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imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 
Başmuharrir ve umumi neşriyat mUdlirU: 

Mo. 10526 Kırk Beşinci Yıl FIA.'l.'f (5) KURUŞTUR 3 Temmuz Çarşamba 1940 1 
HAKKIOCAKOöLU - ABONE ŞERAiT i 

UEV AM MUDDETt Türkiye ıçın Hariç içlıı 
Senelik ... __ 1400 2900 
Altı aylık ..... _ 750 1650 
GUnU geçmiş nüshalar { 25 ) kuruştur. 

L TELEFON: 2697 

• Mısırın Pamuk mahsulü 

Kahire, 2 (A.A) - Gelecek pamuk rekoltesi
nin tan'amının satışı üzerinde İngiliz ve Mısı:r 
hükümetleri arasında müzakereler cereyan et
mekte oldu~ zannedilmektedir. Mahsul, Do
minyonl .. r arası11da tevzi <'dilecektir. 

____ _J 
n:m münclerecntınclan gazetemız mesuliyet kabul etmez Ciimhuriyetin 1ıe Ciim1ıuriyet eserini71 be7•çis1, .,abahlan çıkar slyasi aazetediT YENi ASIR matbaasında basılmıştır 

oman a gar 
lngiltereye Alman hücumu yakın görülüyor 

~----~---------~-~~-------------·~~------

(( Taymis ,, diyor ki: ilk düşüncemiz 
lngilterenin istilasına mukavemet 

etmek ve düşmanı mağlU.p eylemektir 
-------
silah kullanmağa alıftırılması isteniliyor 

ettikleri adacıklar mühim ıni değil mi? 
Her lngilizin 
Almanların işgal 

an ya 
met• ~aranti e 

feragat etti 
--*-

itanyan gaze e erine 
göre bunun 
manası ne im-,..? --· Roma, 2 (Ö.R) - İtalvan gazeteleri, 

Rumt•n hariciye nazırının Roınnnyanın 
lngiliz ''e Fransız l~arantisinden sureti 
resmiye<le feragatini belirttiğini ve ~u 
beyanatın, Balkanların bu kısmında ln
giliz niifuzuııun zaafa uğradığına delil 
olduğunu yazıyorlar. Ayni gazcl~lerin 
neşriyatına bakılırsa yeni Rumen harici 
liivaseti bilhassa büyük konısulariyle 1 
kuvvetli dostluk münasebetleri tesisine 

1 
matuf bulunacaktır. 

Balkanlar 
--·--

~irbirine zıd ilıi 
rneiil:!Gt lıutbu 
arasında ••. ·-ŞEVKET BİLGİN 
Bcsarabya \'e şimali Bukovinanın Kı

:ulordu tnra[ından j gali iizerine dünya 
ınathmıtında Sovyetlerle Almanyanın 
münasebatı etrafmda yeniden bir çok 
tahminler ynpıldı~nı görmekteyiz. Bu 
İşgal hadi esinin cenubu şarki Avrupa-
)'a ait Alman plfınlarını altüst ettiğini 
iddia edenlere göre Sovyet Rusyanın 
bugünkii tcmnyiiliıtı Almanyayı düşün
dii nncktedir. 

Bunlar demcl. isth orlar ki Kremlin 
A\ rupada kat'i bir Alman uıferini hiç 
bir zam:m arzu etmemiştir. Yalnız Al
ınanyanın hnrı>te devam etmesini ,.e 
onunla birlikte hütiin Anupnnın yıp

l'anarnk 7.afıfa diisnıesini istemi:tir. Bu
gün Almanyn askerlik bakımından <'n 
kudretli rakibi olnn Fransayı ) ere ser
nıiştir. Auupada Smyet Rusyadan baş
ka kar ısında aınnıctli askeri bir rakip 
yoktur. Şu halde y:ırın Alman istila pla
nının )eniden arka dönmiyecefnden 
lJkran) a) ı. Kafkas hudutlarına kadar 
biitün Karadeniz sahillerini ele geçir
ınek isteıniyecef!inden So\iyctlcr emin 
olamazlar. Ilımdan dolayıdır ki Sovyet 
Rusya Almanyanııı ~arpte me gul bu
lunduiıı bir sırada her bakımdan ken
di mevkiini ktı\\ellcndinneğe ehemmi
yet \'emıi tir. 

Bu dii iince bir bakımdan belki isa
betlidir .. I'ikriınizct• So,•yet politikası 
Yalnız SovHtlt•rin menfaatlerini düsü
nen bir po.litikaJır. Bu itibarla Alman
ya ile tesis etıni olduğu dostlukta de
vamlılık So\•,·et menfaatleri için de 

gıltereyi ve Almanlnn taam zu için 
bir iis tc§kil edec k olan Fransız 

sahillerini gösterir harita 

Londrn, (Ü.it) - Tay:mis gazetesine 
ı;:iire Bnlknnlarda zuhur eden hadiseler 
Alnıan:rnnm ııek yakın bir istikbalde 
İngilteı·e~e hücmn etme ine mimi ol
mıyacaktır. .Romımya hadiselerinden 
ııikbinli~e kaıulm::ınak iktiza ettiği hak
kında Taymis tarn{mdan ileriye sürülen 
fikre dij!er gazctclcı de iştirak etmekte
dir .. Taymis diyor ki : 

•Fran~anın yıkılmasının sebebiyet 
verdiği karı.şıklık yatışmamıştır. 

Bal'·nnlardaki Sovyet inisyativi Al
manyanın menafii lehine değildir. Sov
} etler taleplerini arttırarak şimali Dob
rice kanallarını elde etmek bierlerse 
bu biisbütüıı Alman menfaatlerine aykı
rı olacaktır. Diğer tnraft""' Almanya 
İngiltercyc karşı ezici bir darbe indir
mek fikrinde ise Balkan hareketlerine 
ehemmiyet ,·ermiyor demektir. Bize ge
lince uzak ,·e yakın istikbal projelerini 
~i>zden ka('ırm~malıyız. İlk düşüncemiz 
İn~iltcrcnin her hangi bir surette isti
lasına mukavemet ederek düşmanı 
mağli'ıp etmektir.• 
ESKİ İNGtLlZ HARBİYE NAZiRi 
NE DİYOR'.' 
Londra, 2 (A.A) -Royter: Eski har

biye nazırı B. Horc Belislıa intihap da
iresinde dün akşam verdiği bir nutukta 
demistir ki : 

" - :Fmnsuı imparatorluğu üzerine 
çöken (elllket dersinden İngiltere istifa

- SONU Z lNCİ SAHİFEDE -

A frikado lngiliz l talyan harbi 
----------------x*x~--------------~ 

lngiliz tayyareleri "Gon
dar ,, ı bonı.baladı 

-----------x*x----------
Trablusta Araplar Italyanl 

öldürmeğe başladılar 
--~-----x*x--~------

Londra 2 (ö.R) - Kahirc<le neşredi- NETtCEStZ lTALYAN 
len bir İngiliz tebliğine nazaran !ngiliz T AARRZULAIU 

Jri 

ta~ yarelcri Habeşistanda Gondar mev- Nairobi 2 (A.A) - Dün akşam ne;j
kiine miihim taarruzlarda bulunarak redil~n bir tebliğe nazaran Habe'j hud11-
yerde bulunan bombardıman tayynrele- dunda İngiliz Noyalisi dün iki defd lıü
rinclen birini yakmış ve beşini ağır ha- cuma maruz kalmıştır. Fakat her kisi 
sarnta uğratmışlardır. Hangarlar ve ci- de durdurulmuştur. Birinci hücumdan 
var binalarda da yangınlar çıkarılm1ş- evvel şiddetli bir bombardıman ve topçu 
tır. - SONU 2 inci SAYFADA -

Rumen - Bulgar ve Ru
men - Macar hudutların
da bazı hidiselernıi oldu? 

ınümkiindiir. Bu menfaatlerin hangi gii- Sof ya, ı 
ne k dar Almanya ile beraber ,·iirii}·e- diriyor: 

---..;._..---------x*x--------------
(AA) - Bulgar Ajansı bil- ezcümle aşağıdaki ciheti tesbit etmiş-

cej!i. imdiden ~estiri~e"!ez. . Dün gece Bulgar - Rumen hududunda 
Hıç hekl~nmıyen hır anda S?vy~t-A~- vukun gelmiş olan hadise hakkında bir 

ınan dostluı..'U nasıl muazzam hır surprız b A' d·~· ı f ·ı 1. 
t k'l t • h .. d l • d' l . ya ancı J8n!lın ver ıgı te gra ı e a a-
eş 1 e mı e U;!ıın c uı ıse crın :tY- kada olaraL. Blılgnr •sker·ı makamları 
' d k ti' " ' 1 snklam r "' .. nı crecc uvve ı urprız er ış 

o1ın::ısı miimkiindür. Almanya Anupa· 
dn yeni bir nizam kurmak arzusund: -
dır. Bu 'eni nizanı hiç üphe cd:lcmez 
ki Alman tahnf,kiimünii yerleştirmek is
tiycn bir nizam olacaktır. Bu baknııdan 
Almanya Anuı>a h5kimiyetini hiç ,bir 
'hlemleketle pa) hsmak niyetinde değil
dir. Böyle bir ııolitikanın ergeç Sovyet 
nıenfaatleriyle tesadi.iın etmesi gayri ka
bili içtinap olacaktır. Bilhassa bu men
faatler :rakın şarkta daha şiddetle çar· 
Pışacaklardır. Besııı abyanm i galinden 
sonrn Sov) et Rusynnın nyni z{lmanda 
bir Balkan devleti olduğunu "ö;\·liyen 
Sovyet hariciye komiseri B. Molotof hiç 
şllphe edilmez ki cenubu sarki Avrupn
da Sovyctlerin biil·iik menfaatlere sa
hip olduğ'umı anlahnnk istemiştir.. Ar- 1 
navutluğa ayak bastığı gıinden beri 
~'nlya da ayni iddiıının pe indedir .. Al-

lerdir: 
Saat 22 ye doğru karakollan önünde 

gayri tabii bir hal müşahade eden bir 
Bulgar karakolu askerleri bir b eyaz hava 

- SONU 2 İNCİ '\AIIİI":t::J)F. -

'1nyaya gelince o henüz son söziinii 
.. !cmcmiştir. l\tnamafilı Alınnn politi
mın Balkmılardııki değişikliği bariz J 

'\ONU 2 iNCi SAHiFEUE - Bulgar ordtısımdan bir göriinü_ş ııe Bulgar erkdnıhcrbiye reisi 

iden f erağat etti 
Sovyet işgali dün tamamlandı 

-*-
Sovyet - Rumen şefleri 
ihtilifları hallettiler 

donanması Rumen sahillerinde - Alman· Sovyet 
lara verilecek malzemeyi de aldılar 

Moskova 2 (A.A) - cRoyter> 
Tas ajansının verdiği haberlere naza

ran Besarnbya \'e Bukovinnnm işgali 
bu sabnh tamnmlanmıştır. 

1HT1L.AF KALMADI 
Bükreş 2 (Ö.R) - Romanya genel 

kurmayının neşrettigi tebliğde bildirdi
ğine göre bazı Sovyet cüzütamlarının 
acele yürüyüşleri yüzünden bazı yerler
de baş gôsteren hadiseler iki taraf as
keri şeflerinin müzakereleri netice:;;in
de memnuniyetbahş c:urette halledilmiş
tir. 

TUNA VE PRUTI'A 
Londra 2 (Ö.R) - Sovyet k1tantı Tu

na üzerine varmıslnrdır. Moskovaclan 
gelen haberlere göre Besarabyayı işgal 
eden Sovyet kıtaları Prut nehri üzerin
de ve Tuna sahilinde birleşmişler ve 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE - Macarların istedikleri Transifranyada Sinaya şatosu 

Suriyenin 
vaziyeti 

Amerikanın büyük hazırlıkları 
~---------x~x·-----------

y eniden on beş bin harp 
-·--in gilterenin verdiği tayyaresi yapılıyor 

' karar ve Türkiye _,._ 
Ira k ta Surlyenin 
mukadderatiy le 
alakadar •• 

Bütün ordu motörlü kuvvet haline getirilecek 
/ngilizlerin aldığı malzeme 

Londra, 2 (ö.R) - İngiliz mahfilleri 
Suriyenin Fransadan b~ka bir devlet ta
rafından işgaline lnzilterenin müsaade 
etrnİyeceği hakkındaki deklinuyonun 

Tiirkıyenin hattı hareketini arttırdığını 
ve Türk.iyenin de Suriyede Fransadan 
başka diğer yabancı bir devletin huzu
runa müsaade etmiyeceğini kaydediyor
lar. 

Bu mahfillerin fikrince lngiltere mü
dahaleye mecbur kalırsa bu müdahale
nin hedefi Suriye} i Fransız n-.andası al
-tındaki v ,ziyctinde muhafaza etmek 
~h 1 ... · .::. Irak hükümeti de bu meseleye 
alakadar olmnktndır. 

Ankaradan gelmekte olan Irak hari
ciye nazırı General Nuri Essaid Şama 
muvasalat etmiftir. Ankaradaki mi.7 

kerelerinin SuriYl' \'e Liibnanın m -
takbel statibü mc~lcsiyle alakadar ol
duğu tahmin edilmektedir. Mihver dev-
letlerinin herhangi bir hareket teşebbüs 
leri halinde ittihaz edilecek vaziyet Irak 
hükümetini alakadar etmektedir. Gene
ral Nuri Esaaid Şamda İngiltere, Türki
ye ve Irak konsoloslariyle görlqmüı
tür. 

Keza eski Suriye başvekili ile ve meb
usan rei!<i ve diğer ~ahıslarla da müla
katlarda bulunmuştur. 

