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imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 
Başmuharrir ve umumi neşriyat mUdllrü: 

1 IAKKI OCAKOC'lLU 

ABONE ŞERAiTi 

ul!:VAM MUDDf.'Tt Türkiye için Hariç için 
Sf!11elik ••..••• 1400 2900 
Altı aylık -·· ... 750 1650 
GiinU geçmiş nüshalar ( 25) kuruştur. 

L T E L E F O N : 2697 

• 
Bulgari&tan - Romanya 

ve Sov yeti er 
Sofya, 3 (Ö.R) - Hariciye nazırı B. Popof 

dün Sovyet1erin Sofya ıocfiriyle uzun bir mü1fı
kat yapmıştır. 

Stcfani ajansı bu mülfıkatta Bu1garistanın 
Romanvaya karşı olan müddeiyatının görüsül
düğüııi.i iddıa etmektedir. 

·-----' 
1lfm mündcrecatından gazetE"miz me.suliyet kabul etmez Ciimhuriyetin ve Cfrmhuriyct eserinin bekçisi, salıahları çıkar siyasi gazetedir YENİ ASIR matbaasında basılmı~tır 

sanın 
lngilterede hazırlık mükemmel 

·-----*-

yeniden iki milyon kişi 
daha silah altına alındı 
ÇÖr"il" " ~ 

dün müdafaa istihkamlannı 
Londra 3 (A.A) - Harbiye nazırı B. 

Eden Avnm kamarasında beyanatta bu
lunarak, Hazirandan evvel kaydo1mus, 
yani 27 ya.şınn krıdar olnnlarla kayıt 
~nünden evvel 20 yaşını bitirmiş bu
lunnnlnrın, yani iki milyon insanın si-

gezdi 

l'-' .i Jah nltııırı n lınd ıklarını bildirmiştir. Ha-
...; ~ _ 'Ziranda ıki sınıf kaydolmuştur. Tem

- muz.dn 4 sınıf kaydolacaktır. Bu suretle 
:;~ knvdo1anların yekunu 4 milyona çıka
:~~! ':!aktır. 

lar. Biı isi tekziplere rağmen kabine aza
sı arasında ihtilfıf olması 4'.!!>, diğeri de 
lngiltercde bilhassa komünistler tara
fıniliın hükümet aleyhinde nümayhıler 
yapılması imiş. Komün~tler bir amele 
hükil'11Minin t~ski!ini ve müstemleke1c
re i.stiklfü verilmesini t.nlep Nliyorlar-
mış. 

CöRÇtL lSTlHKAMLARDA 
Londra 3 (Ö.R) - Başvekil B. Vins-

0'1 Ç'irçil diin Sust>ks sahilini ziyaret 
0clı>rek müdafaa iştihktımlarını uzun 
bovlu t 0 ftio; et.mi tir. B. Çörçile impçıra
torlıı k müdafaa komitesi mfü:;tc--arı ge
"""Pl tc:'lley refakat etmi~tir. 
ÇÖRÇ!L BEYANATTA BULUNA<~AK 

Londra :l (Ö.R) - Royter ajan"ı bil
dirivor: Gelecek haftad:m evvei başve
' il B. Çörçilin avam kamarasında heya
na• •a bulunması muhtemeldir. Bunu 
rniitnnklp kamarada yapılrıcak müzake-
.. l rin !ıı.fi mi, yoksa umumi mi olacağı 
., ı ~mı değildir. 

1NG1LTEREDE .!ATBUAT 
HüRR1YET1 

Londra 3 (ö .R) - Frans:.ıda gnzete-
1 re t..ıtbik edilen sansörün harbın neti
cesi üzerinde n elim tesirler yaptığını 
t criibe ettikten sonra büttin 1n iliz par
t:Jerinin reisl~ri lngıliz matbuatının ta
mamen hürriyetine malik olması ve bii
tün kanaatlerin matbuatta faydalı Ş-kil
dc ifade ( dihm i hu usunda ısrar ct
mekt:.-dir. Bu hususta avam kümarnsın
<ln hükümet namına beyanatta bulunnn 
a•ndl' p:>rti i lideri B. Attlec demiştir 

ki: 

1T".LYAN GAZl.i'ELERiNE GöRE 
Roma 3 (ö.R) - 1talyan gazeteleri 

B. Cörcilin avam kamarasındaki nutku 
...,..-....c...,~,,~:..::_:..::_..:...:..:...t.;_.;;~~~._c.:;;;;..L~ nu talik etmesini iki sebebe atfediyor-

«- İngiliz hükiimrtinin siyaseti mat
buat hiirriyetine miimklin olduğu ka
dar az engel o1mustur. Harbın idaresi 
hakkında bütün mütalealar serbestce 
ibeyan edilebilir. Sansör yalnız d'işmıına 
maliımat verebilecek veya milleHn harp 
gayretine mani teşkil edebilecek nokta-

- SONU 4 ÜNCÜ SAHiFEDE -
1noılı;:; gazetclcnniıı hurri11ctinclen 

bah!eden B. Attlec 

Balkanlar --·--
İngiltere harbinin 
sonuna ltadar sulh ve 
süfıün içinde 
lıalalJilirler.. Falıat ... --·HAKKIOCAKOCLU 

SoV}'et Ru yanın kısa müddetli bir 
notayı rniitcnkip Hesarahya ,.e ~imali 
Bukovimıyı i ::ale ba~lama"t harp ate
şinin Hnlknnlara yı!klac;makta oldu~u 
zehabını uyandırmıstı. 

Roman)'~. bir fnraftmı S°' yet talep
lerine hQ.run ci!l'rkcn diğer taraftan 
umumi sdl'rhcl'lik ilı\n ediyor, harp lıa-
21rhklnrmı ı;itldetll'ndiri:rordu.. Bunun 
manası ne olabilirdi'? 
Rnnmı manası ıw:vct anktır. Ronıan

'V:t Sovy(•t Ru ya mdıılarnı:ı mukavemet 
imkanını ncf-.indc bulamadığından Bc
~arahya \'e simııli BukO\ ina) ı feda ede
r(."k l!'eridc kalrın toınnklarmın taınami
yetini ınııhnfazn \olunu tertih eyle
mi tir. 

Bir tnrartan terkine ri:1:a güstcrdif!i 
toprakları ho altırkl'n diğer taraftan da 
fırsattan i tifode etmek emelJerini }'e
neıneme i muhtemel bulunan l\Iacarlar
la Bulırnrlarn kar5ı muka\'emet kararı
nı vermis olması ate in Balkanlara doğ
ru gelmekte bulnndu~rı.ı zelıabuu tak
viye ediyordu. Zira Romanya, Sovyet 
Ruc.,ynnın karsı md~ı yalnızdı.. Fakat 
llulgarlarııı her hangi bir taarruzu kar
Msında Balknn antantma dahil devlet
lerin yardımını i~tiyebilirdi. Balkan an
tantı, Halkan devll'tlerinin Balkan hu
dntlamu ::nrnııCi t•dcn bir anlaşınadu. 

Gerçi hu~iiniin sartları kinde. Avru
ımnııı t:ımamım hozulan mıh·azene~i 
kar ısında, hattfı bizzat Romanyanın ~ 
siyasetine verdiği _yeni istikamet mü
\ acchcsinde Balknn devletlerinin vazi
)cti nasıl nıiifnlfıa edecekleri kat'i ve 
sarih bir sckih!c ifade edilemez ise de 
h<iylc bir hareketi Balkanların tamamen 

iz 'c nl5ka ız kar ılıyahilccckleri de 
iddia olunamaz 

l~uııunln herahcr llulg:ıristan \'e :Ma
eımshıııın hu huc.,"1.ısta kendiliklerinden 
harekete l!c~nıL·lcrinc de ihtimal veri
lemez. 

Ciinkii lıu~iın llnlkanlarda menfaat
leri o~an ve her hangi bir miidnhaleyi 
ynpnbılN·ck me\•kitll' bulunan iiç büyük 
devlet \ardır : :\lm:ınya, itaka Sov-
~·et Rıı l rı... . 

Hunlardan ilk ikisini hir dcdet ola
rak kahul edebiliriz. italya Almanya~·a 
danışmadan. Ahn:ınyanın muvafakatini 
alm:.ıdnn Balkrılarda en küt:i.ik bir ha
r(."kctc tcs(."bbiis eyliyemez. 

Binnenalc) h Hallmnlarda her hangi 
bir hareket ~·apılmak istenecek olur~a 
bnnun behemehal Almanya ile So\') et 
Rus_ya arnsıııda vukuhulacak bir anlas
madan sonra nıkun gelmesi kafi hir 
zaruret hnlindt•dir. Bii_yle bir anlaşmo 
.,lele t'dilnwdrn nhlacak her adım bir 

"O 'U 2 İNCİ SAHİFEDE -

Rumen - Macar müsade
nıeleri devam ediyor-Ma
car BaşvekiJinin sözleri 

--*--
Macaristan büyümek 

emelinde musır 
Bükret, 3 (Ö.R) - Macar Rumen 

hud•Jdunda yeni müsademeJer vuku 
buJcuğu bildirilmektedir. Macar ParJi
mer.!osunda bir mebus TransiJvanyarun 
Macari~tana iadesi talebwde bulunmUf
tur. 
~~ACAR BAŞVEKtLtNiN 
B':.YANATI 
Blıdapeııte, 3 (AA) Macar 

Ajar ı bildiriyor: 
l liikümet partiııinin içtimaında baş

vekil Kont Teleki; Parlamentonun va
him bir saatte tatillerine başladığına. 
fakat icap ederse tntil devresinde de 
nıecl; in içtiınaa çağnlacağma işaret 
ederd<, cehemıniyetli olan, memleketin 
geçirmekte olduğumuz vahim saatlerde 
va:.ı.İy tc .sükunet, asalet ve itimadla kar-

