
...................................... 1 44 _ GAZI BULVARI IZMIR - 44 
imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

HAKKIOCAKOöLU 
ABONE ŞERAiTi 

UEV AM MODDE'I1 Türkiye için Hariç ıçm 
Senelik ·····- 1400 2900 
Altı aylık ·····~ 750 1650 
Günü geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

L TELEFON:2697 

lngiliz Sov yet 
münasebetleri 

Londra :i (Ö.R)--So'\'yet Rusyanın Londra , .. fü; 
B. Maiski dün gece başvekil B.Çörçille uıu. ;ıir 
mülıiatta bulmunuştur. Salı akşamıda B.l\Ia
~'iki hariciye müsteşarı B. Botlerle görüşmüştü. 
Jngilterenin Moskova büyük elçisi Sir Straford 
Krip dahi B.MolotoOa uzun bir miilakat yapmıştır 

·----·-' 1lfın münderl'Cntından gazetemiz mcsuliyet kabul etmez Ciim1mriyetin ve Cümhııriyet eserinin bek~, ı;abahları c;ıkar siyasi gazetedir YENİ ASIR matbaac;ında basılmıştır 

ransa M··ıare eden Sonra Alman
ya ile Gizli ·eir ittifak Akdetmiştir 

Artık Fransız 
bir deniz 

donanması 
kuvveti 

diye ifade edilecek 
mevcut değildir 

1 Bütün dünya ln~iliz donanmasının, Fransız do
takdir etti : nanması karşısındaki vaziyetini 

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

Ye • emil er Bile Fransa Hükümeti 
en•• W*WAA N 

Fransız tezgahlarından yedeğe il tere ile diplomatik mÜha
alınarak lngiliz 
sularına get · rildi 

seba tı kesıiıiy, 
karar verdi 

lskenderiyedeki Fransız filosu 
kumandanı kararını vermedi 

Süveyf kanalı hakkında da gizli 
bir anlaşma mevcuttur 

I.ondra 5 (Ö.R) - Dün bnşwkil B. Çörçilin nutkunda İn
J:"ilfcrcdc bulunduğunu bildirdiği I'ransız harp gemilerine 
daha bir •·ok :Fran ız htırp gemisinin iltihok ettiği hugiin nim 
resmi olıırnk bildirilmi tir. Hali haıırd~ bunların aralarında 
Risliyü \'e Jan Rıırt seni zırhlıları da bulurıduru anlaşılmak· 
tadır. Ri liyö :ı.ırhlısı nncak hir knç !.affa eV\el ikmal edil
ıni olup Pcten hiikiimctinin A~rı .nlara tc-,liın olaca_ğa ta
hakkuk Pttij!i zurnan hiç bir ~ardıma nıulıt ıç olmaksı:ı.ın ken· 
di buhnr kuvvetiyle İngiltere) c ı:clıncğr muvaffak olınu!i· 
tur. Jan Bart zırhlısı ise heniiz lıiı.mell' hazır c.ılnmdığından 
ikmal edilmekte olduğu limam!a yedeğe nhnarak Britanya· 

Ronıa 5 (Ö.R) - Vişi'den Hava-. bildiriyor: 
l"ransı:.: Jıiikümeti asağıdaki tebliği ne~reylemiştir: •Na· 

zırlar Meclisi PcrSl'Jithc giinü Ciimhur reisi B. Lebrünün 
reblif:i altında yaptığı bir toplantıda Cezayirde Fransız fi
lo~unun harekatı hakkında alınan raporları tetkik eylemiş
tir. Kahine, bu raporların tetkikini miitcakip Fransa ile Bri
tnnya nrao;ındn mevcut diplomatik münasebetlerin kat'ına 
karar 'ermiştir. 

l.ondrn 5 (Ö.R) - Ro:,-tcrin bildirdiğine göre Britanya 
hükünıeti clye,·m Fransanın diplomatik miinasebetlerin 
kafına dair kararından haberdar edHmc.miştir. 

Londra 5 lÖ.R) - Son dakikada P"kn hükümetinin yeni 
hatb hareketi hakkında alınan haberleı pçk şayanı dikkat· 
tir. l\fütnrehr :ıkcfoderek esir edilen Fransa ·imdi Almanya 
ile İtalJanın mü!tcfiki olmalı kabul etmektedir. Bu hususta 
gizli bir ittifak aktedildil"i ~"lhyor. 

) a getirHmi:-1ir. . 
Bahriye nazın B. Aleksander Carsamba akşamı Oran açık

larında Fransız Iilosuna karşı harekette İngiliz donarunnsı
nın Yalnız bir znbit ve bir ~emıcinin vefat etmesinden ibaret 
Z.,.Yiat verdiğini ve bir tnY.yarenin kaybedilmesinden ibaret 

- SONU 4 UNCÜ SAHİFI:DE - a ... rı Baııdui11 ve Fransız filosımu irn1ıcı eden 11ıgili:: HoOd saftı harp {fem~ı - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Çok hazin 
Bir hadise 

--$--

İngiltere, Fransız 
donanmasını tuzağa 
düfmelıten lıurtardı. 
FaJıat IJu netice ilıi 
müttefilı millet i n 
lıanları dölıülerelı 
elde edildi - •-. 

llAKKJOCAKOGLU 

F ransanın teslim olmağa 

harar verdiği günlerden 
ba1lıyarak iki gün evveli
ne kadar bütün :zihinleri 
işgal eden mesele, Fransız 
donanmasının vaziyeti 
idi. 
Yeni harp vaziyetine göre 
Fransız donanması müva
zenede büyük ağırlık ifa
de eyliyordu. Bu ağırlığın 
ehemmiyetini tebariiz et
tirmek için yakın hadisele
ri bir kerre daha gözden 
gecirebiliriz. 

Som ,.e .. :n m•hiı leri iizcrinde tutuna
Üı~an Fransız orduları ağır bir mağ-
.•bıyete uil'radılar. Bekika llollanda ve 
şun l' F · • hat~ 1 ~ansadım hicret eden on milyon 
sada ~erı lı~tlardn yollan .tıkadı. Fran
ınadı rı;:ne,·ıyat namına hır şey bırak
etti. · rdu nuınl'\'rtı kabiliyetini kayb· 

Artık nnunrr 
Parisc ı:irm •. t>r Alman ordularının 
bastan ba ~ 1 hatta biitün l<'ransayı 

. • a ISt!al evı • . b" . ] 1 maktan t•ık:ın .. cmcsı ır mese e o -
da müttefikle' tı.h 15te bugünlerde İtalya 

re nı il illl ı d" B h rckct şiiphe Yok k" n ey c 1' u . a-
le vukun (eİmisti ı Almanyanın talebıy
' 1, · Muzaffer Alınan or-
<.ıılarınm • ran ~vı ına·ı . t . . . 

1 1 ı.: up c mesı ıçın 
lfal~·nn °~ .~· ~~~na kntiyen ihtivacı kal
mamıstı1.1 ul n ~' ~' · kendi has-ın~ bu da-
,a.vı ha c~· t'mıstı. ~ 

Sn lınldc Alınan) a İtalyanın böyle bir 
zamanda ıll'den lmrhc ginncsinc ·1 .. .. d "" '' ıızum tor u. 

Hunun cbchi ı:n~et açıktır. 
Almanya bili.yordu ki Fransayı mağ"

lfıı> etmek muharebenin bir safhasını 
kazannıaktır. llarbı kazanmak demek 
değildir. Hnrbı kazanmak için denizler 
hakimi İngiltereyi ~cnmcğe ihtiyaç ,ar
dır. Fraıısadan sonra harp bütün siddc
tiyle İngiltere~ c tc' cih olunacaktır. Bu
mın için dC' İtnb•nıı donarunasının ,.e 

-ıh-an hm a rilolarının ·nrdınıından is
_;f:ı ·~ e,·Jrmek 15zımdı. 