Vaşington, 2 (Ö.R) - Gazetcl<'rin 
verdikleri mevsuk haberlere göre Ame
rika ciimhurreisi Ruzvct Amerika or
dusumm tamamen motörize edilmesi 
için çok &7.ametli bir tahsisat layihası 
hazırlnmı:)tıl". 

Amerika büyük erkfınıharbiyesi bu 
maksatla faaliyete geçmiş bulunmakta
dır. Önümüzdeki ilk allı ay içinde Ame
rika fabrikalarının bin1crce tank imal 
ve teslim etmefori için tedbirler alınmış
tır .. Amerika hava kuV\·etleri yeni imal 
edilecek 15 bin harp tayyaresiyle tak
viye <'dilccektir. 

Va~ington, 2 (A.A) - D. N. B. bildi
riyor : B. Ruzvelt tnrafındnn bugün im
za edilen bir kanuna nazaran bizzat re
isicümhur tarafından memleketin fev
kalade vaziyet içinde bulunduğu ilan 
Edildiği hallerde cümhurreisi bahri tez
g§hlnrdaki mesai saatlerini haftada 48 
saate çıknra"::>ilccektir. 
AMERİKA VE IJARP 
Londra, 2 (Ö.R) - Amerikanın bir 

numaralı tcceıTi.itc;iisU V:ilyam Herts 
gazetelerinde şöyle yazmaktadır : Ame
rika ~avnş yavas harbe doğru gidiyor 
ve hatta belki de harbe atılıyor .. Bunun 
sebebi ne olursa olsun temayüllerin 
doğrudan doğruya harp istikametinde 
olduğunu müşahede etmek 13.zımdır. 

Aınt'rikanın h.ırµ uçurumuna yuvar-

- SONU 2 İNCl SAHİFEDE - Amerika koılgre binası 

lngilizler Sici/yadaki petrol tasf iyehanelerini yaktılar --*-
Dört Italyan tahtelbahiri 

daha batırıldı 
Londra. 2 (Ö.R) - Kahircde neşre- hının umumi tcbliıU : Mısır hududunda 

dilen bir İngiliz bahri tebliğine nazaran havanın muhalif ~raitine rağmen düş
l>a7.ar ~nii akşamı Britnnya bahriye manın zırhlı otomobillerine karşı tayya
kuvvctlcri tarafından yalnız Espero ital- relerimiz bombardımanda bulunarak 
yan destroyeri dc/,!il, hnva ku~etlcrinin bir kaçını hasara uğratmışlardır .. Tay
iştiralüylc dört İtalyan tnhtelbahiri de ynreleriınizden ikisi avdet etmemiştir. 
imha edilmiştir. Bu ..suretle İtalyanların Cenubu şarkt Akdcnizdc sefer eden 
harbe girdikleri miiddet zarfında kay- bir düşman nakliye gemisi kafilesini 
bcttiklcri tahtclbalıiı· 13 e hali~ olmuş- bastıran hava kuvvetlerimiz gemileri 
tur. mükerreren ve tesırli bir şekilde bom-

LlBYA PETROi. DEPOLARI bardıman etmişlerdir. Şarki Afrikada 
YAIULDI İn'4ffiz somalisinde Barbara liman tesi-
Kahiıcde neşredHen İngiliz hcva teb- satı ,.e depoları tesirli bombardıman 

liğinc naz.aran dün Britanya bombardı- edilmiştir. Düşman tayyarelerinin Ma
man tayyareleri Sicilyada Augusto pet- savvavı bombnrdımnn teşebbüsleri avcı 
rol tasfiyehane depolarına taarruz etmiş- tayyarelerimi.zin ve limandaki harp ge
lerdir .. Tasfi_yehancde yangın çıkarılmış milerinin ateşiyle akim kalmıştır. Avcı 
ve bir kac dakika içinde kesif duman tayyarelerimiz tarafından iki ve harp 
tabakaları havayı kaplamıştır. gemilerimiz tarafınd::I\ bir düşman tay-
İTALYAN RES1\1i TEBLİCİ yaresi indirilmiştir. Bunun üzerine di-
Roma, 2 (Ö.R) - İtalyan Juu'argi- ğerleri çekilmeğe mecbur olmuştur. 

Düşman tayyare kuvveUeri Sicilyad~ 
Augusto limanı üzerine bir akın yap. 
mıssa da bahriye müdafaa toplarının. 
ateşivle çekilmek mecburiyetinde kal• 
mışlardır. Bir düşman tayyaresi indiril .. 
miştir .. Ziyanlar hafiftir. Sivil ahali, ara· 
sında üç yaralı vardır. 
YENİ JTALYAN KUi\IANDANI 
VE ALMANLAR 
Roma, 2 (Ö.R) - Mareşal Göring, 

İtalo Balbonun ölümü münasebetile Dü· 
çeve bir taziyet tc-lgrafı göndermi$tir .. 
Alman gazeteleri mareşal Grazyaninin 
Libya başkumnndanlığına tayini müna .. 
sebetiyle yazdıkları yazılarda mareşalin 
bıı mıntakayı çok iyi tanıdığını İngiliz 
imparatorluğunn karşı büyük, '. ücade
lenin her tarafta ve Akdenizr • ıoaşladı• 
ğı bir zamanda Libyadnki İ .k1an kuv• 
vetlerinin başına geçmesi • "J.him bir 
hadise olduğunu yazıyorlar, 
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c··A 

Gençlerden müre '_Jı.:;;:e, e .. aa~·ı 
bir futbol takımı yapılı r 

Garbi Anadolu muhtf'· · ve istanb!JI, l&&llnara 
Gene temsili takımlariyle kar~ıla~ılacak 

.. x4-x -- --

İznıır lx.l,g:t.: .... ı f ... -~.l ajanlı~ı gençler- ları vapacaktır I-Ier haft.anın ~alı \ e cu
ı!e:ı mu ~kil bir ıem<ill futbol takı-! ma l(\inleri Alsaru:ak sahasında saat 17 

· kadnsu hazırla.nı<tır. Bu kadro ı;t- d nntr u d~\et "il n oyunruia-
tıkçe gcnişlemcğe müsteiı bir şekilde rll" ısiıııleri şunlardır 
ıdare edilecek ve antrenmanlarına ant
rPnor Vehap Özalta},n nezareti altmcla 
~"'V"ll:D edecektir. 

'":.' ı ı hır kaı l •renn n y<J.ptıktan 
t•a ,..ırbı Auadolu muhtelillerinden 

ı ı~i ile kıırşıHısc:tC'<ık ,.e bunu mütea
kip Istanbul. Ankı:ra genç temsili ta
k•mlarivl müt<-k, bil deplasman maç· 

Alrıkada lngiliz. 

Altaydan • Sal5hctün. Küçük Ahmet, 
Doi!ansıxırdan Em.in. Altmorcl udan : 
Cihat. ua=n r. Sere[, K. S. K · Maz
har. H:da iel, Dcır ,,;pordan : T'lısin, 
Ralııni, Atessporcl:.ı:ı ; İzzet. 1 ci Liseden 
N'amık. Adıyaraan. 2 ci U...,d<-n : Ha
san. Raif Kültürden . &-re!. Halıt 

it al yan harbi 
---------x*~---------

lngiliz tayyareleri ''Gon

... , 

nı 

it am a ans 
almağa bağlı 

--*--
Vilayet dr..-rui cncıimeni va!min ri.\ o.

reti altında toplanarak dahiliye vekale
tinden iade oluru>.n bütçede ~ apı)m::ısı 
i. tcnilen 300 bin liralık ta:;arruf işini 
t".kik evlemic:. \'e knrannı vern1i ir. Bu 
ta5'!TT'Ufun yapılahilmc ı ı;in l; r çok 
mcmurJara yol v1."'Til '1! r bir iki h..asta
ncnln \"C bazı okulln.rın kap .. -ıtılması, 
,iraat. baytar maarif ve hususi idare 
bütı;elerindcn w:rrruf yapılması dü~ü
niilıniis: anc-~k ~~ane \'e m ı~tep ka
pa~ınak volları vil5yetçc bir µren!;ip 
olarak kabul l'dileınemi ·tir 

Bütçede hiç hır ıeıu.ilat imkanı go
rühnediııı cih•tle maliye vekaletince 
evvelce vadedllmis bulunan 300 bin li
ra avansın tekrar verilınesi suretiyle 
bütc;enin tevzini yoluna gidilmesi karar
la5mrştır. Bu hususta hazırlanan daimi 

3 

i an ı zm ~ r e verilme
ğe başlanaıı maddeler 

• 
Ba~k nar __ ... 
Biı'bb<ioe zuf ın.: 
mcnfam knl u 
arasında ... -·--- BASl'AKAt'J 1 İ:-ICİ SAHIFEl>I-: -

hir ho· nut .. vı.lukla karşıl·ıdığı dü~iinii
ffirse öırüm~Ldt-ki ~nterde ı"RZiy~tin 
~ı mn-.> !ı \'C . ~)·anı dikkat s.,flıa
lar arıeılcccl';i lalunin edilebilir. Sov-

x~x yetlrr Dalk.::ın ..... rın ne Cermen. ne de 
ithalat birlikleri ve taciı-lei" • Bir aylık ihraca t.. italyan nüruw "ıı·na diişnıeüni '""' 

------A~X edcrne-zter. C nun ~bi Berlin - Eoma 
İ:mıirde teşkıl oloıaıı iıhakitçılar bir- YAP1L\S İHR!\CAT mihveri ole So .Hl nüfmunun Balkan· 

liklerinin ınomur kadroları tesbit edil- Ticaret odası. lwziran ayında İzııw: lar.ı yayılma 3 miini olmak istiyccck-
tir. Bu s il ~ iki menfaat kutb orn

iniştir. Şimdilik iki memur faaliyete limanından yapılan ihracat hakkında 
sında daimi hiı· cıunİyt'f~izJi"• ve ititnat

s.-.c~tir. Kadro l;,ıt;dik için ticaret ve- bir istatisti.k hazırlan1ıştır. Buna göre, w:ılık ba\'.'alil 1~ ol.ac.ık.tu· 
bilet; 'le göoderilmi. tir. haziranda lzmirdeıı dıs memleketlere lkaııl · . . 

T'-'-" edilen b>• ithal5t birlıöi -ube- 15 187 707 k'l • ·1 " d 2190 327 li Ila · ara <:c mce. <ınun lıakikı mrn-
~ o# - "' l. k .:...-~d ı o akcgıdiı '!Jmjgı~ ta B. . ""3- faaiı yabaJ? 1'l es.İl' ~e oiifıala.rıu dı ın · 

•ine dahil olmıyan ve bu birliklerin ra ı - u...u e sev ' ş ır. unun ;,.. ti fıal• ak ·~h't ı.· . lik t 
mevzuu ile isti.ıra! eden ithalatcılar bun- bin liralığı tütün, 48 bin liralığı üzüm, .!ı.r a~ ll<".." ,' l ır '.~~ t b ~ze -
ddn mnra ıthali'ıt yapamıyacaklardır. 171 bin liralığı incir 245 bin liralığı rr._k 0

1 
<..ldDn&n ırul 11

1
' ."cbu. uma· 

1 "'ANS ı·sLERı· h rd • . 163 b ' ' 1. 1 • tin . sına saı o a'l ti. unce er ııç ır zanıaw 
....., t1 a ıncır, m ıra ıgı zey yagı, h ·· ld.u1' l:aJ kı . ı kaz 

$imdiye l:acmr Tıcaret vekaletine ve- 287 bin liralığı bw:rlay, 155 bin liralı;:t ug>~nd 0 r.~ 11 

1 ar_. ~=liı annrJk 
rilınektc olan bazı ihracat maddelerine palamut hülaso.,d:r. Yine bunların !Hl ~ıı ~ ıri,· "k an aı: 1~ ·~ • nı1'.I ? 1~r·~ 
ait lisanslar bundan sonra İzmir mınta- b' !' 1 - Am 'k 453 b' liral • am r ır. 'c tcsanut arnsı 1<·1111

•'' ın ıra ıgı _erı .aya: ... ın . ıgı y~amaktad•;, 
kası ücaret müdüı-Iüğünce verilecektir. Almanva".a· _122 _hın lırahgı llfacarısta- EV KET egLGII-I 
Bu husu'1a şehrimizdeki aliıkadarlara na. 305 bm liralır.ı YunanL<!ana, 64 bın 
tebligat yapılmıştır. liralığı Brezilyaya, 2 bin liralığı İngil- -·-· dar,, ı bon.baladı ı cııcümen mazbatası Dahiliye vekaletin-

Li.sansı Izmirden verilecek ınaddeler tereye, 85 bin Iirai·ğı Roınanyaya, otuz 
Ler türlü deriler, vumurta, kiline; hay- üç bin lıralıi(ı İtalyaya. 67 bin liralığı. 
\'llIUll ve etleri, peynirler, bağırsak. ki- Venezüellaya ı;:öndcrilmiştir. Yunarıis
limler. bakliyat, kuru sebzeler, fındık, tana bu;:ıday ve canlı hayvanlar, Ame-

ÇOCUB: ESİRGEME 
Kuru ~1 yardııır.&arı 

-------x*x------
- BASTAl~FI 1 inri SAYFADA 
eteşi vapılm• tır lngiliı uıyWtı azdır. 
in iliz • ; y •ele eplıede faaliyete geç-