- SONU 2 İNCİ SAHiFEDE -
Macar başve1,ılı Teleki ve Hariciye 

nazın Çaki 

lngiltereye yapılan son 
hava taarruzları 

~~~---x~x:~~-~~--

ON İKİ ÖLti, Yüz YİRMİ ÜÇ YARALI VAR.. 
Londra, 3 (Ö.R) - Bugün erkenden 

düşman hoınbardırııan tayyareleri İn
gilterenin şark S<>hiline geçmişlerdir. 
Bunlardan bir kaçı diişürülmüştür. Ge
ce cenubu garbi sahilini geçen düşma
nın attı~ı bombalm· ekseriyetle tarlala
ra düşmüş ve ehemmiyetsiz hasaratı 
mucip olmuştur. Buna mukabil dün ak
şam şimali şarki ~ahilinde bir şehirde 
12 öli.i kavdedilıni tir. Bonıbalaı· evlerin 
iizerine dlismi.ic;tür. Kalabalık mahalle-

le.re yapılan bu taarruz esnasında bir 
mektep te tahrip l·dilmiştir .. Kurbanla
rın ekı;erisi kadın ve çocuklardır. 

Londra. 3 (A.A) - Umumi emniyet 
nezaretinin tebliği : . 
Alınan son malUmata nazaran lngil

tcrcnin şimali ~arbisi üzerinde dün ak
sam düşmanın .vaptığı hava hücumu ne
tİC(."sindc 12 kisi ölmüş ve 123 kişi ya
ralanmıştır. 

Amerikada lngiliz filo
sunun Avrupayı terki 
ihtimali düşünülüyor 

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

Ne"york. :: ( A.A) - .Amerikanın, as'<eri kafilelerin refakatinde olarak Av
rupayn nakliye \'aımrları göndermesi ihtimali oldui.ttıııa rn İngiliz donanması
mı A' rupavı terkctmek mecburiyetind-- kaldı~ı takdir~e Aınerikada bir deniz 
iissii Vt'J'mck icaı> ettiğine dair Jıarbiye nazıra Stimson tarafından verilen be-
·' anat bir c;ok tefsirlere ol a tır. 

Suriyede 
Ingiliz tayyarelerinin yeni muvaffakıyeti 

-*-
Havuzda tamir edilmekte olan Al-
man "Şarnhorst,, zırhlısını bir saat 
isabetle bombaladılar ve yaktılar 

elli yangın çıkarlldı. Diğer Alman Havuz civarında 
da bombalandı· 

Alman 
Hamburg 

sehirlerinde 
petrol tasf i yehaneleri ile 

zırhlıları 
muhtelif 

.. . de büyük yangınlar çıkarıldı 

fogiliz kralı bir tayyare karargahıııda tayyarecilerle konuşurken 

siyaseti Romanyanın • 
yenı 

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

Hariciye nazırı son 
hadiseleri izah etti 

"Müttefiklerimiz bize u vuşmak tavsiye 
ettiler. /Viahvolmamak için bunu kabul ettik,, 

Londra 3 (ö.R) - Dün alqam 
Kiel kanalına taarruz eden İngiliz 
bombardıman tayyareleri sabih bir 
havuzda tamir edilmekte olan Şam
horst Alman zırhlısını ve diğer bir 
b-uvazörü ağır hasarata uğratmı!
lardır. Taarruz Almanları tamamen 
gefil bulmuş ve zırhlının bulunduğu 
hnvuza doğrudan doğruya isabetler 
tesbit edilmiştir. Diğer harp gemile
ri nrasında da bombalar patlamı§tır. 
Şarnhorst ve diğer gemiler bir saat 
mütemadiyen bombardıman edil
miştir. Bir tek 1ngiliz bombardıman 
tayyaresi zırhlıya tam isabetli dört 
bomba atabildiğini teabit etmiştir. 
Dığer bombalar elli kadar yangın çı

karmış ve yangın alevleri içinde Şam· 
horst'un gümüşi teknesi sarahaten gö
rülmüstiir. Kie1 bahri bina ve antrepola• 
rında mühim hasarat te.bit edilmiştir. 
inşaat destgtUılarında müteaddit yangın .. 
!ar çıkmıştır. Bunların alevleri bir tay
yare meydanı kndar geniş bir sahayı 

- SONU 4 ONCO SAHiFEDE -

Uzak Şark, Ja
ponya, Amerika 

ve lngiltere -·---
Japonyanın muhasarası 
icin proje hazırlanıyor .. 

.. Tol<yo, 3 (A.A) - cStefanİ• 
Japon matbuatı pek yakında lngil

ttte ile Amerika arasında Büyük Ok
yanus hakkında gizli bir itilaf imz.a edi
leceğini yazmaktadır. 

---------x*x Bu gizli itilaf ile lngiltere ve Amerika 
Bükrl'Ş, 3 (A.A} - Rador ajansı bil- !effettiği harita mul'ibince imali Buko- Büyük Okyanusta mÜ.c;terek menfaatle

dirivor : Baıiciye na:tırı ve kraliyet. vinanın da iadesini talep eden ve 26/27 rini tanımakta ve icap ederse her iki 
miistcşarı B. Argctoianu hariciye Sena- haziran ~ece~i verilen Sovyet ültima- memlekete donanmalarını !leferber et
•u ve mebusan ml'clisi encüınenlerjnin tomunun metnini okumu~tur. meği ve Büyük Okyanustaki hareket üs
nıüştl'rck huzurunda siınali Bukovina B. Ar,getoianu sbzlerinc .söyle devam ferini biribirinin emrine vermef:_ ·~ ' · 
ve Bcs:.ırahyanın icdc.sinc mütedair ha- etıni.slir : hüt evlemektedirler. 
diFatııı .seyirlcıi lMkkında dün ö~leden • - Vaziyetin Vt'haıneti karşısında Kokumin ga7.etesi bu maksatla lngil-
sonra bcyanntta bulunmuştur. kraliyet meclisi toplanarak uzun miiza- terenin Va ington sefirinin HulJ ve 

KISA BİR TAldHÇE kerelerdP bulunduktan sonra su netice- Avusturalya elçisi ile görüştüğiinü ilave 
B. Argctoıanu, Slıvyet Rusya ve Ro-ı ye \·a~l olun~u : . eylemektedir. . . 

manya arasında nota teatilerinin tarih- Harıc;ten hıc.; bır yardım olmaksızın Aynı gazete Pıttmannm ,aponyanın 
c;csini yapmış \'e Besar:ıbyanın her hal- sadece kendi m~·d"fa:ıınıza k.alarak uzun ı mu~asara~~~a. d~ir. hazırla~n projeyi 
de Sovyet Rusvava terkiyle nota51na 1 - SONU 4 UNCÜ SAHiFEDE - tasvıp ettigını bıldırınektedır. 

ltalyanlatın tahtelbahir · zayiatı 
•• ~--~----~~~*~~~-------~ 

Uç haftada mevcudun on-
da bir nisbetini buldu 

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

lngilizler Af ı-ikada hem haradan, hem havadan hücum ediyorlar 
Londra, 3 (Ö.R) - İtalyanın harbe 

gird!fü tarihte 120 tahtelbahiri mevcut
tu. Uç hafta icindc hunlardan on iiç ta
nesi batırılmıc;; ve İtalyan donanması 
bu kısa bir miiddd içinde tahtelbahir 
filosunun onda biı ini kaybetmiştir. 

MALTADA 
Londra. ~ (Ö.R> - Maltaya karşı 

vapılan bir İtalyan taan·uzu esnasında 
bir İtalyan bombardıman tayyaresi 
alevler iccrisinde düşürülmüştür. 
SA'RKİ AFRiKADA 
İngiliz 1ayyarccılt:•ri şarki İtalyan Af

rikasında Makaka tayyare meydanını 
bombardıman etmbler ve mühim ha
snratı mucip olmu~lardır. Bir miihim
mat deposuna miilcnddit isabetler vaki 
olmııs ve miithi hıfil:iklar duyulmu~
tur.. Bunları ;:eni~ yangınlar tal;ip ct
mistir. Bib iik 'e !'ıonra daha kü(ük bir 
benzin rlc)losu at(."Ş almı~tır. 

İngiliz bombardıman tay:. arclerinin 
yolunu kcsmcğc teşebbüs eden iki İtal
}'an avCJ foyynresi düşürülmüştür. Top-

rip edilmiş ve uçmclğa kalkışan diğer bir 
tayyare ele hasaratcı uğrablmıstır. İtal
yanlar iki İngiliz ta) yaresini düşürdük
lerini iddia etmişlerse de bütün tayya
reler salimen üsletint• dönmüş)erdir. 
İTALYAN ltESMi TEBLl(Ü 
İtah•adn bir mahal. 3 (A.A) - İtal

yan umumi kararr,fıhının tebliği : 
Sarki Afrik:ıda lngiliz kuvvetleri .l\la

temnıadnki gamizonumuza siddctlc hü
nmı ctmi··Icrdir. Tarafımızdan yapılan 
mukabil lanrruz neticesinde bu kuvvet
ler kaçırılmıştır. Diişman sahada GO ka
dar ölü, m:traluöz.ler ve ceplmne bırak-
lnıştır .. 7..ayiatımı7. pek azdır. 

1 
Zararı mucip olımyan bir hava akım 

esnasında tay •are c!nfi toplarımız dü - ı 
manın iki ta~'Ynrec.-ini alevler icinde dii
şürmüştür. 

Tayyarelerimiz Aden hava ve deniz 
üssünü muvaffnkıyctle tekrar boınbar
dıınan etmiştir. 

iTALYAt-l Ll\l~LAr.l 
Roma, 3 (ÖR) - İtalyan tebliğinde 

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

~ Fransanın An-
kara sefiri 

Suriyeye gitti 
Suriyede teslimiyet 
kararına karşı 
aksülamel var .• 
Londra 3 (Ö.R) - Franaanm 

Ankara sefiri B. Masigli, general • 
Veygand ve Fransanın Suriye 
fevkalade komiseri B. Puö ve ge
neı al Mittelhozer ile görüşmek 
üzere hareket etmittir. 

Suriyeden gelen haberler her 
tarafta teslimiyet karanna karşı 
§İddetli bir aksülamelin mevcut 



SAHjFE 2 rENI ASIR 

Rumen - Macar m ··sade
meleri devam edi yor-Ma

Başvekilinin sözleri Y ~~!:z~~:;~si Ticaret V ekiJi yarın car 
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al anlar ___ * __ _ 
i gf"tere lu:ırbin~n 
s u a ar sulh ve 
süfıun içb~de 
lıalabiiirlerc- Fal:at ••• 

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

En kuvvetli namzet şehrimize geliyor 
- BASTAfü\FI 1 ınci SAYFADA 
<·ok ilıtil:itlal' .nıııabilir. hatta ~o,_vctler
lc Almanlnnn \'C dola~·ısiyle llalyanln· 
rm da kmq),ı<.;nınlurını intnc eyli~ ebilir. 
~o\) l't Jtusya Almanya ile ademi teca· 
'iiz ımktını imza <! dcrck onu Jıarcki'ı
tınd:ı ... crbcst hmıkırk<'n muhnkkak ki 

- HA 'TAP.Af ı ı iNCİ SAllİFJ:DE - bulunacaktır. Milletin itimadına r:iive
nen ve milletin kuvvetini müdrik bulu
nan hükümet, nı::ınlekctin menafiUıi 
müdafaaya ga} ret t>tmektedir. lillctin 
ÜC' büyük , .ulığı, eref. ıstiklal 'e mille
tin tı.-ali!!idir. Milletin erdi demek, mil
let kendi ku' Vl'tıne itimat manevi is
tikl:ılini muhafazn ediyor ve dostlarına 
sadık kalı.) or. demt'kti ... Hükümct \a
tanın büyiiml'si ve menfaatlerinin ko
runması 'azif esini } apmağ.:ı gayret et
m .. kt dir.> 

Trabzon valisidir... x~x-------
sı ko~ masıdır. d mı" 'e sözüne u su
trtll' de\ am tmi tir: 

- 1 falıha:r.ır ' zİ) ette Parlamento 
lıe-r teferriıatı mun ka a edemiveceğin
den lıukumet kendisine tahmil edilen 
ıuıfelerı me ulı~ C"tının arttığını müdrık 

ol rak deruhte ctmelıdır. Günden gii
ni." de ~i en 'clZIVt"tİ dikkatle takip etmc
ğe a\ ret derek hükümet her zaman 
oldu .ıJ gıbi ı tıkb ide de müteyakkız 

ltalyanların tahtel
bahir zayiatı 

Dinamit calmış 
Kuşadasınd.ı Camlık i tas~omında 

Aralı irkelinde c lıc:an Yusu( o,glu Mu
t at D mir c;.ırkete ait 56 dinamit. 125 
1 p ul il fıO ınC' fitılı caldıgı iddın-

ı 1 vakalanmıstu· 

KENDİSi ÇALMI$ 
Ödemi n Türkmen mahallesinde otu

ran Halıl o~lu &ılıuncu Hasan Cnbar 
zabıtm a mür,ıcaafü.• bulunarak t'\hıde 
kıcru e bulunın.ıdı{:ı hır ıı ada Jıcm:;u <'
suıe aıt 300 lira ıJ. l,<.irı .ma ail zınd. 
~ltınla ının C• lıı d ,.:ını ıddi.1 C'lmis. ) a
pılan tahl..ikatta hunları keııdfaiııin .ıl
clığı ani. ılını lu-. Ha ım Cabar hakkın
da Cürüm t :.n'i n a<lclc inden tahkı
kata b::ıslanmı lıı. 

Bir kahve parası için 
Ödemişin H ducuk kovünde kah ci 

Sevket Dallı, icli~i kahvenin parasını 
\ ennedijU 1cin Mu taf ı Girgini tahanca 
ile kolundan 'c k-ıı nından ~ır surette 
yaralamıştır Yaralı sehrimiz memleket 
hastanesin<' ı alclırıl ı tır. Suçlu \ .ıka