<:-"oNU 2 İNCi SAlill'Jillt; -

=== 

Ruzvelt Söyliyor lngiliz tayyareleri Suriyede 
~x.x------------------ -----------------x4~----------------- -·--

Dünya sulhu için aşağıdaki şart- Dün Almanya ve Italyada parlak Vaziyet ciddidir 
lara ihtiyacımız vardır neticeler elde etmiştir Bazı Fran:;; kıt'aları x.x x.x 

Londra 5 (Ö.R) - Reifilcümhur Ruz- hafaza edildiğini kaydetmiştir. Fakat Londra, 5 (Ö. R) - Hava faaliyeti İngiliz hava kuvvetleri dün büyük 
velt dünyada daimi bir sulh teessüs ede- diğer hükümet şekillerinde vaziyet öyle hakkında alınan en son haberler şun- muvaffakıyetler kazanmışlardır. Bun-
bilmesi için şu l;iartlann mevcut ol- değildir. lardır: ların en parlağı Mısır sahillerinde Sidi 
ması lazım geldiğini bildirmiştir: 4 - İçtima hürriyeti: Reisicümhur Dün İngiltere üzerinde üç Alınan Baran civarındadır. Altı Britanya avcı 

1 - Korkunun tesirlerine karşı hür- her sahsın kanaatini ifade hususunda tayyaresi düşürülmüştür. Almanlar tayyaresi dokuz İtalyan avcı tayyaresile 
rİ\ et, yani dünya mütemadiyen hava serbest olması laumgeldiğini beyan et- taarruzlarında ciddi hasarat ika edeme- karşılaşarak yedisini düşürmüştür. Bu 
bobmardımanları veya diğer milletlerin miştir. Ancak mevcut hükümeti cebir ve ınişlerdir. Alman tayyarelerinin zikre şayanı takdir netice yalnız bir 
taarruzları korkusu altında yaşamama- kuvvetle iskata matuf olan fikirler müs- değer yegane muvaffakıyeti Pordland Britanya tayyaresinin kaybedilmesile 
Jı, vani silfıhs1zlanma tahakkuk etmeli- tesnadır. bahri üssünde küçük bir yardımcı harp elde edilmiştir. Bundan daha evvel ken
diı'. 5 - Ticaret hürriyeti: Bu da ticari gemisini batırmış olmalarıdır. dileri hiç zayiata uğramadan daha iki 

2 - İstihbar hürriyeti: Reisicümhur mübadeleler yolunda yükselen sedlerin Son 12 gün zarfında 1ngiltereye yap- İtalyan tayyaresini düşilnnüşlerdir. Çar-

Filiatin hududunu 
geçmiflerdir - ·--Londra, 5 (AA.) - cRöyter> 

Times muhabiri diyor ki: 

bu hürriyc-tin çok mühim olduğunda ıs- devrilmesiyle mümkün olur. tıkları baskınlarda Almanlar 41 tayya- şamba günü Almanya ve Alman işgal 
rar ederek demiştir ki: Bütün milletler Reisicümhur Ruzvelt sözüne devam re kaybc1.mişlerdir. tka ettikleri cüz'i mıntakası üzerinde yaptıkları gündüz ta
memlekctlerinde ve dünyada ne olup ederek demiştir ki: Bu hedefler taayyün zarara mukabil pek ağır zayiat vermiş- arruzunda İngiliz tayyareleri müteaddit 
bitt:ğinclen tamamen haberdar olmalıdır. edince Amerikan milletinin karşısında tir. Son iki günde on Alman tayyaresi noktalarda petrol tasfiyehanelerine, le-
Ve bu gibi haberler sansör edilmemeli- şu sual hatıra gelebilir: Amerika bu beş düşürülmüş ve diğer yedisi o kadar ağır vazını depolarına, münakale hatlarına 
dir. Haberleri yaymak için her vasıta hürriyetin dünyada teessüs etmesine bir hasara uğratılmıştır ki üslerine döneme- bombalar isabet ettirmişlerdir. Rotter
serbe.st olmadıkça dünya i.stikrar bula- çare mi arıyacak, yoksa bunları ilga et- dikleri kuvvetle muhtemeldir. Bu sabah damda Şulhavende askeri malzeme taşı
maz. mek istiyen milletlere karşı hiç engel krken İngiliz sahili açıklarında bir Al- ya~ ~a.un.alar . kafilesi bombardıman 

3 - Din hürriyeti: B. Ruzvelt bu hür- çıkarmamak suretiyle bu hürriyetleri man bombardıman tayyaresi daha dü- edılmıştır. Belçıkada Never, HoJlandada 

İngilta-enin Suriyeyi müdafaa etmek 
hususundaki taahhüdü boş bir jest de· 
ğildir. Suriyedeki Fransız makamlan
nın kararı bir çok Fransız sivil ve as· 
keri unsurların arasında ve ayni zaman
da Arap halkının büyük bir ekseriyeti 
nezdinde hiç le hoş görülmemektedir. 

Sözüne inanılır menbalardan alınan 
haberlere göre, bir takım Fransız kıta
la.rı kamyonla Filistin hududunu geçe
rek Hayfaya doğru gitmektedir. Arap 
ahali arasında şiddetli bir gerginlik mü
şahede edilmektedir. Kargaşalıklar çık
ması ihtimali gözönünden uzak tutul
mamalıdır. Şama gelmiş olduğu söyle
nen general Ve-ygandın vaz.i!esi Fransız 
Jataları arasında :veni itaatsızlıkların önil 
ne geçmek ve Arap halk arasında her 
türlü ayrılma hareketlerine karşı koy
ma olsa gerektir. 

riyetin demokrasilerde oldukça iyi mu- feda mı edecek? , şürülmüştür. - SONU 2 inci SAYFADA -

Alman Ajansının neşrettiği yalan vesikalar 
Yabancı menbalardan alınan haber

lere göre, Almanya. ve İtalya Beyruta 
mümec;siller göndennektcdir. 

--------tr------

l n g iliz le r 
--·--

Türk - Sovy~t dostluğunu kundaklı
yan bu iftiralara en meskôt cevap 

Beş Alman talı.'· 
Fran&ız sel irinin dün Hariciye Vekilimize t elbahiri batırdı •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Temin ediyorlar 
.Ingilterenin . hesabı görülmeden. 

taarruz etlniyecek!~ aBalkanlara 
-----------x.x------------

askeri :vardım paktı :\:apamıyacak
larından Roman~ a hiikümetini haber-
dar etmi. terdir. Alnıanyanın ~laca-

Londra 5 ( A.A) - Times gazetesi 
Ballrnnlar meselesi hakkında Bük
resteki muhabirinden aldı~ı bir ma
kaleyi ne rctmckfedir. Bu makalede 
~ildirildi~im• göre, Mihver devletleri ristana hugiinkii metalibatında yar-
Inf:illerc) c kar ı harp devam ettiği dım etmC'k nivetinde olmadı~ da 
nıuddcke Balkanlarda mi.idahale ni- a ·ikıirdır. Almam·a bir kcrre daha 
~·~tıe!i.huhmmadığını ve Romanya ile ı.öziine giivenenJe.ri himaye hakkın· 

..~!~.:H~':ı.~.:muılıcdcsi ve va1ıut bir daki vadini tutmamaktadır. ........ ................................................................. 

gönderdiği mektubun metnini oy nen okuyunuz ı..o dr 5 <ö R•> - 8 .. 
n a, . -- eı gun zarfın. 