1 r ve ıki cıu..şman topunu ' ombahı
' r "" bir motörlü nakliye kolunu 

he;• u 1 r~ r 
ITALYAN SAŞKlNLIGl' 
Londra 2 (Ö.R) - Somali hududun

da ltaly•n kuvvetleri aıLtçe dun bir 
kuvvetle temas etmiştir. Bunların azlı
~d.ın istifade eden faşistler d•rhal ha
rekete gcçınişl. r ve ağır zayiata uğra
ınakla beraber hasınılaruıdan baztlarını 
yaralamak ve öldürmek !<Uretiyle göğüs
lerini kabartmışlardır. Fakaı biraz sonra 
bu suret!e bırpaladıklan kuvvetin k.-n
di yerli ıcl<crleri old • t u keşfetmişler
dir. FiiŞistler böylece aretlerini ken
di ask~rlerine karşı tecrıibe ettikten 
• onra toplarını bu defa da hududun 
öteki tarahna çcvirmişlerse de İngiliz 
karakolunda hiç bir hasar ve zayiata se
bep olmamışlardır. 
BİNGAZt VE TRABL USTA 
Londra 2 ( ö R) - Dün gece Kabirede 

neşredilen kısa bir tebliğe göre garbi 
Sahra harekatına S di Aziz ve Kaput
so mıntakalarında devam ed'lmeldedir. 
Hatırlarda olduğu üzere iMısJr - BillgaZ! 
hududunda ol.an Kaputso müstahk1'm 
ınevkil İtalyan kuvvetlcri.a.in kaçma"1 
üzerine 14 Haziranda lngilizler tarafıa
dan zaptedilmişti. 28 Haziranda tank ve 
toplarla mücehhez bin askerden mürek-

kep bir ltalyan k vvelı kale•yı tekrar 
i al etti. 20 Haziranda ln<>iliz mukalıil 
taarruzu lıosla mı'1'! · r. Kahlr"dc n"ŞI"'di
len son ni:n r srrıt tebli<Ye nazaran şim
cliye ka ~ şimali Afrika.da ltals anlara 
la>. ı yapıl,,.. , olan en buyü1< hareket 
halen devam etmektedir. 
ARAPLAR lNTIKAM ALIYOR 

Trabhısgarpte arapların İtalyanlara 
lı::aısı kini İtalyan zab 'tlerinin bıçaklan
ınası ve lödürfılmesiyle görülmektedir. 
Londra,ya gelen haberlere göre arap ka
bileleri efradı senclerdenberi kendileri
ni ezmiş olan ltalyan tahakkihıünden 
dolayı bc;ledilderi nefret n.etie"5iı:ıde 
Trablus ebir ve köylerinin geeeleri ka
ranlıkta bırakılmasından istifade ederek 
intikam fırsatlarını kullanmaktadır. Her 
sabah sehlr , .• köylerin arka sokakla
rın:ia !İalyan zabitan ve efradı hançer
le:nmlş olarak bulunuyor. Bir çok yer
lerde arapların intikamına mani olaıak 
icin lıiyanelle itham edilen kimseler ü
rü halinde t•vkif edilmektedir 
Mareşal Grazvan:nin Mareşal Balbo

oun yerine Trablus başkwnandanlığ,ma 
tayini ltalyanın bu arazide takibe kara 
verdiği ınerhametsi:ı: siyas!"tinin bir de
lilidir_ Mareş;ıl Grazyani Habcşistanda 
gösterdiği vahşetle kendisine karşı bir 
bomba suikastine meydan vermiş olan 
ask~rdir ve Trablusgarpteki sabık ku
mandanlığı araplarca bata kin ve nef
retle hatırlanmaktadır. 

den gönderilmiştir. 
Eğer bu defa da bütcc tasdik cdilınoz

~c villiyct um1Jml meclisi toplantıya da
vet ol unaraktır. 

l avagazı yerine 
elektrik 

Belediyece şehir lenvirntında kullanı
lan ha''" gazı lambaları için lüzumlu 
amvantlar pryasada mevcut olmadiğı gi
bi İngiltere \'e İtalyaya yapılan amyant 
sipari !eri de gelmemiştir. 

Bu \·üzden bazı hava gazı fenerleri 
i<timal edilemez hır hal almış. şehrin 
muhtelif semtlı?rinde · 1.10 kadar hava 
pnzı feneri ycrffid~n cıkanlmı. tır.. Bu 
gibi Sokaklar elektr;kfe tenvir edilecek
t iı- . --·--
HARİÇTEN 
TİCARET TALEPLERİ 
TeJavivden bir firma kuru yemi~. cc

'~z. peynir vc etli meyva tacirleriyle ta
nışmak istedi.~ini, ticari ınuameleye gi
ri~ı ce.?!ini ticaret odasına biJdirıniştir. 

Sikagolu b ir firma da anason, kimyon, 
muhtelif yaf:h tohumlar "3bn almak is
tediğini bildirmektedir. 

z vtin. kepek, sabun, sigala yağıdır. rikaya tütün ihr.ıı: edilmiştir. 

Gümrük önünde bir otomobil 
kazası oldı.., bir adam yara andı 
Dün .ı:ümrük Önür.de bir otomobil ka

zası olınuştur. Hadise şöyle cereyan et· 
miştir : 

35 sayılı Uenem.cn taksi otomobili 
S<lforü B. Hasan Ozçoban. hamile bir 
kadını İzmir ınemıe·:et hastanesine g , 
tirirken, gümrük önünde belediyenin 
Alsancak otohii>Ü ve o esnada cadde.ve 
çıkmakta olan bir kamyonla karsılaş
nt•..:;tır. 

Muhtemel bir kazayı önlemek için 
Fevzi Çakmak buh-ıırına sapmıs, fakat 
otomobil, Karşıyal:ada oturan Mehmet 
oğlu Sabri Erdoğ;ına ('.llrparnk mumai
Jeyhin basınd;ın l"tlralanmasrna sebebi
yet vermiştir. 

Karşıyaka .v0lurıJa da ayni otomobi- Ka?aya sebep olan oto. ol;il t'e !Jrn! 
lin llitiği uatladıi;ı, gebe kadının yol- düşerel.: ııaralad ı "ı yaletı 
iarda çok fazla 1stıtaplar icindc kıvran-' billerle gebe k.a-.:l:nı ve yarall Sa1'ri• 
dığı anlaşılınıı,iı• hastaneye gönd~nniş1er<lır 

Kaza mahalline ~den , ~ ve beledi· Hamile kadın lıastaıı<.; <, t .r (" 
ve zobıta mcmurlan, ayn ayn otorno- cuk doğurmuştur .. 

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

Sovyet işgali dün tamamla11{~ 11 

Geçen lıazira.'l ~l' ie:ndt> Çocuk C"IU' 

'C~1e kuruP11.1 Çocuk bakını evine fıS:l 
h~sta cocu1~ ınüraı.:eı.::ı.t ederek n1u;ı.\0t:1P. 
\"e tedavi edthniş, ti:cbrı l!'ec"cancr \ e
rilmistir. 

360 cocu• ı:Unde üç del olınak u.e
rc sıcak ycırıc;;:: vcriJmi ve bilC'üml ~ı· 
vecektcri fl'ın:n PdHıni$tir 

Altı çok çocuklu aileye i.5 IJra la~ 
metinde giv :cek ""l'a 1 vzı cdilmıştır -Terb1y _ .nsü ·· sf..ne 
talebe a mıyor 
Gazi Terbi ·~ Enstitilsünün Türkee 

·dc~iyat, Tnrjh, Cu;..re.Cya. RiyaziYt'. ta~ 
lıii.\ e. rcsİ!'1 - iş. nn,siki \"'t' pe<lago ~ll· 
IJcL:rinc imtit-..:ı:1la ~-ntılı t ~ a?ıı e""k· 
hr Iı.lUraca~ıtlcr tcmn1uz. .srınurırı .. T 1 r 
yapılacak, ,VUL.Ilı U ll Llİıtt.ıılaı· 1, 2, \ < 3 
>ğustos tarihhrinde yapılacaktı r. --·--Menekşeli çiftliği 
inekhane y apa!acalt 
Ziraat vekiıletinı!cn vilayete yapılan 

tebli;:at üzerine ziı~at m üdürü B. Refet 
Dikerin tahtı riyaSElmde bir komisn>n 
baytar müdiirü , .,, iki ziraat mualliutl-

1 
'.?in de iltihakiyle K ilizmana. ~dttelı: 
\fenekşeli çiftliğın i tetkik 1.'<Lırektir Il 

ı !füsnüye a it olan bu çifthğı 1iraat , . .,.. 
k5.1cti satın almak arzusun -..ı ... r. Bur> 

( ;ıntn devlet incLhanesr tttih: -. düş:ünJı -
. ınektcdir. --·---n · TAYİN 

- .. _,___________ Kızılçullu köy en.s titÜ>Ü muııllimle-

1 • ı A ı h •• - BA TARAFI 1 iııri SAYFADA - rak çek~ ve hatipler Sovyet rejimiru neşrettiği hi.r t ebliğ a:;a,':ıdaki iı;ıJ._ rinden B. i smet Kültür, Balıkeslrdoki 

ngı tereye man Ucu• P rut nehrinin Tuna ile birleştiği nokta- metheden, b una mukabil Nazimı ve fa- vermektedir: Savaştepe köy enstitüsü ıniidür un-
dan Karadeniz sahiline kadar 130 kilo- şizme şiddetle hücumlarda bulunan n u- Arzulariyle B<saı·abyara gitmek üze- vinliğine tayin cdıhni.ştir. 
metrelik bir mesafeyi işgal etmişlerdir . t tuklar söylemişlerdir. Akkerman vr re muhafız askeı lerin =zareti altındc -·-

m U Yakın go•• ru•• ıu•• yor Ve işgal tamamlanmıştır. ı Ki~ndte dt buna m ümasil nürnayk,ler 30 Haıiran n~anu Gal, •ı::'da br ' 1,,mrk- y la d 
ÇERNOV1ÇTE olmuştur. Sovyrtler derhal amele ko- ıo olan iki bin k işilik l:ı· anı'. gı ;ot1 tlgOS vya a 

Sovyet kıta.larının garbe doğru ileri 'niteleri te,kil etmislcr ve mahaTii R u- trenin gecikme•ine isyan dnrl. l<aı;m:·-
- BASTAKAFI ı İNCİ SAHİFEDE_ mck suretiyle Gernsey ve Jerscy ogiliz lıareketlerinin vü•ati yalnız Tuna sahili- men memu'rlannı i~t>n çıkernıışlardır r• t eFbbii• etmişler , .. cJr em· in et yasaaı 
ole etmrlidir. Son 4ar1rada miidafaalar <.dalarını i~l ettiklerini dün yazmıştık. ne Sovyet kuvvetlerinin varmasiyle de- SOVYET 00:-!ANMASI •teşle mukabele etmi.~' ·rdir Dir ço'< lJ. !!!o 
icadma b&.==k mecbariyetinde b- C<>ktan beri İngilizlerin askerlikten tec- ğil, aynı zamarıda vaktiyle Habsburg RUMEN SULARINDA şi ölmüş ve ya ralanmıştır. J3 ır ' t im. Bclgrad, 2 Cö.R) - H ukümet bcı 
lan ı:eneral Ve rpndm n~iyetine • . rit etmiş olduğu bu adaların yanında Avusturya - Macar imparatorluğuna ait Sovyet harp gemileri K ara deniz Ru- seler de t evkif edilmi ştir. M uha!•zlar· Temmuzdan itı'baren Yugoslavyada et 
aemeliyiz..• Sark ve Aldesey adında iki adacık daha olan şimali Bukovinanın da isgaliJ·l • te- men limanlan acıklarında bul unmakta- dan iki ask er ve polis ölmii~tür. İntizam aatılma yasaiiını haftada üç ı;rüne çıkar-

B. Hore BeliıJıa. memleketin her la- vardır. Hepsi de Manş deniziodedir. zahili- etmektedir Buradan kaçan Ma- d ır . Sovyet ve RumenleT arasında mü- süratle t esis edilm' tir. ınıştır. 
rafında derinliı':ine müdafaa tedbirleri Jersey adasındaki Sen Helyer kasaba- car mültecilerinin ifadesine nazar.ın '3demelere dair yeni hiç b ir ha..,er al:n- Besarabyadan gelen muhacirleri koy- --.lf--
almması için ısrar e~ ve her kesi sı, Vik:tnr Hügunım 1851 de üçüncü Na- Sovyetler şimali Bukovina hudutlar - · maın ı ştır. mak için gar boşaltılmıştır. Programa Bıılgar ~isinin 
silAh kullanmab alı$tırmak zaruretin- palyona muhalif olmasmdan dolayı ıı~erek Bulrovinan.n diğer lttsı mlarır._ı lleri hareketinin süra ti sayesinde tevfikan tahliye ameliyesine devam edil- ne.f':atJ mıı··n-•eııo...n,ıe 
den ve par.lamento haklarmm tam ola- Fransayı terkcttiih zaman ikamet etme- doğru ilerliyorlar. Sovyet kuvvetleri milhim mikta rda mal- melı:tedir. Yardım ve ihale servisleri ., I' ..,. u~-_. 
nılr. muhafaza edilmesi lüzumundan siyle meşhurdur. Bükreşten gelen diğ~r haberl e!' de zemeyi ele geçirmişlerdir B unlann bü- durmadan çal!§maktadırlar. Yerleştir- Ankara 2 (Hususi) - Orta ek;i Krıs
belısemtlıtir. Mezkiır adalar Fransanın şiınal! gar- aynı mahiyettedir. Bukovinadan en son yük bir kısmı Almanlara v-rilmek üze- me merkezlerine g~ olanların hepsi tolun vefatı münasebcüyle hariciye ve-