fo.nmı tıı 

J 

l 
i 

Ankara radyosu 
BUGÜN 
-+-

l>AL<~A l 1 Z l' N L U (; U 

T. ,·. P. 
](;48 m. 182 Kc/s. 120 Kw. 

31.7 m. ~16:1 Kc/ . 20 Kw. 
1!1.i4ın J:il 5 Kc/s. 20 Kw. 'f. . <ı. 

i "lO Progrı m '(' ı m cket ı:.aat a\ arı. 
'i :'5 Miızık. 8 00 Aıans habcıl<'rı 8 10 
E' kadmı - \ n lı tc i 8 20 - 8.30 
Mun : M· l. r ( p1.) 12..30 Program ve 

P1IC'lrrt , at , " ı 12 35 Müzik : Ala-
tuı 12.50 AJ· n: habcrlC'ri 13.05 Mıı-

k - Al tuıka, 13.2 - 1ı00 Muz.ik 18.0G 
P ogr, '11 ''<' nı ınkkct saat ayarı. 18.05 
Muzik (pi.) 18.30 Müzık : Radyo Caz 
rk<'->lrası, 1!).10 Mlizik · Fasıl Heyeti. 

J!l.45 MC'ınlekcl sa.ıt a\ arı ve Ajans ha
rlcrı. 20.00 Muzık - Alaturka. 20.30 

Konu ına. 20.45 Miızik : Dınlevici di
t:klcri. 21 00 Konu ına (Sıhhat saatı) .. 

21.15 Müzik · Nih::ıt Esengiıı tarafından 
5a~afon oloları. 21.30 Konusma (füıd

o l!azetc i) 21 45 : Radyo ork('St.rası, 
22 ::ıo Mnnleket Mut c yarı, Ajans ha
h rlı._•ri . Borsal.ır. f:.:tler.. 22.45 Müzik 
Cazbant (pi.) 23.23 - 23 30 Yarınki prog
ram 'e kapanı . 

K. H ·· seyin beraet etti 
Vazıfe ve sal:thh l'l haricı is \ auarak 
ınurı\ et vazifesını suıı tiınal e\ lc<ligi 

U"U ile mahkeme\ c \erilen l\Iahmudi
\" ı mhasC'bei hu u l\C suh<>si tahakkuk 

ınuru Kcm:ıl Ht \İn Ya anın seh
t iınız nrıır cez n • hkemc mdr vapılan 

.ıuhakem si n ·tıct' inde kendisine is
n t c:dılcıı suc ıle hıc bir • luknsı olma
J: ;ı ddılh; ıle abıt old..t •undan bcraclı

kar:ı•· \Crilını fı 

Birma k~ n·yet 
I >. mlacık ıncvk ınde ~"lrho olarak 

r<'za!C>t cıkarm k , ... bekcive siddet gös
lC'rın• kk'n suçlu Emın oglu Rifatm bir 
ı.r bec; ,gün hc1p iıw 'e bir lira hafif pa
rn et 1.ru;ın:ı mahki,•nıH~iin karar 'e
r ilnııc;tır 

vali B . .Eth n Avkutun Dahıliye • • - A • • 

\ekruı:ti muste ar!ıgma tayini hakkında Veiıd rhracat ve ıthalat ı~lerıyle me~gul olacaJı, 
,ilaH''(' hmiız tebligat ~ap.ılınaınış?_ı:.. a')lni zamanda telhilıatta bulunacalı 
Ancak bu ta\ in h. kkında dun \'erdıgı- . . . . 
ıniz tl·lg,raf habt'rinın dogru oldugu mu-\ Tıcaı el \ kılı B. Naz~ı Topçuoglu odasındn ~ ıllık heyctı uınumıye ıçtımaı-
1 l·k·ıktır. iktıS< di tctkıklerde bulunmak ıçin sch- nı akdedect:k olan İzmir tanın satıs ko
ıalG ·aylık bir ıniıddet icindc izıııiı de ı inıızc g imek i.ızer dir. Vekilin bu ak- op ratifler birligi toplantısında hazır bu
kıym ttar ~ arılar t ~min eden B. Et- sam \' ) n ~arın Ankarad.ın hareketi lunmak arzusunu izhar eylemLc;tir. 
hem A~ kutun tz nmfon ayrtlınası. terfi muht ınl"ldir. Ticaret vekilmin 1.1.miıde mı>şgul o!a-
surt'tl) le de olsa kendısıni c:evenlerı mlİ- Bu husu ta '>Chrimizdeki alakadarlara cagı bazı mühim me,·zular \'ardır. Bun-
t < ir tt nı tır. malCıınat geldigi için dün ınıntaka tica- lardan biri, 1talyanın harbe iştiraki gü-

B. E1hC'ın A~ kutu ic;tıhlcıf edecek zat ret müdürliıgündc, tıcaret ve sanayi nunden ıtbaren İzmir lırnanının birden 
hakkında muhtelif haberler mevcutsa oda ında, ıhracat \'e ithalfıt hırlikJerin- bire dıJran tıcari faaliyetidir. ıthalfıt im-
da k ti. m"'nt Trabzon valisı B dC' ve kooperatifler birliginde bü) tik bir en ·u\ "<' 1 na .... · · kfınlan tamamen kavbolduktan ha .. ka 
Sabrinin oldugu Anknradan hab~r \'l'- faalı) t olınuş1 ur. ihracat iskri d tam;men denecek dı:>0ı·C'-
rılmektedir. Bütün ticari daırcler Vekile verilmek cede durmu<..tur. 

- -·-- üı.erc lıman faaliyeti, ilhnlf1t ve ihr.ıcat "' 

R VE MADENİ isleı i, muhtelif istihsal ınaddclerimız:n ithalat ve ihracat tacirl"ri ticaret Ve-
rekolte \'C satış vaziyetleri. mevcut stok- kilin~ maruzatta bulunacaklar \ e V<'ni-

. ATl$1 hır hakkında istatistıkle.r hazırlamıslar- den tl'dbır : lınmasmı rica edeceklerdir. 
Madeni <·sva v lıılhassa inşaatta kul- dır. Ticaret vekili aynı zamanda koopera-

lanılan cubuk dC'mırlerin sarf \'C tc\'Zİi Haber nldıgımıza gore Tıcaret vekili, tifler bir1igi i )eriyle de yakından mes-
·sınde nzami ta<;arı ufa itina gösterilme- Pazartesi gunu ögleden sonra tıcaret ~ul olacaktır. 
i Tıcaret vekrıletmden bildirilmiştir. ----------------
Bunların ('\'\'c>IU mühim ve müstacel 

thtı, ad ır naz .. rı dıkk.ıte alınarak vckfı
\ctın talıınatın3 göre satılması temin 
c-dı!f'C'C'k ti 1 • -- --ergaına ve ikilide 
yeni köy yerleri 
Kızılay c ınh etmden birer heyet dün 

mahallıne _gıdl'ı·ck :\ t'rlerı tebdil edile.n 
ikı kiJ:\ halkına "eni köy yerlerini gös
termistır Bu ko\ l<'r Dıkilinin yıkılan 
Kabakum koyl: ili' Bergnmanın o,·acık 
kö\i.ıdür 

Halka \eni köy n·rlerınde her C\" için 
birC'r dC"karlık aruzi tevzi edilmiştir. 

T.ıpuları d.ı h<.'ın ·n verilecektir. 
Kö~ liılC'r l''1 rini kmdıleri ,apacak

lardır. 
Hewtl r ak!'ama kadnr çalışarak ye

ni koy yerınd • toprak tevziatiyle me:;;
gul olnıu tur. Avrıca Bergama merkez 
kazası halkına \at uıın olmak iizere 48 
hın liıa tevzi c•dilr.,istir --·--İTHALAT VE 
ihracat Birliklerinde 
ithal; t bırlıklcıı idar · heyetleri dun 

sabah top!anar k · r-alaunda vaz.ife tak-
imi 'apmı lnrdır Kail\ e ve <:aY birlıg• 

riya clln B. Nurı Çolakoglu, demir 'e 
madeni eş\ <ı birlı0! reislıı!lne B. İ maıl 
Hakkı Sur. dl'rı · nayit birlıgı rt'isligı
ne B. İbrahun Saf.ı Kasapoglu, çuval \e 
Knmwıce birli., ı· •-.ligıne B. Kt'mal Ha
raC'ç , ınanifatu. t hırligı reısliğinl' bay 
1-fas:m Scırter eçilrnışlerdir. 

İhracat<;ılar birlikleri idare' hl'yetleri 
de di.iıı oglcdf'n onra toplanarak bir
liklerin mii tt'r<'k butçesini hazırlamıs
lardır. Bu biıtÇc• tasdik için ticaret \"C· 

k:•letııı(' gıi11dtwilpı.:lktir. 

Mi Lİ KÜME ŞAMPİ· 
Y NA IN A dereceler 
Milli kum "cı ıı 

0

') ona-;ı nihayete er
ınC'k uzeı 1:dır. Pı.. t tajdakı vazivete go
rc· .Mılli kümuıin ııuııculugu Vefa ta
kunıncladıı. Altınct dC!J'eceyi Altay, ye
dınci der c \ i Altınordu muhafaza ede
ceklır. Sampivon t3kım da belli olmuş
tur.. Dıg,'r d r ccier ancak bu hafta 
sonunda anla ılacnktır. 

Su anda Mılli ki:nw sampiyonluğunu 
kaY.anınıs bulunan Y" :~5 pu\•anla önü 
muhnfoza eden Fenerbahce. takımı, mil
li kümenin yedı tdrnnından seçilecek 
bir muhtelitle bu ~ı\ sonunda Ankarada 
karsılaşacakltr. Y celi takımın muhtel iti 
1'üı ki venin en kuaretli takımını teşkil 
edceel:lir. 

, • " f (' • ' .. ....,. • . . . 
MÜESSİF BİR VEFAT 
Akııml:.ır ııahiy..-s i nıiidürii Il. Raif 

Ne ~ifıiııin , ·efat cttii!i hii~ tik tcessiirle 
hnber almmı tır. 

Raif ·czilıi İ.ı:ıuir matbuatında uwıı 
ıniiddct cıılısmıs, İzmir tarihini ;\ azmıs 
deicrli . bir ınulınrrirdi . 1\ltıharrirlik ha
' alından Ankııru hukukuna ~·azılmı~ 

• • kömür ihtiyacı zmırın 

Bakır Silebinin .. 
şilepte ki 

kurtarılması bekleniyol'. Bu 
kömür getirilemezse ... 

---~~-~~--x*x---------
Zonguldakt.an Izmir<' 7000 ion kömü- nin yaralarını tcsbit eylemiştir. Gemi 

rü ı:>tirirkcn ~ olda kazaya ugrıyan d~ henüz yUzdi.irlilmemiştir. Fakal yüzdü
niz yolları idaresinin Bakır silebinin ırüleceği ve ynkında 1zınirc getirilc~ği 
kurtarılacagı zannedilmektedir. lngilte- :tahmin edilmektedir. 
reden satın al:nan bu şilep devlet deniz Geminin delik aksamı, iptidai bir ted
~ olları idaresine 300,000 liraya mal ol- bir olmak üzer<' betonla kapatılacaktır. 
muştur. Ve tamamen ~ enidir. 300.000 
liraya yerli sigorta sirketledne sigortalı 
oldugu gibi 7000 ton kömür de hem ka
za. hem de harp sigortası yaptırılmıştır. 

Bu kömürler Etibanka aittir. Etibank, 
bmirin kıstık kömiir ıhtiyacını dnlıa 
c;imdidcn İzmirdckı drpolarında stok ha
linde bulunduracaktır. 

B,ıkır sılcbi gayet mukavim bir gL•mi 
olduğu için kurtarılmasına kuvvetle ih
tımal venliyor Kaza) a uğradıgı mahal, 
Midilli adasi, le Bay burnu arasındaki 
Lodosbumu .tcıklarıdır. 

Gelen maltimata gore kaptan evvela 
:emınin su olma ıııa ruamen yoluna de

\ am etmek ıstemi , fnknt sularda gemi
i büsbüttln ka} bel'l1ı>kt n cekinerek 

'>ast;.ınkara etmiştır. 
Alemdar li.ıhlısıye gcmısi dün sabah 

h;ıdıse yerine gelmiş \' • de lgıçlar gemi-

Harice gönderilecelı 
eşyanın tren ücreti 
Avrupa istn \onlarına \'e ınemleket 

dıs111a ~ apı lacnk d0v,ıu eşya nakliyalm
tlıı yalnız huclutl:ır•ınız:ı kadar olan na
kil ücıetleriniıı P<' in alınması Devlet 
Demırvolları umum müdürlüğünce ka
t .ıı~aştırılını.;tu·. --·--İKİ TAYİN 

Al ancak ıncrknı ha komiseri Bay 
Nıhat Bü\•ük Akd-mir İkiçeşmelik mer
kezıne, İkiçc mdık ikinci komiseri bay 
Ihsan da Al5ancıık merkezine tayin 
edılınislcrdır. --·--Posta ve Telgraf me· 
mıırluğu için imtihan 
Dı.in birincı erkek lısesi binasında, 

Posta ve Telgraf memurluklarına talip 
olan 80 kisinin imtihnnları yaptlnuştır .. 
Kazalarda bulunan stajiver memurlar 
cin asit memur olm~k için imtihana gir
lll islerdir. 

Bugün ım.ivezıilcrin. yann da memu
rı\•ete talip olan lise mc1.uıılarının im
tihanı \'apılacaktır. 

Geçen a)J gelen vapurlar 
Haziran ayıııda h.mir limanına 142 

1 ürk, 4 İngiliz, 3 İtalyan, 32 Yunan, bir 
Amerikan, bir Fransız \'e bir l\lacar \'a
puru gırip cıkımstır. Bunlarııı safi 1o
uaiı 57763 tUr. 

** KÖMÜR lŞLERt VE F1ATI 
Etibarik idaresi iz.mirde kok satışı iş

lerini İzmir belediyesine terkcylemiştir. 
Ealen !zmlrde Alsancakta belediye gaz
hanesinde mllştcrinin vcsaitinc 1eslim 
şartiyle kok kömürlerinin tonu 24 lirn
drr. 

lznıirde her cins kok kömürii için tek 
satış fiati kabul edilmiştir. Bunların su
reti kvzii hakkında hir talimatname 
tanzim edilmistir. 
Eğer Bakır sı1ebindeki kömürler kur

tarılamazsa Etibank idaresi derhal di
ger bir vapurn Zonguldaktan kömilr 
yükleterek Jzmire gönderecektir. !zmi
rin bir senelik kömür ihtiyacı nihayet 
Eylül sonuna kadar temin ctlilmic:; bulu
nacaktır. 

Şubeli ticarethanelerin 
vergileri-. 

Muhtelif yerlerde şubeleri bulunan 
hanka ve ticari müesseselerin kazanç 
vergilerini merkezlerinin bulunduğu 
