümet reşal Balhooun Tohrukta bir hava mü- Berg;ımanın Kazakhisar köl'iinde do- haettin Sakir hararetli lJir nutuk irat Öğleden sonra saat 16 da Karşıyaka 
namına da, Ravena valisi tarafından s;ııJemcsinde tele[ olduiu Romada iddia ludan SO dekar bağ tamamen, lSO de- eylemişti~. halkevi önünde büyUk deniz. şenliklerl-
maresalin ailesine t5ziyede bulunulmuş- cdilmisse de bn hava miisademesi İngi- kar diğer bir bağın da yarısı mahvol- B. Bahaettin Şakir nutkunda her sene ne başlanmıştır. Yapılan deniz yarışlan 
tur.. liz rnakamlumca bt'i surette tebip muştur. fclunct adında biri, yıldırun denizciler bayramının büyük bir coş- ve müsabakalannda bütün deniz men-

Roma, 1 (Ö.R) - Mareşal Balbonun edilnıi tir. Esasen mareşal bir tenezzüh çarpması yüzünden ağırca yaralanmış- kunlukla kutlulandığım deniz kahra- supları ile kalabalık bir halk kütlesi bu-
üzerinde ölümünden bir kaç dakika ev- tayyaresini idare ediyordu. Çok iyi bir tır. manian yetiştiren Türk ;,,illetinin haya- lunmuş ve iyi derreceler alınmıştır. 
vel yazılmış bir kağıt bulunmuştur. pilot olduğu tnsdik edilmekle beraber Aşağıbağ köyünd~. ~?O dekarlık bağın tında bugünün büyük bir :rol oynadığı- Dün gece limandaki vapurlar da ten-
Kiğıtta satırhr vardı: aBen ·atan böyle bir taypn ile düşman karşısma yarısı, Kaplanlar koyundekl bağların nı tebarliz. ettirdikten sonra Türk kara vir edilmişlerdir. 

dinine mensubum..• çıkmıyacah tabii idi. Bir çok italyanlat yüzde i mahvolmuştur. 
Alman l!azcteleri •Göring, Bitler için mareşal Grazyaninin '\'C Mnssolininin M Emiralem nahiyesinde 

ne idh c ltnlo Balbo da Düc;e için o idin kıskançlığına kurban gittif;nc emindir. palamut, üzüm ve darı mahsulleri zarar 
demektedirler. Nevyork İtalyan mahfillerinde de ma- görmüştür. 
GRAZYANİ. BALBOL .ı: ~ D~ IA- reşal Bnlbanun Dü~ tarafından bütün 
NI İ fİS.. muhtemel hnlcll~ bertaraf etmek hu
Londra, 1 (Ö.R) - Trablus umumi susunda takip edilen kısknn~ siyasete 

kumandanlığına tayin cdılcn Grazyani, kurban gittiği knnanti mevcuttur. 

lki dönüm yılı ve Yunan gazeteleri 
-~~~-~---x*x.~--------

--·--Ath S or ulübünün 
yeni binası acıldı 
Kültürparkta inşa edilen Atlıspor ku-

lübü dün saat 18 de merasimle açılmış· 
tır. 

İKİ YANGIN 
Bayındırın Kurt mahallesinde oturan 

Süleyman ve kard · Hasan, aynı ma
halleden Osman oğlu Nazif Çobanın 
Ünyon çiftliğindeki arpa harmanını kas
ten yaktıkları iddiasiylc tevkü edilmiş
lerdir. 200 nynr nrpa yanmıştır. 
*Çeşme kazasının Zeytinaltı köyü 

civarında Germiyan mevkünde yangın 
çıkmış, büyilmesine meydan verilmeden 
söndilrülümü~tür. Bazı • l:'onçlar ve mah

KAÇAK 
Hayvanların vergisi 
Hayvanlar vergisi mektumatının vila

yet idare heyetindeki muamelelerinin 
süratle neticeleodirlmesi ve kaçak hay
vnnlara ait vergilerin cezalı olarak tah
sil edilmesi Dahiliye vekaletinden vila
yete bUdirilmiştir. --·--Bu sene Anason az 

Büyük Britanya 
Ayakta DL rdu ça 

-:;:--

- BAŞTARAFI 1 İ:'\ICİ SAHİFEDE -
Britnnyayı de\ irmci:rc muraffük ol rsa, 
J.'ransaya karşı ne derece müsamahakar 
olacağı bilinemez. Buna mukabil Fran
sız miistenılekc imparatorluğunun tari
he karı acnğı bütün 7.Cn~inlik kaynakla· 
rından malırıım edilen Fransanın fakir 
bir memleket, b~ul~ini. ruhunu kay· 
betmiş za,·allı bir millet haline düş~ 
ğ'i de muhnkkalitır. 

işte gene.ral ?)egolu ıe onun etrafımı. 
da toplanan ınııhtcliC şahsiyetleri hakiki 
manasiylc bir mitli sa\'aş yapmap •v· 
kcdaı sebepler bwılardır. 

General Dc~ol bir hayalperest midir 
bir sergüzeştçi midir, :roba vatanan ta· 
ayyüa etın~ mukadderatına karşa isyan 
bayrağını çeken bir asi mi? 

Bütün hunlan iddia etlJlek nasd ka
bil olabilir ki o Fransanın senelerden 
beri inandığı bir davayı kucaklamıştır .• 
Almaa teca\'üzündaı ltir kaç hafta ev
vel Fnnsada K0D1pi~n teslimiyetinden 
bahsedecek insanı linç olmaktan kinı 
kurtarabilirdi'? Askeri hezimeti takiıı 
<.>d<.-n ıstırap selleri içinde hükümler \'C 

&elikki.ler değişnıiş olabilir. Mütarekenin 
sakuıılmaz bir netice olarak kabul edil
mesine rağ'ıncn Fransız milletinin düne 
kndar hiitiin kalbiyle inandığı bir da\'a 
ile alfıknsını ~imdi biisbütün kesmesi 
imkansızdır. Ordnlannm makiıs taliiı1e 
r~mcn Hü iık llritanya ile mukaddc· 
rat birlif; içinde hir mukavemetin dli 
süniilmcıni · 0Jmas1 da imkansızdır. Şu 
htılde mücrıdclc enerjisini henüz kay· 
hetmcmis olan Fınnsızlar Degolun ya· 
rattıi:'l ümit ;uletlnin sönmemesini is
terler. Ba tabii, pi ikolojik bir hadisedir. 
l\fnğlubiyet tnliin çnrçalıuk alışan bir 
millet (.'iiriimüş bir millet olabilir. Hn· 
yntiyetini muhtıfnza eden bir millet İ(.'İn 
kurtuluşu müc:ufclenin del'llltıında gör
mekten daha tahü bir şey olama-z. 

T rakyanın Yunanlılığı 
tebarüz ettiriliyor 

Açılma töreninde vali, askeri yüksek 
komutanlar, belediy~ reisi, emniyet mü· 
dürü ve şehrin tanınmış. bir çok simaları 
bulunmuşlardu:. 

sOI yanmıştır. 
Ri7. Türkler hunun parlak örneklerini 

\'CJ'dik. Bizzat Almanlar ayni tecrübeyi -*-- Bu ~~ ~e kazasında anas~n yaptılar. FraııS1zlar 1~ yapmesm De· 

iKi. · T.·AYDf. m~sulunun ?"ü~de altmış kadarı iyi hır nebilir ki biitün müstemleke imparator-

~-~~---,x*x~~----

Yunan başvekilinin sözleri 
·~---~--~~-·x•x-~~--~~~-

Atina. 1 (A.A) - Atina janın bil- lerini kardcşane eelamladığını ve bugiin 
diriyor: dan olduğu gibi ruhlarına. arzularına ve 

Trakya oyunlarının IS nci yıldönümü )icnilmcz vatanperverane azimlerine ya
Te Dramada şehrin kurtuluş seııei devri- kın kaldığını tebarüz ettirmektedir. 
yesini tesit için yapdan enlikler müna- Milli kooperatifler federasyonunun 
eebetiyle gazeteler Trakya ve \ılakedon- ikinci heyeti umumiyesinin açılış resmin
yanm ve kraliyetin diğer bütün vilayet- de söylediği bir nutukta ba~vekil B. Me
lerinin vücut ve ruhlan ta~ için ara- tnksas, mukaddes Hellen ananesinin bin
lannda gayr<'tlerini bir misli e.rUırmakta lerce seneden beri bekçisi bulunan köy 
olduğunu ~ret etmektedir. Bu m .. aS& 
betle bütün gazctdcr Trakyarun tama- halkına milletin minnettarisini bildirmiş· 
men ve saf hellen olan e\'safını tebarüz tir. B. Metaksas sözlerini şöyle bitirmit-

tir: ettirerek bugünkü milli hiikümetin yeni 
vilayetleri kıymetlendirmek ve dnha iyi - Bugün etrafımızda kopmuş olan 
idare etmek ic;in sarf ettiği gayretleri ha- kasırganın içinde tunu beyan ebnck is
brlatıyor. terimki her icap ettiği zaman Yunanis-

Bu gazeteler Trakya ahalisil'Jn sevin~ tanın köy ahalisi kendi ve çocuklannın 
lerine ve hamlelerine Hellen milletinin kanını Yunan ordusunun bulunduğu bü
iştirak ettiğini, Hellen milletinin kendi- tün hnrp sahnelerinde dökmiiştür. 

Sov:vet - Alman lngiltereye hücum 
münasebetleri hazırlığı --·-- ~-~ - BAŞTARAFI 1 iod SAYFADA - BAŞTA.RAFI 1 İNCİ SAHIFEDE -

dir~ Bunun için Almanlar garpte vemWI ve bu da bunların bulundukları 
--·• :L_ R __ .ı. __ --',: Yerlerde kalmayıp yeni dü,..,.. peşin-

m'"!tt.-. ı111e11 uaya caııuuu ~n.ı d koşmak istediklerine deıil · • 
~~a ~tçe hareket ediyor. e Cephe sahasındaki tahribatta~ ya

Söylenecek bW te1 nrsa o da A vru- raJı &'!kederden anlaşılıyorm\!$ ki Ş
"kj efendinin Lulunamıyacağt- mali Fransa ordusu kınlmı$ ve tahrip 

ın 

1940 tan itibaren 
ma akdetm.!derdir. 