X.fX da bet Alman tahtelbahirini İngiliz ha-
Alman D. N. B. Ajansı bir kaç gÜn- , Guya bu rapor ve telgraflarda va kuvvetlerinin imhası hakkında tafsi-

den beri Türkiyeyi çok yakından alaka· F h k 1 · • S lat verilmektedir: Uk tahtelbahir •İmal 
dar d b üh. • ikal t 1 ransız ava uvvet erının ov- ., 

e en azı «m un ves an» e - deni.z:inde sabah erken görülmU,tür. 
siz.le neşr ve ilan etmektedir. Öteden 1 yetler Birliğine ait Baku ve Ba- Tayyareler buna taarruz ederek dalmıt 
beri vesikalar icadiyle meşgul bulunan tumu havadan bombardıman et- bulunduğu halde bombalarını isabet et
ve milletler arasındaki abenği bmnak mek üzere Mauiglinin Türkiye tinniş1erdir. Banu müteakip bir tayyare 
gayesine hizmet eden bu telgraf Ajan- h • · • l ld·~ · üç saat beklerni. ve fakat denizin sathı-., F d -ıAb• t" d arıcıyesıy e temasa ge ıgı ve .. ...,. 
., , ransız or usunun mag u ıye ın en .. .. • • • . . na <:ıkan iki kaim siyah yağ tabakasm-
sonra Fransada Luvar civannda bir va- fakat hukumetırmzm hu ışe dahıl dan b~ka bir ıey görülmemiştir. ikinci 
gon içinde Türkiye - Sovyet münaıe- olmak istemediği ifade edilmek- bir kurban Avusturalya tayyared
betlerini alakadar eden bazı siyasi ve- te imiı. ne nasip olmuttur. Tayyare tahtelba
sikalar elde edildiğini iddia eylemiştir. Ma~s.igli Türkiyenin böyle bir taar- biri henüz dalmak üzere olduğu bir sı-

Almanların eline geçtiği b:ldü-ilen bu ruz planınchm malfunattar bile olmak rada ve pek İyi görülürken bombala
vesikalar, Fransanm Ankara büyük el- istemediğini hiikümetine ~ildinni~. t1Ufhr. Bu tahtelbahire alb bomba isa
çisi B. Mauig)i tarafından Fransa bükü- Ad~tleri dokuza kaddr çıktığı iddia bet e~tir. Oçüncü ve dördüncü tab
metine gönderilen bazı rapor ve telgraf- olunan bu vesikalann namevcuduğu telbabirlerin bombardananı su •tbmd• 
l~ ibaretmİf. - SONlJ Z lNcl SAB.İFED.E - Z 



---- --- - .. 

SAHiFE 2 ------~--------r~E_N~l_A-!'S_JR ___________ __, ______ ~6-T~emmuz Cumarıesi 
--~=:.::.:.:..=-==----------------

1940 

1 r ak Har· ciye nazırının Suriye 
hakkındaki bevanatı 

------ıc"-x - --
Londra 5 (Ö R) - ltal)an ve Alman müzakere mevzuudur. I rak hariciye na

hakemlrıne mutavcatın Fransa ve bil- urı Türkiye hariciye vekiliyle son mü
hassa deniz asırı aratls için ne elim 15katında göriısülen mı:selelerden biri
nelicelt"r tevlid ettıği her gün daha sa- "inin Suriyeııin fıkıbeti olduğunu beyan 
rih olilrak gorülmektedir. Suriyedeki c tmıştir. Irak ve Tur kiye her ikisi de şu 
Fransız ordusu Fransanın i~tinatgahla- fikırdedirler ki Suriye ilrtık t am istik-

d b · "dı" 5 .. kiz nün C\'Veline ka- lalıne kavuşmalıdır. Irak hariciye nazırı 
ı ın an ırı ı . ... ,., 1 1• · · S · 1·1 · tik 
d S h~ı· ta F şun arı i U\ c etmıştır: urıye ı er ıs -

ar urıyc il u ana va n ransa mı • . . • . · ı·ı~ _ .J l karşı Fransızların muka- J.üe kavuşmak ıçın k af ı derecede olgun-
ıs ı a cuen ere 1 1 B 1 1 · · "kb ı· · · helede bulunabilecekleri bir iis gibi te- c ur ar. u ınem c :ctırı ıstı a mı tayın 
ltıkki olunabilirdi. Halbuki şimdi Suri- <~ecek olan kararların bizzat Suriyeli
yenin statüsü komşuları arasında, orada- )er tarnfından verilmesi adilane bir ha
ki Fransız ordusu mevcut değil imiş gibi reket olur. 

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

Italyan menabiinden çıkan bir 
işgal hareketi haberi 

------X;ır.X 

Ticaret Vekili 
yarın j{eliyor -·-T icaret 'ekili B. Nazmi Topçuoğlu-

nun yarın gece Ankara yoluyle şehrimi
ze gelmesine intizar olunmaktadır. 

Haber a ldığımıza göre ba:r.ı tüccarlar 
pazartesi sabahı vekile maruzatta bu
lunmak üzere Tandövü rica edecekler
dir. Ticaret odası salonunda vekilin hu
zuriyle bir toplantı hazırlanması muh te· 
meld ir. 

Jthala t ve ihracat tuccarları, hN şe· 
yin fevkinde ihraç ve ithal emtaasının 
nakli meselesini ileri sürecekleri gibi ih
racat imkanla rının tetkikini istiyccek
lerdir. 

V ekil pazartesi gunu kooperati fler 
birliği toplan t ısında da hazır bulunacak-

Roma, S (ö.R) - Şarki Afrikada yısiyle ltalyada sürur hakimdir. ltalyan 
lngiliz kıtaatiyle İtalyan kuvvetleri a ra- kuvvetlerinin harbin daha ilk safhasın
tında şedit çarpışmalar olmuştur. Şar- da başardıkları bu mühim İş, Italyan or-
ki Afrika kuvvetlerimiz Mısır Sudanın- dusunun kuvvetine delildir. tır. --·--da kain Kalata şehrini jşgal etmişlerdir. 
Tarafımızdan zayiat yoktur. 

K:alata Hartumdan 220 kilometre 
mesafededir. Bu şehir l 894 de italyaya 
ai t bulunuyordu. Bu şehrin zaptı dola-

Rumenlerin 
yanlışlıkla ver
dikleri zayiat 

Roma, 5 (ö.R) - Sovyet askerleri 
tarafından Bokuvina ve Besarabyanın 
işgali esnasında Sovyet motörize kuv
vetleri tesbit edilen hattı yanlışlıkla 
((eçtikleri için Rumen - Sovyet kıtaları 
arasında bir çarpışma vuku bulmuştur. 
Rumenler ağır zayiat vermişlerdir. ölü
lerin listesi yarın neşredilecektir. Sov
yet askerleri yanlışlıldannı anladıklan 
için tayin edilen hatta çekilmişlerdir. 
Sovyetler bu hattın boyunda istihkam 
.inşaatına batlamıtlardır. 

Denizlide güz.el bir 
konferans verildi 

DenWi, 5 (Hususi) - Halke\'inde 
.Yzb. Aziz Çolak tarafından cYeni harp
Jerde tayyare ve paraşüt> mevzulu çok 
.enteressan bir konferans verilmiştir. 
Konferansta yakın köylerin muhtarları 
bulunmuş, böyle anlarda köylüye clii
,şen vazifeler anlatılmıştır. 

Danimarka Gronlandı 
Amerihaya satmadı 
,Kopenhq, 5 (ö.R) - Sabık başve

kil Ştalt yeni kabinenin listesini Krala 
tevdi etmif tir baıvekil aynı zamanda 
milli müdafaa işlerini tedvir edecektir. 
Yeni nazırların adedi 12 dir matbuata 
yapbğı beyanatta Danimarka Gronlan
dı Amerikaya satmak niyetinde olma
dığını lcatiyetle bildirdikten sonra Gron
landlılarla lzlandalılann Danimarka 
Kralı Kristıyano sadakatlerinden bah· 
setnüştir. 

F1·ansanın Londra 
sefiri 

Roma 5 (Ö.R) - Pöti Döfinuva gaze
tesine göre Fran:xının sabık Londra se
fıri bay Korbenin istifa ettiği katiyetle 
bildirilmektedir. General Vcygandın da 
Suriyeye gittiği tekzip edilmektedir. B. 
Lavalin yeni esas teşkilat kanun pren
~ipleri elli Fransız senatörü tarafından 
tasvip cdilmi$tir. 

Londra 5 (Ö.R) - Buradaki Fransız 
selaret erklnı İngilizlerle münasebetle
rini kesmek için hiç bir <E!mir almadık
Jannı bildirmektedirler. 