vcrde ödedikleri ınallımdur. Ticaret ,-e
kfıletinden ~elen hi.ı; emre güre, Ticaret 
odalarına bu müesseselerin vermekte ol
dukları munzam oda ı·simleri, ınezkur 
müesseselerın vercC'ckleri beyannamele
re ~öre tahsil olunacaktır. --·--KANALİZASYON 
VE YOL İŞLERİ 
Dün belediye l'Cİsİ Dr. Behçet Uz, ya

ııında bazı zevat olduğu halde, şehrin 
muhtelif yerlerinde yapılmakta olan yol 
\'C .kannliznsvoıı ic:lerini gözden gC'çir
ınişlir. 

Bu ıntinasebetlc, ka!lfılizasyonu \ 'C 

kaldırımı bulunınıy ün yollar tesbit edil
ınistir. Pek ynkmda hunların insaatına 
da baslanacaktn-. --·--SİCİLLERİNİ 
Vermiyen memurlar 
Sicillerini vermiycn memurlara .sicil 

nizamnamesinin 33 üncü maddesi ln\l
cibince maaşlarııwı tediye edilmemesi 
ve emanet surcti\•le mevkuf tutulması 
kararlaslırılınıştıı·. 

BELEDİYELERDE 
İKRAMİYE YASAK 

azilerin bu k:ıdar ~eri bir zafer elde 
cdehilcl'eklcrini aslıı tahmin t') leme
nıisti .. 

O lmııitnlist 't' <•mııeryalist dc,·lctlc· 
ri ıı uzun \'c ) ııırntıcı bir harbe girişme· 
\erini. kendisini lnırp dı ında tutarak 
netic<•de ~i;zii ::cccr lmn etli bir de\·let 
halinde muhafaza~, dc~pis ctmi ·ti. 

F:ıkat hıhminlcr do~ru nkm:ulı .. 
Frnnsn hir m içinde teslim oldu .. Harıı 
hılii Alımın.va uı t•ıııulcluğtından daim 
<Ok güldü .. 

Berliıı - Roıım mili\ eri harbin birinci 
salhasıı.ı siiraUc hjıinnek fırsatım elde 
<'ttilcr. Gcn·i har11 hcnü7. hitmcıni tir. 
Harhin dalın cok ı·ctin safhuları vardır. 
Hnttii h. rhin cihan iiııml bir ' 'iisatte da· 
ha cok geni lcmc..,i ihtinıaJleri znnnedil
dii'!inden <lnha <;ok kun·ctlidir. 

Lukin lıiitün hunlara rağmen Alınnn
yamn ' e italyanın Bnlknıılara ınüte\•cc
cilı emelleri de me\ cutlur. Bu hnkikat
lcr So 'ctll'rin de meçlıulii değildir. 

A\'l'uparn \ e cenabı A \ 'rupayn t~mn· 
men hakim olacak bir Almanya ile ltal· 
ya clbcltl' So\ yet Ru ya icin de miisa· 
maim ile karşılamıcnk bir kunct ol
ınak(nn uzaktır. 

Sovyetler hu endişeli dunımu çoktan 
sczınis olacaklardır ki Bulgarlarln ınii
llll"l·betlel'İni ıklastırmıslar, Yugoslav
hırla nrahırında İl a i mi.iııasebctlerin 
münkati bulunduiiu giinlerde hile tica
ri anlasınalar iınzalamı lar \'e siyasi te
maslarıııı da arttırmak kararını ulmış
larJır. 

Bu hareket istikbale ait tehlikelere 
kar ı Jmzırlıktaıı ba~ka lıir mann ifade 
edcıuc7-

Hattfı So\')'<·tlerin Bcsarah) a \ 'C Bu· 
ko\inayı j ~alde ;~österdiklcri tebaliik 
'e istical be p hu i tikbalc ait endi ele
rin karşılanması ) olunda ntılmı ham· 
leler sayılnbilir. 

Binaenaleyh SO\ ~ cHcr, Almanların \ ' C 

İtalyaıılaruı kendi menfaatlerine aykırı 
olarak Hali anlarda diledikleri gibi ha· 
reket Cl lcml'lcrine miisandc etmiyccek· 
lir. Mutlaka hu sahalarda yaı>ılacak lıa· 
rcketlcrdc So'' ' et mcnfuatlcrinin aj:','lr
Iıı!ıııı Jıi settinnek istiycccktir.. Ate i 
Balknnlar:ı sira\'el l ttimıck kin çok te
enni ile hareket Z."lrurcti \'a rdır. 

Billıa sa Almanl rı hu~ün İngiltere ile 
hcniiz da\ a mı halletmemiş. nihni zafo
re vakl.ı ıııamıs hıılunu:oı or. 

Nazi orduları çetin lıir imtihan dnhn 
~cçirnıck nrcfc-iııdC'clirlcr. 

Ba lanııda höyle miihim hir ~aile 
~ nrkcıı Balkanlardn gerek ;Sovyetlcrlc 
aııla aı ak 'c gerek So\"J'etlcre ra~uıcn 
lıir cephe acımık isfcmczler. Btivle bir 
cephe Alman) a ile faydalı olmaldau zj. 
~ ade 1,ararlıdır. 

Öteden beri isittiğimiz Bulgar meta· 
libntı is« Bali anlan alese ,·erecek kadar 
tehlikelidir. Su sır:ılarda Almanya bn
ua usla ıniisatıdc cdcnıeı.. Bulgaristnn 
ise kendi h•ısına Jı(;~·h· muazzam bir d :-ı
' :ııun halline kalknınaz .. 

isin bugiinlcrdc ıııcrkl'zİ siklcli Al· 
manya ile İtalyanın İngiltercye tevcih 
<tükleri harbin iiz.crindcdir. 

Hattiı elde cdilnıis Z."lfcrlerin mUkad
derah bile bu harbin neticelerine bağ
lıdı r. 

İıı~ilterc harbinin bn lanıak üzere lm
lunduli'u temin ediliyor. 

Kı..,tnıı l'\'\'Cl ~ulh yapın.ak kararın\ 
kuvn~den file nkn• mak btiycıı Alman· 
ya hiitiin kunct;ni İngiltere üzerine 
tek~if eylemek mecburiyetindedir. 

Tek cepheılc lmrbctmek ı>ren.sibiııc 
sadık kalan Almmıya jçin de şimdilik 
Balkanların sulh , .e siikfın icinde bulun
maları ihmal kaimi etmez bir 7.aruret 
halindedir. 

asıııın ilt·rll'nıİ hnlunm:ısına rağmen 
hukuk tııhsilini ikmal chni,, ve dahiliye 
\ ckilctiıw müracaııtle \ 'azi[c istcmhitİ .. 
.Son 'uzifcsi Al..ımılar nahi.vcsi miidür
liij!ii idi .. Llllln \ ' C ıstıraplı hir hastalık 
dcvrcsiııclcıı sonra hayata ı:-:)zlerini 
yumması kendisini tanıyanlal'I rnk acın
dırını tır" Allah it ılııııct e' lesin .. 

İzmir Aslıerlilı Şubesi 
reisliğinden : 

Su halde İııı!'ilten• harbinin neticesi
ne kadar llalknnlar sulhunun muhafazn 
edlle<·ci!ine ilinuıt <'imek caizdir .. f'ak.at 
hu cmni.)et \e itimadın ne kadar müd
det dc\'anı edeceği talıınin cdil<'_ıncz. Zi
ra hadiscleriıı has diindürücü bir sürat
lc jnki!>.'lf ctıneklc bulunduğu da bir 
hakikattir. Buııun idn Ilalkanlıfar.ı dü
ı,.en va7.ifc ) arm harbe (İrilecek imiş 
.ı:-ibi dniınıı hazrrlıklı bulunmak, dikkat 
\ 'C te:vakkuzu ddcr. bırakmamaktır. 

Belediye büt~clcı inde memurlara ik- HAKKJ OCAKOCl.V 
ramiye, ıniikiıfat, tazminat ' 'eya beledi
ye rcislcı·ine ikr~miyc naıniylc tahsisat 
avrılmaınası, bu gibi tahsisatı sadeden 
ita 1\mirleriyle ıncsul muhasiplerin bun
ları ödemekle mükellef tutulacakları da
hiliYl' \'Ckfılctindt'n bildirilınistir. -•& . 

Kull'li lisesiııiıı birinci sınıfına gir
l'wk iizerc evı·akları -"Ubemizce ınuaıne
lP\'C konanların eok acele şulX'yc ınü
ı-.ıcaatleri liiıumu ılib olunur. 

--·-Altınordunun maçları 
Altınordunun senelik voleybol maç

larına dört takım arasında hu ak~am 
saat 9 da haşlanacaktır. 

t';t;;{'/L/L./f/.7.Z7/.7.7.X/.;o::r.LXT//Zr/7//..777.X//.ZZJ'/~~"7.:E/LX7.:/~///l 
'\ - Evet dostlarım vaktiyle babaınıu 

Monsenyör Lui için yaptıklarını hatır Cihan Hatun 
nınınalıdır. Yanında bir rakibi bulun
mamalıdır. Bu fikrimi muvafık bulur
~anız size bir cok sevlcr de ve hatta as
ker tccemmii ~e t~hşidinde, mubarebı?
Jerde miihim hizmetlerde bulunabili
l'im. Fakat o c:artla ki bu harp meselesi 
bitmeden evv~l i7.divactan bahsolunma
.5ın. Rir kerre bu harP biLc;in. Muzaffer 
olunuz. Ondan !'<lnra tranın en biil'tük 
adamına malik olmakla bittabi iftlh:ır 
<:'dec~im. 

DEMiR MASKE ~ lıyarak ben de bugün Demiı· ına.,keyi 
Bastilin dchsetlerind.:n kuı tarmağa ka
rar vcı·diın. En iınktıns1z görülen seyleri .... yapncağım .. 

Faribol heyecanla a) aga kalktı: 
- Kuyruğu kopsun. kuyruğu kop

sun ... Bu ne gi.izel haber ... 
(lKJNCJ KJSIM) - 215 --

ha ka kimse kalmamıştı. Büyük salon
d \'apayalnızdılar. tki nrkadaş önlerin
<lc duran beyaz raha melankolik bir iS
tiha ile bakıyor. tek söz konuşmıyor
laı-dı. Bir aralık F'nribol yumruğunu ma
saya vurdu: 

- Hay kuyrugu kopsun. deai. Burada 
ne~ apı} oruı., günlerimiz bôyle tenbellık 
içinde mi geçecek? 

- lçi~ oruz be arkadas. içiyoruz. 
- Onu da yapmı;·onız. . Baksana 

önüm'izd ki şişenin d·'rtte birini bo~l
tamadık.. 

- Dün akşamki damrı oyunumuzda 
"2 p.'.U'lı yapnıı tım. Eğ r intikam nlmak 

kanlı... Bize çok iyi muaıncle ~diyor. öıedcn Mistuflc de atıldı: 
Fakat bu kadarı da fa:7Ja ... Gidip ken- - 1sa, Meryem hakkı için söyliyo-
disiyle görüşmeliyim. Kuyruğu kopsun rutn. gtizcl haber ... 
bizim bumda olduğumuzu unuttu, gali- _ t sıe nrkadaslar bu benim karrırım. 
ba... Simdi bu viiç işl~· nasıl ınU\•affak olm:ı-
Aynı dakikada salona giren ve Fari- lı ? ... Ciiretlc, cesaretle dci.iil rni? Zir:ı 

b?lun ~n sözlerini duyan Jan Knvalyc-j ekseriya en cı l crınca t.şebbüslcrin mu
nın se~ dt~yuldu: .. . I \'?ffak. ~lmno:ı ihtimali vardır. Bir b_"ni 

- Hıç bır ŞC} i unutmam mos) o Farı- clınl yınız. bak•mz neye karar \'erdım: 
bol, size bunun delilini getiriyorum. Hı:>r gün Baslilin kapılnrını acan bir 

- Ho geldiniz efendim, safalar getır- a~am var ... Onu burada bekliyorum. 
diniz.. Emin olun ki siz. olmayınca ne su Her ne bahasına olursa olsun kendisini 
kadife elbiselerin ne ~u brodörHcrin ne l ael.etsız bırakar"fım. Üzerindekı el
de su kordel!tlal'ln kJymeti kaldı. Mis- Lıseleri ben J?iyeceğim. Yani ben ikinci 
tuffoye bakıyorum, i sizlikten sarard ı. bir RozarJ olacagıın. Böylece Bastıle 
Soldu. 1-ştihasını büsbiitün kaybetti. gıdecek,Bastil kumandanı Serunarsm ho

Jan Kavalye sok<ı •a nazır bir pencere ·azma hançerimi dayadıktan sonra mon-
- :-..ı ""·-·· • • n ""---" ı.;_ .. · • nv· r L ıhı bana t sl'ın etmei!e hatta 

::2111111::11:::: -----
~•11111:1111111:: -----&&i• ----- ----Tefrika: 77 YAZAN: Curci Zeydan - -tan emir1 hazır olduğu halde (Efşin) ile 

içtıma ederek bu işe knrar verdik. Kara
rmıız ı ahıt ve misak ile tahkim ettik. 
Arası r.ı bu <.lııt ve misakı tecdit ediyo
ruz. Onun hile is timal etmesinde ne fai
dcsi vardıı·! 

(Cihan) Babekin gözlerine dik elik 
bakarak: 

- (Efşın) ınüslüman devletine karşı 
kıj amınızı vesile ittihaz ediyor. para ka
r.anmak içinn sizi aldatıyor. Siz müslü
manlar ill' barba kıyam e tmeseydiniz o, 
müslüınanlardan para cekmek için ve
sile bulamıyacaktı. Size karşı onun bü
t ün harekatı hile ve hadeadır. (Taberis
tan) cmiri b<.'lki ondan daha ziyade hi.is
nü niyet sahibidiı·. Fakat sizin t iniz.le 
onun bir alfıkası yoktur. Gozümde büyü
ınekli iniı.i, bendeki ümidinizi boı;a çı
kıırmrımıı k 1 l!ımı arı.u cdivorı:.amz alddn-

-
manız lazımdır. Cengaver bir adamsınız. 
Askeriniz, satvet ve melıabetiniz var. 
Bir maksat uğurunda gece ı;(Ündüz harp 
cdiyor.;unuz. (Afşin) iki yüzle aleyhi
nizde çalışıyor. Bu muharcbcl<'rin niha
yetinde muzaffer olursanız bu muzaffe
riyetinizi sizinle payl<lşacaktır. Mağhip 
ve perişan olursanız ınağlubiyetinizden 
de istifade edecektir. işte hakikat bu
dur. Anlıyabildiniz mi? 

(Babek ) sanki bir uykudan uyanır gi