Hükiimetin tekrıfi üzerine re1S1Cum-

edib:niş 'bulundulu bir sırada cenap cep
besjndelri Fransız ordular:ınm tedmatı 

'hkAmlan mfikprsrr>f!I imiş .. 
~,...,...,....un üç gllnde: te-

hur .!'.stonya. Litvanya Ye ~onya ara- Çivril. (B • ) 
sm.(fa}j işblrliff muahedesinin iptall!\in ücadeJe ~dokto Ni 
zarur! ~lduğunu kabul etmiştir... ~ kalaWık ~ ~ um h; 

Harlcıye nazırına diler iki hukümet xunmda (Milll birliğin kıymeti ve 
ne~de yapılması 1Azım gı:lcn ~b- muhtemel dfqmanlan) menuu etrafın
~ yapınal hususunda mezuniyet da bir konfenıns verilmiştir. 

Kulüp başk:ını bay Nejat misafirlere 
kısa bir hitabede bulunma~ ve kordeia
run kesı1mesini validen rica etmlstir. 

Vali de. kumandan Orgeneral ·Rasim 
Aktoğunun uğurlu eliyle kordelfuıın ke
silmesini diliycre.k bunu kendisinden ri
ca etmiştir. 

Kumandan kordcliyı kesmiş ve da
.. ·etliler kuliip binnsına girmişlerdir. 

Muhitin büyük bir ihtiyacına cevap 
verebilecek şekilde yapılmış olan bina 
hakikaten güzel olmuştur. Davetliler 
~eç vakte kadar kulüpte kalmışlar ve 
izaz olunmuşlardır. --·--Çocuk hastanesi 
ve yol inşaatı 
Belediye reisi Dr. Behçet Uz dün sa

bah şehrin muhtelif mmtaka1armcla in.
tpat işlerini gözden geçirmiştir. 

Reis sabahleyin İnönü cadde.sindeki 
yol inşaatını, çocuk hastanesi inşaatım 
tetkik etmiştir. Bu hastanenin asansör 
ve kalôrifor tesisat projesi belediye fen 
heyetince hazırlnmnışhr. Tasdik edilmek 
üzere Nafıa vekaletine gönderilecektiıı. 

Çocuk hastanesinin inşaatı bu c;ene 
ikmal edilmiş bulunacaktır. -·-20 yaşmdan evvel 
memur olanlar 
Yirmi yaşından evvel memuriy~te ta

yin edilenlerin bu yaştan evvelki zama
na ait hizmetlerinin tekaüt maaşı için 
hesap edilmemesi Maliye vekfiletinden 
\'ilnyete bildirilmiştir. -·--AltmTanare 
madalyası alaalar 
Hava kurumuna 500 lir 

doktor bay Faik 
veren Eşm .. 
cı · 

8 Temmuzda açıla-

-"'-Kültürpark polisinde 
Kiilt.ürpark polis karakoluna, diğer 

karalcoUardan daha dört polis "erilmit
tir. v~tir. Duktor. yeni harıMe.n ll'lisaller alamk 

--·-- her kiymetüı üstünde mill1 birliğimizi -*-HODO" Kong övmilı ve yüce ~eti etı:afında bij- Gelenler, Gidenler 
~, tüa TW:k mi.lletin1al .sım sıkı toplandığı Demzli mebusu B. Kazım Samanlı 

t hl• dili Millt $cfiml7.e şlHmm ve thiın hislerini İ.1t~nbuldan, tzmir mebusu Dr. Must:.ıfa 
8 ıye e yor ifade ettikkn soru.ı •Karanlık günlerde Bengisu Bıtlıkeıııirden şehrimize gelmi~
Şanghay 1 (0.R) _ Hong _ Kong bü- milletimizin nınktıs taliini yenen ~ !erdir. Ankara sıtma mücadele rei~i Dr. 

kumandan şimdi de ba.şwuzda ~ iıciınh- Asım tzmirden Manlsaya gitmiştir. 
tün ecnebiler tarafmaa tahliye edil- dedir. Cöilerimiz önde ku1aklannuz 
mektedir, 2000 kişi Manillaya mUtevec- öodedir .. • demi \'C şiddetle alkışlan
cihen hareket ~tmiştit. 

IDIStır. --·-İTALYADAKİ BAŞVEKALET 
İngiliz memurları Müsteşarı istanbulda 
GW.•: l (A.Al - İta)yadaki İnıi- İStaııbul. ı (Yeni Asır) - Ba.svekale\ 

lı:ı: se.raı;u. konsolosl~. me~urJarile JOl- müste.sa.n B. ı.·ehbi bu sabah Ankara
zeteci.Lerini ve allelcruu getirnielte olan dan ~zc lmisür. Bir kaç gün ka
lfonarclı of ~uda vapuru dün ca~- lacaktır. 
RO._-ı Pelini tır. --·--

$İNCi KOLA 
KA&ŞI FAAl.iYEr 
Orleans 1 (A.A) - Royter bildiriyor: 
Bf!flnci ko1a karşı alınan fevkalade 

tedbirler bugün meriyete g~. Bü
yü yeni Orleans limanı hususi müsaa
desi olmıyan halka kapalıhruştır. Bugiin 
50 muhahz limanda vaz.ifc almıştır. Res

Gelea kadre ve havale 
Viliyetimizd~ki eğ.iltnc'lilerin üc:retle-

rine alt havale ile kambiyo memurları
nın 940 senesi kadrolıın \ilayete gelmı.ş
tir. 

BİR KIZ KACIRMA 

mt mahfillerin bey-an.atına nazaran be
şhıcl kola lllf!OSUp kimselerin ve s..ı.botaj 
yapanların ~·anı o kadar fazla olm~ -- -
tur ki llinaıu kapatmak bir zaruret h:ı- Yeni Ne.fri,);Gt 

Bayındırm Dereb~ı köyünden Mus
tafa o lu Hasan .aynı köyden Ali km 
Durduyu zorla ürüklemek suretil·)p 
kaçırdı"ı iddr iyle tutulmuştur. 

lini alınışta· Bunclan baska luccaı: Yl' - • - • • • • • • • • 

sair gemilerın ı P'irnini ç kmt:'k tt> n• ,_J IfAVACf! IK \'E SPOR - 265 sa 
dnmiştir. Küçük n 1 r rloklard n :!CO I H \-nrılık v ... S ı · m"'Nlıt l! ı cı'-

vak Ul kt ıturn lardır. } z " r 1 ıf çıkmıştır 

Bul~ar kuvvet
leri Dobrica 
hudL.dunda 

- BASTAlt:Af'I 1 fNct SABWEDE -
Mı hını kansdJıklarıo vukau ~kk•· 
m~ktedir. 

TaymiS gazetcsiniu Sofya muhabiri 
tarafından lııklirildiğinc göre Bulgar 
hükümeti So"-yetler ile daha sıkı bir iş 
birli!:i ~tbikiııe karar vermiştir... Bay 
StamcnoCun MOskova orta elçiliğine ta
vini bu sivaselin kral Laraf ından tasvip 
edildiiioe deUlet etmektedir. 

SOVYh"T ·BULGAR 
ÜNASEBETI.ERi 

ofya. J ( A.A) - D. K B. bildiriyor: 
~ hükümetinin hu.5usi murah

ü.ilan B . Botar ve Dcdcjanof ziraat ser
,· :.ini zisarct etmek üzeı·<.' Moskovaya 
1nrekcl etınıslcrdir. 
Bildidldiginı:.- ~ö·e~ ıki memleket aı:a

adaki ticoti münasebcUe.rin inkişafını 
errun edebile<."Ck vesaıt iİ"<' ınde de 
,_kap edecek!enlir. 

a. vazıyette değıldır. Geçen seneki rekolte- luj!uy:le birlikte teSlimiyeti kaba] eden 
Vilayet scl'erberlik memurlarından B. nin ancak yarısı elde edilebilecektir. bir memlekette ınuka,·emetin ne mana-

Şekip ve B. ~il. Maraş ve Gazi An- Bilhassa Çeşmenin Barbaros nahiye- sı kalır? Kanaatiaıizce Büyük Britan· 
te~ s7ferbcilik mcmurl':k!anoa tayin ~de hastalık anascmları mahveylemiş- ya ayakta durdukça Fransada mukavc
edilmiş, harcırahlan gelmiştir.. tlx. met ruhunun yasaması Almanya için 

daimi bir tehlike olmaktan kurtulamaz. 

İngiliz tayyarelePI İtalyan topralılGPlllda 
-~------~---x*x~-----------· 

ltalyanların iki harp ge-
misi de bombalandı 

---~~-~--x*x--------
- BASTAKAFI 1 iNd SAHİFEDE - Şimali Afrikada müfrezelerimizle düş-

man zırhlı teşekkülleri arasında lehimi
ze dönen müsademele.r kayd~r. 
Hava kuvvetlerimiz orta çaplı bazı düş
man tanklarını müessir şekilde bombar
dmıan C'tmişlcrdir. Tayyarele.rlınbı So
lum ve Scydi Ömer arasında Seyadi Ya
ranı mevkiinde d~an otomobil ve 
tanklariyle kuvayi askeriyesine karşı 
şiddetli ve tesirli bombardımanlar icra 
etmişlerdir. Dün düşürüldüğünü bildir
di imiz dört düşman tayyaresinP 

Dün de dört düşman bombardımnn 
hava filosu Maltaya taarruz ed~k 
seksen kadar bomba atmıştır. Hasarat 
hcliftir~ Halktan iki kişi ölmüş. dört ki
şi yaralanmıştır. 

lıaıyan resmi tellliğl 
Roma 1 (ö.R) - ttalyan resmi teb

liği: Hava yoliyle Trnblusa giden Mare
şal Grazyani şimall Afrika aSkeri kuv
vetlerinin kumandasını eline almıştır. 

Torpitolıırımızdan birisi bir düşman 
t.ahtelbahirini batırmıştır. Bir tahtelba
hirimiz dört motörlü bir lngiliz tayyare
sini indirmiştir. Uç kruvazör e bir kaç 
torpito muhribinden mürekkep bir dus
man kuvvetine karşı muharebeden ~"' 
rn cEsperoı muhribirniz t 
etmediğinden kaybolı 1 
clir. 

birini ilave etmek lazımdır. T r· pQ; 
diği kontrol edilen bu tinru~--ı 
diğer ikisinin 
muhtem 

SEVICE'J' BiLGİN 
........................................... 

lngiliz tayyareleri 
dusmanlarına ... 

aman vermiyorlar -.--
Alnıanyada diin de lfir: 
çolı yangınlar çılıarddıE 

Londra 1 (Ö.R) - İngiliz tayyare- : 
leri garbi Almanyada hava hücumla- : 
nna fasıla vermiyorlar. Hamburg : 
petrol depoları bomba isabetivle 
kılınıştır. Hava nezaretinin • • 
nazaran Darmistad 
ğer yangın, 

tir. 