Romn. 5 (ö .R) - Şarki Akdenizde 
cyahat eden b ir lngiliz zırhlısına İtal

yan tayyareleri tarafından isabetler va
ki olmuştur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Bir, iki satırla ~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Londra. 5 (A.A) - lngiliz gazete-
lerinin bildirdiklerine göre, 1 talya ile 
muharebenin başlamasından beri 60 
ltalyan tayyaresi düşürülmüştür. Bu ra
kama ayrıca 18 tayyare daha ilave 
edilmesi lazım gelmektedir. Filhakika 
pek ziyade hasara uğrayan bu tayyare
lerin üslerine clönebildikleri pek meş
küktür. 

Tahran. 5 (AA) - Paris Ajansı 
bildiriyor: 

Kabilden verilen malumata göre, 
İran ve Afganistan arasında doğru pos
ta münasehah jhdas eden 20 Temmuz 
19 38 tarihli anlaşmanın musaddak su
retleri mezkur şehirde teati edilmiftir. 

Tahran, 5 (A.A) - Pars Ajansı 
bildiriyor : 

Sefirler heyeti bu sabah bqvekalete 
giderek yeni lran baıvekili B. Ali Man
suru tebrik etmİflerdir. 

Lyon. S (A.A) - Majino hattının 
son kıtaları da Fransız kumandanlığı
nın davetine icabet ederek atqİ kesmit
ler ve bu yüzden Lyon şehrinde kal
makta olan Alman kıtaatı şehri terket
mişlerdir. 

Sof)la, 5 (A.A) - D. N. B. Ajan11 
bildiriyor : 

Doğu batı Bulııaristandaki Cornacu
mada yapılan milli bir tezahür esnuın
da dahiliye nazırı bir nutuk söyliyerek 
ezcümle demi1tir ki: 

c Bu tehdit ve tehlike 'Utllanında Bul
garistan daima sükuneti muhafaza et
miş ve ııeferberlik yapmamıştır. Bulgar 
siyaseti tadil siyaseti olmakla beraber 
aynı zamanda eulh •iyasetidir.> 

Tokyo, S (ö.R) - Hindi Çini vazi
yeti hakkında lngiliz uzak şark filosu 
kumandanı, Fraruıı.ı; uzak prk filosu 
kumandanı ile Hindi Çini vali'i umumi
si arasında çok mühim görüşmeler de
nm etmektedir. Hindi Çininin statüko
su bozulmıyacaktır. --·--lstanbula gelen 

yolcular 
1stanbul, 5 (Husuti) - Bugünkü 

Lrenle şehrimize 127 Leh mültecisi 
ve bir Romanyalı yahudi ailesi gelmiı
tir. Bunlar bir çok yahudilerin Roman
yayı terle eylemekte olduğunu söyliyor
lar. 

-*-lngilizler beş Alman 
tahtelbahiri batırdı 

Şüpheli üç şahıs 
yakalandı· 

Cumaovasının Gölcükler mıntakasın
da şüpheli bir vaziyette dolaşbkları · gö
rülen üç şahıs yakalanmış, vaziyetleri 
ciddi surette şüphe uyandırdığı için hü
viyetleri tetkik edilmiştir . 

Yakalananlar Haralambos oğlu Pa
raskevas, Muhittin oğlu Mihri ve Balı
kesirli Fethi oğlu Hasan Hikmettir. Bu 
şahıslar hüviyetlerini isbat edecek ve
saik ibraz edememişlerdir. Tahkikata 
devam olunmaktadır. --·--Bergamada bir 

cinay~t 
Bergamanın Ahmetbeyli köyünde 

oturan Manisalı 17 yaşında ldris, arka
daşı lsmaili bir tarla meselesinden 
kavga ederek tabanca kurşunile ağar 
surette yaralıyarak öldürmüştür. Suç
lu tutulmuştur. --·--Vergi işleri 

Kazanç, müvaıene, buhran ve hava 
kuvvetlerine yardım vergilerine ait ib
sai malömata esas olmak tiıere mes'ul 
muhasipler tarafından defter tutulma
sı ve istatistikler tanzim edilmesi Mali
ye Vekaletinden vilayete bildirilmiştir. --·--Fuar çalışmaları 

Fuarın açılmasına bir buçuk ay gibi 
kısa bir zaman kaldığı için Belediye rei
si Fuar işlerini daha sıkı bir şekilde ta
kibe başlamıştır. Faaliyete geçen Fuar 
müdürlüğü, Belediye reisinin direktif
leri dahilinde çalışmalarına devam et
mektedir. Fuar sahasında gözleri ok~ı
yan bir faaliyet vardır. 

Bu sene Fuara iltihak eden müesse
seler arasında spor müesseseleri mev
cuttur. Ilımlar eski spor ve tenis kulüp
leridi t·. --·--Asarıatika calısmaları . .. 
Bergamanın nskülapyonunda restone 

i !eri büyük ve devamlı bir çalışmadan 
sonra ikmal edilmiştir. Bergama müzesi 
müdürü 8. Osman Bayatlı bu İşte büyilk 
bir feragatla çalışmı,tır. 

Diğer taraftan lzmir Agorasının pla
nını hazırlamakla meşgul bulunan mi
mar B. Kemal bu işi ikmal t:; !emek üz~
redir. --·--Deniz gedikli okalana 
bu sene de talebe 
alınacak Yaralanan arabacı 

Bayraklıda birinci köprü civarında 
Menemenin Sasallı köyünde oturan tb
nlhim oğlu Hasan, bindiği arabada mü
vazenesini kaybederek yere düşmek su
retile ağır surette yaralanmıştır. Yaralı 
hemen hastahaneye kaldırılmışsa da al
dıfı yaı:alardan müteesiren ölmüştür. 

- BASTARAFI 1 iNCI SAHİFEDE _ Deniz gedikli erbat orta okuluna her 
bulunclaldan s....da yapdnuftır. Betinci sene talebe toplanmak üzere yapılmak
tabtelb.bir İle clalcLktan bir iki sanİ7e ta olan mektep gemisi seyahati bu sene 
sonra bücuma ujraınqbr. Tahtelbahir yaprlmıyacaktır. Okulun her üç sınıfına 
kurtulmak için i.tibmet.iai değ:itt.iıımeie da talebe kabul edilecektir. Ancak 2 
ça11f1D11 İle de bunan faduna varan pi- ve 3 üncü sınıfların tedrisatı bıqiadığı 

için alınacak talebeler, geçen sene bu 
lot bir çok bombalar yerlqtiı meie mu- sınıfları okuyanlar ve tekrar bu sınıfı 
yaffak olmuft•. ••••••• ....... • .... ......................... okumağa talip olanlar arasından alma-

·.~AskerAı davetle .... ·.= ........................................... caktır. Okula girit tartları §ehrimizdeki 
& : L• d • : alakadarlara bildirilmiıtir. 

tzmir Yabancı Askerlik tube-E •san erslen ~ Nakli va";t~ 
ıi Ba,kanlığından: : Almanca ve Fransızca ders almak : Hava, deniz ve kara nakliye vasıtala-
327 • 328 - 329 yabancı ihtiyat: i.stiyenler ve bilhassa ikmale kalınış .rına ait kazanç vergileri hakkındaki 213 

topçu piyade töfürü ve hava erleriyle talebeleri yetiştirmek için diplomalı sayılı tebliğ Maliye. Vekaletinden vila-
327 - 328 sıhhiye erleriyle 327 do- .öğretmen tarafından lisan dersleri ve- yete gelm~fü. 
ğumlu demiryolu erlerinin derhal ıu- : rilir. Bu gibi vasıtalara plake ve ruhsa'tiye 
beye mliracaatları gelmeyenler baka- : lstiyenlerin: Buca Sinan Paşa so- verilirken vergi makbuzları da arana
ya addedilerek kanuni muamele göre- : kak Numara 18 ele F. rumuz.ile mü- cak ve verilmemişse vergileri tahsil edi-
cekleri ilin olunur. Sracaat. 1-3 (1396.) lecektir. 

.•...•••.........••••••.....•.........•...•. :.......................................... ---------------........................................... 