bi gözlerini açtı. (Cihan) ın p:!k cloöru 
düşündüğünü görerek akıl ve dirayetiy
le de kendisini bir knt daha müsehhar 
ettiğini hissetti: 

- Aferin Cıhnn! Pek do~ru söyliyor
sun. Söylediklerin aynı hakikattir. Af
şin bi7J aldatıyor: 

- Sizin gibi bir adam bütün emir ve 
nehvin sahibi olmalıdır. Her ey ona raci 

(Babek) bu ~özleri ile ham:ıse1 hissi
yatının kab:ırdığını duydu: 

- Lfıkin her seyden evvel siiylc. Siın
didcn beni ~eviyo~· musun? 

(Cihan) dudaklarında ınuza•f('rjyet 
tebessümü bulunduğu halde ce\•ap ver
di: 

- Siz sevmeğe hangi 7.amandanbcri 
kıymet verdiniz? 

- Muhabbete layık bir hdm buldu
ğum vakıttanber.i... B enim de onun mtı
hahbetine layık olmamı arzu ederim. 
Beni seviyor musun? 
(Cihan) bir lahza sükut ettikten sonra: 

• 



4 Temmuz Persembe 1940 YENi ASlR SAHIFE3 
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ı: YENi SEFiR :ı 

l~Yugoslavyanın~ 
ı:l\1oskova sefiri~ 

Fransadan do~ru haberler alınamıyor Istanbı.lda 
. . 

-----------~*,.,,.,,.,.,,, __________ _ 

Bordo hükünıetine nıuhalif olan ma
ruf şahsiyetleriı, akibeti de nieçhul 

1stanbu1 3 (Yeni .\sır) - Yugos
)ay~·anın .\'rnı Moııkova sefiri Cabrila
vi(", l\1o.,,kovaya gitmek i.izere '°ehrimi-
7.e :elmi~tir. Sefaret erkanı da yanın
dadır. 

Jlir kaç gtin l.tanbulda kaldıktan 
sonra Soyyetler memleketine g idecek-
tir. -----------*- • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fransız 
Peten 

toplanacak, Mareşal meclisi 
hükümetine salahiyetler 
Milli Başvek;limizin 

teşekkürleri verecek 
-------------*- /\nkara. 3 ( A.A) - Başvekil l1r. 

L<. ndr :-; (ÖR) E'ransadan P•~al <ıltında bulunan ara-
zıd('ki '"azi\·pt haktcınd:\ inaıulahil~cek haber aln1ak güçlc.::
ını.:ıl..r Alınaı haherle.ı· resıni hev-::ın<.ıt "'eklinde olup bun
l:ır d.ı ı><:al .ıltınd~kı arn;dde ,·aziyl'tin l!Onnal oidugunu bıl
rlırınl·ktl:rlir. Fakat hu halx•rl<"re it!ınat etn1ek caiz değildir. 
İ~J IH•rİ< inric bulunan nuntakalarda ,ıa \aziyetin nasıl ol
rlu~u ... ünhl'lidir. Bordo hüknmctinl' nnıhalir bulunan rnarur 
Fr.u1sıı <..~h..,:yetlerinin ne olduğu llf."fhuldür. 

Gelt'c~k (.0(;'1:-ıeh.·ı-rl .. a\·an \•e ınebusan tneclislerı \':lZiyetın 
icaplarınd:ırı olarak le~kU5.tt~ vapılnıası lftzın1 gelL•n deği
~iklıkll'f'(:> baı..:Jaı;1ak üzPr~ ınılli mecli.sin ictiınaa da\'etı ka
rarını etlac-;ıkl<.trdır. r~1illi ınecli~ nl'"'ınlekelin .veniden imaı 1 

iciı iktiz.a L•rlcn :-;al:ıhivetleri hüküınet,,. vrrccl·ktir 

Refik Saydam kabotajın T ıirk bayrağı· 
na geçmesinin -:ı,·ıldönümü dolayısiyle 

muhtı;-)jf t~şckkül ve yurtda~lardan al· 
mış oldui{u tt"brik telgraflarından dolayı 
te~ekkür ve mukabil tebriklerinin ibla
-:ına . .\nadolu Ajan~ını memur etmı~tır. 

K.\Bİ'IT· ENC . .\!ESİ TOPLANDI ,,,,,.,,.,.,x~ 

Vidıv. :ı (,\,A) Marcsal Pı·tcn dün sabah bawekıl mu· Macar kraliyet Naibi
nin kızının vefatı 
münasebetiyle ... 

l\JİLLİ "\IECLİ'i TOPL·\ 'Al ı\R 
\rJCfl\. :; ıA .:\) - lla\•as ajan ı bildirıyor · 

a\·ı tJ E. I ..... ~\·al. 1-tilli ınüd:Jaa, d::ı.hiliYf' \"e maliye nazırları
nın hu!unduau ınahdut nazırlar nıecli,ın(' riyaı;;et Ptı11istir. 

Yu~oslavyada 
şüpheli eşhas 

ar anıldı 

B. uMetaksas" ın yeni nutku Ankara. 3 (Hususi) - f\lacar Kra• 
\iyeti naibi ı\miral I tortinin kızının ve
fatı müna~ ... betiylt- re-isicümhur l~met 
lr.ônü ilt- '\miral Horti arasında telV,"raf-

----------x*x---------

---*~~ 1 

.Eski bir nazırın e.,· ıde 
de taharriyat yapıldı 

Trakyan1n Yunanlılığı 
tebarüz ettiriliyor 

1 !a tratı cdilmi~tir. 
,.,.._:I:~ 

İNHİSARLAR VEKİLİ 
Ankaraya dönüyor 
Is tan bul. 3 (Yeni /\sır) - ~eluimi,. 

dekı tetkikatını bitiren inhi~arlar vekili 
}'arın (bu~ün) ı\nkaraya dönC'ce-ktir. ------~x*~~----~ 

-•- j "Selcinik,, Kraliyet tiyatrosu acıldı 
Belgrad, 3 ( A,\) - ,\'"~la Ajamı • 1 LAN 

l ·ıd· · v*" 73 ~ayılı Narlıdere tarım kredi kuo->ı ırıvor: ı A · 3 (' /\) A · \" b"I b .. ·· 1 · h" · 1 d. 
\ . • d k" .. bl... d·ı . tına, •"""'· - tın,\ /' ıan.,ı ı. utun Je•enyC'te ızmet etmış er ır. peratifi 329 sayılı Balçova tarım kredi 

• 
1 1 \:1 a ·ı resnlı te ıg nı.:.şre 1 mıq- dirıyor: f.]r"n;zm kelimesi bir ~emboldi.ır. Sü-

t koop~ ratifi ile birle~ıne kararı vermiş 
ır Se-1.\nik Kraliyet tiyatrosunun Te-~mi tün milletlerin medcniyc-tleri, birleşti- ve keyfiyet 2836 sayılt kanunun ana 

Bel0 rad polis müdüri,·eti A B. C k.. d ·· b l. 1 h"·k"' ı · · 0 k d l"k b ·ı b. ~ uı-a ı muna~e !' ıy t- u un1e reı:ı:;ı n. r~n. ar e~ ı ag arı yarittan ır sem- mukavelenamPsi n-ıucibince T.C. Ziraat 
ırkt"h merkezinde tilharriv. al \.·apm•• \1 t k ıb t b ıt h 1 b 1 f d · k" f · 1 d" ....,- : e a !tas ma ua a <"y<lna a u un:-. · o tara ın a ın ı:şa etmı~ er ır. > bankası ile ticaret Vek[-lleti tarafından 

hr Rlı ~irketin müe ~İs ve ınüdüri.i va~ rak demi tir ki· G t 1 D d 1 kt olan 1 • k · a.ıe e er rama a yapı ma a tasdik edi nıiş olduğundan ınczkur ·oo-
lıancı ı:-bei\dan ve ~on zamanlarda hak- ı c - Na7arların11Lı hiç bir bulanıklık 1'rakva oyunları hakkır ' .. taLilat ve-r- pC'ratifin hali infisaha girdiği alacaklıla
k.ınd:' hudu~ ~arici edilnıek kararı Ye- küı ... ırl.ı:anıalı ve bizi Mreklerin asırla- meğ-e devam ve katiyede müı lİ~ rın ilan tctrihind~n itibaren en gc-ç ALTI 
ıılmış olan Julıue Hapaudur. t rının eeyri İçinde de büyük ıilc1hı olan Grek halkının beşiği ve Rrek ırkının Jü~ ay içinde evrakı ınüsbitcsi ile birliktc 

Rtı tahkikatla al~kadar ,ı.,rak R. · ente-lek+üel ibda lı;ıvatının C'C"tin fakat tün fazilet huıiusire-tlerini tasıyan frak- JT.ıilracaat ederek alacaklarını trvsik l'Y-
Sto)·.~dino"·nç kabin~sinde nazır olan f o nisheth.• de RÜ:tr-1 yolundan u:1akla1- yanın tf'rakki \·e. tefeyyüzü ic;in l\.1etak- lemf'leri lüzı~ınu ilfın olunur 
fl. ~tochovinein evinde d" ara. iırnıa 1 lırınanıalıdı,. GrckL .. ·r bu ruhla .va:ja-ı sas milli hi.ikümetinın göstermekte oldu- T.C. Ziraat banka~ı lınür şubesine 
Y_apılınıstır Razı evraka vazivet c-dilmi1- rnış; 6u ruhla beslt:nmis, hu ruhla ken.- $?u ihtinıaın '\'e trvsika i~arC"t etmekte- baglı 329 nolu Balçova T.K. kooperatifl 
tır r dhkikata devam ediln ektedir di~İIH' hürmet ettırrni.;, şrreflenmİ" vt• diri er. 1 4-11-18 2522 (1380) 

••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• ••• ••••••••••••••••••••••••• 
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~ Devlet Demir Y ollarındo.n E . . 
·•·········•·•••••••··•••····•·························· ························•···· O. D. YOLLAR! 8 NCI iŞLETME KOMiSYONUNDAN: 
Ü( ene müddetlt- kiraya vf'rıfeçek olan .Sel~uk icıtasyon büfesinin 9-7-940 

l<trihınde- yapılacak ihale.sinden sarfınazar cdilmi~tir. 2527 ( 1376) 
C::.~~~C' CC!C'C'.'C' C!t'CC CC C::.C.:C:CC C::.C'O:::: t'(;.C CC C' CC::. :_.,,.... ... ,... r,..,......, ..... '"" ,......., C" n roc-rr,.. C::.C::.C:::C:::C::: C::.C:C::.C:C::.C::.C::: 

IZMİR VAKIFLAR MVDiiRLVGiiNDEN : 
'\luhamm•n R Mevkii 

Lira Cin<ıııi 

Mu,•akkat teminatı 
Lira Kuruş 

inşaat Eksiltmesi 
iZMlR iNCiR UZOM TARIM SATIŞ KOOPERATiFLER! BiR

LtclNDEN: 
Jncirliova ve Atça İncir Tarım 

racağımız (2048) lira (70) kuru• 
açık eksiltmeye çıkarılmıthr. 

Satı, kooperatiflerimizde yaptı
bedeli ke,ifli sundurma intaatı 

1 - Eksiltme 4/Temmuz/ Perşembe günü saat 15 de Birliğimiz. 
de yapılacaktır. Eksiltmeye iftİrak edeceklerin 300 liralık teminat 
yatırmaları 4arttır. 

2 - Bu İşe ait evrakı görmek 
memize müracaat edebilirler. 

isteyenler her zaman incir i~let-
30, 4 2465 (1349) 

Devlet Deniz Yolları işletme 'tmum müdürlü· 
ğünden: 

Kapalı zarf u. ulile satılaca)(ı gazetelcrlt• ilan olunan fabrika havuzlar ve 
İstınye Dok :;ahalarındakl müterakim hw·dalara talip çlkmadığından 11 Tem
ın11z 910 Pt•rsemb..· günü saat 15 le pazarlıkla satılacaktır 

İ::-tc•klilerin şar-nıımeyi görınek ti.zere ahın ~atıın komisyonuna ınüracaat.ları. 
25-29--4-10 2370 (1292) 

~cccccccccccccc~'~~c:::c:~~c:::~~cc'~ccccccccccccccc~~cccc'ccc'cccccc' 

IZMIR SiCiLi TiCARET MEMUR-•ciendir 
LUCUNDAN: Madde 5 - Şirketin unvanı: (Rifat ve 

(Rifat Ye Ahmet Elmaslı kardeşler) Ahmet Elmaslı kardeşler) olup merk"
ticaret unvanile İzmirde Çangırı çarşı- zi !zınirdir. 
sında 30-31 numarah mağazada zahire Madde G - Her bir ,erikin, şirketi 
ı•e mısırcılık ticaretıle iştigal etmek alakadar eden bilumum muamelat, uku
iızere teşekkül eden işbu şirketin ticaret dat ve taahhüdat ve sairede unvanı ~ir
unvanı ve sirket mukavelename.si tica- keti istimal etmelc. üzere vazedeceği 
ret kanunu· hüküınlerine göre sicilin münferit imza şirketi ilzam edecektir. 
278G numarasına kayt ve tescil edildiği Madde 7 - Şirketin mevzuu peraken-
ililu olunur. de suretiyle mısırcılık ve zahirecilik ti-

lzmir icili ticaret ınemurluğu resıni caretiyle iştigal etınekten ibarettir. 
mührü ve F. Tcnik imzası · Madde 8 - Bu şirketin seı-rnayesi: 

1: Mukavele Ceman (8000) sekiz bin Türk lirasından 
Bugün bin dokuz yüz kırk senesi ibaret olup her bir şerik dörder bin lira 

Temmuz ayının ikinci Salı günüdür. sermaye vazetınişlerdir. Ve bunun 2000 
2-7-940 iki bin lirasını nakden ve 6000 altı bin 

Ben Türkiye Cümhurıyeti kanunları- lirasmı da şeriklerce fiatleri tesbit ve 
nın bahşettiği salahiyetleri haiz lzmirde takdir olunan sirketin mevzuuna müte
Fevzi paşa bulvarmda 12, 14 sayılı hu- allik eıntiai tic"ariyedir. 
susi dairede is gören İzmir birinci Na-
teri Mehmet Rifat Bayraktaroğlu, yanı- Madde 9 - Her bir şerikin temettü 
ma gelen, lzmirde Çangırı çarştSmda ve zarardaki hissei iştirakiyesi yarı ya-
30-31 numarada mukimler Rifat ELnaslı rıyadır. 
ı·e Ahmet Elmaslı bana müracaatla re- Madde 10 - Bu şirketin müddeti beş 
sen bir şirket mukavelenamesi tanzimi- seneden ibaret olup 20-6-940 tarihinde 