Bii
nmüşler

grlız tnyynreleri ta-
11 Alman ve İtalyan tayya

resi İngilter~. Fransa ve A:frikada dil- • 
şürülmüştür. 

a h.iib,/}. ıneti Parı mi ta,ıntyor ? 

Fransa, Belçika ve Hollarulada dilş
man işgali altındaki hava meydanla
nna ve Almanyada askeri mevkilere 
bombardımmı tayyarelerimiz taar-
ruzlınna de\'am etmişlerdir. Hava 
nezareti tarafından neşredilen bir 
tebliğe naz.aran Abbvil mıntakasma 

"• lncl SAYFı\ A Y•yıldıimı gösteriyor. 

~'"'..,.il• '""""L<JO,ın AŞINA 
:.F..R 

ö.R) - Buraya gelen 
.• n. .... ııwe gÖl'e Petenin Hitlere teslimi

yeti Fransız işçi unJı için felaketli neti
celer vermektedir. Almanlann telkini ile 
Fransız sendikalar birliğine mensup üç 
zat ve Mauilyada 700 den. fazla sosya
list tevkir edilmi~r. Tulonda yıiın ha
linde tevkifat yapılmı~t?r. 

LA VAL FRANSIZ FOHRERt ! 
Fransız Parlamentosunun daiJblma

smdan •e ~,....... AtatötJa teei.in
den ..... diliyOI'. s- miteıam. Lanı 
f,.,. ' • Fiihnri oWr-km.t 

Evvelce Pari Midi pzeteai mulaanir
lerinden olan Mitel Borel tarafından Lil
öırilcfitine göre Lanl her Yama ile q ba
ftna gehneğe ça)Jfmq ve samimi dostu 
Mussolini ile -lardan beri ada bir temaa 
m•afua dnliftir. Bu minHelletlw ia 
ıinMli cWaa •de ı•l'11fK9ğl iimit eQ.. 
mektedir. Bu rivayetler Fransada bir 
kork• ve ümitsizlik havasmm ortabp 

ŞtMAU FRANSA, ALMAN 
TERSANF.st 
La vale, Fransız amele ınnıhnın bütün 

haklannı ilga etmrk hususunda atfedilen 
emniyet. timali Franaaaıa bir Alman 
lıarp tersane9İ haline ifTaiına hedef itti
haz eden Alman planının bir cüz'idir. 
Eıııascn mütareke mukavelesindeki bir 
şart fmnsanın bütün aanayi l.aynaklarl-' 
nın tngiltereyc karşı harbe devam için 
Almanyanm emri altına konalmaaını icap 
ettirmektedir. 

Methur bir Amerikan gazetesici, tesli
miyetten ar CTYef l..a,ralle bir k:onutma
... naklediyor. Mulıılırrir kendİlıiıne de
mifbr ki: 

- Fnma mul&a.vemete dev- edene 
nihayet tngılwe w A-00. tuaEınclan 
lnntanfacaktır. Haft>uki tesrun otuna 
aeJebet mahvolmut sayılabilir. 

Lavel buna verdiği cevapda Anglo
Slllson ileaU.ıP .erilen eheı•niJeder 
......... eclildijini ve tı.ir tek dit
mevcut olduğunu, bunun da bolJevikler
den ibattt bulunduğunu söıJlemİftİr. 

•Cumartesi günU öğleden sonra tau· 
ruz ettikten sonra Cumartesi gecesi 
tayyareler.imiz genis arazic:k ve bi1-
yük hasarlar ika etmişlerdir. Ftank
furd civarında Hoh kimyevi fabrika
larında rangın çıkan!~ ve Ems -
Dortomund kanalı dahil Baden ve. 
Kôlonyada askeri hedefler, dört de... 
miryolu merkezi ve Alman tayyare 
meydanları taantıal maruz kalnnş
br. üç tayyaremlz 'kayb~ilmiştir. 
Dün ötleden sonra Abbvil tayyare 
meydanına ve Abitvit civarındaki 
münakal~ hatlarma havadan hl!Cwn
lar yapılmıştır. Üç bombardıman tay
yaresi kaybedilmiş ve dört Alman 
avcı tayyaresi dü~ürülmliştür. ............................................. 

IRAK ADLİYE 
NAZiRi GİDİYOR 
i-;tanbul.. 1 (Yeni Asar) - Şehrimiz

de bulunan Irak ııdliye n<nYnnın yarın 
(Bugün) B<u'.':dı.ıda hareket etnıııe5i mıılı
temcldir~ 

Manisa çocukları için 1 istanbulda yapılan 
Kamp ve bakım. Denizciler bayramı 

MANİSA 
Kız Enstitüsü 

Maaisa (HuSUBi) - Maııisa çocuk
larından doktorun tavsiyesiyle açık ha-
vaya ve bakıma muhtaç olan ZOO zü 
kin Sftlibli Allah deycn vayla!!ında bir 
sağbk l111Dp1 açılınıştw. -

Valin.izin yaıdvnlariyle- açılan kam
pın mali işleri çocuk: esirgeme kuruma 
tarafından deruf.te dilm~. , 

Bu hmpm ftitammda, lrampta lnrJhı
nılan eşya ile. Maniııa merkezinde, aııneai 
veya babası i~e ~n 3 - 6 yaşındaki fa· 
kir çocuklat içio bir ba.kımevi tMİs ed._ 
lecek.tir. --·--Souyetlerin üçiincii 
beş ~ıııııı planı 
Londra 1 (Ö.R) - Sovyet Rusya bu

gün üçüncu beş yıllık plarum açrnışbr. 
Bu maksatla sekiz milyar rublelik yüz-. 
de dört faizli bir istikraz. çıkanlauşbr. 
Bu istıkraz iktı.sadi ve kültürel maksa~ 
lardan başka Sovyet milli mu~ .. ~ c: n 
takviyeye tahsıs edilmiftir. 

htanbul 1 (Yeni Asır) - Denizciler. 
'bayramı hararetle tesit edilmiştir. I·i
mannnrzd::ıki npwbr bayraklarla do
ııatılmış. saat on ikide blitün \-i?.saiU 
nakliye cliidüklerini öttürmüşler, Taksim 
abidesine ~elankler konuimuştur. 

Gece vapurlar aydmlatı!rftl.1 ve deniz 
tenenühleri yaptlm~t.ır. 

Kabotaj hakkının Türklere geçtiği hu 
mutfu güode. deniz ticaret mektebi m~ 
zunlarının diplomaları da mernsimle ve
ı·ilmiştir. 

İstallbalda yaz 

Manin (Huausi) - Bu sene itlı. nıt .. 
zunlarmı veren Manisa kız enstitüsü ser· 
gMıini binlerce kişi gezmiştir. 

Sergiyi ziyaret edenler. üç sene gibi 
kıea bir ınazisl olan h11 ıniiaııesenin gös
terdiği tekimüf kar~nnda İçten taltdir
krini izhar etmekten kcndi1erini alama· 
msşlardır. 

Okuhm genİf müsamere .alonunM İş· 
gal eden dikiş atölyesi işleri aruaada 
mevcut gcUnJikkr, ııece ve genç kız ell>i
seleri bu senenin aoe modalaruu 1Ö8&er· 
meleri itibariyk '1tüy:ük raibet ltaunm11· 
lardır. 

saati kartŞtkbğı Moda salonu şık şapkalariylc. fantazl 
İstanbul. ı (Yeni A<nr) Yaz saati:- yaıt~ ':'c çiçekleriyle nazarı elik.kati a-1-

nin tatbikine bo..~ast hakkındaki bebnıştır. 
c.ıurin gelmesi pazam tesadüf ettiği icin Çama~ır tak.nnlar1:. ~Lise: ~~iler~ leke 
bugün ( Diin ı şcltrimizde bazı karışık- "e boya salonu da buvuk btr ıtına ıle ha· 
!ıklar olınustuı Bu değişiklikten habcı·- zıılanmı tır. 
dar olını\••ııı f>ir cok ·nemurlar vnzit . M'itcnddiı bluz. rop ve sofra takım~rı 
lerine bir saat ı~ ~elınislt•rdir. lLıirü~ bir muvaf!~kıyetle .. modemıze 

Yanlışlığa ve knı:ısıkJı~n ba:Lı vcrlcr· edımış ol~n e~k.ı 1 urk tezyını ıtanat~ı~ 
leki umumi saaUerin bı ı.:ıat ileriye canlı motıflerını meydana koymast ıtt
;l}.ınmanuş olması da sebebi,ret ·.ıenni$ir. ~bariyle büyük taltdir kazanı~u 



2 TEMMUZ SALI 1 A.SlR 
rn 1 &2 sa•'' ::z:: z 

SAl!IFEJ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
Elsviçre arazisine yineE 
~ bombalar düstü ~ .. . 

Umumi içtimalar, broşür dağıtmak, ecnebi rad

Roma 1 (Ö.R) - Bernden bil-: 
dirjliyor: Dün gece İsviçre arazi
sine 12 bomba düşmüştür. Tele
fat yoktur. Atılan bombaların ye
kun u 25 tir. Bunların ek.serisi 12 
buçuk kiloluk yangın bombaları
dır. 

a • • 
şçı zlığı 

~~~~~~-x*x·~--~~~-

Rel çika lıla rJ da AJmao-

yoları dinlemek yasak. Yiyecek pek az -·-
........................................... 

lcra vekilleri he yeti 
dün taplandı 

ya ya götürecekler 

Asayişi Alnıan kumandanlığı ve Pa-
polisi müştereken teniio ediyor 

Ankara 1 (Hususi) - icra vekilleri 
heyeti saat 10.30 da Başvek!leUe toplan
mış ve ruznameyi teşkil eden meseleler 
görtişülmüştür, 

Esirler gibi 
feklinde 

çalıştırılmayı bir imtiyaz 
göstermek istiyorlar 

~~~~~-ıır.s-~~----~~ 

Lond.ra l (Ö.R) - Alman otoriteleri göndermelerine rnilsaade edileceğini bil· 
işçi fikdan.uıı karşılamak için Alman dinniştir. 