Y8PddlqJannazın Nazarı DUdıatfne : 
Mut.temel ha\•a taarnızlanna karşı PASiF KORUN)JA TALlMATNA

MESINtN tensip ettiii .,,mwe haırlanan : 
At* dayanıklı, kall(uldu \'e su g~mez ~·ani GAZ ıeçirmez 

Pasif Korunma Tıbbi Ecza 
Çaıita ve Sandıklan 

CAN LABORATUV ABINDA hazırlanarak piyasa)·a c:lkanlnuştır .. 
Resmi, hususi bütün müessesatla ev, apartman, mektep. mahalle, köy, ka· 

saba \'e kazalarda sallık korunma b:ıkınunclan birer sandık ,.e,·a çanta bu· 
lunması behemehal lamndır. · 
Çanta n sandıklann hacim ve fiati, aile nüfusuna ~öre değiştiğinden talep 

\'nkuunda izahat \ 'erilir. Çanta \'e sanclıldann iizerinde (C A !'I) marka· 
ını ara\•ınız.. 

UMUMi DEPOSU 

CAN LABORATUARJ 
İstanbul. Bab(ekapı, tş Bankası arkasında N o. 5 

Tel: %1939.. Telıraf adresi : AS t P R O C A N 

Ortakcı 
ILICALARI 
ı171940 ta ~dl 

Romatizma, mide, barsak ve böbrek 
hru."talarına tavsiye ederiz. 
Bürhaniye istasyonundan ılıcaya 

vesait vardır. 1-3 '1321) ....•..•....•.................... ~ ....... . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KARSI YAKA 
MELEK Sinemasında 

Hu~n iki (ilim birden 

Kızd Denizin esrarı 
Dihi sanatkir (Jlarri Bor) un şahe· 

seri biiyiik Oriyental filim 
ŞEREFLİ DARBE 
Fe,•kalfıde bir macera filmi 

Aynca Metro jurnal son hidisat.. 
SEANSLAR : Her ~n 5-6.30-9.30 
Cumartesi, pazar lZ.30-3.30-6.30-9.30. 

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

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

Raşvekiletin tebliği 
X.y.X 

Türk havacılığına memleket hacminde bir 
geniflik teminine calısılacak . .. 

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

Son dünyn hadı leri karşısında mil- ıeleri karıısmda hava kurumunun 
li havncılığımızın geniş ölçiide bü- mesaisine memleket hacminde bir 
yiık bir hızla inkişaf etlirilmesi lü- genitlik verilebilmesi için idare 
zumu hakkında Başvekaletin bir teb-
ligi Dahiliye Vekilletinden vilayete amirlerinin daha yakından alika-
bildirilmi tir. dar olarak her vatandaşın kuruma 

Vekalet meselenin çok büyük \"C aza yazılmaıına, telkin ve tenvi-
hayati olnn ehemmiyeti gözönünde re kudreti olan her ferdin bu itle-
tutularak ona göre çalısılmasım iste- re daha esaab surette müzaheret 
mistir. ettirilmesine sarfı gayret eyleme-

Başvekalet tebliği ıudur: Jeri lazımdır. 
«Türk Hava Kurumu kurul- Ehemmiyeti aşikar olan milli 

tayı toplantısında umumi heyet havacılığımızın azami derecede 
tarafından kabul ve tasvip olu- sür'atli terakki ve inkiıafına mü-
nan dileklerin milli havacılığın teallik tedabirin ittihaz ve lazım 
geni§ ölçüde ve büyük bir hızla gelen mesai ve teıebbüsatın ifası-
inkitaf edebilmesi ve dünya hadi- nı rica ederim.» 

Çok 
.~ 

• az n 
e 

--:;.--

İngiltere, Fransız 
donanmatını tuzağa 
dü~mehten Jıurtardı. 
Falıat bu netice ifıi 
müttefifı milletin 
lıanları döldilereh 
elde edildi -·-- UASTAltAFI 1 i~Cİ SAHİFEDE -
İtalyan donanması kendi ba.şma İngilia 

filolarının knrsısın.ı çıkabilecek kabili· 
yctte değildi. Almanya için Fransız. do· 
nanm.ısını ele geçirmek bu ku\'veti ]tal· 
·' an filolari~·le birleştirmek. elde edil
mesi lazım gelen (•n lıiiyiik bir gayeyi 
tcskil ediyordu. 
Netekiııı nıiitarckc şartları arasına bu 

maksadı temin edici maddeler kondu. 
Fransız donanması düşmanların göste
rt'<'t•l: i limanlarda :.ilahtan tecrit oluna
caktı . .Siiplıc edilemez ki bu bir Alman 
tuznj'.:ı idi. Silahtan tecrit edilmek üzere 
toplana<·ak gemiler<.• va:ı'ı yed etmek 
cok kolay bir i~ haline gele<'cldi. 

İngiltere bu harLkatı biiyiik bir has· 
sasiyetle takip etti . Önceden Fransız 
hlik{imetinden donanmanın kendisine 
verilmesini istedi. Bu talep rcddedilin<'o 
donanmanın dii .,man eline O'ec.memesini 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• h 

temin edici tedbirler alınmasını ileri 

Gezici baş öğretmenler 
lzmir vilayeti gezici başoğretmenleri

ne ait olarak hazırlanan kadro vekiller 
heyetince tasdik edilmiştir. Bu kadroda 
gezıcı başöğretmenlerin ücretleri maap 
tahvil olunmuştur. --·--Bornovaya Otoray 
işliyemez mi? 
İzmir - Bornova arasında oloray işi~ 

tilınesi için Bornova belediyesi, Devlet 
Demiryolları umum mUdUrlüğü nezdin
de te§ebbüste bulunmuştur. Halk, tren
lerin fasıla ile işlediklerinden ve o~ 
bü.slerin de pek harap olduklarmdan ve 
ikide birde yollarda kaldıklarından şi
k.lyet etmektedir. 

BİRLİK BtlTÇELERİ 
İhracat birliklerinin bütçeleri haı.ır

lanmışlır. Şimdi de ithalat birliklerinin 
müşterek bütçeleri hazırlanacaktır. lp
tidni t etkikler yapılmıştır. 

. --·--BiR YARALANMA. 
Şayak fabrikasında amele Mahınu l 

oğlu Kerim ve Muharrem oğlu İs:mail 
kavga ettiklerinden Şamili bıçakla ya
ralamışlardır. Suçlular tutulmuştur. -·-KIZKACIRMA 

Servili mescitte oturan Abdurrahman 
oğlu Nailin 13 yaşında Kamile adında 
bir kw kaçırdığı şikAyet edllıniş ve tu
tulımqtur. 

siirdii. Hayli zamandanberi devam eden 
mli7.akcrelt>rdcn miispct bir netice alı
namadı . 

Hayat ve memat mücadelesi yapan, 
diinya hürriyetini kurtarmağa çalışan 
tarihte emsaline tesadüf edilemiyen bü
yük tehlikelere maruz kalan İnıiltere, 
Fransız donanmasını tuzağa düşmekten 
korumak i(in ciddi kararlar almak lüzu
munu h.isseylcdi. 

İn~iliz limanlarındaki bütün harp ge
milerine el koydu. Şimali Afrikada Oran 
koyunda İnJtiliz taleplerini kabul etmi
yen filo ile muanam bir denb bar
bmı kabul etti. Ynrab olarak kaçüilen 
bir iki parça müstesna. buradaki deniz 
kuvvetlerini imha f.·yledi. 

İşin hazin olan tarafı şudur: 

lngiliz tayyareleri 
1939 harbınm en büyük deniz muha

ıebesini müttefikler kendi aralm:mda 
yapm~ oldular. Mevcudil·etJerinin ve 
mukaddes hakların müdafaasında mu
kadderatJannı düne kadar birbirlerine 
baibyan, yanyana harp eden iki Wiylk 
milletin buıün ka,.a karşıya harp etme
leri cidden cok eliın bir netkedir. Tlllib 
bu hidiseyi utanarak kaydedecektir. Fa
kat ne yazık ki bu davanın ha.,U (IW 
yolu yoktur. 