ni istediler. Kendilerinin kanuni ehliyet- başlar ve 20-6-945 tarihinde nihayet bu
leri haiz olduklarını anladım. lzmirde lur. Şerikler müddetin nihayetinden bir 
İnönü caddesinde 659 •ayılt evde otu- •Y evvel şirketin tasfiyesi hakkında yek
ran Nuri oğlu Hasan Çolakoglu ve iz- diğerlerine resmi şekilde ihbarı keyfiyet 
mirde Bucada istasyon caddesinde 67 etmedikleri takdirde bu sirket bittiği ta-
sayılı evd• oturan Ahmet oğlu Ahmet rihten itibaren kendiliğinden daha be' 
Cemal Sipahioğlu sahil vo muarrif sıfa· sene müddetle devam edecektir. 
tiyle hazır bulunu~·orlardı. Bu ,.ahitle- Akitlerin başka bir diyecekleri olma-

KBınov1u,cn·i ente
1
,,i ckıfü\: 

15
_
000 22

_
000 10 

.oo 17~ 25 
rin şahadet" mani bir halleri olmadığı <lığından ben yeminli noter bir nüsha 

,, J sorularak anlaşıldı. Bunun üzerine nıtit- olarak resen tanziın ettim ve içindeki-
Dana eti :ı.500 4.000 45 00 135 00 tefikan söze başlıyarak mevat ve seraiti !erini açıkça okuyarak anlattım. Arzu-
Sadc U f 1.200 1 400 35 00 '.l() 75 1tiye dair('c;;irıde akdı mukavele l'vlemis- larının tamaı11en istediği gibi yazıldığını 

vağı lsı· ._. k l.200 1.500 ıio 00 121 75 lerdir. söyle ki: - . tasdik etıneleri üzerine is.bu mukavele-
S;ıı"!ır di ·iz ve öder 1 ·· · · · n ı· 1 ·h · l · · 

1 cı-- l k J k nuessesesının 10140 ına ı vı ı ı hyacı o an yukarıda ya- 11adde 1 - Bu tiirket ınukavelenaıne- naıne aşaiısını hepimiz iınza ettik ve 
zı ~- 0

1 
r. ·laOeTm erı.a. 94S.'.10rt..ııamc!Si \.·eçhile açık eksiltn1eye konulınuslul'. sinin tarihi t~nzimi 2 Tcınınuz 940 Salı ınühürledik. 

ma esı emmuz Çarsa b ·· ·· l 15 l S hh l · ı· • t .. d .. }" ...... d ··ıe kk · m a ,::unu saa c 1 "' ve ıç ımaı ınuave- ~UnUdUr. Bin doku.ı yüz kırk senesi T('tnmuz fJ _mu ur ı;k~: ~u se ki komisyonumuz huzurunda vapılacagından istek- MaddP 2 - Siireka Rifat Elmaslı ve ayının ikinci Salı glinü. 
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inhisarlar lzmir Bac.-••du··r1a·· . ""nden •• d~ :Şeyh 'l'ahaB•,inde Bahçe snkof;ında daire dosyasında mahfuz 2-7-940 tarih 
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Kültürpark.taki idaremize ait pavyonda yaphtılaC;k tamirat ve tadili.t i~l~Tİ kanuni ik<lmet~ilhı 1zmird'! S"-yh mahal- olunur. Bin dokuz vüz kırk yılı T~ınınuz 
açık eksiltmeye konulmuştur, ı esinde Bahc;e !l'okağında 27 numaralı ayının ikinci günü. 
Keşif bedeli (2967.ZS) muvakk.ı teminatı (222.54) liradır. hane oluo bu ,irkoto dahil h.ska bir 30 kuru.<luk damga pulu üzerinde 2 
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Britanyadaki Belcika askerleri • 

lngiltere ile bera ber 
barba devam edecekler 
Bunlar "Alman 

hayatın 
tehlikesi izale edilmedikce , 

manası yoktur,, diyorlar 
------~---x*x--------~ 

Lo~dra 3 (Ö.R) - İngiltercrle buln- dar ıniicarll'ieye d .. vaııı etmek azminde 
nan Belçika askerleri Almanların tec- dirler. Bunların tek arzu<u yalnız ken
rübe ettikleri harp ınetotlarından sonra disi için degil, Alman ccbrü şiddeti al
Alman tehlike.i izale etliLnedik~e haya- tında ezilen bütün ıııemleketler için har
tın hiç bir manası olamıyacagmt be.\·aıı be de,·aın eylemek mecburiyetinde ka
etn1işlerdir. Bütün bu genç askerleı va- lan lngiltcre He birlikte ınücadeleyc i~
tandaşlarını tehlikeden kurtarıncaya ka- tirak C'tnıektir 

Romanya ile ticaretimiz 
x*x---------

Heyetimiz 
• • döndü, 

Istanbula 
beyanatı re ısın 

-------x*x------
Bir buçuk milyon liralık mayi mahrukat ve 

yapağı, tiftik mübadelesi yapılacak 
İslanbu. 3 (Y •ni Asır) - !ki aydaı -

beri Bulgari;,tan, Yugoslavya. Roınanyn 
ve lVIacarıstanda ticari teınaslarda bulu
nan yabancı ticaret dairt>~i reisi B. Ser
vet Berki'nin rivaseti. altındaki he) rt 
şehriınize dönmüştür. 

Heyet reis,i beyanatında. ~Iacaı.;stan

da ticari temaslarcfan baska sınai rnaınu
li'ıt hakkında da ınıizak~ratta bulundu
ğunu söyleıni~ \'e demiştir ki: 

Yeni Romanya 
elf;isinin ziyareti 
Ankara 3 (A,A) - Roınanyanııı ycnı 

Ankara büylik elç•si B. Cruscscu bugün 
saat 11,30 da baş,·ekil doktor Refik Say
dam tarafından kabul edilnli~tir. 

- Roaıar,ya ıle aranızda ticaret an .. 
ia~ınası i<;in. bir protokol iınZP.lannıışlır. 
Protokolda bilha"a alacaglmız mayi 
lnahrukat ile yapağı vC' tutiklerimizln 
mU.badelı?si işinin tanziıni derpiş olun .. 
mu~ıur. Bu mübadele bir buçuk milyon 
lir.tlık kıyın~ti bulacaktır.• 

ı\ldıgnn ınahin1ata güre yakında rcs .. 
ıni bir ticaret heyeti ni..eınl~ketiınize ge• 
lecek vo kal 'i anlaşma yapılacaktır. 

FRANSADAKİ 
Eski İn2iliz seiiri 
Londra ~ (A.A) - cRoyter> 
1'~ransız &cfaretiııi terki ıniina~f'betiyle 

B. Corbin Buckingham "1IJ ·mda kral 
tarafından kabul ed;lıni~tir 

•• 
11 Numaralı Odemiş incir 
tarım satış kooperatifinden: 
Kooperatifimizin enelik dlel<lde- uınumi heyt"t toplantısı 20 7 940 cu~ 

nlarıesi r.ünü sabahleyın saat 1 O bu<;:uk ta öde:mi~tı- koopt.""ratif bina. ında yapı
lacaktır. Ortakların toplantıya g"lmf"lerı ilftn olunur. 

RUZNAM:::: 
1 - idare n1eclisi ve ınürakıp Taporlarının kiraatı, bil<inço. kd.r Vl' 2ara1 

tablo~unun tetkikiyle tasdiki ve idare mecli..;inin ibrasl. 
2 - J\.1üddetleri biten iki idare mcrli~i aıa ı yerıne yeniden jntihap •cra"'ı ve 

iki yedek üye a;eçilmesı. 
3 - Rontrolör seçilm~si. 
4 -- Hakem heyeti seçilmesi. 
5 - hoop.::ratifin 940 94 1 is :-;İ;-'d,lll'>l hakkında konu ulınat11 
6 - Bütçe müzakeresi. ( 1n1) 

~cccc~<:::cccc<:::c<:::cc'<;.c:<::.c~'~c;:~c:c:~~c:.~cccccccccccccccc:.~~~c:~c:cc:c~'cccc 

İzmir inhisarlar baş müdürlüğünden : 
Darağaç müskirat ambarımızda ınevcut S 164 adet muhtelif harınıda bot 

~işe ile 3 ton kadar ~i~e kırığı pazarlıkla ı-atıl.ıcaktır 
Muhaınmen bedel tutarı 1 18.28 teminatı 1 7. 7 4 liradır Şartrıam< -ıİ leva-

zım şubemizde şi~ler Darağaç ambarında görülebilir isteklilerin 
1817 /940 günü saat 15 de basmüdiirlüğümüzdeki komı.yona gelmeleri ilan 
olunur. 4, 8 2524 ( 1378) 

CCC<:::CCCC.CCCCC:C::CC:C:::CC~C:.<;.C:.CC:.CC:C:C:.CC::: c:c.-cccr.cccC"C.C<:::CCC:C:.C:C:::C:C:C:.<::.CC::.C:C:C:.C:.CC 
tZMtR 2 inci. tCRA ME!IURLU~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

cuNDAN: oLıvıER vE 
İstanbul Galata Tünel hanında avu

kat Jorj Şaber tarafından Ankarada is· 
tasyon civarında çeltik fabrikası sahibi 
Faik Bulgurlu ve aynı yerde Sabri Bul
gurlu ve Dmizli unculuk şirketi ortak
larından Osman karısı Müzeyyen vekil
leri avukat Akifin, müvekkillerinin mu
risi Hatice Fail;anın Anverte Sosyete 
Anonim Distal •irketine olan bir ktsun 
borcundan ô.olayı namınıza ikinci dere
cede ipotek ettiği lzmirde Akdeniz ma
hallesinde Mimar Kemalettin caddesin
de kfiln 239-76 kütilk ve 2 parsel sayılı 
bir b3p mağazasına ait ipotek kaydının 
kaldmlmasma dair İzmir asliye birinci 
hukuk mahkemesinden istihsal eylediği 
23-11-939 tarih ve 39-669 sayılı ilamı 
berayi infaz icraya tevdi etmesi üzerine 
namınıza gönderilen icra eınri ikamet
galuntztn ıneçhuliyetine binaen bila teb
liğ iade edilmiş olmasına mebni ilanen 
tebliııata karar verilmiş olduğundan ta
rihi ilandan itibaren 30 gün zarfında 
mezkur ipotek kayduu kaldırmanız icap 
ettiği ve ilam hükmüne muhalefetin icra 
\'C ifliıs kanununun 343 ncü maddesin
deki cezayi mü,telzem olduğu ve muay
yen müddet kinde bu muameleyi yap
madığınız takdirde mezkiır kanunun 
30 ııcu madde<indeki hükümlerin tatbik 
olunacağı tebliii maka:runa kaim olmak 
üzere ;tan olunur 2516 (1382) 

IZMiR 3 NCU iCRA 
CUNDAN : 

MEMURLU· 

1 00 lira kıymeti muhammeneli 12 7 
numaralı bir yük arabası Tepecik Gazi
ler caddesi y~ni handa 6 7 1940 cu
martesi günü 1 O da kıymeti muhamme
ne:nin yiizde 7 5 oini bulduğu aksi tak
di rde 8 7 940 ta rih ine mi.isadif pazar
tesi günü aynı yer ve saatte her ne fiat 
verilirse verilsin satılacağından alıcıla· 
rın müracaatları lüzumu ilan o lunur. 
Dosya No. 940/167 2515 (1381) 

IZMIR AHKAMI SA HSIYE SULH 
HUKUK MAHKF.MESIJll EN : 

$VRE.KASI LTD. 
V APVR ACENTASI 

ATATÜRK CADDFSİ Rees binası 
TELF..FON: 2443 

Londra ·.·e Liverpol hatlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla· : • nmız scl~r vaoaraldardır. 

:•••······································· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
W. F. Henry Van Der ~ 
Zee ve sürekası : 
Daha fazla t~f,mıt i~in ATATÜRK: 

caddesi 148 No. d3 W. F . Heory Van: 
Der Zce w Ssı. Vapur accııtalığına: 
ıniiracaal edilmesi rica olunur. : 

TELEFON : 2007, 2008 S . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1ZMIR BELEDiYESiNDEN: 
- Belediyem izin -varidat servisinde 

65 lira aylık ücretli bir tahsil memur1u· 
ğuyle kırkar lira aylık ücretli bir seyyar 
tahsildarlık ve bir tebliğ memurluğu 
İ<.:İn ) 7 /940 tarihine rastlıyan cuma 
günü sabahleyin saat dokuzda müsaba
ka imtihanı yapılacaktı r. 

Tahsil memurluğu için lise, seyyar 
taboildarlığı ile tebl iğ memurluğu için 
orta mektep mezunu olmak ve askerlik 
hizmeti filiyesini bitirmiş olup 35 yaşını 
ınüt"'!caviz bulunmamak şarttır. istek
lilerin evrakı müsbiteleriyle birlikte 
yevmi muayyende: belediye Tİyasetine 
n1üracaatları Jüzumu il8.n olunur. 

2526 (1377) 
- Kar~ıyaka deniz banyolarının bir 

mevsimlik kiraya verilmesi i~i yazı iş~ 
leri müdürlüğündeki şartnamesi veçhile 
bir ay müddetl e pazarlığa bırakılmı"t ı r. 
tik pazarlık günü 517 9 40 cuma günil 
•aat 1 (, dadır. Muhammen bedeli 15 00 
lira muvakkat teminatı 112 lira 50 ku· 
ruı,tur. Taliplerin teminatı öğleden ev 
ve.1 iş banka.sına vatırılarak makbuzla· 
riyle ençümene müracaatarı ( l '373 ) 

- Otobüs idaresi muhasipliği ıçnı 
muzaaf usul bilir bir musahip alınacak· 

- . 
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Amerika cephane ihracını menetmi 
~~~~~~~~~~-MNW·;-,,_.~~~~~~~~~~ 