• 
rıs 

Bordo, 1 (A.A) - Havas bildiriyor.: 1 Par.is balkı busus1 ~ bı
uharrir Ges London. İşgal altında bu- raktık:ları ıtibi \'e fikat bir parça toz!~ 

lunnn Paris hakkında aşnğıdak.i tafSı.Iit- bir halde bulacaklardır. 
b vermektedir : Kıtaat evvelce Pariste ikamet elmi:t 

arisi pek olan zabitanın emri altında ye.rleştiril-

n • bi bir mist.ir. 
nıt dır. Mağazalar, Asayiş Alınruı kumandanlı.i;yle irti-

....... -=- biiJük ınnğ:mılar, lmpılannı bat halinde bulunau Paris polisi tara-
.açıı~ta. nğru nralık etmekte- bndnn temin edilmektedir. 
dirlel'. Çare nunJmal.-ta olan yiyecek PARİSTE Q~m ~)SCESİ 
nakliyatınm mü kül olması dolayısiylc Londra, 1 (0.R) - Olüm pençesi ar· 
.riye satan dükkfınlara tehacüm faz- tık Prıriste de kendini hissettiriyor. 
ladır. Vesaiti nakliyeye ender tesadüf Umumi içtimalar, broşi.lr dağıtmak, 
edilmekte ise de Alman zabitlerınin bin- ecnebi radyolarını dinlemek, i~ni tcr
~,::leri arabalarla hidematı amme nakil kctmck. Alman ınenfmıtlerine muhalif 
vnsıtalan çoktur. Sokaklarda seyrüsefer tavsiyelere kapılmak menedilmiştir. Bu 
Pek kesif değil ve metro islcmektedır.. ':~.tle ~ransız ve ~tıı:ıeı: hukukunun 
Bir <:ok halk. polisleri nazarı itibare al- butun bınası ılga edılıniştir. 1789 sene
maksızın bisikletle sokaklarda dolnş- sinden beri di.gcr bir c;ok milletlere kar
mnktadır. Polisler kısmen Alman polis- ::rı Frnnsızlann iınt.iynzını teşkil eden 
lcrinin refal...--atiyle' seyrüseferi temin et- hürriyet prensiP17-ri Himl'7°1 emriy;l.p 
mcktedir. Işık söndürme işareti Alman ayaklar altında ~ncnecclctir. 
saatiyle onda, yani 9 da yapılmaktadır. Londra 1 (ö.R) - Alman tahakkü-
Bwıdan sonra AJ.man polisleri geçenle- mü altında olan her memleket gibi 

saııec:e evlerine ıti1melcrini tamye Fransa da şimdi hürriyetini kaybctmi~ 
etmektedir. bulunuyor. Paris Alman makamları Al-

Pariste Almnn kıtaatı c;ok değildir_ man salahiyettar makamlannn veya Al
Zabitan, üzerlerinde gamalı haç bay- man tebaasına karşı hasımkiraııe hare
raklar temevvüç eden büyük otellenlc kctlerin ölümle cczalandırılacağ.uıa dair 
Gturmaktadırlar. kararnameler neşretmiştir. Alınan ıne-

IST Ul.. BELE 'YESİHDEN : 
Taksim kışla sahasının meydana zır kısmının tanzimi işi kapalı zarf usu-

lile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 56 l 00 lira S 1 kuruş ve ilk teminatı 
405 5 lira 2 kunı~ur. Keşif, şartname, proje hülasasile buna müteferri 
di~er evrak 280 kuruş mukabilinde fen işleri müdürlüğünden verilecektir. 
ihale 13. 7. 940 cumartesi günü saat 12 de daimi encümende yapılacaktır. 
Tnliplerin ilk t mfoat makbuzu veya mektuplan ihale tarihinden seki7. gün ev
vel fen işleri rn$idürlüğüne müraca ti lacaklan fenni ehliyet ve 940 yılına 
ait ticaret odası we .. ikalarile 2490 numarnlı knnunun tarif atı çevresinde hozır
lıyacakları teklif mektuplarını ihale günü sant 11 e kadar daimi encümene 
vermeleri. 28, 2, 6, 1 O 2435 ( 1332) 

İzmir · sfıcin üdüriyeti den : 
1 - Vilayetimizin Urla kazası merkezinde 100 ve Bergama kazasının Kınık 

nahiye meTkezinde 40 evin Kerestesi iskan daire5inden verilmek ve di'-er mnl-
1:emc ve işçiliği müteahhide ait olmak üzere inşasmm kapalı zarfla yapılan 

• de keşif bedeli üzerinden yapılan tenz:iliit layık hadde görülmediğin· 
vlerin inşası 28 6. 940 tarihinden İhDaren açık daıiltmeye ko-

lu kiırgir tipt L Urladaki evlerin muhammen 
~an 59948 lira ve Kınık nahiyesin

n 19031 lira 20 kuruştur. 

14'1 . 
2490 sayılı b 
caatları. 

5 -- Bu inşaata ait plan ve sair e , 
görülebilir. 28, 2, 6, 1 O 

iidiirlüğüncle miiteşek-

lzınir isııan üdiirlüqünden : 
1 - Vil"'yet d hilinde kerestesi iskin dairesinden verilmek Ye ir malz e 

v.e bütün !şçiliği müteahhidine ait olmak üzere Be.rgamanın Zeytindağ nahiyc
ıca:::..kezmde '5, Sığanc.ı köyünde 26, Dündarh k.öyürule 40 ..-e Dikili aRı:kez 
• da 30 ki cem· n l 1 1 evin i.np.sı hakkında evvele. k.ııpah ::ıu.f usulü 
ile yapalan müna y talip zuhur etmediğindeıı 2490 ayUı bnun biikiirulcri-

göre bu. evlerin İn§llSJ 23/6/940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle a~ 
eksiltmeye konulacaktır. 

/ -.- Yapbnlacak ev~ X No. lu kitTgiı tipte olup beherinin ke,U bedeli 
4 5 Lira 78 kuruş_tan cem an 52811 lira 56 kurııttur. 
w .3 - Bu. e.vlcr4cn. Oü~lıdaki 40 evin 10/7 /940 günil t 1 O da ve Sı
g~n~ıdak.i 26 evin aynı günde saat l S de ve Zcytiudağdaki 15 evin l 1 /7 /940 
gu~u saat 1 O do ve Dikili merkezindeki 30 evin aynı günde saat 1 S de ihale
lcn f zmir iskiin müdürlüğünde müte elt~il IComisyon tarafından yapılacakhr. 
"4 -:-- tstcklilerin yüzde 7.5 taa muvakkat tcıniııatlaziylc 2490 Bllyılı kanuna 

i~re ıcap eden vesikaları hamilen muayyen gün ve saatferde komisyon reisli· 
ğıne mÜracaatları. 

5 - işbu inşaata ait plan ve evrakı saire her gün lznsir iskan müdüslüğiinde 
a&iilcbilcceği il a. otu DUT. 25, 26, 2. S 238.5 (t 3 il) 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
alma kolllisyonandan : 

müdürlüğü satın 

Cinsi Azı 
Kilo 

Ço~u Muhammen F. 
Kilo Kuruş S. 

---
Muvakkat teminatı 

Lira Kuruş 

Birim:i nen k 15.000 22..0eO ıo 
:koyun eti 50 173 25 
Düna eti 3.500 4.000 45 oo 135 oo 

L200 1.400 35 00 36 75 

nafiiııe aykırı telakki edildiği takdirde 
Fı-ansız işçileriıı.in mesailer.ine nihayet 
vernıekLe patronların serbest olmadık
ları bildirilmiştir. Almanya aleyhinde 
hiç bir şey neşredilmiyccektir_ Radyo 
ve gazeteler Alınan mcnafiine aykırı hiç 
bir haber neşredemiyeceklerdir. Alınan 
askerl mahkemelerinde Fransız kanu
nu değı1. Alman lamunu tatbik edilecek,. 
tir. 

Petenin teslim olma siyasetiyle Fr:ın
sanm duçar olduğu felaketi halk yavn~ 
yavaş anlıyor. Nevyork Tnymis gazete
sinin Paris muhabirinden öğrendiğine 
göre Pnris halkı mütareke şeraitini an
cak geçen Çarşamba a~amı duymuş
tur. --.--Dün lstanbula şiddet-

li yağmur .Yağdı 
İstanbul l (Yeni A ır) - Bugtin 

(dün) öğleden sonra dolu ile karışık 
olarak çok şiddetli yağmur yağnuştır. 
Bu yüzden bir müddet şehrim.izde mü
nakalat durmuştur. Çukur yerleri sular 
kaplamış, Kasımpa dn, Lalelinin aşağı 
taraflarında ve Aksarayda bazı evl<!'l"in 
lındrum katları su ile dolmuştur. 

-*-Erzincan şehri 
yeniden yapd
mağa başlıyor -·-Erzincanm n ·· ıusu 
5186 kişiden ibaret 
Ankara 1 (Hiısusi) - Erzincan yeni 

cıehir planı üzc:rinde vali mütehassısla 
tetkiklerde bulunmuştur. Kwlayın 90 
pavyonluk mahallesiyle 100 yataklı has
tanenin, çarşının yerleri tesbit edilmiş
tir. l\Iuvakkat şehirde hükümet caddesi 
tamir edilmekte olup istasyon binasına 
kadnr uzatılacaktır. Burada yapılan 
muvakkat nüfus sayımına göre şehrin 
nüfusu 1400 zil dışarıdan gelenler ol
mak üzere 5186 kişidir. -x-

UL ARİSTANDAN 
Geçen i alyanlar. 
Sof:~ra. 1 (A.A) - Mısırdan gelen bir 

çok İtalyanlar dün Sofya garından gc
ı;erck İtnlynya gitmişlerdir: 

Cricinu istasyonunda Bulgaristan 
krali~i Johannanm hususi vagonu tre
ne bağlruımıştır. 

...................................................................................... . . . . 
! Devlet Demir Yollarından E . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Muhnıwnen bcdt>li 21656 lira olan Alpuilu ve Çerkez köyde birer su hazine 

ve su kulesi ile pompacl binası inşası işi h"1lpalı zarf usulilc eksiltmeye çıkanl
mısır. 

Münaknsa 10-7-940 Cm .tı guııu aat 11 de Sirkecide 9 uncu işletme bi-
ıuısında A.E. Komi yonu tarafından vaııılncaktır. 

İstekliler.in t.emimıt \'e kanuni vcsaıki ihtiva edecek kapalı zarflarını aynı gün 
saat ona kadar kumisyona vermeleri lazımdır. Sartnamclcr 108 l-uruş mukn-
bilinrle Sirkeci vezncsınden temin edilir. 25-27-29-2 2339 (1295) 

2 '6/940 tnrihinde münakıısası icra edileceği evvelce ilin edilmiş olan de
rince )imanı tahmil tahliye vinciyle miinakasa!1 mlibi zuhur etmediğinden bu 
defa clrar eksiltmeye konmuştur. 