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

Etimborg tayyare meydanlarında yerde 
bulunan askeri tayyareler ve diğerleri 
bombalanarak at.eşe verilmiştir. Hollan
dada Kul ve Fransada Mervil tayyare 
meydanları çarşamba gecesi h'~vanın 
fenalığına rağmen bonibarditrtazl edil
miştir. Yalnız bir İngiliz tayyaresi ka
yiptir. İngiliz bombardıman tayyareleri 
Afrikada da faaliyette bulunmuşlardır. 
'r.rablusta Ellunbide bUyük bir ttalyan 
askeri kampına taarruz l'ıl.İlerek ağır 
hasarat ika edilmiştir. İstikşaf uçuşla
rında cenubi Afrika hava kuvvetleri 
İtalyan somaliıiinde muhtelif mevkilere 
taarruz etmişlerdir. Hava nezareti ge
çen ay zarfında beş günde beş Alman 
toh telhahirlnin bomba taarruz.larivle ba-
t ırıldığını tebliğ etmiş tir. • 

Londra, 5 (A.A.) - Hava nezaretin
den tebliğ edilmiştir: 

Dün gündüz İngiliz bombardıman 
tayynreleri düşmanın petrol tesisatları , 

münakaleı hatları ve depolan üzerine 
taarruzda bulunmuşlardır. Rotterdam 
ve Stavanger yaklninde bulunan bir çok 
mavunalar bombardıman edilmiştir. 
Belçlkadaki · Evere ve Hollandadaki 
Ypenburg tayyare meydanlanna da 
taarruz edilmif ve yf'l'de bulunan nak
liye tayyareleri ile diğer tayyareler tu
tuşturulm~tur. Di~er bazı tayyareler 
hasara ujrat.llınıştır. BUtün tayyareleri
ıniz salimen dönmil§Ierdlr. Gece hava 
şartlarının müsait olmamasına rağmen 
Almanyada Aach, Hollandada Kooj ve 
Fransada Merville bombardıman edil
miştir. 
Tayyarelerimiıden biri dönmemiştir. 

Londra, .5 (A.A.) - Hava nezareti 
tebliğ ediyor: 

Bu sabah erken lngilte.renin doğu ce
nup sahili açıklannda bir İngiliz avcı 
tayyaresi bir Alman bombardıman tay
~'8.resinl dUşUrmUştUr. 

Alman Ajansının neşrettiği 
yalan vesikalar 

Eier İnıiltere yine beynelmilel hub
ka ve teamüllere baih kalarak Fransn 
donanmuının dü,man eline geçnıaİJle 
müsamaha a-ösfl"l"!leydi, böyle bir hare
ket. büyük Britanyanın intihara karar 
vermiş olmasma muadil hulonunha. 

Uzun ve çetin bir harhı kabal eden 
İngiltere her !'eyden evvel deniz hikimi
yetini elden kacırnıarnala , .e hava hiki
miyetini tesis eylemeie mecburdur. Bu 
iki iistünlüiü yMl'ahnak kudretini ıös
teremezse İngiltere i~in de ma~lubiyet 
mukadderdir. 

Bu \ 'aziycte düşmemek için ingiltere 
enerjik kararlar almakta tereddüt rös· 
termemi. tir. 

Bu enerjik karar, İngilterenin nihai 
znft'rc beslediği itimadın da bir ifadesini 
teşkil eylemiştir. Fra~ donanmasiylo 
çarpışmayı göze alan lngiltere, F.ran.sa
nın da hasımları arasında yer alması ih
timallerini derpi!f eylemiş n böyle bir 
neticeden yılmaia lüzum görmemit de
mektir. 
Artık Fransız harp gemilerinin Alman

lar elinde ~ye karşı harp etmek 
ihtimalleri ortadan kaldmbwştır. tık ------x•x müsbet netice budur. 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAH1FEDE - naklettikleri ,.mide iae, aleyhimde ti- Bu hadisenin siyasi neticeleri ne ola· 
kiyet mecbmiyeti11de Wandujum aa- caktır? 

gaye: tabii olmakla beraoer, D. N. B. 
Ajan&ının bunları metinleriyle neffe 
kalkışma11 tarihi bir ehemmiyet taşıyan 
Türk • Sovyet dostluk münasebetlerini 
bozmağa matuf bir kundakçılıktap iba
rettir. 

Maksadı mahtusla tasni edilen bu ve• 
sikalar hakkında Fransanın Ankara bü
yük elçisi B. Muaigli dün hariciye ve
kilimize bir mektup göndennittir. 
D. N. B. nin ne kadar büyük yalanlar 
uydurduiunu anlamak için aşağıdaki 
mektubu okumak Ufidir: 

FRANSIZ SEFtRJNIN 
HARiCiYE VEKtLIMIZE 
MEKTUBU 
Ankara, 5 (Telefon) - Vesiltalarin 

neıri Üzerine Franııanın Ankara büyük 
elçisi B. Mauigli Hariciye Vekili Şükrü 
Saraçoğluna aşağıdaki mektubu gönder
miştir: 

Ankara: 5 T emmm, 940 
Aziz vekilim, 
cAlman radyo..aun türkçe olarak 

yapbjı bir nepİyalla Mart aymda P
ya biildimetime sönclenliiim bir rapo
run söscle hülU...ı verdiğini öjren
diın. 

Alman tetırafma muttali olmadun, 
fakat ıayet bu telsraf hakibten bana 

rib surette kat't bir mahiyet arzetmek- Fransa- ingiltere ile münasebetlerini 
tedir. katedebilir. Belki Alman saflannda yer 

Sizinle veya mesai a.rkaclatlarınlzdaa a1maiı da düşünebilir. Ne olur ise olsun 
biri ~ dif~ ,.pma1r terefine nail böyle bir hareket tngiltereniıı vaziyetini 
oldUiam mahaverelerden hiç birinde Fransız donanmasuım düşman eline ıet
sizden Tiirk topraklan &zerinden Bak6- mesi. suretiyle do2'anık neticelerden da· 
J'U hombalamaia malum Fransa ta1· ha. (Ok ~ 
yanlerinin uçwulowwwa misaade n- lngilterenin harp taktiii maliımdur. 
rilmeliai ilt...--IW.ı Sis de biç bir .. Avrupayı abloka altında bulund~ 

l>ö,.&e bir amelİ7e için annafabti- bazulıklanna devam e7Jemek. bava us-
~ venneclinis. t6nl6iiinti temin ~tmektir. Abloka ve 
nmAI 1 .•. bava Ü5tÜllltiiti ~nihai zafer 

man te srafmm telmih etbji npor i(in en büyük manederid.ir 
olclaia •'":"- bir ~ tewliifen Hadisenin beynelmilel. h

0

ukuk bakı-
toplammf iltiWlanb ....._ wenw et- mından miltaleasuıı; gelince totaliter 
mit ·..e belki de kendim bt'i mahi,.ette devletler Myle bir hukuk t~nouad•kl•· 
~ fare~eler denneyamna terkeyle- ~ defatle ifade eylenıiıler, bareketle
lnlf olabilirim. • rıyle de bu ifadelerini teyit e~rdi.r. 

Fakat BakGya mütevec:cib her bangı Vakıalar Jt"ÖZ önündedir. Norveçiıı. Da
bir hareketin müsaade hususunda mu- nimarkarun, l .. ükM'abur~. Hollanda ve 
tablk olduğumuz hakkında hükümetime Belc:ikarun istili edilmeleri beynehm1el 
biç bir uman ne bir ıey söyledim, ne hukuk kaidelerine uyıun mudur? AJ. 
de .öyliyebilirdim. manya hu tecavUzleri bir zaruret ola· 

Bilha•a iri böyle bir mütaıbekati el- rak ıöstermiştir. 
de etmek vazifesini hiç bir zaman alma- İnriltere muhakkak ki hasımlannın 
DUftun. Ve tma de mütabakati biç bir lrullandıiı bu silihı müdafaa eylediği 
zaman vermiyeceğinizi ıayet iyi olarak prensiplere UY(Un'iuzlu(u bakımından 
biliyorum. istimal etmek istemezdi. Fakat çaresiz

F aik ibtiramat ve pmwm dCMtluk llk ve kat'i müdafaa zarureti karşasmda 
hialerimi lutfen kabul buyurunuz. Aziz kalbi sazlıyarak hu kararı alrnaia mec-
Vekilim. ıt bur oldu. Ve Çctrdl bidiseyi avam b-

MASStGLt marasmda ~öz yaslan arasmda hikiye 
eqneoin ıstıraplannı duydu. ,,,., ................................................ ~ Bu L<ıtırabm bütün cihaDda akiııler 
yapacaiuıda da şüphe yoktur. Çünkü 
Fransanın bu kadar zavallı ve bu kadar 
bahtsız bir me\"luc. düşmesini hürriyeti 
~ven hiç bir millet arzu etmezdi. Ne ya
zık ki ınai{hibiyct ~aşkmlılı Fransayı bu 
hacil mevkie de sürükledi. 