Italyan Ajansına göre 
Amerika kimseye iptidai madde ve 
cephane ile milli müdafaa için lüzum· 

lu olan makineleri vermiyecek 
---- --------*-

NEVYORK, 3 (Ö.R) •• Stefani ajansı şu haberi veriyor : 
Milli müdafaa icin elzem olan bütün iptidai maddelerin, cephane ve 

makinelerin ihracı menedilmiştir. Hususi bir kontrol komisyonu ihdas 
olunmuştur. Ecnebi memleketlere hurda demir satılabilecektir. 
İtalyan ajansının Amerika hükümetine atfen neşrettiği bu karar 

ha12dunda ~azla maliimat alınamamıştır. Binaenaleyh haberin ihtiyatla 
te akki olunması icap eder •• 

va,ington, 3 (Ö.R) •• Bir Amerilıan fabrilıası bir ay zarfında on bin 
tayyare imal ve teslimini taahhüt etmiıtir. Bunlardan yedi bin beı yü· 
z .. ingiltereye teslim edilecelıtir • 
........................................... 

Almanlar ne 
adar zayiat 
vermişler 

--.--
imdi~e Jıadar bizzat 

tesbit ettit;ıleri ralıam 
B 0 rlin 3 (Ö.R) - Alman orduları 

umumi karargahı neşrettiği uzun bir 
tebliğde Fransa seferinin tarihçesini 
vapmı ve Alman ordusunun kayıp
ları hakkında şu rakamları vermiştir: 

5 Hazirandan 25 Hazirana kadar 
16822 ölü, 9921 kn} ıp ve 68511 yaralı. 

10 Mayıstan mütarf'ke tarihine ka
dar 27074 ölü, 18384 kayıp ve 111034 
yaralı. 

Alman tebliği bu rakamların şim
diye kadar yapılım tesbit ve miişa
hedelere müstenit olduğunu ilave et
mrktedir. Yani bu rakamlar kat'i de
l!il. muvakkattır. 

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

SABAHA KARŞI 
• • • • • • • • • • • • • • 

Japonyanın Çine dair 
bir talebi ve lngiltere 

~-----~--x*x•~--------
Londra 3 (Ö.R) - Royter ajansının diplomatik muhabiri salahiyettar maka-

matlan alınan malumata atfen şunları bildiriyor : Şanghaydan ve Hind Bir
manyasından Çine giden yollar hakkında Japonların -muhtelif metalibi lngiliz 
hükümetince nazarı itibara alınmaktadır. Japon hükümetine yakında cevap ve
rilecektir. 
Japonların bu baptaki metalibi, Çankay Şekc cephane gönderildiği iddiası 

ve bunun önüne geçilmesi lüzumunu ihtiva etmektedir. 

Düne kadar 60 ltalyan 
tayyaresi imha edildi 

~-~~~~---x*x:--~~--------
Londra 3 (Ö.R) - Resmen bildirildiğine göre harbın başladığı gündenheri 

Jngiliz tayyareleri İtalyan tayyarelerine müteaddit hücumlarında altmış kadaı· 
İtalyan tayyaresini tahrip etmişlerdir. Bunlardan başka daha 25 İtalyan tay
yaresinin hasara uğratıldığı tahmin edilmektedir. 

Fransa Faşist oluyor! 
~---~~--------Mj!W*------------------~---

Hiç bir Fransız köylüsü Almanya için 
buğday ekmiyecektir. lngiltere 

elbette Fransayı da kurtaracaktır 
---~~---~--~*,.,,._w-----~-----~----~ 

Londra, 3 (Ö.R) - Fransız rejımindc Londra, 3 (Ö.R) - Buraya gelen son 
bazı tadilat yapılacagı hakkında Bordo- haberlere görC' Fransada kabul cdile
dan gelen haberler ısrarla teyit edil- cek yeni kanunu esaside Faşist prensip
mektedir. Bütün dünyada Amerikadan leri bulunacaktır. Polislere ve diğer res
Sovyet Rusyaya kadar her yerde mat- mi biirolara çok mühim bir rol verile
buat ve radyolarda bu mesele büyük bir ccktir ve böylece Almanya ve İtalya 

..-. nlaka uyandırmışt1r. Şimdiye kadar ge- Fransayı istedikleri gibi kullanacaklaı·
nis ve serbest kafalı Fransız politikacı- dır. 
ları fikirlerini daima demokra.si ve hür
riyete bağlamış olcluklarından her yap
tıkları takdirle knrsılanırdı .. Faknt şim

BİR SOSYALİST MEBUSUN 
HİTAHESİ 

di mareşal Peten hükümetinin ı:e.rileme 
siya eti hit bir Fr.:ınsız tarafından tas· 
\'İl• edilemez. farcsal Peten l"ransayı 
J•'aı;i t yapmak istiyor, Frnn J'llnr buna 
hiç bir \'akit razı olamazlar. 

Londra, 3 (Ö.R) - Bu akşam Londra 
rndyosunda Fransız sosyalistlerinden B. 
Hanri Skot söz nlmış ve demiştir ki : 

1789 Frnnsası bu Alman istilasına 
kat'iyen alışamaz.. Fran::.ız milleti hiir, 

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

Rumen · Macar hu
dudunda çarpışma 

olmamış 
Budapeştc 3 (Ö.R) - Rumen ve Ma

car askerleri arasında çarpışma vuku 
bulduğuna dair çıkarılan haberlerin 
doğru olmndığına dair Macar radyoları 
nesriyattn bulunmuşlardır. --·-Fransada Alman 
tahaşşüt kampları 
Londra 3 (ö.R) - Fransadnn buraya 

gelen ve Amerıkan sefaretinde bulunan 
yüksek bir memurun ifadesine göre Al
manlar Fransnnın her tarafında tahaşşüt 
kampları tesis etmişlerdir. İşbu kamp
larda hastalık ve dehşet hüküm sürmek
tedir. Kamplardaki bi.itün esirler çok 
ai1ır s rait altında yasamaktadırlar. 

-*-Fransız Kaledonyası 

mukavemet edecek 
Noumea 3 ( A.A) - Royter : Mahalli 

mcclı yeni Kalcdonyanın İngilterenin 
yanıbasında mücadı..·leyc devam edeceği 
knrarını ittifakla kabul ctmi~tir. 

Simdi bu Fr:m~ız müstemlekesinde 
l>nhis mevzuu oları mesele, Avusturalya 
ile müstakbel ticari münasebetlerin tan
zimidir. -*-ingilterede bankalar 
kapanmıyacak 
Londra 3 Ö.R - Ne redilen 

Çörçil bu akşam 
beyanatta 
bulunacak -·-Londra 3 (Ö.R) - B. Çörçil yarın 

akşam avam kamarasında çok mühim 
bir beyanatta bulunacaktır. Bu beyana
tın kat'i olarak yapılacağını B. Attlee 
bildirmiştir. 

Yine Attleenin bildirdiğine göre her 
hangi bir mebus B. Çörçile istediği bir 
suali sorabilecekler ve hükümetin umu
mi siyaseti hakkında bir müzakere ya
pılabilecektir. --·--

ingi l tere hükümeti 
Jrlanda ya garanti 

vermek isti yor 
Roma 3 (Ö.R) - Buraya gelen bazı 

haberlere göre lngiliz hükiimeti Irlan
daya her hangi bir Alman t<>caviizü vu
kuunda kendisine yardım için Irlanda 
hükümetine garanti vermek istemiştir. 
Irlandanın bu garantiyi kabul edip et
miyeceği belli d0ğildir. 

-*-Yugoslavyada ıslahat 
Belgrat 3 (A A) - D.N.B. ajansı bil

diriyor; 
Başvekil Tsvetkoviç Agramdan bu sa

bah dönen bnsvckil muavini Dr. Macek-

hiç kimsenin boyunduruğu altında ya
ş-ı;\'amnz ve yası;yamıyacaktır .. Mütareke 
artları mucibince Fransızlar memleket

lerini i tila altında tutan Alman asker
lerine ;\"İyccek temin etmelidir. Alman
~·a böyle hir şey beklemesin .. Çi.inkii 
bütün Fransız rcn(·berleri buğday ve pa
tate:. l!İbi mevadı ekmeyip ve yetiştir
meyip Almanlara ~·iyecek dağıtmıyacak
lardır. Tnbii Franı.ız rciçberi şimdilik 
bir ihtilal çıkaramaz. Fakat :Fransızlar 
sabretmesini bilirler. Unutınamalıdır ki 
denizin ribiir tarafından İngiltere Fran
sanın istiklali için harbe devanı ede
cektir. Zafer yine bizim olacaktır. Ya· 
şasın Frnnsn ... 

Romanya Bulgaris. 
tan arasında yeni 

hadiseler oldu 
Budapeşte 3 (Ö.R) - Bazı haberlere 

göre Bulgar hudud~nda uçan iki Ru
men tayyaresi Bulgar dafi topları tara
fından düşürülmüştür. Yine aynı ha
berlere göre Bulgarlar Rumen hudu
dunda tahşit edilmektedir. --·--Bir İngiliz vapuru 
Kanada yolunda battı 
Londra 3 (ö.R) - Andona Stor is-

mindeki 3700 tonluk bir İngiliz vapuru 
Kanada yolunda iken bir Alman tahtel
bahiri tarafından batırılmıştır. Bu va
purda İngiliz hükiiıneti tarafından Ka
naclaya gönderilen 800 kadar Alman ve 
İtalyan vardı. Bu yolcuların kısmı aza
mı bo;;ulmuştur. 

-"""*-KANADA ve DİGER 
AMERİKALILAR 
Vaşington. 3 (AA) - D. N. B. Bil

diriyor: 
Gazeteciler toplantı<ıında bir suale 

cevap veren } Iull. Kanadanın Amerikalı 
devletler arasında aktedilecek konfe
ransa davet edilmiyeceğini beyan et
miştir. 

B. Hull, harbin başlangıcından beri 
bu meselenin hiç miinaka a edilmediği· 
ne işaret etmi tir. 

Litvanya .. ve S~vyetler 
Moskova 3 (A.A) - Lıtvanya haşve-

lngilterede hazırlık mükemmel 
~*~,~~~~~-----~-

- BASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
larda tatbik edi1e<:ektir.> 

YERStZ ŞÜPHELER 
Roma 3 (ö.R) - lsveçte çıkan Svens

ka Dagbladet gazetesi Avrupa harbına 
dair bir makalesinde şunları yazıyor: 
İngiltere bu sefer geçen harpte kendisi
ne zaferi temin eden kuvvetleri ve Av
rupadaki üssülharekelerini kaybetmiş
tir. Eğer fevkalade vakalar olmazsa ln
gilterenin düşmanlarına ne suretle mu
kavemet edeceği anlaşılamaz c?> Bri-
1.nnya kuvvetlerinin kaffesini kendi toı>:
raklarında toplamağa mecbur olmu~tur. 
lngiltereye karşı yapılacak hücum i'>tih
bnrat nıızırının dediği gibi 900 sene<len
beri yapılmış hücumların en tehlikelisi 

olacaktır. Birleşik Amerika devletlerinin 
muavenetinden bahsediliyorsa da Al
manlar buna imkan vermiyeceklerini id
dia ediyorlar. Müsteınlekelerden lngil
tercye gönderilen yardımlar azaltılmıs
tır. c!!> İngiliz kuvvetlerine kuvvcı:.t 
yardımcı vaziyetinde olan Suriyede 
Fransız askerlerinin .silahlarını terkc.wt
mesi ağır bir darbe teşkil eder. 