11 amdiyettin ib ret ol.an ve 32907 lira 90 kuruş muhammen bedeli bu
lunan 226404 ton muluı.mmen manipül syon tonajlı derince limanı tahmil ve 
tahliye işi bir sene müddetle ve lmpalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

Her aıneliyeıün beber tona kaçar kuruşa yapılabileceği şartnameye merbut 
fint cetvelinde gösterilmiştir. 

Münakasa 23/7/940 tarih:ne rııstlıynn Salı günü saat 11 de Haydarpaşad 
Gar binası dahilinde birinci işletme komisyonu tarafından yapılacaktır. T a)ip 
!erin 2468 lira 9 kuru muvakkat teminat ile aynı gün saat 10 nn kadar komis
yon kalemine teklif mektuplanm vermeleri llızımdır. 

Bu İşe ait şartnameler Ankarad 2 nci i letme müdürlüğünde fzmirde 8 nci 
işletme müdürlüğünden Haydarpasada limıın nhhm ba"'müfettişliğinden parasız 
olarak alınır. 2. S, 11, 16 2436 ( 1353) 

-~~.::,..cuebei Has iye müdürlüğünden : 
mukayyet olan Mesudiye mahallesinin 1 nci korkonda 

vergi bon:andan dolayı tahsili emval k:anununa 
lduiundan 2 1 gün müddetle satılığa çıka

istanllııi i 
me fıornfsyonııno .. 
Cinsi A:.i.ı Çoğu Mu.Fi. 1'.tu 

Prasa 
Laba:ım 
Tme &k.la 
Ispanak 
Barbunya 
Ayşe fasalya 
Çalı fasaJ:ra 
Bamya 
Su:Jc tomat.es 

30000 
21.50tl 
8500 

80000 
9300 

31500 
3300 
2700 
3500 

Yer tomates 2ıson 
Sakız ka fxığı 205o.t 
Patlıcan 65200 
SCrıiiZ otu ll700" 
Dolmahk biber 7800 
Kereviz 4400 
Havuç 640() 
Panaır 2250 
Enginar adet 4000 
Karrubehar adetG.5 
Limon at 23000 

40000 
30000 
12000 
38600 
12000 
48000 
5000 
4400 
5250 

31500 
28000 
83000 
IGOOO 
11500 
6800 

10600 
3500 

· 7UOO 
9500 
~o 

5 • 
6) 
8 ) 
8 ) 
ıs ) 
1( ) 
13 ) 
20 )LlraKr. 
9 ~ 26 

&) 
8 ) 

16 ) 
s 1 

12 ) 
s} 
s ) 
4 ) 
8) 

15) 
3 ) 

yenlerin lzmir muhasebei hususiye 
2466 (1345) 

Elısilt· 

220 kurtış Kapalı 17/1194 çar
saat 15 

madcııt metalllrji ve dokuma sanayiinde Alınan propagandası, henüz hürriyet 

Bel ık 1 ı · ril ~-= b 1 havasını unutmrunış olan Belçikahlara. 
ç a ı ara IŞ ve ec .. ı:;u1.1. ve un arın Alınan endüstrisinde esir gıÖi çalışmak 

Alm.anyadan Belçikaya gıda mnddeleri, imkanını bir i.mtiya7. diye gôstermcğe 
giyecek ve gündeliklerinin üçte ikisini ~abalamakta.dır. 

Bugünden başlamak •• uzere 

Çi en o fiatleri yeni
de tes · t edildi 

·~------~--x~x--~~-------

1·optan fiatlere ton 
masrafları nakil 

Ankara 1 (Hususi) - 1ktısat vcknlc
tinin bir tebliğine göre endüstriyel ma
mulutın maliyet ve satış fiatlerinin kont
rol ve tcsbiti hakkındaki kanunun bi
rinci maddesinin hiikümete verdiğ sa
lllhiyetc binaen çimentoların toptan sa· 
tı • fiatleri fabrikalarda vesaiti nakliye 
ücreti dahil olduğu halde şu suretle tes
bit edilmiştir: 

baş ı na elli kuruş 
ilave edilebilecek 

ve 

A - Portland çimenUmı tonu 17 lf. 
ra, 

B - Çabuk sertleşen süper Portland 
çimentosu tonu 2 lira. 

2 Temmuzdan itibaren tatbik mevkl
iııe konulan ba fiat üzerinden tacirler 
azami ton başına elli kuruş ile belediye
lerin munyyen nnkil masraflarını il.be 
edebilirler. 

lstanhul Belediy i den: 
T ahı:nin tik 
bedeli teminat 

2210750 1658,07 Haseki. Cerrahpaşa. Beyoğlu. Zührevi h stahldar 
hastaneleriyle Zeynep Kamil doğnmevinin yılldt 
ihtiyacı için alınacak çiğ ve pastorize süt. 

16884.00 1266, 30 Haseki, Cerrahp şa Beyoğlu, Zührevi h tallklar 
hastaneleriyle Zeynep Kômil doğumevinin yıllık 
ihtiyacı için ahnacnk 83dc ve tercynğı. 

44775,00 3356, 13 Haselci, Cerrnhpa , Beyoğlu. Zührevi bnstnlıkl r 
hastaneleriyle Zeynep Kamil doğumcvinin ydlık 
ihtiyacı için alınacak beyaz karaman eti. 

15668.75 ( 190.16 Hıısdci, Ccmıhp ıı. Beyoğlu Zührevi h.astalıldar 
hastaneleriyle Zeynep Knmil doğumevinin yılltlc 
ihtiyacı için alınacak kuru erzıı,k. 

Tahra.in beddle.ri ile ilk teminat mikdan yukarıda yazıh mevadı gıdaiye 
ayn ayn abn almm k üzere kapruı znrf nsuliyle eksiltmeye konulm ur. 
Şartnameler zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülecektir. ihale 
9 /7 /940 Salı günü saat 15 de daimi encümende yapllacaktır. Taliplerin ilk 
teminat mekbnz veya mektuplan YC 940 yılına ait ticaret odası vesiloılariyle 
2490 numaralı kanunun tarifah çevresinde hazır)ayncaklnrı teklif mektuplannı 
ihale günü saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 

(5094) 26, 28, 2. 6 ( 1308) 
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Bol'!tov Ziraa m te i ü ·· ı ·· ·· den: 
Mektebimizde mevcut sekiz yaşında 15 7 santim irtifaında doru tonda yn

nm kaa arap bir baş at açık arttırma uretiy)c 3/7 /940 Çarşamba günü saat 
15 de satılacaktır. Taliplerin mez.kfır gün ve sıuı.Ue mektepte müteşekkil mü-
bayaat komisyonuna müracaatlan. 29. 2 2448 ( l 339) 

tZMlR tKtNCI lCRA MEMURLU
CUNDAN: 

İpotekli bir alacağın temini istifası 
için açık arttırnuı suretiyle paraya çev
rilmesine karar verilen lzmir Karşıyaka 
Bahriye mahallesinin Soğukkuyu cadde
sinde 2 ( eski 2 3 yeni numaral 
nun 42 paft.., l)Ç 

a .K:ılınan arttırmada satıı be
deli ._ , ~teyenin alacağına ruçhanı olan 
diğer alacaklıların hu gayri menkulle tew 
ımin edilmiş alacaklan mecmuundan faz
la çıkmak ve muhammen hymetinin 
yüzde 75 ıini tecaYÜz etmek şartiyle en 

ZA Yt 
Bölgemize bağlı 520 yılı Gökçen 

tnrmı kredi kooperatifi resmi mühriinü 
kaybetm~ old w ndan yenİ!lini yaptıra• 
cağuıcfu.n eSkisi · hükmü olmtı~ .. 
olunu~ 

• . K c ~uo~t Rees btnası 
TELEFON: un 

: Loııdra ve Uverpol hallan lçio 
: piyasanın ihtlyacıaa gÖl'e vapurla
: nma sefer vapacaklardı.r. ............................................ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . • • : W. F. HeJU1y Van Der : 

Zee ve şürekası E 
Daha fazla tafsilat içi11 ATATCIUC: 

caddesi H8 No. da W. F. Henry Van: 
Der Zec ve $sı. Vapur ac:entahktna: 
mii:racaat edilm i rica ohınur. E 

TELEFON: 2001/!008 : 
........................................... : 

tz.MtR t.KtNCt tCRA MEMURLU· 
CUNDAN: 

Vejetalin yağı 6000 8000 
.. ağı ~ • l:.200 LSOO 110 00 123. 75 
~ dilsiz. v körler mü.esscses.inin 1940 nuıü yılı .ihtiyacı olan JıJbnda ya. 

ı.ılı dort_ kalem erzak şartnamesi veçhile açıli ebiltnıe;ye kon~ur.. · 
80 ) 480 

~k arttaaaa ih.ale ~dile<:ektir. Bu. arltır· 
mada b~lc bir bedel elde edilemezse en 

1 
~k arttırana taahhüdü baki kalmak şar· 
tiyle artbrma 15 gün temdit edilerek 
20/8/940 tarihlne rastlıyan salı günü 
aynı saatte yine ruı;hanlı alacaklılann 
ınecmuu ile yÜzde 75 2ini tecavüz etmek 
prtiyle en çok arUırarun üzerine ihale 
edilecektir. Teltlif edilen bedel bu mik
tara baliğ olmazsa 2280 numaralı kanu-

Kapah 17/"l/940 çal'· na göre muamele yapllacakbr. 
samba saat 15.30 ı 2 - Artbrm.aya çıkarılan işbu gayri 

Gaz.et.eni:z:in 5 /6/940 tarih ve 10498 
sayılı nüsha da l 0/7 /940 ve ikinci 
olarak 25/7 /940 tarihlerinde sa.at 14 de 
ıatılaca~ı illin olunan gayri menkulün 
ıatıg saatleri saati ml.'sainio değişmesi 
münasebctiyll.' 14 den 15 olarak düzel
tilmiştir. 

r~ _ ıo yemmU% MOi Çarşamba ~ünü ~t 15 te Sıhhat ve içtimai. nwavew' ~üdmlüi:'il.Dde. ınilt.cşclcldl komisyonumuz huzurwıda yapılacağmdan istek
dabnl muvakkat teminat makbuzları. ile birlikte mezkUr komlsyon başkımlı~m

u unnıaian ilan ol mur. 25--2'1-1-4 2349 (1296) 

iyi su damacana 3000 3500 65 ) 170 63 • A~k 17/7/94G çar- menkulün arttırma şartnamesi 22-7-940 

Kırıple k~ 
mür {ton) 