ELHAMRA Sinemasında 
HUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN 

İKİ HARİKULADE FİLİM BiRDEN 

1 - CEBELÜTTARIK CASUS 
TÜBKÇE SÖZLÜ 

2-ALEV ŞARKISI 

Eminiı ki Fransızların bü,·ük bir ek· 
seriyeti de bu teessüre şaya~ hidisenin 
acısını kalplerinde duymakta ve bu acı
nm ıstırapla.riylo inlemektedirler. Hü
küm, tarihin ve ~ok yakın istikbalde ce
reyan edecek hidisclerindir. 

HAKKI OCAKOGLV -x-
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.4. DENİZDEKİ 
İI.EPLERİMİZ ___ * __ _ 

------------~*~-----------

Oran, Barselon 
ve Marsilyadan 

geliyorlar -·-Marsilyada boşaltma Pariste 
heykeli 

Fransız generalı Maııjen'in 
sebepsiz berhava 1edilmiştir 

vesaiti çalışmıyor 
lstanbul. 5 (Husu,i) - Akdenizde 

bulunan <>ileplerimizin bugünlerde Ji .. 
manlarımıza muva!'alatlarına intizar 
ediliyor. Bunlardan Tan ve !hal şilepleri 
bir kaç gün evvel Cezayirin Oran Ji .. 
manından a.vrılmış bulunuyorlardı. 

Londra 5 (Ö.R) Alman propagan- ye gönderilect•O,;ni ,-fıdetınisti. Hatta bu kolayca tcdarık cdilcınıyor. Bütün Fran-
dası Fransız donanmasını elinden kaçır- 1 hususta l'ınir verildiğini temin ctnıişti. sız nezaretleri Abnan büroları haline 
maktA.ı.n Inütevcllit bir hın~la B. Çörçili Malfımdur ki Alıno..nya bır ç--..>k tayyare- ~etirilmiştir. Yalnı;t Fransız gC'ncrah 
bir plutokrası seli olarak gösteren na- !ere ınalık U;c de ıecrübeli pılotlar hu- Manjen"in heykeli berhava edilmiştir. 
karatma dc,·am ebıektedir. Bundan da- susunda pek sıkmı:dadır. Londra 5 (Ö.R) - İngiliz limanların-

Demir ~ilebi Bars~londa yükünü bo
şaltmaktadır. Marsilyada bulunan ~j .. 
leplerimize ı.~elince, bu limanda boşalt .. 
ma vesaitinin c;alıştın1mamasından do
layı yüklerini boşaltmak üzere bunlar 
da Barselona geçmi~lerdir. Orada işleri
ni hea:ıen bitirerek i,tanbula döne-cek
lerdir. 

ha ııülünç bir ey olamaz. Çünkü Çörçil C'EBELÜTT-\RIKA TAAltRUZ da bir cok Fraru;ıı bahriyeilleri görül-
kabincsinde l\lorisc.on. Grimvit, Alek- Londra 5 (Ö.R) - Bu :;abalı erken- mekledir. Bunlard.ın bekar olanları İn-
sandeı~ Atli g;bi amele partisi seOeri den Cebelütlanka karsı ilk hava taar- Ailterede kalarak İngilizlerle beraber 
vardır. Ve bunlar hütün hayatlarını im- ruzu yap1hnıstır. ~ekiz bomba atılmış, harbe iştirak cdcc(>k]er. evli olanları 
tivazlara ve faJ:irliğc karsı mücadele ile fakat hrpsi d2nizc düsmüstür. Ne hasar, Frn~ava iade cdifcCC:ktü·. 
geçirmislerdir. Bu Febcpledir ki Hitlerin ne de varahlar mc\cut olduğunu göstc- İNGİLTERE~ GAYESİ 
veni sekil bir plutokrasiden başka bir ren hic bir hab~r yoktur. Londra 5 (Ö.R) - Mançestcr Gardi-
se}~ olmıyacak olan nizamına muka\'e- Londra 5 (Ö.R) - İngiliz hu.\·a kuv- .\.an gazt.>tesi İnf{ilt~·renin giriştiği nıüca- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
met rtmek istiyorlar. \'etleri Trablusta Birlefobi mevküne cleleyi 1-;öyle tarif Pdiyor: Bu ıniicadcle· 

Milli Şef'in Londra 5 (ÖR) B. Çörçilin be- karsı cok müessir taarru,larda bulun- de gaveıniz valnız Bitleri mağlup etmek 
, andltnda Alınanyaya iade edilen 400 muslardır. Cenubi Afrika kuvvetleri degilrur. Avrupa~» şimdikinden başka 
tecriıbeli Alman pilotu hakkındaki ilsaat İtalyan Soınalisine kar<ı kütle halinde türlü vahdet vermektir. Yani hayat ve 
bahı·i harekatın ehemmiyeti ara..c;ında hücumlar \'aparak kıslaları vakmıslar \'e kültür seviyesi yU1<selmeli, fakirlik. has-

---.---
Yakında Yalovayı 
şereflendirmeleri 

muhtemeldir 

pek o kadar göze ('<lrpmamıştır. B. Çör- benzin depolarını tahrip etmi~lerdir. talı.k. gıdasızlık il(' miicadele olunmalı· 
çilin dediği gibi bu pilotlar şimdi yeni- PAIÜSİN VAZİYETİ dır. Avu.sturalva. Yeni Zcland. Kanada, 
den İngiltereyi boınbardunan etmeğe Nevyork 5 (Ö.R) - Amerikan gaze- cenubi Afrika gibi genç milletler bu mü-
hizmet edecek \'e İngi.l~ tayyarecileri tt:>cHeri P~ri:-.;in ,·azı.vt>ti hakkında !':U ha- carlele uğrunda irı;::iltere ile birieşmiş
bunları ikinci defa olarak dü.şürmeğe berleri Yenncktcdırler. !erdir, Ve bunların her biri İngiltere de
mccbur kalacaktır. Bu pilotlann ekseri- Paris sükunetle ~·~niden normal ha- reccsindc imparatorluk azasıdır. İngil- lstanbul, 5 (Telefonla) _ Milli Şef 
si Fraıı..c;ada 9 ay devanı eden harp esna- yatına avdet <'diyor .. '\lman işgali zaliıo tc-reyi ihtiyar bir nıillet .şeklinde göste- .u .• Jnü'nün yakında Ankaradan şehri
sında İngiliz tayyarecileri tarafJndan dil- p;örülnıen1ekte<lir. Polis üc kısımdan mü· ren Alınan propag~ndası gülünçtür. İn- • mize gelmeleri ve Yalovayı ,ereflen· 
şürülmüstür. f\.Ieshur Yeni Zeland tay- teşekkil olup her kı~ının basında bir Al- ~iliz imparatorluğu kuvvetli bir ınoder~ : dirmeleri muhtemeldir. 
yarc>eisi Kobcr Kcyn tarafından dü"ü- man miralayı bulu.unaktadır. Paristile-

1 
nizm ,i_çinde. yaşıyor. Bıı .mode~:nizm ın:: : * Büyük Millet Meclisi Reisi B. 

rülınüs olan Alman tayyarelerinden sağ re en zor gelen sey gecr •aaı ondan son-, lercılıgm dunyaya tahırul ve uırut cttigı • Abdülh l'k R d b' k .. k l-
kurtulanlar bunların arasındadır. B. ra ısık kapatmak i~aretidir. Fransız kah- orta cağ işkence sistern1erinden bambaş- : k .. a 1 ehn. a. ır alç 'gunt' a 

ba kil 'k b ı ı· ı 1 · Alı ı ı · 1 d 1 d Et k b' d' .• ma uzere şe rımıze ge mış ır. Reyno şve- ı en un arın ngi tere- ,.c crı nan a'> ~0r erıy ~ o u ur. a ır şey ır. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hav~ Okulu komutanlığından: 
h Hava okulları talimatının 86 maddesinde yazılı şartları haiz istekliler dilek 
kiğıdı ve vesikalariyle Temmuz başlangıcından Ağustos sonuna kadar okula 
baş vururlar. Okulun bulunduğu yerin d1~ında bulunanlar dilek kiğıtlariyle 
vesikaJarınJ posta ile okula gönderirler ve alacakları karşılığa göre hareket eder· 
ler. 