Simal ve Manş denizlerinde Almarı bisindeki Serı Malo körfezinin tamamen ayn}anlardan biri olan Royter ajansmm re hazırlanmıştı. ibate edilmişler ve kendilerine !Azım kili Saı:açoğJu Şü.krü Bulgar hariciye 
ablokasa mii0 asebetiyle B. Hare Belish• icind~ ve Fransa s;Jıillerine ~k yakın- muhabiri bu eyaktin merkezi olan Çer KANLI B1R HADlSE gelen muaveneı yapılmıştır. DBZlr.ı.t>A bir taziyet telgrafı çekıni~lir. 
İnıtilterenin 1r1anda sahillerinde yan;ı ~· In.ıtilte;e sahillerine mesafeleri yü.ı ~te Sovyet lruvvetlerinin<büyülı: lıl~ 1 Bükreş 2 (A.A) _ Rador ajansı bil- 3 BiN KOMUNİST BESARABYADA Bulga.r nazırı cevap vereı-ek te~ek.kür 
lrazanmamn ve Fransa sahilleri ahlob- kilometredir ve İngıltereye karşı yapı- sevinçle karşılandığuu bildi .-..... :.. ' OJr. ı di riyor: Bükrış 2. (Ö.R) - Bomanyada tevkil etmiştir. 
_,., yaphn-na intizaren Irlanda ile Iabilece_k ask_ eri lıa:relit için dij!ı?r Fr. an. - Daha Sovyet kuvvetleri -lmeden evveT Pazar günü Galalı'da cereyan eden edilen :.~ bin komünist Besaraby"-va --+--
....ı'itebit bir siyaset takiı> edilmesini ta- sız ,ahiJlennden daha fazla laymetı hAız şehir belediye dairesi üz.;'rlne Kızıl bay- biidiseler hakkında Dahiliye uezarelinin ~tir. ~ B J So t 
ae;.e!•;:~ sön..miunt de~umr. __..........~ R B l R M h ~ . .-.•......... : ......... .-•. r .. .-....... .-... - •• .-.. U gar - vye 

Boma.2 cö.R> - ttalyaoaskerimah- umt!n · u gar o~ umen ., acar udut- : .. k 1 • 
6Deri ilan$ mıı1mda GerlW)' Ye Amerikanın büyük l Rei•icümhu,amuzun: muza ere en 
Jane:Y Lıııiliz adalarmm Almanlar tan- arıncla bazı haditJe/er mi oldu? t c.k. ,. . : .,,,_,__ ı (ö.R) _Bul~· harici•e ..... 
fmdan ~ ehemmiyet ftn'.ftk ,u hazırlıkları eşeR urıerı • ......,. ...... ' mObliıalan yllriltüyoriar . .,;_ B~ŞT~_;'f'1._! f

8
c llıudSA HİH.11,~1 -: g";'lar farhiçafb~d8'!, ,'kinuh' e

1 
hududu seçme- : zın Mmlı>vanııı Sofya elçisini kabul et.-

t · " • .,.. ... • ... ı iNd ~ • .n~ED"' ... ~ı a......,ar..,.. o ut ..,_.,.,...,.., mıı ve ır sııa ah mam••tır Ankara, 2 (A.A) - RiyaseticUm- ••• ıniştir. Göriiunelere Bulgar ı:ııahfilleıia-
n~jzler bu adalann keodıleri içm - ..,..., • .nuo.nm • ~ .. - • •--b l ed. ilm" b' '-- fi · ~ · - -.-

evkiilcen bir ehemmiyeti olawdığı ci- la.nnm;ı iı;iıı artık yalnız saruıasyonl!l bir nızıımın~ ~ u il ır ""' Y~· * hur umumi kAtipliğjnden : : ee ehemmiyet atfedilmektedir. 
lıııetle tahlİYI' edildii!ini bildirmiıJenfir .. lıMlıe kifi ııeleeektir. Bmıı.ın uz~rme Rumenle.. lara..'ından bır , Peı;!e: 2 (AA) - cRoyt~ • Reisiciimhur ismet İaöntı: kabota-5 -··---
-..L.. d'' '-~- h" _ _.,._L,._ fN'Gb.JzLEın!' y ARDIM MESELESi kaç el sifdlı ahlmış, fakat buna Bulpr Salahıycttar Macar mahafilı. Rumen jın Türk bayraJ!ıııa geçtiği gliniln yıl- : 
"'"™ ııŞmana rn>• ucum ......,.,.... lmchot muhafız! kab 1 bn • lir M B 1 R h d 1 b do''nuın·· ü m!in-bctiyle yurdun her :. celt: mevlr:ı1erin ona lerltedilmrsi büyük Londra. 2 (Ö.R) - Royter bi1diriyor: G "k" , 'd mu • e ~~ ert> .. !!_,, • ı acar ve u ga:ı .~ olumd"!' u ut aMan o-
bir -·külce..-.,. dcl! 'eı ~ime< EsaM n i\mmlı:a ordu."""a "" 00nanma:<ına ait ece ıu un ıçın • geçm14. _ at , ...,.. • yunca mü-adunucr usuna ve • c~ tarafıncbn aldıkları ve vatandaşlaı:ın : 
İnııilizleT t..;,,fıncfa rı !•"'" " !'dilı r edil· fa• Pıt mülıimmatm ııenel kunnayın tas- bl'fl kofamaı n:t<•bue!>e """'!"~d• da: lt~udun~• Mor~maroo Getd e h~ ha- samimi duygu sevinçler:iı:ü hi1dken : 
tne-~ bu adalaruı A.b.ı""'4.r Uırafından dık ı cluwlao satılmasııu ııııeneden ka- hitcfen gelen Romen askerlennm fr.endı , dıoe çıktıgına da ıı çıkan haberlenn uy- telgraflardan pek mütehassis olmuş- : 
tşcıali se•l<ülce\oe io.ıiluJerıien dah;. İvi mm ı><<>iesini Ru:....elı ıa.dlk etmiştir. ~arakoU!nna doğru. _ife..femekte oldu- dwma ot~u.ğunu biclirme!:tedir. Bu ~y- W- ve memnnniyet ve ~kkürleri- 5 
vakıf olan A.lır.aı ı kurı.c:.r1t l a11lı,ı!ının Jn- 111 '!iliı n1iiba.~·8.8fılar l nmbar"O nıües- gunu ~~ade ebnııt1r. Bu, Rum,en a~- dar~ hAdıx_ esnattnda mu.nca zayiat. nin ibl~ Anadolu Ajamını me- : 

"' lurleriüt bak llar t t old - d la hahe le d tek : mur etmislerdirp : liZiltereye b ~ ' a p J:t"'n:... laatTuıtrl.- hu .,.j r ltir- hal alrwada11 Aaten"b ordusum- gece. 0 a:' e:i(e ıtUJ aguna au- )»Vt n r r e zıp ••Hn•••-"• .. r••rw•r•••••••r••••••••••••• 
edalara kıyn ,p•. \'l•ırlı .ı e:i~n ~ı.; ........ I ..... ,,. 11·1 .. .matıı•.a bWiia ıaaıa malzeme- bulunduklarını ısbat eyleme;dcdtr. Bul- edilmekt~diT. 
dir. Fak. ı dı , .. ı 'ın h~ ıl. •• • ,ı......ıılt>ore ..,j~ 11 liiatııı almıçlard ı. 1\taaınafib Amerİ· ------------- B J •st d 
bAkim olaıı ın ~.ı ,, ıı1 ... Jlll!r< k.-ncl ,,,_ .,, " ...... , . dosınmasııııo yeru mühıt,Jll· Fransız elçıs· ı· Fransadakı· u garı an a 
hillerlndttı bu k.ıc: •Dh """"''•..tı. .,ı,.. , •1-'- •nra (azla bla..ı. eski .ı.lı:-
bu iki •• ıa,. , ınü<'b f ... ,,. '"'"" «'><m•- ~ .... ,, .. tla istir.de etlilae.& beklnı iys- mesai ~ilen· 
~ oLı·• .. ı r. ''" ,,,. t.anıın hu malzemenin mi.lıoıya- Suriyeye «İtti talebemiz 
Alm~ular 11 ,ı.ırrı. ... ııtt .... rı .. d ... ~ ırwbr a ... 11 , :,. m;ln i ı hnnktaU . ~~ arthnldı 

!l'I __ ,__,,__ ....,.,. _ _. - " -=-- ,,.- Ankara 2 (Telefonla) - Fransız bU- Ankara 2 (A.A) _ Paristen, Fransa-

Yuı•d(tcr5 'r;ı 1·J"I l'Z• n Na -arı Dilılzafine • vük elçisi Masigli dün akşam Suriyeye nm dlğt.r mahalleriııdrn Bordoya~ Sofya.? (A.A) _ D. N 8 ;.n,. 
• ı.anokrt etmiştir. bul_unan talebemizin mü

1
1attlr ke h~. • , 'ildi.,.;.- .. 

!\1uL .t.•ttlel tı a\ .. l :? ... rı 11,t:-. r• n;.t l.. ; ır ı P \ S ~F 
lll-""'İ'.':i!\ h ·H .. lfl rı t• c:ı "'t · kıl'!" ~7n" ıwı:ın.: 

KORlJN1\tA TALİMATNA- _ _ haric:indr ..., -- ··-· 

Yeni• lzn.ı•r vaıı•sı• lttiae na:zaraıı lşpl m m a ası . F,...kaJidıo .t.val ndwru.nu kaqola-blan Bordo ~ .. ......Jı: ve orada ,,.. _ _ L . L- • • - ~· d 
itin eclildiltlcri.. dair B:ırid.ye ~ ™ .nere '"?.etı ......, ~ .... _,er • 
tinr resm1 malimıat gWai;tir. Tak~ --.• ~ arttırw. b~ hn':"' . n:;f" 
nı.-;.; h' ,_ __ '--'-- dad ttlnwjtll. Oolmma oanaynn.de ıtÇI UC· 

A tt..-w m, awk.h .. k :..ll\·u.k.lu. '"" .... u ı: '1.-...rx • ..aı GAZ. ıı:etirmeı. 

Korunma Tıbbi Ecr.a Pasif 

lktısacli yürüyüş 
Ticaret V elülimüfn 
ıniihim ltir mafudesiıll 
neşretınitfir .. 
(İKTiSADi YÜRÜYCS) ün li üDC4 

sayısı çıku.. Memleketimizin en tamnm•ı 
iktı:sat miilebaıısWarım ırofesiided.. 
nin kıymetli yımlarını ihtiva eden bu 
mecmuanın bu son sayısında ticaret ve
kilimia Nazmi Topçw>lJ.unı; n aTücıcaı-
lannuza düşen vazifeler· başlıılı altııa
da mühim bir m•kalesi intişar etı:Dı.tır. 
Memleketin iktısadl ve ıı.cart hantı:Yle 
sıkı bir sureUe alAkadar olan blltlbı -
tandasların ve bi11ıaaaa memlek..t llGo 
nevverleriııin bu kıymetli mecmUQl tılo 
lı: ip etınelftlni tavsiye ederb. 

---~---

Dün sıcak 35 idi 

Can t a ve Sandıkları 

A.nkar,. 2 {Telefonla) - Dahieye ve
Uleti müoteşarlığın.a. tayin edilen. lmılr 
vıılj.tn;I) yerine Tı-abmn valisinlıı tayin 
·dil«eğ1 mylenmekledir. 

mu.ı~..... :.n....,.,., ._.,...m ır. _, . ~ __ __, f5 ..,, -
ıeucn yu.c:wır •.rfmı.fbX. l U:tüD aana.-

ı. t r y A N y A Jiiud· de mümuil bir karar ittihaz cdi.- Dün İzmir sı.:.ılı. g!1n:lerlııden tıırtzıl 
Hazwl- Jfoslıo·--..a- tecq; :rannol..,,ınaltu.d". yaşadı. Kenıeraltında HilAI eczıınemm 

~n1i. hu,11-.i .. ,.,un .,,,,f""l5'4""Cnfht t" \ "'"'rtman ltlektep. mahelle, .- •. , Q. 
nfut , .. J.ı., ln ı d· ı .. .;f L \ı. nn-n~J\ • kPmtndMt MreT .sartdı• Yey• ("anla bu-
lnnın . r-ıı '-h.·"9 ' 11t ,. ,..ı., 
(',.. ....... , , ... ... tt l' 

'\'ll J.. " " "·'· ,. ,.. • .... ,,,. 
._. ,.,,,, ""' 

•• 1 \l 1 

' .4 

.... ,,.;,,,"'"" r:~ <leiı,,tllbıı!en talep 
...ı. ~r ... rn ö,.~ CC A N} marlı:a-

tı • ı•ıı , 

0 R .-t 

BAKIR ŞİLEBİ .... -. -- büyük derecesi 35 1 geçmiş her bit dıt-

KURTABiLIYOR 
Moskova 2 (A.A) - Lilvanya nazırlar Bir lngiliz kravaz.ö- nlz kcnarlanna p]Ajlara döklllmllş fıu. 

meclisi reis: muav· i ve hariciye wwn lunmakta idi Eczacı Kemal KAmil Ak· 
lstanhul 2 (Y• ni ASLr) Mldilli dün foslr.ovaya !!•l.-rek hükümet reisi TÜnÜn batttğl yalan tas diyor ki: Kol=ya.esansı yapan 6.b

aiası ch;uı.n.d.. hıa,ı.a ol.ıra.ı:ı Bakır şi- \'e ha.-iciyc kamı _.. ·; B. Moloı.ol ile ha- rikaJar simdi harp meydanlan ohmıf 
lehinin kurtarılması ameliyesi devam rlciye komiseri muavini B. Delı:anosov Londra_ 2 (ô.R) ~ Bu sabah Londra bulunmaktadır. beıı tedbirli davrandı· 
ediyor. Vapurun yükU boşaltılmakta- tara!mdao kabul edilmiştir. s:ılahiyetli ınahfillerı. Fr~ Brest ğım icin Bahar ciçeğj, Limon çfçeğl, Al-
dır v" kurtanlması Omltleri artm~tır. BO.,G KOHGTA limanı ' " klarmda bır Bntanya knrva- tın rUya Zilmrlit dam1ası Gönlll !"ul-

- _. Ar a. A - n 1örünü1 " -pi~ndi~öne dair olan Alman ,. · ' . Le l"- M 'k S' ha .....,_ ~ ..,AH• ,.._E BERDEV:Aa. dd. kzi •-• le dir ya, ı a>emın, Y ""· ene şe, on -
" ı...t :ıı: ..., l .asa· -srnen te P •u•u1 r · tıra , Aksam gtineş! esanslatım bol getir-

i 
Esirleri Ka nadada Toho 2 lO.R} - Ç'ınliler Hongkongu Lon .• ı (ö R) - Uzak şarkta umu- mi• bulunuyorum. Kemal Aktaş lzmir-

• .,buL " '"' ~ ••• ,,.. 1, ' on.'•a ••ı.-d. N._ 1 Londn 2 (Ö.R) - ilk Alman esir lıa- j ı.ıhlıye etmektedirler. Bir çok Çın fab- ırıt vaziyetin aldığı ~ekil dolayıslyle in- liler icıa Altın rUya}'l daha çok getir-
'i• filesi buglln Kaııadaya ~- Yol- riblan kapalıdır. Hongkonıı mulıaclrle. gilterenln Singapur ba.lırl U..SUnUn mU- dim, müşterilerimin zevki selımıne büro 

I U A R l 

ı. fel. 21 '~"' adrol - 1 P il O C A N culuk esnamıda hiç bir hldise olmamı§-! rinln bir kısmı Manillaya, diğeT bir kıs- dafaasını kuvvetlendireceği resmen teb- met vazifemdir. Sıcak günlerde her ke$ •- -u ______ _., _______________ li l tır. nu Avusturalyaya ,sevkedilecektir. !iğ edilmiştir. bol bol kolonyalarını kullaruıbilir diyor. 