Sven.c;ka Dagbladet gazetesi Nazilere 
teslim olmaktansa tngilterenin tamamen 
kaybolmasını İngiliz milletinin tercih 
ettiği hakkında B. Çemberlayn tarafın
dan söylenilen sözleri mevzuubahs ede
rek şunları ilave ediyor: Bunlara inanı
rız. fakat son zamanlarda o kadar yl•ni 
şeyler gördük ve o derece stratejik ri-

catlere şahit olduk ki Çemberlaynın söz
lerinden ne netice sıkaca~ını tahmin et· 
rnek gi.içtür. 

IRLANDA DA HAZIRLANIYOR 
Londra 3 (Ö.R) - İrlanda müdafaa 

nazırı bir nutuk irat ederek Irlanda hal
kının son günlere kadar Avrupa harbını 
alfıkasızlıkla takip ettikten sonra niha
yet memleketin her nevi tehdide 
karşı müdafaa edilmesi lüzumunu sure
ti umumiyede anladığını beyan ettikten 
sonra Irlanda topraklarının hiç kimse 
için askeri bir üs olarak kullanılamıya
cağını :.öylemİ!;j ve Irlandalıların hL"l" 
türlü ihraç hareketine mani olacakları
nı ilfıve etmiştir. 

~ -r.crıs ı :-. •• w.... a ~..;WVJL7//Y:/L'///:L7///.L///Y/.J'Z/7/X/.Z.W, 

"Majino,, hattındaki mu-
kavemet daha yeni bitti 

-*-
"Bordo,, Hükümetinin z ahitleri istihkô:mlara yaklaşıp on günden 

beri Almanya ile mütareke yapıldığını haber vermişler 
-~-~--~-~~--~-Mj!W*-~-~~~--------~ 

Londra, 3 (Ö.R) - Visbadende mütareke komisyo- değilleroı. Bunlar mütareke şeraitini öğrenince dün ak
nunda Alınan generalleriyle karsıl.-ş~n Fransız general- şanı general Dcgolun radyoda teşrih ettiği haleti ruhiyeyc 
]erinin ilk müzakere ettikleri mevzu, mütarekeye rağmen düşmüşl::rdir .. Yani bir taraftan düşman hükmü altında 
siltihforını teslim etmiyerek mukavemete devam etmiş bulunan şeflerinin da\'eti ve diğer taraftan da kurtuluş 
olan Majmo hakkındaki 13 istihkam garnizonlarının ne için istimdat eden Fransanın dm eti arasında sıkı~ıp kal
suretlc ~ilahlarını terke mecbur edileceği meselesi olmuş- mıslardır. 
tur. Haber \'Crildiğine göre general Hudzingcr ve diğer General Ve,ygaııd tarafından ne redilcn bir emri :'\."C\nıİ
Fran ız zabitleri is1ihkiimlara yakla~arak on giinden beri de, Ma!ino hattının garnizonlarından 22 bin subay \"C erin 
miitnu•ke imzn <·dilmi'.! olduğunu nıiida(i]ere bildirmcl!e miitarcke :ıkdindt•n haberdar olamadıkları cihetle biitün 
memur edilmişlerdir. hatlarda ntes ke:;ildikien sonra daha bes ı:-ün harbe de-

Bu istihkfunlardaki askerler Fransız ordusunun diğer vam ettiklt-ri bildirilmiştir. Bunlar düşmanla her tiirlii 
kıtal~rın"ı silahlarını teslime razi olduğundan haberdar temasa girme~i kat'ivcn rt-ddt-tmislt-rdi .. 
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Romanyanın yeni siyaseti 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
müddet mukavemet imkansız olduğu 
cihetle Sovyet ültimatomunun reddine 
imkan görülememiştir . 

Moskovaya gönderilen bir telgraf baş
lıca şunları ihtiva etmekte idi : 

Romanya hükümeti Sovı:et Rusya 
ile Romanya arasında bir ihtilafa sebe
biyet verebilecek bütün mesaili musli
hane vasıtalarla halletmek arzusunu ta
~ıdığı cihetle her türlü Sovyet teklifle
dni en geniş bir zihniyetle ve müştere
ken do.stane bir surette müzakereye 
amade bulunmaktadır. 

Rumen hüki.imeti Sovyetlerden bir
leşme yeriyle tarihini de sormuştur. 
Avrupanın bu kısmında da bir harp 

cıkarmnnıak it-in tlost \'e müttelikleri
miz bize iiltimatomu kabul etmeği tav
si~e ettikleri cihetle müzakerat icrasını 
talep ettik. Ve bunların mahal ve icra 
tarihlerini sorarak seraiti daha hafille
tebilccei°(iınizi zanneyledik. 

Rumen cevabı sarih bulunmakta idi. 
Filhnkika bu cevap Romanyanın derhal 
Besarabyayı iade ctmeği kabul ettiğini 
ve 28 haziranda başhyarak dört gün 
zarfında mezkur :m.zinin ayni müddet 
zarfında Sovyet orduları tarafından iş
gal edilmek üzere tahliye edileceğini de 
kat'iyetle tasvip etmekte idik. 

-· Cernautzi ve Rishineu ve Cetallaba 
şehirleri 28 haziran günü işgal edilecek 
ve Romanya da demiryollarının, loko
motif ve vagonların köprülerin, depola
rın, tayyare meydanlarının, fabrika ve 
sairelerin tahrip edilmiyerek iyi bir 
halde muhafazru."Jnı temin edecekti. Tah
liyeden dolayı tevellüt edebilecek ihti
laflı meseleler sureti mahsusada teşkil 
edilen müınessilleı• komisyonunca hal
ledilecekti. 

Sovyet hükümeti Rumen hüküıneli
nin bu teklifler_ en geç 28 haziran gü
nü öğleye kadar cevap vermsiende ısrar 
ediyordu. Roınanyanın vaziyeti sarih 
bulunmakta idi. Kabul etmek veya har
betınek .. Bu son vaziyette şarkta kendi 
kuvvetlerimize nazaran ezici kuvvetlere 
kar. ı çarpısmak lamn geliyordu ve ge
rimizdeki cephelerden kat'iyen emin 
bulunmıyorduk. Kimsenin )·ardmuna 
güvcnemezdik. Bu ~erait dairesinde har
betmek bi.itün ordumuzun mahvolması 
demek olduğu t;bi hariçten gelebilecek 
diğer lıer han!{i bir taarruza kar!')ı da 
mi.idafaada kalamamamız demek olu
yordu. Vaziyete nazaran her scydcn 
evvel Rumen ordusunun tam olarak 
kalması ehemmiyet arzediyordu. 

Asırlar arasında bütün haksızlıkları, 
bütün zulümleri yenmesini bilmiş olan 

milletin hayatiyetine itimat ederek Ru
men hükümeti ictinap edemediği şera
iti tevekkül ile kabul etmiştir. Vahim 
neticelerden kacınmak maksadile Sov
yel cevabında ta:>-rih edilen tahliyeleri 
kabul ettiğimizi Moskovaya cevaben 
bildirdik .. 
YENİ HARİCİ SiYASET 
Harici politika <:t>rçivesinde Romany:ı 

idn :\"<'ili bir l'Jihr baslamaktadır.. 8n· 
giink

0

ii va:ıiyet. karsısı~da Rumen hükii
mcii 13 nisan 193!l tarihli İngiliz-Fran
sız garanti~indcn sarlı nazar etmeğe ka· 
rur vermistir. 

l\IUHACERET AKINI 
Milletin vücudw1dan koparılmış ara

zid~n acıklı bir muhaceret başlamıştır .. 
Tarihi imtidadınca birbirini takip eden 
felaketlerin en acıklısı belki de en hak
sızı olan bu yeni acıyı Rumen milleti 
met.in bir kalple karsılamıştır. Muknd
deratı ilahiye tahmin edilemez .. Cesare
timizi muhafaza ederek sabredelim. Ça
lısalım ve sıkıca birliğimizi muhafaza 
ederek yarının Romanyasının ipkası 
tim~ali olan vatan w: kraliyet sancağına 
ask ve Iedakarlıkh sarılalım. Kalpleri
mizden kan akarak ve fakat gür bir 
sesle beraberce baITTralım : 

Yasasın ebedi Romanya.... Yaşasın 
kral.. Yaşa.sın hanedanı krali ... • 

lngiliz tayyarelerinin yeni muvaff akı yeti 
-* 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - dün akşam neşredilmiştir. İngiliz tayya-
releri kendilerini tayyare dafi topları
nın ateşinden korumak için bulutların 
arkasına barınarak bombardımana de
vam etmişlerdir. Bir çok projektörler 
atılan bombalarla söndürülmüstür. Tay
yare meydanına da bir çok ~bombal:ır 
atılmıştır. Cephane yüklü bir sala tam 
isabeti müteakip müthiş bir infilak ol
muştur. İngiliz tayyarecileri bulutların 
arasında bile infilakın ışığını görmü~
lerdir. Y<?rde de bir çok yangın çıkarıl
mıştır. 

kaplamakta idi. 
Pazartesi gecesi Kiele yapılan bu ta

arruzdan başka lngiliz bombardıman 
tayyareleri Hamburgta petrol tasfiyeha
nclerini yakmışlardır. Boden. Ham, Dü
izburg şehirlerinde mühim lıedefler 
bombardıman edilmiştir. Bir çok tayya
re meydanlarında yangınlar çıkarılmış
tır. Bu geniş bombardım<ın faaliyetinde 
yalnız dört İngiliz tayyare-si avdet etme
miştir. 

ROTTERDAMDA ÇIKARILAN 
YANGINLAR 
Londra 3 (A.A) - «Royteu 
Rotterdam civarında bir tayyare mcy-

daniylc sallara kar ·ı dün sabah erken
den yapılan hava hücumuna ait tafsilat 

ALMANLARIN İTİRAFLARI 
Berlin 3 (A.A) - D.N.B. ajansı bil

diriyor: 
27 Haziranı 28 Hazirandan ayıran ge

ce 1ngiliz tayyareleri Alman toprakları 

Büyük Millet Meclisinde 
~----~----~~x*x---~--~---~ 

Dünkü müzakereler ve 
kabul edilen- kanunlar 

~---~~-x*x:~-~-~-
Ankarn 3 (A.A) - B.M. Meclisi bu

gün Refet Canıtezin başkanlığında top
lanmıştır. 1ctimıın başlanırken Seyhan 
mebusu Safa Özlerin vefat ettiğini bil
diren b:ışvekiılet tezkeresi okunmu;:; ve 
müteveffanın hatırasına hürmeten bir 
dakika ayakta sükut edilmiştir. 

Bunu müteakip ruznameye geçilerek 
bazı mebusların mezuniyetlerine ait 
Meclis riyaset teı.keresi okunarak tas
vip edilmiş, ordu !'ubayları heyetine 
mahsus terfi kanununun dördüncü mad
desinin tadiline, cf."Za evleri inşası için 

yihalarının ikinci müzakereleri yapıla
rak kabul edilmiştir. 

En.incan ve Erı.incan yer sarsıntısın
dan ıniiteessir olan mınt~kalara yardım 
için yapıl:ın ve yapılacak olan her nt?vi 
nakliyattan alınacak ücretlere ait ka
mın layihası ile icra ve iflas kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ait 
kanun Iayihac;ınm da birinci müzakere-
si yapılmıştır. 
TASViP EDİLEN MAZBATA 

Meclis yine bugünkü toplanlı:;ında ls
tanbul elektrik isleı·i uınum ıniidürlü
y ünün 1938 mali ·ılı bilan osuna ait di-

üzerinde uçmuşlar ve 8 bomba atınışlnr
dır. 

Ruhr havzasında İsveç konsolosluğu 
dahil olmak üzere on bina ciddi hasara 
uğramış veya tahrip edilmi~tir. Bir ölü 
ve üçü ağır ikisi hafif olmak üze-re beş 
yaralı vardır. 

YENt HÜCUMLAR 
Londra 3 (Ö.R) - Bu gece Londra

da ncsredilen hava nezaretinin resmi 
tebliği; Tayyııreleriıniz bu gece de Al· 
manya üzerinde uçarak askeri hedeflere 
bir çok bombalar ic;abet ettirmişlerdir. 
Danimarka ve Almanyada bir çok tay
yare meydan ve hangarları tahrip edil
miştir.Ruhr eyaletindeki birçok fabrika
lar berhava edilmiştir. Hol1andanın ve 
Belçikanın !<ahilleri de ayrıca bombar
dıman edilmiştir. 

Hollanda başku
mandanı esir! 

Londra 3 (Ö.R) - Almanlar Hôllanda 
ordusu başkumandanını esir olarak Al
manyaya göndermişler ve Hollanda or
dusu başkumandanlık vazifesini ilga et
mi~lerdir. Bu hareket Hollanda ordusu
nun teslim seraitinc muhaliftir. 

Frans~daki iki taleb~-
mize dair malumat 
Ankara :ı (A.A) - Hariciye vek!ile

tinden bildirilmiştir: 
Fransadaki talebe me\'anında bulu

nan Muvaffak Okbayın .Perigueux'der, 
Yakup Kefelinin Toulouse'da oldukları 
ve her ikisinin sıhhatte bulundukları 
hakkında hariciye vekaletine malı'.'ımat 
gelmiştir. 

etmiştir. 
Meclis gdt'cek Çnrşaınh" _,. topla-