1590 2175 1600 )2610 
samba saat 16 tarihinden itibaren icra dairesinde ker· 

174 kuruş Kapalı -19/7/940 cu- kesin görebilmesi için açik hulundunıla· 

Kesi im.iş odun 70 90 350 ) •d 

ma saat 15 cakbr. tlanda yazılı olanlardan faz.la 
malumat almak isteyenler 3989 numa

rapu. ue Kadastro mnıan rnildürlüğünden • <Ceki> 
1900 lund~uls:ı:~~: thtiJiııde ~ k~dktro hcy:tl~!nüı halen VUL üly:t b~ ~~(Ç':fJ) 2500 320 ) 802 50 

fa liı.•e.te a .. rmck üz sbanlcı a ld r~a azasını ~ ı ave edere~ buralarda da Man11al kömrü 43UOO 53000 4.50 ~ 
"' "':.""'" e,~ u unmu.ı. o ugu ııayri men&.ul ,ahipleri veya lak 11 

nncn malum olmak üzere keyfiyet ilanol'uour. 2480 ( 1 355 ) a a ı a .... Aı .ı 24!'">-00 33000 7 ) 
Saman 8000 10500 4 ) 247 R8 

• 

" 

Kap<ılı 19/7/940 Cu
ma saat 16 da 

Açık 19/7/940 Cu· 
. ----------- -- Kepek 8000 11500 5 ) 

V
. ~l'AN:8U~ BELEDİYESİNDEN : Sıhhi mücsst!sclerin 1940 mali yılmın hir kısım ihtiyaçları şartnameleri veç-
ilayet dahilınddô makadam ösder üzerine yapılacnlc katran kapl ma işi hile eksiltmeye konulmuştur. 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 1 - Eksiltme! r Çağaloğlunda Sıhhr.t ve İçtimai muavenet müdürlüğü bi-

sı·ı K~if bedeli 31 006 .lira.' e ilk tem.izaatı 2325 lira 5 O kuruştur. Mukavele ek- nasında kur.ulu komi~onda yapılacaktır. 
t~~ b ymdırok ışlen genel huausi ve fenni şartnameleri ve buna müte- 2 - Eksiltmelerin şekli gün ve saatleri muhammen fiafl<"ri nıu\-akkal temi-

ferrı dıger evrnk 156 kuru mukabilinde nnfuı mu""d·· ı··w·· d ri1 k. nat mikdarlan karşılannda gösterilmiştir. 
ıh 1 .. .. ur ugun en ve ece tır. • 3 K ·ı Jl ı k 

a .e 1 ~/ 7 (940 s?lı gunu saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. ' np:.ı ı zar:ı. a yapı aca eksitmeler için ihale saatinden bir saat evvel 
Talıplerın ılk temınat makbuz veya mektuplan, ihale tarihinde ır · . ıst.eklilerin teklifi havi ve ağzı mühürlü zarflarını makbuz mukabilinde 

e.vvd naha müdürlüğüne müracııntl. alacııldarı fenni ehliyet ve 9'40seyı}ı;;,...g~ı~ komisyona v nncleri lazımdır ..• Mektuplarda teklif olunnn füıtlerin 
ticaret od~ vesika! rı 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlıya- ~em yazı. hem ele rakamla yazıfınası kanuni mecburiyettir. 

lcla:ı teklıf mdctuplannı ihale ı::ünü sant ı 4 de kadar daimi encümene ver· 4 Istcltlilcr L<MO ~'llı Ticaret odası vcsikasivJc 2 t90 sayılı kanunda yazılı 
mclerı 1. 5. 9 , 13 2439 ( 

1352
} vesikatar- ve muvnkkı:ıt garnnU makbuz vc',;a bankn mektuplarını kapalı 

7.arflann içerisine koymaları lazı ndır ..• (5299) 2-G-11-16 (1358) 2438 

ralı doeya ile memuriyetimize muracnat 
edehüirler. 

3 - Arttırmaya iştirak için yukarda 
yazılı muhammen kıymetin yüde 75 
niabctinde pey veya milli bir bankanın 
teminat mekruhu tevdi edilmesi lazım
dır-

4 - ipotek sahibi al caklılarla diğer 
alakadarlann intifa sahiplerinin bu 
gnyri menkul üzerindeki haklarını 
huauaiyle faiz ~e mnSTafa dair olan id
dJalann.ı işbu ilan tarihinden itibaren 20 
giin içinde evrakı rnüsbiteleriyle birükte 
memuriyetimize bildirmderi icap eder. 

Aksi halde hakları tapu icilliyle sabit: 
olmadıkc;a satış bedelinin pavlaşmasın
dan hariç kalırlnr. 

5 - Göstmlen gunde rttırm yn i -
tirak edenler rttırma şartnamesini gör· 
miiş ve lüzumlu malüm tı almış ve bun· 

Key.Iiyct i.aslu1ıen ilan olunur. 

CİNS İNEK 
MERJ\ K LILARINA 

Rouıanyadan gelmiş balbüddem. 
Montofon cinsi taze buz.ağlı iki adet 
hıek satılı1.-ıu·. Tek olarak ta sablu .. 
Taliplerin Urlad& bakkal Remzi Kav
cuya mliraeaatleri.. 30-2 (1351) 

lan tamamen kabul etmi at ve itibar 
olwıur. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal ih le beddini ver
mezse ihale fetıh olunarak icra ve ms~ 
kanununun 133 çµncü maddesini.' göre 
muamele yapıl cağı ve gayri menkul ~ 
bu ilan ve gösterilen şerait daire.ı inde sa· 
trlacağı ilan olunur. 249 7 ( 1357) 
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~' Hitler ,, in planları altüst oldu 
•• gore A iman Tayyareleri 

Londra, 1 (Ö.R) - Besarabya \'C Bu
kovinanın hadisesiz i gal edildiği hak· 
kında Sovyet rad,·osu tarafından ,·uku 
bulan iddialara raimen cenubu şar\i 
Avnıpada gergin1ik artnuştır. Biikre e 
yaralılarla dolu trenlerin Be5arabyadan 
ı:-elmesi iki taraf arasında miisademelcr 
olduğunu göstermektedir. 

Bitlerin kurduğu planlar Besarabya iş· 
2aliyle altiist olmustur. Londrn, 1 (A.A) - Royter bildiriyor: -·-larda insanca hiç bir zayiat olmadıj:,11 gi- çıkınısbr. 

~'!! 

Son etler o kadar süratli ilerlemişler· 
dir ki. bir çok yerlerde çekilmekte olan 
Rumen kıtalannı geçmişlerdir. Hududu 
bayrak dikerek tahdide memur paraşüt 
Jutaları tayyarelerden indirilmi tir. Tu· 
na ahillerindc bu kıtalarla Rumenler 
ara ında bir müsademe olmuştur. 

Londra, 1 (Ö.R) - Her ne kadar Al
manlar ve İtalyanlar Besarabya mesele
sini halledilmiş gibi göstermek istemek
te ieseler de bu mesele arzularına göre 
inkisaf etmemektedir. Bir taraftan Ru· 
men Macar, diğer taraftan Sovyet Ru
men kıtaları arasında çarpışmalar kay· 
dedilm(!ktedir. 

Düşman tayyareler i bu sabah erkenden 
Galles m<'ınleketi üzerinden ve çok yük
sekten uçmuşlar, fakat dafi bataryalan 
<!leşiyle tardedilmişlerdir. Alman tay
yarelerinin Galles memleketi üzerine 
yaptığı mütevali sabah ziyaretlerinin bu 
besincisidir. 

İngilterenin cenubu garbL<;inde uzak
tan gelen infilak sesleri işitilmiştir .. İs
koçyanın şimali şaı-kisinde tayyare yan
gın bombalariyle bir mektep yıkılmış
tır. Hiç bir infüak bombası atılınamıs
tır. İki kişi hafif surette yaralanmıştı~. 
İngilterenin cen•Jbu garbisi üzerinde iki 
defo tayyare sesi işitilmiştir. Bomba at
madıkları zannedilmektedir. Tayyare 
dafi batar.va1arı işll~ıniştir. 

bi mühim hasarat ta yoktur. İskoçyanın 
şarkında bir şehre yangın bombalariyle 
hücum edilmiştir. Bir mektep tahrip 
edilmiş bir kişi de hafifçe yaralanmış
tır. Baska zayiat yoktur. 

ALMAN TAYYARE ZAYİATI 
Londra, 1 (Ö.R) - Dün öğleden son

ra İngiltereye taarruz eden 17 Alman 
tayyaresinden ancak beşi ciddi hasarata 
uğramadan kaçabilmiştir.. İngiliz avcı 
tayyareleri ve bataryaları diğerlerini ya 
düşürmüş, ya çok ağır zedelemiştir. 

Salı gecesi zarfmda Alınan tayyare 
kuvvetleri tarafından yapılan akınlar 
hakkında şu malfunat verilmektedir : 

Bunlar İngilterede çok yüksekten uç
muşlar ve ancak hedefleri üzerine ge
lince inerek İngilterenin cenubu garbi 
ve şimali şarki mıntakalarına tonlarca 
bombalar atmıslardır. Büyük çapta in· 
filak bombalariyle yangın bombalarının 
ekserisi tayyare meydanlarına ve ben
zin de-polarma isabet etmiştir.. Tehlike 
işareti her defasında 40 dakika sürmüş 
ve bir cok defa tekrar edilmiştir. İngiliz 
dafi tayyare bataryaları çok faaliyet 
göstermişse de Alman tayyarelerinin 
hepsi avdet etıniştir. Bu sabah ilk saat· 
lerde İngiliz tayyareleri Gal mıntakası 
üzerinde uçarak tayyare meydanlariyle 
benzin depolarını ve asken tesisatı 

Romanya tarafından bütün Sovyet 
taleplerinin kabulüne rağmen gösteriş 
mahiyetindeki bu kolların sebebi anla
sılamamıstır. 

Budapeşte yan resmi gazetesinin bil· 
dirdiğ-ine göre Ester şehrinin yakınında 
Rumen - Macar pı tarlan arasında cid
di çarpısmalar olmus ve iki taraftan 30 
kadar öfü \'e }'aralı bırakılmıştır. Yine 
bu gazeteye (Öre Rumen askerleri Ma· 
car hududu dahilindeki üç sivile ate~ 
açarak öliimünc sebebiyet vermişlerdir. 