- - - . - - - --- -- ~ ---- - _,,_ -·"' - - - - - -- -- - -----"'"~---"--____.___ - -~-- ~ - --------. 
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z • te t soruyor: r sız 

19 deJ1i 
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oha l a a 
' 

a 
Po o aya a l er l 

-ok---------
Homa. 1 (ö.R) - Klrrrnon Feran

dan alınan haberlE-re göre Fran ız ordu-
ıınun terhisi muntazaman devam ct
ınE-ktedir. F rar. ız radyolarının ne-:riya
l ı yakınd haşlıyacak. fakat bu neşri
\ t Yalnız hliküme•uı re mi tebli~lerine 
ınhi,.ıır rd r ktir 

MACLOBtYETtN SEBEBi 
Bordeırnx. !. ( A.A) - Havas bil

:lirıvor · 
JOUrnul ızelesınJe harbin sevk ve 

rlar ındcn bnhse.d n B. Pierre Domi-

• 

y 

nıguc dı} or kı: 
Ş vet h rp i temi)' ordıy&ak veya 

hnrp edcıniyecekdiysek Polonyıwa ga
rı:ınti vermemeli 'c 1939 Eyiulünde, 
19 38 Eylfılünde ve 19 )9 Martında ol
dui;u .-.ibi hareket etmeliydik Fakat ga
ranti oyunu oynnnıyorduysa onu er:ıslı 
ı;urettr ve Almanya bir tnraftan Polon
vada m oqgulkcn oynamak aerektir. 
Ei;cr mutlaka harp olmaoıı li?zumlu nrl
dedıli}'orduysn ve Eylülde harp edrmi
yecı.:k halde idiysek, 1940 baharınd 

n n 

200 lngılız \'e Fransız. fırka ı ve ona gö
re levazım haı.ır olabilecek şekilde ted
bir alınmnlı ve 194 1 den evvel harbe 
lıazır obmıyô.cağımız a" az avaz haykı· 
nnrak ilim edilmemeli idı. 

\!manya nbloknyn alınmıştı. Fakat 
~tokları vardı. Gayretli bir mesaiden 
sonra partıyi kabil olduğu süratle oyna
mış, 1941 e yavaş yavaş hazırlanmak
la olun ha ımlıı.rını süratle geçmiş ve bu 
aekeri değil, iyasi crknnı harbiyenin 
defi!, hükümetin bir zaferi olmuşlur. 

.ae 
·e 

elı • e va 
t • e~ ük ldı, bil' a a 

Yıldırım • § be ile ·· dü 
l t nbul 2 (Yeni Asır) - Bugi.ın 

Mun) de ehrimizd fa::.ıl lı, f kat srı1~
nak h· 1 ınd' ya~ mur ) agmı tır. 

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

Di.inkü {evvelki ~ünkO) ~ağmur \'e 
fırtınanın lstnnbulun bazı ~erlerinde 

Roınn 2 (ö.R) - Duçe garp c phc-si yuk ruuhareb olmuştur. Jtalyan piya
kumnndanı Prl'ns Pjycrnonteye bir teb- desi bu muharebede Majino hattını S-32 

ıklon halini aldığı anlasıl·n~tır. Bu es
ı ada Kurtulu ta ıkı küciık ev '> ıkılmıc;, 
hır agac l.ukiınd n çık:ı,. k dev~ilmi~tır. 
Kınalmdadu ham tn!.'I 'rmnniye yıl
< ırım i<>nbet etmi tir Ari mcağız ölmüs
tur 

rık telgrafı gondermiş ve şöyle demiş- kılomctre d rinligınde yarmıştır. Bunun 
üı · cltalFmlnr ve- ecnebiler bilm"lidir- delilı de bml~rcc insamn safı harp hnri
lc.>ı· ki 21, 22, 23, 24 Haziran günl rinde cinde kalnınc:ıdır. Muharebe çetin ve 
garbi Alp C<'phcsinde 200 kilometrelik kunlı olmu~tur. Faşist rl"jiminin adeti 
bir cephede \'C 2000~000 metre irtifa- olduğu veçhıle öliilerin listesi nec:r di
ında, fasılasız kar tipilerı arasında hü- lccektir.~ 

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

~ Devlet Demir Yollarından ~ . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KİRALIK 
D. D. \'. 8 incı İsletme komisyonundan: 
Selçuk istasyonunda idurPmizc ait bUfe üc se>nC' miidd •tlc acık artırma ile 

a-7-940 tarihinde ~.ant l:l 1l' Alsancakta ısletme biruısmda komisyonumuzca ki
mva verilecektir. 

Üç senelik muhuııunen kirası (200> lıra olup i'>teklilerin 15 liralık M. tPıni
nat makbuz.lan ile muayyen vakitte komisyona gelmeleri lhımdır. 

Snrtnnme i isletme kaleminde ve Sekuk istasyon ·efliğinde görülebilir 
25-30-3-G 2374 (1300) 

MAHSUL SATIŞI 
D. D. YOLLARJ 8 fNCi iSLETME KOMiSYONUNDAN: 
lidaremizin Basmane anban~da top! anbdan biriktirilmiş tahminen 15 ton pa 

lcı.':lut, S ton ıırpa, 2 ton hakla ile 100 kilo kuru fasulye ve 200 kilo pamuk 
Çeki~-le~i acık orttırrna ile 15 / 7 /940 Pazartesi giinü saat 1 5 de Alsancakta 
işletme binn ıııdn komisyonumuzca ayrı ayrı satılacaktır. 

Muhammen bedel ( 169.50) lira olup isteklilerin ( 12.71) irnltk. 1\1 temiııat 
makbu7'.lariy1e muayyen vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. Şartnamesi İş-
letme kaleminde görülebilir. 25 l O ( 13 70) 
b~~~~!) ::ı~~~::ı~~~:::ı::ı::ı~~~~~:::ı~~~~~~~~::ı::ı::ı::ı::ı~ ::ı~~~~::ı::ı~;:,~;:,~.,.,~~~~::ı~::ı:::ı~ 

!z · · nhisarlar Baş ·· d ·· lüğü!lden: 
Başmiidürlüğümüz merkez.indeki mıntakalar ·ve lzmirde civar kazalar ara· 

ınnda 940 mali yılında yapılacak ispirto suma ve içkilerle patlayıcı maddeler 
nakliyatı. açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen nakiye ücreti 6502.35 
muvakknt teminatı 487,68 liradır. Şartnamesi lcvaz.ım şubemizde görülebilir. 
isteklilerin 18/7 /940 Cuma günü saat 15 de ha müdürlüğümüzdeki komis-
yona gelmeleri ilan olunur. 29, 3 2458 ( 1341) 

~~!)~::>~~~~::ı::ı::ı::ı~::ı::ı;:,::ı~;:,;::,;:,;:,;:,;:,~;:,~~ ~~~~::>~::ı~::ı::ı~::ı~::ı::ı~~::ı:::ı~;:,~;:,~~~~~~~~~;:,~ 

İzmir te$1ıilatlandırma başlıontrolörliiğünden : 
3780 sayılı kanunun 34 üncü maddesine istinaden kurulan a~ağıda isimleri 

fazılı ithalatçı birliklerinin lzmir ubesi teşekkül etıni ve filen i e ha~lamıştır. 
Bu birliklerin j~tigal mevzuunu teşlil eden maddeler şurılardır. 

Çuval ve kanaviçe: gümrük T. N . 417 A. 417 B. 

BAYINDIR HA VA K ULüBü N1-
ZAMNAMESt: 

Madde 1 - Kazanç ve kazanç paylaş
! mnk gayesi buhlnmnmak ve merk ıi 
Bayındırda olmak i.ızere (Bayındır Ha

l vn kulühi.i) nanıile bir cemiyet tc-<;kil 
en ilmiştir. 

2 - Cemıyetiıı mevzu ve ga~ esı 
Bayınclırdn halkın trıniz ve ::; lılık 

şar•larını camı bir mahal lemin edile
ı·ek güzeJliğe ve lC"mizlığe sevgi ve gcir
~üsünü artırmak ve nı.-zih Şt'kildt> de eğ
lenınesinı ve olurup görüşın~sini ve me-
d ..,ui terbiye ve bilgisini artırmak mak
sat ve ~nyesinden ibarettir. 

3 - Cemiyetin müessis1efr 
Bayındırda Kurt mahalle.,inı:lc tiic

cardan ~Ukriı B3sar, Cüınhuriyet ma
hallesinden belediye rejsi Naci Rodan 
ve Kurt mahnlle-.inrl"'n !)ekrrci Hüc:eyin 
Yazgan 

4 - Kulüb · gırıııe ş .. rtlan: 
A - Mt>deni haklara sahip olmak ve 

on sekiz ya ını dolclurmuş bulunmak. 
B - Kulüp azasından iki zatın yazı 

ile tavsiyesini h:ıız olmak, aylık aidntı 
ödeıııeyı kabul ve lanhhüt eylemek 

C - Her nza istedıiµ zaman kulüpten 
çekilmekte serbest olup yazı ile bildir
mesi sarttır. Bu takdirde kulüpten bir 
gCına hak talebinde bulunamaz. 

5 - Kulübün Bayındır merkezinden 
maada yerde şubeleri yoktur. 

6 - Umumi heyet kuliibe dahil a7.a
dan teşekkül eder. 

7 - Umumi heyetin vazifeleri: -
A - Aylık aidatın mikiarlannı ... te,1 -

Mırnifatura 0 B C 1 08 A. B C kis ve ya tezyit etmek. 
1 06 A. B. C. 1 7 A. . . · · B K l b 1 d 
366 A. B. C. 366 1. A.B.C. 2A.B.C. h 'I d- u ü ui·ndınc-kvzufl ve gaye eık·i a-

c B ı in c uınum ire ti eri verme , 
369 1 A. B. C. 2 A. B. . 3 71 A · C S lik k b 
377 A.B.C.D.E.F. 378 A.B.C.D.E.F. b IA - ene]· nk1ura abe raporunu ~e 
3 79 1 A B C D E. F 2 A B C D E.F i ançoyu ge cec Sl'nP iitçesini tnsvıp 

· · · • · · · · · ve tasdik etmek. 
3 A. B. C. D. E. F. 388 4 ~ 7 C. 425 D ld h 

Çay k bvc » ,. 206 A. 213 A. B. h - ark ey~1};a ve yınişini 
M'd,.ni r.şya ve m ı~emesi demit" G . 517 519 A 8 . 520 A.B. 523 A. 1.2 B. inli ap etme ve mur ı ı seçme · 

1.2 524 A. 1.2.3. B. 1.2.3. 532 A. 1.2 E-Umumt heyet idare heyeti tarafın-
B.C.D. 5 33 dan senede bir defa ad.iyen ve azanm en 

Balu » 5 54 B. 5 5 5 A. az beşte biri ve ya idare heyetinin talebi 
Kalay > 5 77 B. ile fevkalade olarak toplantıya çağırılır. 