ALMAN RESMi TEBLtCt 

Çemberlaym diyor ki: 
Londra, 1 (A.A) - Hava nezareti 

tebliğ ediyor : Dün gece zarfında düş
man tayyareleri üç ınıntakada laaletta
yin hüc~mlar yapmıştır. İngiltcrenin 
şarkında tayyare nıeydanlarma matuf 
olması lfl.zım gelen bir mikdar infiHl.k 
bombaları atılmıştır. Bulcsde. mıntaka-

Berlin, 1 (Ö.R) - Bugünkü Alman 
resmi tebliğine göre, geçen gece Alman 
tayyare k!Jvvetleri şarki İskoçya liman
larını ve lngilterenin ~rk ve garp sa
hillerini bombardıman etmiştir. Lil ci
varındaki Alman tayyare meydarı·ıa 
hücum etmek istiyen 9 İngiliz tayyare:si 
tardedilmiştir. Almanya üzerinde uçan 
İngiliz tayyareleri bazı hafif zayiata 
meydan vermiştir. 30 haziranda indiri
len düşman tayyarelerinin sayısı 18 e 

bombardıman etmişlerdir. Gal mıntaka· 
smda beş günden l:eri her gün Alman 
tayyareleri ziyaretler yaparak askeri te
sisatı tesirli bir şeldlde bombardıman 
etmektedir. 

"Nazilerin tehakkümünü kabul et
mektense ölmeyi tercih ederiz. ,, 

~)'!Ji...azx.~:ra .... lll .... !lll .. 1119Bl"9 ............. t'T'M"")l'.'Z./.YL.7.7,7J"ZZ7~7./J(7LZY/'/~././/7"...L7~~ 

~ " lngiltere Vadlerini Unutmadı '' 

~------~--~------~NWW* ... ------~---------------
Londra, 1 (Ö.R) - B. Çemberlayn 

radyoda bir nutuk söyliyerck demiştir 
ki: 

• - Almanların bu memleketi istila
ya kalkışacaklarına ihtimal verilebilirse 
de bövlc maceralı bir teşebbüsü püs
kürtmek için İngiltere hazırlanmıştır ve 
muazzam bir kuvvet ve iktidarı haizdir. 
ingiltcrcnin gilndeu güne büyüyen do
nanması Alman deniz kuvvetlerinin cok 
fevkindedir ve hava kuvvetleri de har
bi& bidayetinden daha büyük olup teç
ni:r.at. talim terbiye ve haleti ruhiye ba-

kımından düşman kuvvetlerinden çok 
üstündür. Büyük Britanyada bütün ta
rihte misli görülmemiş derecede büyük 
bir ordu var ve bu halen vatanı miida
faaya amadedir .• 

Alman propagandası servisleri tara
fından yayılan şayiaları tekzip eden e.s-
ki başvekil sözüne şu suretle devam et
miştir : 

" - Harp kabinesinin biitün az.ası 
kat'i bir surette tc..;riki mesai etmi~ler-
dir \'C tmnamcn hem fikirdirler.. Ara
mızda a.yrılık oldui!una znhip olanlar, 

Alman propaganda haberlerini din1iyen
lcrdir. Her hangi bir sulh müzakeresini 
kabule hazır olduğumuzu zannedenler 
ise Naziler lehinde çalısıyorlar.. Nazi 
tahakkiimiinii kuracak bir sulh yerine 
baştan haşa harabe haline girmeği tercih 
eden sa~lam, \'e yekvücut bir milletiz .. 
Hfüriyeti ve medeniyeti müdafaa için 
yalnız kalmış bulunuyoruz. Fakat bu 
milletin kadını ve erkeği nasıl mazide 
diismanı kat'i hezimete uğratmı sa şim· 
di de ayni şekilde dii!imanı mağlup et
mek için kendimize ~üvenmemiz lazım 
geldiğini anlamış bulunuyoruz .. • 

Rumen - Macar hududunda çarpışma 
~-~-------~~-~...wıw*~~--~------~~----~ 

NWW*ltN.,_,.. ........ ~--~~~~~~ 

"Bütün cihanın ayni noktada bir-
leşen azim ve iradesi karşısında 

Naziler ortadan kalkacaktır ,, 
--~~~~~~~~~-~*ltN.,_,..~--~~--~-----~-

Londra, 1 (Ö.R) - İngiltere bu harp sonunda bütün iktısadi ihya, s:tdece yıkılan yerlerin inşasını değil, is-
milletforin hürıivet ve refahını iade etmek azim ve kara- tihsal5tın adilane bir şekilde tevziini ihtiva edecektir .. 
rıw muhafaza ediyor. •Taymis» ıtazetesi harp vaziyetin- İmtiyazların muhafazası yeni nizama kat'iyen esas teşkil 
deki 5\if.unetten istifade ederek lngilterenin hedeflerini etmiyecektir. 
bir daha tasrih ediyor : •Mancester Gunrdiyan» gazetesi diyor ki : Naziler, biz-

İn~ilteıe ki.içük mi11etlerc yardım vadini hiç bir za- zat kendilerinin tevlit ettikleri kinleri İngiltereye çevir
man unuhnıyacak ve adalete müstenit bir sulh hususun· mek istiyurlar. Çünkü onların tahavyül ettikleri esaret 
da ısrar edecektir. sulhuna engel olan yalmz İnıülteı·edir. Bütün milletler 

Yeni Avrupa nizamında daha sıkı bir iktısadi birlik İngilterenfo müc:ıdelesinc esas teşkil eden davanın kend; 
ihtiyacı vardır. Yeni nizam eski bağları tahrip etmek de- davaları olduğunu anlıyacak ve bütün cihanın b;~·_!_. • 

- RASTARAFI 1 tNCİ SAHİFEDE -
Moskova. 1 (A.A) - Tas Ajansı 

bi}dinyor~ 

Karadenizde Rumen kara auJarmda 
mayn dolayısiyle aeyrüseferin tehlikeli 

!aştırmak için Rumen makamatı Sovyet 
kumandanlariyle teması muhafaza et
mektedir. 

ğil, yenilerini ihda'i eylemek gavesini takip edecektir. aı.im ve idaresi Jrnrsısmda Na1Jler ortadan~ k;ı)l. ms~ 
~!Palmll ... ~~/./.Y/~-?i~R.iiiiiıı~!iiiiii~!fl!.l·liiiıiiıiisıiıiııııiiiiiiııiiiııiiıiiıiıiiıiiiiııiiıııiiiiiıiiıiiiıııliiiıı~=.:.._;_ ________ __ 

Şimali Bukovinada Sovyet kıtaları va
zifelerini bitirmişler ve Romanya ile te-
11is edilen hududa varmışlardır. 

Besarnbyada Sovyet kıtaatı yeni Ro
manya hududuna yani Tuna ve Pruta 
doğru ilerlemelerini ikmnl etmektedir
ler. jassy şehri karşısında ve Prulun eol 
11ahilinde bulunan Ungeny şimendüfcr 
istasyonu motörize cüzütamlar tarafından 
işgal edilmiştir. Tanklar ve motörize 
piyade kuvvetleri Tuna ve Prut üzerin
de bulunan Kagoul şehrine girmişlerdir. 

Tuna Üzerinde lsmailiye şehri parl\ŞU· 
tiİt cüzütamlar tarafından işgal edilmiş
tir. Sovyct kıtaabnın hareketi her arafta 
intizamla ve hadisesiz olarak devam et-

r. 
Londra. J ( ö.R) - A11..crisan mu

harrirleri tarafından bildirildiğine naza· 
ran Sovyet tayyareleri kara kuvvetlerinin 
ilerisinde uçarak yeni hududu bayraklar
la tesbit edecek olan paraşüt müfrezeleri 
irdirmektedir. 

Rumen tebliği bazı çarpışmalar vuku 
bulduğunu kaydetmektedir. Sovyet kı
taatı bazı noktalarda yeni hududu geçe
rek geri çekilen Rumen kuvvetlerine ye
tqm~tir. 

olduğu ilim edilmiştir. 
Sovyetlere devredilen araziden Ru

men mütecilcri evlerini terkederek göç 
halindedir. Besarabyada yaşıyan Alman 
ekallivetinin çoğu da göç eden kafilelere 
dahildir. 

T AHLiYE VE MUHACERET 
tŞLERt 
Bükreş, 1 (AA) - Rador Ajansı 

bildiriyor: 
Dahiliye nezaretinin neşrettiği bir teb

liğ: Besarabya ve Bukovinanın tahliye 
ameliye3İnin evvelce tesbit edilmiş olan 
plan dairesinde devam etmekte olduğu
nu bildirmektedir. 

Dün motörlü vasıtalarla yapılan nak
liyattan maada Moldavyadan 80 tren 
gelmiştir. Besarabya ve Bukovinadaki 
bütün makamat ve memurin Moldavya
ya nakledilmiştir. Her yerde yardım ko
miteleri teşkil edilmi~ ve mülteci1cre 

hakmak için lazım gelen tebdırler ittihaz 
edilmiştir. Besarabyanın cenup kısmının 
tahliyesi; tren, vapur ve mnvunalarla de
vam etmekte olduğu gibi şimal kısmının 
tahliyesi de mevcut her türlü vesaitle ic
ra edilmektedir. Reni ve Ungheni dc
miryolu istasyonlarında tahliyeyi kolay-