Dai lı::ösele ve deri sanayi 72 . 73 . 75 . 76. 78. 276 F - Umum1 heyet kararları mevcut 
)"ardnncı madddCT az.uum ekseriyeti ile verilir. Kararlar 
Bu maddelerin ithaliyle alakadar tacirlerin 15 Temmuz 940 akşamına kadar auıya kulüp dahilinde asıla~ak bildiri-

birtiğe dahil olmalıı.n lazımdır. Birliğe dahil olmavanlann ithalat yapamıya· lir. 
cakları bildirilir. 2507 ( 1365) 8 - tdare heyeti umumi heyet tara
bb::>::>::ı~::ı~::ı~::ı':'.ı::ı::ı::ı::ı::>::>::>::>::>::>;:,;:,;:,;:,;:,;::,;:,;:,;:,;:,::ı::ı::ı::ı::ı::ı::ı::ı::ı::ı::ı::ı::ı::ı::ı::ı::>::ı;:,;:,~;:,;:,;:,;:,;:,;,;:,::ı::ı;:, fından gizli reyle seçilir ve üç kişiden 

f zmJr İnltfsaıelaf' Başmüdürlüğünden : teşekknı eder. Bundan başka bir de mu
Ankarnpalas oteli altında krun miiskirat satış mağazasında mevcut idare- rakıp seçilir. Bunlar fahri olarak ''"'l<tife 

ml~ alt bir kısım camlı dolap masa, elektrik malzemesi ve saire eşya pa- ifa ederler. 
zarhkln satılacaktır. Muhammen bedel tut.arı 408.46 teminatı 71.2'1 liradır. İdare heyetinin .!aIAhiyetleri: 
Şartnamesi levaum şubemhde eşya mahallinde görUlebilir. A - Ku1Up varidatını toplamak ve 
isteklilerin lS-7-~40 gUnü saat 16 da baş miidlirlili:-ümilzdeki komisyona gel- masraflarını yapmak, 

meleri ildn olunur 3-7 2472 (1361) B - MUstabdem tayin ve azletmek. 
':,::ı~~~::»~;.~..,::ı!):::-:- ... ~ ~:::.~;:,::-;:.:::.:-ı:::.,:,:-::-:::.;:ı;:. ~:::-::.::>::.~~~::ı::ı;:.!)~::ı::ı::ı;:,::>::ı::ı;:,::ı;:,:::ı::ı:::ı;::,;::,;:,;:,:::ı C - A:r.a arasında ~ıkacak ihtilAflar-

TlRE SOLH HPKUK fll\KfMU- tZMtR lK!NCt iCRA MEMURLTJ- da hakemlik etmek, 
CiNDEN· <":UNDAN: D.No. 39-9760 D - KulU~ aza olacakların taleple-

Tiro,in 1ı. hamı n.ıhall~·ndPfl Sakir Yeni Asır gazetesinin 31-5-940 tarih rini tetkik ile kabul ve ya ademi kabul 
oğlu Mehnıet Kımıhan ;ı,. Tabak Hasan ve 10493 sayılı nüshasının 5 lnci sahife- !erine karar ve~ek. 
Zihni kansı VE' Mehmet km Saide Ba- sinin 5 inCi sütununda 5-7-940 tarihhıde 9 - KulUbe gırecek her aza ayda bi-
1.ıkç.ıoğlunun rnilstereken mutasamf ol- saat 14 de satılaca'ğı ilAn olunan gayri rer lira ödemek \l.zere yılda on ikişer 11-
dukları vp k11hlli taksim nlmavan Tire- menkulün satış &11atınm 1S olarak tu- ra teahhUt ederler. 
Din hahari\•P >ıuıhnllP-=inin Tabakhane hih edildiği ilAn olunur. 2514 (1366) 10 - Hesap~ar murakıp tar~ 
aaddesindr tarafl11rı ilr tnrafı vol batL~;ı her zaman teftiş ve murakabe edilir. 
Akif' oj!lu Sakir VP f'vlı:Af:ı ait ars;ı ile milli htr banka teminat mektubu ver- U - Ana n1zamnamede değişiklik 
aıahdut bir o~ v bir ufuk c;\ılu ve mut- melerl lhımdır. thaleyi milteakip satı- idare heyet~ln ve ya azadan en az beşte 
baha bemer kaydırma tabir edilen altı lan gayri menkullerin parası verilmedi- blrlnln telclüı ~~ umumt heyetçe 
Dumaralı ve iki yfü yirmi be~ Ura kty- ,,. t kdi d .d b ..rt- Udd t- yapılır. Bu değişiklik en bUyUk mUlki-
ınetl mukaddereli bir bap hanenin 1-7- 61 a r e yenı en on eş g...a m e ye Amirine bildirilir. 
940 tarihinden itibaren açık artırma su- le artırmaya çıkarı~an bu .gayri .m~- 12 - Umum! heyet ve cemiyet, cemJ
retile sntılığa cıkarılmıştır. 30-7-940 •.a. lerin evvelki salı~ı ı!e son ihalesı beynm- yeder kanununun umumi hükümlerine 
rihlne mUsadif Salı günü saat ou beşte de husule gelecek fark hlik:me hacet kal- göre toplanır ve karar Htihaz eder. 
ihalesi icra edilecektir. Muhaın.'llen kıv. maksı7.ın evvelki Alıcıdan tah5il oluna- 13 - Ruzname idare heyeti tarafın . 
metinin yil:ıde yetmiş beşini buldu~u cnktır. Salılan f:>''ri mPnlru1Pn1n bihı- elan tAnzinı ve içtimadan en az ilç giln 
takdirde ihalesi icra edılecek bulmadığı mum VPTgi ,.e evkafın tefvl:ı l>Me!; ve e\'Vel kulüpte aSllarak ezaya bildirilir 
"kdlr on beş gün temdit ile 14-8-940 ta- deJlliliye ruswnu .alıcıya o.it olup fazla Mevcut a1.nnın Pn ez >•irm!de biri tarn
lıine mUsadif Çarşamba günll saa. 14 malOmat lsleyenlerln Tire mahkeme baş fından milzakeresi istenilen maddelerin 

le 1hnlesl yapılacaktır. kitabetuıe mifracaat ebnelerl icap ede- de rumruneye alınması ve milulkeresi 
'\r-tınnaya iştirak edeceklerin yüzde- cl'{•inden işbu emvali gavri menkulcnln mecburidir. 

· ıı buçuk nisb tinde pey akçası veya satışı i1fuı olunur. 2478 (1359) 14 - KulUblin varidat ve masraflan: 
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ıntalıa ticaret müd · · ,. • 
lülı erine mi· acaat 
eıı·ıeb ·ıeceıı ••• 

Ankara, 2 (A.A) - Ticaret vekale
tinden tcğlib edilmiştir: 

Lisans işlerinin daha seri bir surette 
.> npılmasını lemin rnaksadiyle Amerika 
\"C cntcrsanjnbl takas memleketlerine 
sevkedilccek mallar için lisans talebi hak 
kında dış ticnret dairesi reisliğine mer· 
but ınıntaka ticaret müdürlüklerine ta
lepname ilE- müracaat edilebiliç. 

Zabitan ve efra ç arec 
keyi, ·nıemiyo 

ın 

am·rıeri i 
il•stine ge r 

- *""'"-
1 • e 
eki 0 

• r 
ma 

u -
kiim 

İstanbul 2 (Yeni Asır) - Demir ih
tıkarı yapan bir Ermeni ve bir Rum ta
cirin sekizinci cezadaki muhakemeleri 
bitmis, bunlar ikişe-r seneo sürgün ve be
şer yüz Jira para cezasına mahkum ol
muşlardır. -·- • 

yıa İ 

Londra, 2 (Ü.R) - General l\littel
hozcr Suriycde Petcn hükümetiniıı 
emirlerini tatbiJdc güçlüklerle karşıla -
ınaktadır. Gcncralın crlclnıhnrbiyc reisi 
nlbay Dclnriınn mafevkinin emirlerine 
itn::ıti rcddettij!inden tc,·kif edilmiştır. 
Zabitan \ 'C efradın bir çoğu Filistin yo
huıu tutmakta ve hudut dcniyelcri ta-

in il terede 
r 

erbest Fransa a ir 
evU1el gördüğ ·· 

rnfmdnn durdurulmak i tenildi~i 'nkit 
cebirle mukabele etmektedir. 

VEYGAND SUniYEDE 
L:mdra. 2 (Ö.R) - Dün oğleden :son

ra general Vcygandın Suriycye müte
veccihen Atinadan tayyare ile geçtiği.ne 
dair bir haber alınnustır. 

• 
eı ı ra sız 

alin en 

ı? 
x~x~~~~~~-

u 
Berlin. 2 ( ö.R) - Resmi tebliğe gö

re. on Mayıstan itibaren Almanların 
kayıpları şunlardır: 

27054 öhi, 18384 kayıp. 11334 ya-
ralı. 

--.ı: ..,.-

Londra, 2 (Ö.R) - General Degol ta
ı af ınd:m serbest Fransız deniz ve hava 
kuvvetleri kumandanlığına tayin edilen 
amiral Mözclye, Fransa hükümetinin 
mütareke müzakerelerini duyunca bü
tün gece otomobille seyahat ederek Al-
ınan askeri Parise girmeden önce bu 
şehre gelmlc;ti. Amiral bu kısa zamanda 

_ bazı ıtizli planlar ile milli müdafaa için 
imalatta bulunan bazı fabrikaları imha 
etmiş ve Marsilyaya kaçarak burada bir 
harp gemisinin mi.irettebatını toplamak 

•• ee 

a em~ n 
Bükreş. 2 (ö.R) - Rumen başve

kili. son Rumen kıt!\atının Besarabya
dan çekilme tnrihi olan iki Temmuz gü
nünü milli yns günü olarak ilfuı etmiştir. 

suretiyle Cebclüttarıka gitmişti. 
Norveçten dönen ve geçen hafta 

Fran~clan kaçan Fransız askerleri hür 
Fransız ordusuna iltihak etmektedir. 
Norveçten pazar günü gelen bir lejyon 

Sovyet TECHNOEXPORT Fabn"kalarının 

Zi AKİNE ERİ 
Sağlamlık ve ucuzluk itibariyle rakibsizdir. 

Ekin biçmeye mahsus dolaplı ve 
taraklı orak makineleri, biçer, bağ-
lar orak makineleri, yukarıdan ale
vatörlü snman toplu harman mki
neleri, çayır makineleri, beygir ta
rakları, ot balya makineleri, pülveri-

zatörler, diskarolar, kalbur makineleri traktör pulluldan, taraklı orak ma
kinesi Ttirkiye satış deposu: 

fSMAtL HAKKI KOZACIOeLU 

Galata, Pc:rc;emli sokak No. 19 tZMIR: Halimağa çarşısı No.20 ADANA: 

Adı Adresi işi Ait ol<luğu 

Osman oğlu 
lsmail 

Mükellefin 

Hana 
Sokak 
N. 26 

mali yılı 

fırıncılık 9 36 

Belediye caddesi No. 1O1. 

Verginin 
• • 

mikdarı Nev'i 
Tebligatın 

neye dair olduğu 

L. K. kazanç Vergiler itiraz ko-
70 50 ve buhran misyonunca ittih z 

olunan 3/ 7 /637 
tarih ve 937/ 643 
sayılı karar ve 
mezkür karara 
müsteniden imla 
olunan ikinci ih· 
bamame ile mev
zuu bahis karara 
ademi kanaatle 

memurluğunca 
tanzim olunan 20/ 
7 /937 tarih ve 
4/ 1724 7 sayılı 
temyiz layihası. 

Baıımahanc ınaliyc ıub~i mültelleflcô nden olup yukanda isim ve aarlb adresi 
ile iştigal nev'i gösterilen mükellefe muktazi tebligat icra edilmek üzere evvelce 
göstermiş olduğu adreste aranm11 ve bulunmamı~ olduğundan keyfiyet 3692 
numaralı kanunun 1 O ve 1 1 nci maddeleri mucibince tebliğ yerine kaim olmak 
üzere ilan olunur. 2509 ( 1367) 
::ı::ı~::ı;:.::ı::ı::ı::ı::ı::ı::ı::ı::ı::ı::ı::ı;:,;:,::ı;:,;:,;:,::ı;::ı:::ı;:,;:,;:,;:,::ı~~::>::>::ı~::ı::ı~::ı::ı::>~::ı::ı::ı~::ı::ı::ı::ı::ı::ı:::ı::ı~::ı::-.~;,;:,:, 

İzmir MıntaJıa 'J'lcaret Müdürlüğünden : 
YUMURl'A IHRACATÇILARJNA: 

İıviçreye ihraç edilecek ikinci nevi, konserve, natürel ve sanayie mahsus 
yumuralann küçük sandıklarla da anki ne, yumurta ihracabrun mürakabeaine 
dair nizamnamenin : 6' net maddeıi hükümlerine müsteniden, ticaret vekaletin-
ce müaaade olunınuştut. 2506 ( 1363) 
~::ı~~~~::ı::ı::>::ı::ı~~::ı::ı::ı~;:,;:,~::ı::ı;:,;:,;:,;:,;,;:,;::,;:,::ı~~~~~::ı::ı::>::ı::ı::ı!)~::ıb~::>~::ı;::,::ı;:,:::ı;:,::ı:::ı:::ı;:,::ı;:,~ 

IZNIR DEFl'ERDARLIOINDAN : 
MUltellefuı Verginin 
Adı adresi işi '{ılı Nev'i Miktan 

Tebllgatın neyt" 
olduğu 

Amn tki çeşm~ Bemln-
lik caddest cilik 
1-799 

935 kazanç "2 llra Vergiler temyiz komisyonu 
Udnci dairesince ittiha~ olu
nan ve itiraz komisyonu ka
rarının tastikini mutaııam-
mm bıılunan 9-11-~:\9 tarih 
vt> 7089 numaralı k-rar ve 
3-3-940 tnrih ve 1-!ı cild va rnk 
.ıwnaralı üçiinc'ı '{azanç ih
barnamesi 

Basmahane ın:..' . ı r. .... ı .. flerlnd . • : ,'llkarıda adresi ,\'w:ılı mükellefin 
evvelce gösterdiği r:Jresle aran., :.ıulunamadığı S?ibi yapılan araştırmalara rağ
men halen nerede olduğu da öğrenilemediği cihetle keyfiyet 3692 numaralı ka
nunun 10 ve U inci maddelC'ri mucibince tebliğ yerine kaim olmak ilzere llAıı 
olunur. 2508 (1364) 
::>::>::ı::>::ı;:.~::ı::ı::ı~::>~~~::ı::ı~~~;::,::ı~::ı:::ı~~;:,~;::,~::ı::ı::ı~~~~~~~~::ı::ı::ı::ı~::ı;:,~~::ı;:,:::ı~~;:,;:,;:,~~~· 

VaridPt: A - (\ehri aidat, lfı - tşbu tUzük makamı aidince t.ıı;-
B -· u :r;'.• · e hUkmi ~ahı.c;lar:n le- dik edildikten sonra mutebe-rdir. 

berrüı.• 17 - tc;bu Wıük 17 maddeden ibaret-
e . - ~"· lllfl :aratıı.uan yapıln.ıı l. mil- tir 

., .. .,,PreJer hasılatı-ve büfe ha~ılatı. l ·nz,.t;ı ... 
lasraflar: A - İcarlar, Tiic,. ' · c:: ı;kril Bn ar. belediye rci-

R - t.Mstnhdem iicretlC'ri, 1 c N:ı~i .... ~ " 
C - MnhnıkaL tPnvlrflt muha le~e ı ~ 'knrrı Hu "'Yİn Yazgan 
D - Miiteferrik masraflar. Bayındır hav" kulUbUne ait işbu ann 
15 - Umumi hUkUmler: nizamnamesi 5312 numaralı kanuna uy-
A - Kulilpte ispirtolu meşrubat satı- gun olduğu ve tesc11\ ta<11tik olunur. 

lamıyncnğı gibi istimal de edilemez.. Bayındır kaymft\amlığı resmt miilırU 
B - Kulüpte kumar mahiyetinde ol- ve imzası. 

mayan bUtUn oyunlar oynanabilir. 

ctrnnjer taburu du general Degolun ku
mandası nltın:la dünyanın her tarafında 
\ azife kabulüne fımade olduğunu bil
dirmiştir. 