1s~·~·y~i·Iş·ğ·~ii'~i'~··A1~·;~:1 
lara yaptığı zarar 

~~~~~~~~~x~x·~~~---------~~ 

Alman makamları endişede • Almanlar bir za· 
hire ambarı kaybetmiş oldu ·Macar ve Bulgar· 

tar Romanyaya saldırırsa? .. 
I..ondra, 1 (Ö.R) - Alınan matbu- tasrih edilmişti. Almanyanın in~i1-?-

ntı Sovvctlcrin Rumen ara7jsine gir- rma uygun olan Baltık devletlermın 
mcsi ıu=.kkınıfa sükuneti elan muha· istilasının tersine olarak Tuna hfıdi-
faza etmektedir. Fakat İ!)viçre kayna· ~eleri hakiki bir sürpr!z ~lı:1uşt"!' .. 

Muhtelif çeteler tarafından çıkarılan 
hadiııelerle yapılmakta olan sabotajlara 
nihayet verilmiştir. Besarabyalı olup da 
memleket dahilinde bulunan bütiin ame
leye Be~arabyaya geçmek üzere dahiliye 
nezaretince vesika verilmesine karar ve
rilmiştir. Bütün memle1;et dahilinde de
rin bir intizam mevcuttur. Memleketin 
diğer mıntakalarında tahliyeler yapıl
dığına dair çıkan bazı §ayialara karşı 
efkarı umumiyenin nazarı dikkati celbe
dilmektedir. 

Sofya, 1 (AA) - Sofyadan alınan 
telgraflara nazaran Besarabya ve şimali 
Bukovinanın tahliyesi; şimend erler, 
gemiler ve kayıklarla yapılmak 1 

Terkedilen mıntakalardaki Rumen -· 
murları Moldavyada topla..moışlardır. 
Moldavyaya muhacirJ .. ,.Ja Jolu tr~nler de 

gel ·~ANYADA tÇTtMALAR 
Er deş, 1 (AA) - cStefani> 
Erkanı harbiye dün yeniden bazı ih

tiyatları silah altına davet etmiştir. Ru
men Parlamentosunun bugün yapması 
takarrür eden içtimaı Çarşambaya bıra
kılmıştır. Ayan ve mebusan meclislerinin 
hariciye encümenleri bugün toplanacak
tır. Bu toplantılar esnasında hiikümet 
Besarabya ve şimali Bukovinanın terkini 
intaç eden vaziyet hakkında izahat vere
cektir. 

Diğer cihetten neşredilen bir resmi 
tebliğde Besarabyanın tahliyesinin prog· 
ram mucibince Pazar gÜnÜ de devam et· 
tiği bildirilmektedir. 

Bazı mahallerde Sovyet kuvvetlerinin 
seri \DlSurlan tahliye için tesbit edilen 
müddeti tacil ederek ric'at etmekte olan 
Rum-en kıtalannı geride bırakmışlardır. 

Rumen kıtaları gerilemeğe devam et
mektedirler. Tahliye işleri 3 Temmuzda 
öğle üzeri nihayet bulacaktır. 

Besarabya ve Bukovinadan hareket 
eden binlerce mülteci Bükreşe gelmekte
dir. 

ibndnn alınan haberlere nazaran rcs- Almanya doğuda vazıyetını ısl~ 
mi Alımın makamları Sovyct hareke- edinciyc kadar yeni haritanı~ tcs_hıt: 
tinden fozlasiylc endişededir. edilmemesi hakkındaki pro1elcrıne: 

SEFERBERI.;tK 'DEVAM EDlYOR 
Bükreıı. 1 (A.A) - Rador Ajansı 

bildiriyor: 
Seferberlik sükunet içinde ve faaliyet-• Bir Ç{lk Amerikan gazeteleri mu- ağır bir darbe yemiştir. • 

E ha birleri SO\ lctlerin Eesarab;\-·ayı is- R0:\'1ANYA. BULGARLAR 
E :!UIİ neticesinde Almnnyanın büyiik VE .MACA~!.AR . . . 
• zirai ıncmhaları Jrnybetmis olduğunu Londra. 1 (0.R) - lnı,::ılız ,gaz.ete-
: ka,dcdi~orlar. Almanya bu memle- leri Romanva hadiselerini yakından 
: kete mühim mikdarda but.day ve yağ takip ile bcrab,·r uzun mütalaa yü-

SON DAKİKA 
•••••••••••• 

Amerika lngilizlere 
pek yakında (9512) 
tay yare verecektir 

Londra, 1 (Ö.R) - Londra radyosu
nun Lc;rarla bildirdiği bir habere gQ,. • 
Amerika çok yakın bir zamanda İr~te
ı·eye 9512 tayyare vereceJ...ı.. • .. ----ilmonl.ıraan gayri 

askeri iki adayı 
işgal ettiler 

Londra, 1 (ö.R) - Gernezey ve 
Gerzcy adaları Alınan hava kuvvetleri 
tarafından istila edilmiştir. Bu iki ada
cık tamamen ve çoktan beri askeri kuv
vetl~rden tecrid edilmiş, buna rağmen 
son günlerde Alman tayyareleri tarafın
dan mütemadiyen bombalanmıştır. 

- --*-
Bir İtalyan gemisi battı 

Londra, 1 (Ö.R) - Romadan resmen 
bildirildiğine göre İtalyanın 1000 tonluk 
Espiro gemisi batmıştır. 

bir milletin korkmıyacağı bir hakikat ol
duğunu biliyoruz. lki gündür millet sev
gili iki vilayetinin yasını tutmakta ve mil
li idealimizin harabeleri üzerine gözyaş
ları dökmektedir. 

Tehlike karşısında yalnız bulunmak
tayız. Fakat birlik sayesinde buna ka11ı 
koymayı bileceğiz. 

Bugün bütün gayretlerimizi mülteci
lere sarfediyoruz. Fakat bu i~in tamir 
edileceği hakkında ümidimizi kırmıyo
ruz. Zira adalet galip gelecektir. 

Sair bütün ll'azete1er buna benzer ya
zılar yazmakta ve milleti ananevi hassa
larına ve tam olarak kalmış olan ordu 
ile etraflarında bütün milletin toplanmış 
olduğu kral ve mü avirlerinin garanti et· 
mekte olduğu istikbale emniyet göster
mesi için teşvik etmektedirler. 

YAHUDiLER SOVYETLERi 
tsTiYOR 

Hav~ çarpışmalarında 
·~~~~---~x*x----~--------~ 

sırçok sanayi şehirleri bombalan 
dı ve 17 Alman tayyaresi düştü 

~---~----x*x:~-------~ 
Londra ı (Ö.R) - tngiltere sahilleri pışması esnasında 17 meser şmit Almaıı 

gece yar;sından sonra (dün gece) Al- tayya:esi düşürü~n~tü:'. lngil~l~rder. 
man tayyarC'leri tarafındarı _1 eniden zi- tek hır tayyare bıle ındirilen:emıştır. 
yaret ed~tir. ~~erikan Nev~~rk Taymıs gazetesi, 
Yapılan bombardıman neticesinde ls- lngılız tayyarelerının Almanların s_anayt 

koçyada 6 ölü, 16 yaralı vardır. İngiliz şehirlerine mütev~~ih olan bu h~~um
tayyareleri Alman tayyarelerine faik !arla harp dehşetın1 Almanlara goster
vaziyettedirler. Fl'ansa arazlc;i üzerinde meğe muvaffak olduklarını yazmnkta
bugün (dün) vuku bulan bir hava çar- dır. 

Fransız denizcilerine bir hitap 
~~---~~~x*x~~~------

Müttefik limanlarına gi
diniz, Almanlarla müca

deleye devam ediniz 
~-------------~*x---~------~ 

L ondra 1 (ö.R) - General Dogol'un Müttefik 1imanlara iltica ediniz. 
karargahından tebliğ olunuyor: Derhal Almanlara kaqı mücadeleye 

«Bütün hür Fransanın serbest hava • • • • •. 1 k · 
d niz kuvvetleri Vis amiral Müzöl- gırııınız. Fransa mustem e e ımpa• 

ve e ' •f •. •f ed yenin emrine itaat etsin.> ratorluğunun vazı esını ı a ece. 
General Müzölye de hür F.ransız Ii1o- ğinden eminim. Verdiğim emrin 

suna şu hitabede bulunmuştur: ı . . .. · 1 
«-- Vaziyet vahimdir. Tarihi siz , mesuliyetını tamamen uzenme a ı-

yazıyorsunuz. Fransa ölmemİ§tİr. nm. YBJ8sın Fransa.» 

S çıkarılan çekirdek ,.e tol~umlar sipa- riitmi:yorlar. Baıı gazeteler diyorlar 
ri etmi ti .. $imdi hu mahsulleri So\'- ki : Romanya Sovyetlere k:ır ·ı dur-
Yetlcrin nlacal!ı muhtemeldir.. Soya madı~·sa bundan Macaristan \'e Bul-
fasuh ası eknwk icin Almanlar Bcsn- ~aristaııa karsı dn ayni suretle hare-. 
rabyada bir rok nrazi kiralamı lardı. ket edeeeği man:ısı cıkanlamaz. Ro-

lerine devam etmekte olan muhtelif !ler
visleri ihlal etmeksizin devam eylemek
tedir. Çok kederi bulunan halk kraliyete 
ve hükümetine emniyet hissiyle bağlı ola 
rak vc:kayii takip etmektedir. 

Matbuat aynı haleti ruhiycyi arzet
ınektedir. cRumania gazetesi> neden 
azaldık, fakat daha zayıf dcyilin has
lığı ile yazdığı bir başmakalede şunları 
tebarüz ettirmektedir : Bunların mnh ullerini de ka~·betmi~ manya hu memleketlere karsı Bal-

bulunuyorlar.. kan paktını ileriye sürmek hakkını 
Bern, 1 (Ö.R) - N'oyst Zuriher da muhafaza etmektedir. 

Çaytung yazı\ or : Besarabya ve Bu- Di~er tarafta'l Almanya. İngiliz 
ko\'inanın SovyP.t Rusya tarafından adalarına karşı bir istila politikası 
ilhakı Berlinde rahatsızlığı mucip ol- takip ile mesgul olduğundan Balk.an-

Bütün kuvvetlerimizi diğer cepheler 
için aaklamak üzere bir cephe temin et
tik. Bazı radyo postalarının seslerini en· 
d~esiı: din!edik. Kendilerine de aynı 
tanda cevap venniyeceğiz. 

Bükreş. 1 (A.A) - Dahiliye nenı 
reli tarafından neşredilen bir tebliğde 
binlerce Rumen yahudisinin Sovyet kı
talannın işgali altında bulunan mıntaka
lara nakledimek arzusunu izhar ettikleri 
bildirilmektedir. Daha şimdiden 7, 600 
yahudi Prut nehrini geçerekBesarabyaya 
girmiş ve 200 yahudi Sovyet arazisinde 
kain Reniye gelmiştir. 

Londra. 1 (Ö.R) - Besarabya istilası 
hakkında buraya gelen haberlere göre 
Reni şehrinin işg&li Sovyet parqütçil 

Japonyanın Hindiçinide 
ve Felemenk Hindista

nın da gözü yokmuş 
Tokyo 1 (A.A) - cRoyter> 
Japon hariciye nezaretinin sözcüsü gazeteciler toplanlısı!1'da,. ~d!'" ve ç~

cukların Hong _ Kong'tan tahliye edilerek Singapura. nakledılmelerının sebeb1-
ni anlıyamadığını bildirmiş ve hariciye nazırı B. Arıtanın 15 Nisanda yapt~~· 
be anata tevfikan Japonyanın şarki Hollanda Hindistanın~a. ve Fran. ız. Hınmustur. Balkanlarda Sovyet - Alman lardaki hadis~lcr karŞJsmda ister iste-

menfaat uun4Jcaları Sovyet - Alınan meı. seyırci kalm~kla jJctifa etmekte-
Oniversul gazetesi, cDram karşısında-. 

baş1ıkb makalesinde şöyle yazıyor: 
A 

di:iıslsinde statükoyu muhafaza etmek istediğiııi ilave etroJıtir. 