-ı!c-

ovyet - ngi iz 
~·n sebatı 

Londra, 2 ( ö.R) - Sovyet sefiri 
Mayiski bugün hariciye nezaretine gide
rek Lord Halifaksla görüşmüştür. Lond-
ra siynsi mahfillerinde bu görfüımeye 
ehemmiyet atfcdilmefgtcdir 

O I iER VE 
• $VRE A. 1 ,r 

VA tıR CE TASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 
Lcmdra ve Liverpol hallan için 

piyasamn ihtiyacına göre vapurla
nmız. sefer vapnc-.ıklardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
W. F. enry Van Der 
Zee ve şürekası 
D ha fnila tafsilat için ATATÜRK 

cadde i 1 8 ,.o. da W. F. Hcnf')' Van 
Der Zec \ 'C $ ı Vnpnr ncentalığına 
miirnr.n.'lt edilmesi rica olunur. 

TET.1h'FON : 2007 /2 08 . ....................... , ••.••...•..•.••... 
z ·,. Be e iyes·11 n : 

1374 cü sokal-.."ta 1024 cü ndarun 2705 
metre mW'abbaındnki 2 sayılı arsanın 
batışı, ynzı iŞletl müdürlüi.t\lndeki şart
namesi veçhil ~. knpalı zarflı artınnaya 
konulmuştur. Muhammen bedeli 18935 
lira. muvakkat teminatı 1421 liradır. 
İhalesi 15-7-940 Pazartesi ı!Ünü sant 16. 
30 dadır. 2490 sa.vılı knnunun tarifa 
dahilinde hazırlanmış teklif mektuplan 
ihale "ünü azami ;,· at 15,30 a kadar en
cümen riyasetine verilir. 

28-3-9-14 2447 ( 1333) 
Gümrük önündeki otobüs durak yeri

ne elektrik tesisatı yaptırılması işi yazı 
işleri müdürlilğündeki şru-tnamesi vcç
hile 12-7-940 Cuma ,ninii -:aat 16 ya 
uzatılmıştır. "' 

Muhammen bedeli 55 lira muvakkat 
teminatı 4 lira 15 kuru,tur. Taliplerin 
teminatı öğleden evvel ı, bankasına ya
tırarak makbuzlarlle tayin edilen gün 
ve saatte c.ncümene müracaatları. 

Başı boş tutulup kemerde temiı.lik 
hanına teslim edilen bir dişi merkep 
ile bir keçi yavrusu ve iki baş ineğla 
vesaik ibraz.ile sahipleri çıkmadığı tak
dirde 10-7-940 Çarşamba günü hayvm 
pazarında satılacağı ilA.n olunur. 
~::ı::ı::>::ı::>::ı::>::ı~::ı::ı::ı~::>~::ı:::t::ı::>~::ı::>::>::>::>::ı::>;:,l)D 

tzM.tR AS. tKlNCt HUKUK HA.
KtML1CtNDEN: 

f:rrnirde oturan Mehmet kızı Cemile 
tarafından kocası Salt oğlu Se7.al oJe1.. 
hine açılan boşaıuna davasına mtlt~ 
tebligat ikametgAhı meçhul bulunınaa' 
hasebil~ UAnen icra edildiği halde muq. 
yen muhakeme gUnU gebnedlğlndea 
aleyhine gıyap kararı ittihaz edilere 
muhakemesi 17-7-940 Salı gUntıne hın. 
kılın~ olduğundan mUddeaaleyh Sezal,. 
nin muayyen mu.hakeme gUntl saat 11 
nı.dd<'}erinde asaleten veya ve'k.Aletq 
•nnhkemede hazır bulnnma11 abl ~ 
dlrde hu husustan dolayı muhı~ 
celı-elerine kabul edilmeyerek llJ'8bm, 
da muhakeme devam edeceği hııstaııl 
tebliğ makamına k.ahn olmak il.zere 
fiyet ilAn olunur. (1368) 
~::ı~~::ı::ı~::ı::ı::ı~::ı::ı::ı::ı~;::,::ı;:,;::,;:,;:,~::ı~~~ 

DR. Saip Ali DOLBAK 1 

DO(aJl\l VE KADIN H~ ~ 
LIKl.ARI OPERATÖRÜ 

PROFESÖR IJEPl\'IA~fiN SABIK 
BAS ASİSTANI 

Ririııri BcYler Numan zade sokak 
?"o. 2.. TELEFf'rN: "270 

Ht•r ırün ha ... ınlannı o;aat 1' - 14 
"' ti . 2fl "" lrnbul r:der 

··········································1 
r akcJ 

T, JC"Al.ARI : 
1 ·94n ta acıldı i 

Romau:ı.ıııa nudt:, barsak ve böbrek : 
has~"lanna tavsiye ederiz. ! 
Burhaniye istasyonundan ılıcaya ı 

v!'~nit \'tırdır. 1-3 1321 

• 
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rENIASJR 3 Temmuz Çarşam~a 1940 

Romanyanın garantisi ve lnailtere 
hükümeti Romany anın lngiltere 

garantiden 
r Hava harpları şiddetli 

feragatini tanımıyor 
~~--------~--~---~~;MollıN---------------------

Büyük Britanya, 
kanaat getirince 

hasıl olduğuna garantinin tatbikine lüzum 
hareketinde tamamen serbest olacak 

~----------~-------~ ..... ..---------------------
Londra 2 (Ö.R) - Son 24 saat zar- sız garantisinin bir taraflı olup Ro

fında Romanyada vaziyet şayanı ehem- manya tarafından reddedilemiyece
miyet bir şekilde inkişaf eylemektedir. ğini kaydetmektedir. Netekim Bri-
Kabinenin dün gece yarısı yaptığı içti- t h .. k.. f f · t tbikin 
maı müteakip geçen sene Nisan ayında ~ya u ume ı g .. aran ının a . e 
verilen lngiliz - Fransız garantisinin Ro- luzum hasıl olduguna kanaat getır
manya hükümeti tarafından reddedildi- diği ônda hareket serbestisini tama
ği ilftn edilmiştir. Romanya hariciye na- men muhafaza etmektedir. 
zırı yeni Avrupanın şekli diye tarif et- Rumen harici siyaseti şimdi tamamen 
üği vaziyet karşısında Rumen harici si- mihver devletlerinin nüfuzu altına gir
yasetini~ . .Y~. b~r ~:ol takip etm~si. 1~- miştir. Sovyetlerin Besarabyayı işgalin-
7.ımgeldıgını bıldırmı~ ve bu teklıf ıttı- den heveslenen Bulgar ve Macarlara 
fakh k:-bul ol~n~uşt~ır. • • kaı·§ı Almanya ve İtalyadan yardun el-

Londra salihıyeth mahafılı Ro- de etmek için Rumen hükümetinin yeni 
manyaya verilmİ§ olan lngiliz-Fran- bir harici siyaset takibine karar verdiği 

SON DAKİKA 
···········-

anlaşılmaktadır. 

Macar ve Rumen askeri arasında 
çarpışmalar vuku bulduğuna dair 
dün §ayanı itimat kaynaklardan alı
nan haberlere rağmen Macar radyo
sunun dün gece bunu kat'i olarak 
tekzip etmesi manidardır. Bu sabah
ki Macar gazeteleri mütalealannı 
birdenbire değiştirerek Macar talep
lerinin reddedilmiyeceğine kanaat 
izhar etmekle beraber bunlarin sulh
perverane anlatmalarla tahakkuk et
tirilmesi lüzumunu ileri sürüyorlar. 

Japonlar Şanghay beynelmilel imti
yazlı lı giliz nııntakasını işgal 
ettiler, hiç bir hadise olmadı 

--------------------~* ..... ____________________ __ 
İngiliz nöbetçiler yerlerinde lıaldılar •• Hadisatın inlıişafı büyü'fı 

bir mera'fıla be'fıleniyor •• 
.Snn~iınv, 2 (A.AJ - D. N. B. bildiri)or: llongkez Ynng- yanlış oldu~unu bildirmektedir. E~er haşka harp gemileri 

teepoo Japon müd?.faa mıntaknlarının garbinde bulunan Hongkoıı~a gitmişlerse bunlar Çin filnıiundan tefrik edilmiş 
Sanı:hay beynelmilel imtiyazlı İngiliz ~ntakası bugiin Ja- gemiler olacaktır. C•e~en hafta altı hiiyiik denizaltısı Çine 
pon kıta1•tı tarafından isgal edilmiştir. Jng"iliz kıtaatı muka- hareket ctmi~lerdi. Fakat bunlar dönen altı eski model de
\.'emct ~ö<;tcrnll'miş. fakat nöbetçiler eski ıne\'kilerini muha- nizaltısının verine r.<inderilmhlerdi. 
foza etnıblerdir. Hiıdisatın inkişafı bi.i}iik bir alaka ile bek· HONCKO~GTAN ÇIKANLAR 
lenıncktt-dir. • Şan~hay. 2 (A.A) - Reis Collid~e Amerikan vapuru yüz 
AMERİI\i\ DONANMA GÖNDERl\IEDİ Arnerikao ıo.ültcci.!oini hamil olarak Hongkongtan hareket 
Manilla, 2 (A.A) - Manilla bahri makamatı :Manilladan 1 ederek ManiHaya ~E'lmiştir. 

hareket eden Amerikan destroyerlerinin Hongkong istika- Hongkon~tan gelen bir kaç .vi.iz Cin mültecisi bir Hollan-
metinılc t?itnıckte olduklnrı hakkında verilen haberlerin da vapuru ile Şanghaya vasıl olmuştur. 

Macar -Rumen hudududan
ki h&dise nasıl olmuş? 

Budapeşle, 2 (A.A) - Vi.sk yakıiıında bir hudut muhafız 
müirczesiııin kumwdanı üzerine bir Rumen devriyesi bir 
kaç el silah atmıştır. Macar hudut muh~Jız müfrezesinin mu
kabelesi itzerine Rumen devriyesi bir kaç el silah attıktan 
Bonra ı;ıerı çrkilmiştir. 

Macar hükümeti Rumen hükümeti nezdinde protestoda 
bulunarnk Rumen kıtaatının Macar hududunun hemen ya
kınına konulmasının verebileceği neticE'1er hakkında da na
~arı dikkati celbetJııistir. 

MACAR BAŞVEKiLiNtN BEY ANA Ti 
Budapeste. 2 (Ö.R) - Macar başvekili Telcki şu beyanat

ın bulunmuştur : Vaziyet Avrupanın cenubunda çok seri 
bir şekilde jnkişaf f:tnıektedir. Biz bu inkişafı sükfınetle ta-

kip etmektedir. Hükümet itina ile rolünü oynıyacaktır. 
Memleketin menfaatleri her halde korunacaktır. Macar mil
leti kuvvet!idir. İdeolojimizde ananevi siyasetimizle hıristi
yanlık duygusuna <fayanmaktadır. Macarların siyaseti Tuna 
devl<.'tleri arasında mi.ivazene tesisinden ibarettir. 

RUMEN - BULGAR HUDUDUNDAKİ ÇARPIŞMA 
Sofya, 2 (Ö.R) - Bulgar siyasi mahfilleri Rumen - Bul

gar hududundaki carpışmalara büyük bir ehemmiyet atfet
memektedHer. Yapılan resmi beyanatlarda Bulgaristanın 
Revizyoııizm siyasf'tine devam etmek azminde olduğu ve 
fakat bu c:iyasetin ~ulhçu yollardan takip edileceği bildiril
mektedir. 

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

General DegoF .. n yeni hitabesi 
-*-

"F oşlar, Klemansolar hiÇ 
teslim olurlar mıydı? 

______________ ,._* _________________ __ 
ıcHER BİRİMİZ VArANIN KURTULUŞ İS'J'İYEN SESİNİ DUYARAK VA· 

ZİFE BAŞINDA KALMAGA MECBURUZ •• » 
Londra 2 (ö.R) - Milli Fransız ko- leri karşısında manevi~/atını kaybeden yon, Puvankara, Kleınanso, Mareşal Foş 

.,-ıitesi şefi general Dcgul Londra radyo- kumandanlığın ve hüklimetin önünde Fransayı düşmanlarına teslim etmeğe 
ı;unda her akşam hür Fransızlara hita- iki yol vardı. Biri, teslimiyet ve ink.iyat razı olurlar mı idi? Böyle bir teslimiye
ben yopmakta oldııgu hitabelere bugün yolu idi. Bordo hükümeti bunu kabul tin müttefiklerine karşı bir taarruz si
de devam ederek ezcümle şunları söy- etti. Diğer yol şeref ve ümit yoludur ki, !ahı olarak kullanılmasına muvafakat 
ltımiştir: ben ve yolda !arım buııu intihap ettik. ederler mi idi?> 
"- Almanya tarafından tahmil edilen Bir çok Fransızlar bu iki yol arasında MÜSTEMLEKELERDE 

teslimiyeti imza edeli dokuz gün olmuı- kapleri münkesir V'! parça1anmış bir General Degul bundan sonra Fransız 
tur Yedi gun var ki Bordo bükümeti haldedirler. Bir taraftan hükümetin düş- müstemleke imparatorluğunda isimleri 
ltalyanın tahmil ettiği mütarekeyi ele mana itaat emreden sesini, diğer tarnf- şeref haleleri ile örülmüş olan general 
hnzalamıştır. Bu iki kanlı teslimiyetin tan Fransanın kıu1uluş feryadını du- ve Mareşallerin Fransız imparatorluğu 
korkunç netayicini saymak beyhudedir. yuyor]ar. Son hesabı, her şeyin, dehşe- davasına merbutiyetinden bahsederek 
Fakat bu netıceler içinden biri var ki, tin, menfaatin, kibir ve gururun üstünde demiştir ki: 
bir askerin onu kaydetmek vazifesidir. tutan sade, alicenap ve hür Fransa kur- «-- Her birimiz vatanın kurtuluş is
Ve ben i te bunu kaydediyorum. Alman tuluş bekliyor. Sorarım, J::ındark, Ros- tiyen sesini duyarak vazife başında kal
mekanik kuvvetlerinin berkasa darbe- liyö, on dördüncü Lui, Knrno, Napol- mağa mecburuz.> 

Parti meclis scrubunda ~İt~'iYa:·ı~·p~~y~:i 

H · · yx.\'" k•J• · d.. ; Fransa Latin 
arıcıye e ı ınıız nı= bloku 
geniş izahat verdi 

-----------x4~--~--~ 

Ankar.ı, 2 (AA) -- C. H. Partisi çok hatiplerin aynı mevzu etrafındaki 
J3. M. Mecli i grubu bugün 2 7 /940 mütalanlan dinlenmiş ve sondan sual
lıant 15 de reis vekili Trabzon mebusu lere hariciye vekili tarafından cevap ve
,-ıasan Sakanın riyasetinde toplandı. rilcrek, hariciye vekilinin beyanatı müt-

Ruznamcde milli emlak taksitlerinin tefikan tasvip olunmuştur. 
11zatılması hakkında e\ velce teşekkül 
etmiş olan parti grubu komisyonunun 
raporu vardı. 

Bundan evvel söz alan hariciye veki
li Şükrü Saraçoğlu son haftanın siyasi 

val ve hidi atı hakkında arti gr• bu-

Bundan sonra ruz nameye geçil misse 
de vaktin gecikmesi dolayısiyle içtimaın 
yalnız bu mevzua münhasır kalması ve 
diğer maddenin gelecek celseye taliki 
kabu) oJunc re k top)antl)'ll nihayet Vt:-

Lavai, bunu temin 
-:çın bir Faşist 
partisi lıurac:alımıf 
Nevyork, 2 (Ö.R) - İtalya, Fransa 

ve İspanyanın iştirakiyle bir Latin 
bloku te!;kil etmek üzere Lavalin ri
ya<;etinde bir F~ist partisinin faali
yeti hakkındaki haberlere dair Nev
york Tayınis gazetesi şunları yazıyor: 

•Fransa Faşist olursa Fransız mil
letinin serbest intihabiyle olacak d!?
ğiJdir. Fransanın serbest ruhuna ge
cen haftalarda indirilen Alman dar-

Alm~nlar yine lngiltere ye ·saldırdı· 
lar, lngiliz tayyareleri de Almanya

da büyük yangınlar çıkardı 
Londra, 2 (ö.R) -- Alman tayyare

leri Brisdol körfezi mıntakasmı bombar
dıman etmişlerdir. Maddi hasarat az
dır. Dört hafif yaralı vardır. 

Dün gündüzün yaptıkları bir hava 
taarruzunda Alman tayyarelerinin ls
koçyanın şimali şarki sahilinde bir şe
hire attıkarı yüksek infilak bombaları
nın tesiriyle bir sıra evler çökerek 12 ki
şi telef olmuş ve 18 kişi yaralanmıştır. 

fNGiUZLERtN MUKABELF..St 
Avcı tayyarelerimiz iki AJman tay

yaresini dii§ürmii§tür. 
Pazar eecesi tngili.z tayyareleri AJ

manyada yaptıkları taarruzlarla Ham
burg petrol depolarında yangın çıkar
mt§lardır. Ve Bremen petrol tasfiyeha
nelerine taarruz etmişlerdir. Donnştad 
mıntakasında 10 mil mesafede bir mü
himmat deposunda 20 bin yarda mu
rabbaı saha dahilinde infilaklar kayde
dilmiş ve bir çok tayyare meydanları 
büyük hasarata uğratılmıştır. 

Londra, 2 ( ö.R) -- Alman tayya
releri ilk defa olarak lngiliz sahillerine 
karşı güııdüz taarruz1arında bulunmuş
lardır. Bir lskoçya şehrinde 2 3 ölü 30 
yaralı vardır. 

KiYELDE öLENLER 
Berlin, 2 (ö.R) - Kiyel şehri üze

rindeki İngiliz hava hücumu esnasında 
altı sivil ölmüştür. 

Alman Resmi Tebliği 
Berlin, 2 (ö.R) -- Alman resmi teb

liği: Manş kanalındaki Y ersey, Cren• 

--------ıww*-------~-----------~ 
sey adaları dün evvela hava, sonra de-
niz ve bilahare de kara kuvvetlerimiz 
tarafından işgal edilmiş ve hava çarpış
malarında iki düşman tayyaresi düşü
rülmüştür. Alman tayyareleri dün öğle-
den sonra kanal üzerinde yaptıkları bir 
keşif uçuşu esnasında bir düşman kara
kol gemisini tahrip etmişlerdir. Şimali 
lskoçyada bir liman muvaffakıyetle 
bombardıma, edilmiş ve Bristol kanalı 
liman tesisatı bombardıman edilerek 
yangın ve infilaklara sebep olunmuştur. 

Düşman tayyareleri dün gece de ııi-

mali ve garbi Almanyaya taarruzlarda 
bulunmuşlardır. Sild adası üzerinede 
bir kaç bomba düşmüş ise de mühim 
hasarat ika edememiştir. Ve bir kaç si
vilin ölümüne sebep olmuştur: Hava 
dafi bataryalarımız tarafından beş ve 
sahil bataryalarımız tarafından da iki 
düşman tayyaresi düşürülmüştür. Üç 
Alman tayyaresi üslerine avdet etme
miştir. 1 Temmuzda tahrip edilen düş-
man tayyarelerinin 
baliğ olmuştur . 

yekunu yirmi üçe 

···sö·ii··1ıir··ııa'f ia···z·a~f i'iida···ı 
• • • 

batırılan gemiler ! 
Londra 2 (Ö.R) - 24 Haziranda 

nihayet bulan hafta zarfında düş
man sekiz lngiliz, sekiz müttefik ve 
on bir bitaraf ticaret gemisini batır
mıştır. Epey zamandanberi zayiat ra
kamları bu raddeyi bulmamıştı. Fa-

nüne kadar himayeli kafile halinde 
sefer eden İngiliz vapurlarının ancak 
yedi yüzde biri bitarafların gemile
rinden ise binde kırkı zayi olmu§
tur. 

kat Britanya kayıplarının çoğu Fran- ALMAN VE İT ALY ANLARIN 
sız limanları açıklarında olduğundan ZAYİATI 
ticaret gemilerine karşı her daim ika Londra 2 (Ö.R) - Şimdiye kadar 
edilen zayiat gibi değildir. Himayeli Almanların ticaret gemisi zayiatı 857 
kafilelerde batırılan gemiler gittikçe bin ton olup İtalyanların zayiatı da 
azalmaktadır. Geçen Çarşamba gü- 300 bin tonu bulmuştur. 

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

lngilterede kurulan yeni ordular 
. -· 

lngilterenin ve şimali 
lrlandanın müdafaası 

~~--~----~----~~-*------~--~...,.,.----....,.----
Londra, 2 (Ö.R) - Harbiye nazırı Eden Avam kamara

sındaki beyanatında, Polonya ve Çek ordularına mensup 
bazı cüzütamların İngilterede yeniden teşkilatlandırılmak.ta 
olduğunu, halen daha fazla izahat veremiyeceğini, fakat bu 
cüzütarnforın müşterek düşmana karşı şayanı memnuniyet 

• - Şimali Irlandadak.i garnizon teşkilatımız stratejik blı 
surette miid::ıfaa için lazım gelen yerfore dağıtılmıştır.• 

bir şek.ilde }ıazırlandığını bildirmiştir. 
Eden, Irlandanın müdafaası hakkında da şunları söyle

miştir : 

Başvekil muavini. Attlee de, bir suale cevaben : ıtİnglliz 
hükümeti mücadeleye muktedirdir. Dağınık bulunan Fran
sız kuvvetlerini cal,şmak için teşvik etmektedir» demiş ve 
hükümetin bu hususta 1.azı~ gelen müstacel karadarı al
makta tereddüt etroiyeceğini bildirmiştir. 

~ 

Danimarkad8 ve·-H'ôilan·
dada kıtlık çok müthiş 

~ Sade ekmek değil. kedi ve köpeklerin gıdası da vesika ya tabi 
~ Londra, 2 (A.A) - Royter ajansı bildiriyor : satılmakta<lır. Mayi mahrukat ve yağ stokları Almanlar 

-*-
~ Holland:ıdan .ilinan malumata nazaran halkın gıda va- tarafından es::ıseıı müsadere edilmiş bulunuyordu. 

ziyeti il k"dar daralmıştır ki yalnız ekırieğin vesikaya Hayvanatın beslenmesi için lazım gelen yemlik madde
binınesi değil, kedi ve köpeklerin yiyecekleri için bile ler ithal edilemecliğı cihetle Danimarkada hayvanların 
vesikn urnlii ihdaSJna lüzum görü1rnüştür. büyük bit kısmı kesilecektir .. Danimarkada işler gıttikçe 

Kahve ~tokları azalmakta ve un da pek cüz'1 rnikdarda kısalmaktadır . 
?' sn msW ~r7/.//./7/;~/~ff~/..Y~~2'A6J.5i: ı i Gi1D11&1". v JIFA 

Mareşal Balbonun cena- Bul,arlar hare
kete geçmiye-

zesi tayyare ile 
ltalyaya götürülecekmiş 

x~x 

Roma 2 (A.A) - Mareşal Balbo ve sivil makamatın mümessilleri de bulun
arkadaşları için Bingazide merasim ya- makta idi. Dini merasimden sonra Mare
pılmıştır. Mareşal Graçyani mü1eveffa 
Mareşalin refikası ve askeri ve sivil ma
karnatın huzurunda son ihtiram vazife
sini ifa etmiştir. Mareşalin cenazesi bir 
top arabasına konularak kiliseye nakle
dilmiştir. İtalyan Vt> arap kıtaatı orta
sından geçen cenaze alayında asker ve 

şal Graçyani müteveffa Mareşal ile ar
kadaşları hakkında mezar başında bir 
medih nutku söylemiştir. 

Tayyare ile ltalyaya nakledilmek üze
re Mareşalin cenazesi tayyare meyda
nına getirilmiştir. 

Yurdda mahsul vaziyeti 
Yüzümüzü güldürecek durumda
dır, devlet köylüye yardım edecek 

Ankara 2 (Telefonla) - Bu sene yur
dun mahsul vaziyeti yüzümüzü güldii
recek derecede iyidir. Her taraftan alı
nan rnallıınat mahsulün geçen yıla nis
betle bir misli fazla olacağı ümidini 
kuvvetlendirmektedir. Bu istihsal faz
lalığı karşısında devlet köyli.iye mahsu
lü kolav1ıkln kaldırmnsı icin vard•m Pli-

ce.Jbedilınekte olan 2.5 milyon lira kıy
metindeki ziraat aletlerinin hububat ye

tiştiren mıntakalara tevziine ba~1anmış
tır. Bu ziraat aletleri ziraat memurları 
ve teknik memurlar idaresinde çalıştı
rılacaktır. 

A v'r'ıc~ zr · 

ceklermiş 
-ııı--

Dobric:ayı aıma'fı için 
Alman ue İtalyan 
yardımını be'fıliyormuı 

Sofya, 2 (Ö.R) - Kral Boris hariciye 
nazırı Popofu kabul etmiştir. Görüşme
ler Bulgaristanın harici siyasetine rnüte
allikti .. 

Berlin, 2 (Ö.R) - Alman gazeteleri 
Rııl~aristanın Nöyi muahcde~ini tama
men ortadan kaldırmak ve Dobrica üze
rindeki ınüddciyahnı tahakkuk ettir-
mek kin fiili teşebbüse gececeğini zan
netmemcktedirlcr. 

Buradaki kanantc göre Bulgaristan 
cenubu ::;arki A vrupada yeni bir ni~ın 
kurulmasını bilhassa Alınaııya ve lt•l
yanın yardımlarından beklemektedir. 
•••••18111•••1ıe•••llllllllllllllll11Willt• . 
Romanya bir Bal- E 

kan konferansı top-
lamak mı isti yecek? 
Vaşington, 2 (Ö.R) - İhtiyatla te

lakki edilmesi lfizıın gelen bazı ha
berlere gcire Rumen hükümeti Roma
da Alınanyamn teşviki ile bir Balkan 
koııfenınsuu ictimaa davet edecektir. 
İçtiınaın cok yakın bir zamanda ak-