Madde 86 - Hava okulu Gedikli kısmına girme şartları şunlardır: 
A• Türk olmak. 
B, Orta mektep lise sekizinci ıunıf tahsilini hiıirmiş en az 16 ve en çok 

20 yaşında olmak evli bulunmamak. 
C> Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş itlerinde kullanılmağa elveri,li ol

duğuna dair mütehassısları ıamam olan bir hastahanede sıhhat heyeti 
raporu olmak. Boy 1,65 den aşağı o1mıyacaktır. 

DIŞARIDA BULUNANLAR: 
Bulunduk.lan yerin askerlik şubesine müracaatla muayeneye gönderilirler. 

rram tetkili.tlı sLhhi heyet bulunan yerlerde o yerin en büyük kumandanına mü
racaatla muayeneye gönderilirler. 

D> Ahlakı sağlam olduğuna ve hiç bir surette suçlu ve mahkUm olmadı
ğına dair bulunduğu yerin emniyet müdürlüğünden veya polis imirli
ğinden ta.edikli vesika göstermek. 

E> Okula alınacak okuyucular Gedikli erbaşlar hakkında 2 5 05 sayılı 
kanun mucibince muamele göreceklerini, mektebi bitirdiklerinde 12 
yd müddetle hava gedikli erbaş olarak vazife ~örecrklerini taahhüt 
etmek. • 

f> Olculca yapılacak seçme imtihanında kazanmak. 
H> İstekli adedi çok veya imtihanını kazananlar alınacak mikdardan fazla 

olacak olura bunlnn içinden riyaziye bilgileri daha İ)'İ ve yabancı dil 
bilenler yenlenir. Hava okulları okuyucuları askeri liseler okuyucuları 
gibi yedirilir •e giydirilir. Kitap ve diğer ders için lazım olanlar para
stz verilir. 

V> Talipler ar&Mnda 16/ l 8 yaşında olanlar pilotluğa ayrılır kabilıyeti gÖ
rülmeyenlerle 20 yaşına kadar olanlar ihtisas gediklisi olurlar kabili
yetlerine göre makinist, telsiz, foto, atıcı, bombardımancı olarak ye-
tiştirilirler. 4. 6, 13, 19, 1615 (979) 

İzmir İshan Müdüriyetinden : 
- Viliyetimizin Urla le.azası merkezinde 100 ve Bergama kazasının Kınık 

nahiye merkezinde 40 evin kerestesi iskan daire~ınden verılmek ve diğer mal
zeme ve işçiliği müteahhide ait olmak üzere inşasının kapalı zarfla yapılan 
ihalesinde keşif bedeli üzerinden yapılan tenzil8.t lilyık hadde görülmediğin
den mezkUr evlerin inşası 28. 6. 940 tarihinden itibaren açık ek~ihmeye ko
nulmuftur. 

2 - Yapttrılacak evler 1 O N. lu k8.rgir tiptir. Urladaki evlerin muhammen 
keşif bedeli b<heri 599 lira 46 kuruştan ceman 59946 lira ve Kınık nahiyesin
dekilerin beheri 475 lira 78 kuruıtan ceman 19031 lira 20 kuruıtur. 

3 - İhale 13. 7. 940 güni.l saat onda lzmir iskBn müdürlüğünde miit~ek
kH komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - isteklilerin yüzde 7,5 tan Urla için 4496 lira 1 O kuruş ve Kınık için de 
142 7 lira 34 kuruş muvakkat teminatlarını yatırdıklarına dair makbuzla ve 
2490 sayılı kanun hükümlerine göre ice.p eden vesaiklerini hamilen müra
caatları. 

5 - Bu İn!f8,ata ait pli.n ve sair evrak her glin lzmir iskin müdürlüğünde 
görülebilir, 28, 2, 6, 10 2443 ( 1330) 

İSTANBVL BELEDİYESİNDEN: 
Vil.lyet dahilindeki makadam şöaeler üzerine yapılacak katran kaplama işi 

kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 3 l 006 lira ve ilk teminatı 2 3H lira 50 kuruştur. Mukavele ek

siltmeye bayındırlık işleri genel hususi ... ve fenni şartnameleri ve buna müte
feni diğer evrak 15 6 kuruş mukabilinde nafıa müdürlüğünden verilecektir. 

ihale l 6/7 /940 salı günü aaat 15 de daimi encümende yapılacaktır. 
Taliplerin ilk teminat me.kbuz veya mektuplan·, ihale tarihinden sekiz gü.n 

evvel nafıa müdürlüğüne müracaatla alacaldarı fenni ehliyet ve 940 yılına ait 
ticaret odası vesikaları 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlıya
cakları teklif mektuplarını ihale günü aaat 14 de kadar daimi encümene ver• 
meleri. I, 5, 9. 13 2439 ( 1352) 

Devlet Denizyolları isletme umum müdürlü· 
~den: , 

al" apalı zarf usuLyle satın alınacağı ilin olunan 540 metre mik&p keresteye 
t ıp çıkmadığından 6 Temmuz 940 Pazartesi günü aaat 15 de pazarlıkla 
satın alın k 1 kl'l · ' " '- " l k ' .. aca tır. ste ı erın şartnameyı gormes;: uzere a ım satım omısyonuna 

muracaatları. 22, 25, 29, 6 2320 (1261) 

İf~ nnıhasebei hususiye müdürlüğünden: 
9
Ö7u h' aydına göre 3684 hisse itibariyle 1755 hissesi Hüseyin kızı Razi . L 

ve s·· d ıaaesi Nazif oğlu Mustafa Suat ve 5 1 1 Ter hissesi Nazif kızlan Ayşe 
ve ue aya ait Ah - h il · · k' " "k k • d 2 l d .. met aga ma a esının ~s ı gumru so agın a numara ı 

eponun f1c.Uterhk.irn vergi borçlarından dolayı mülkiyeti tahsili emval kanu· 
nuna tev 1 an acı:z ıedilmiş olduğundan 2 1 gün müddetle satılığa çıkanl
mıstır. 

:ey s~.rmek ve t~fsilit almak isteyenlerin izmir muhasebei hususiye ida-
resın• muracaatları ılin olunur. 5, 13 2467 ( 1369) 

K. S. ~· ~arşıyaka Spor kulübünden: 
Beden terbıyesı kanununa İntibak etmek üzere 7 /7 /940 pazar günü saat 

1 1 de C. H. P Kar"1yaka halk.vi salonunda aktedilecek kongreye azalannı 
davet eder 

Bu tarihte ekseriyet lemin edilemediği takdirde 6/ 7 /940 pazartesi günü 
saat 21 /5 ta yine halk evi oalonunda mevcut aza ile kongre akdedilerek 
intibak kararı ittihaz edilecektir. 

'ıayın azalarımızın fevkalade kongreye muhakkak gelmeleri rica olunur. 
K. S. K. Reisi 

6. 7 25~6 (1395). 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 11e Ehsilt· 
me ftomisyonundan : 
Cinsı Azı Çoğu Mu.Fi. Muvakkat şartname Şekli Eksiltme Tarihi 

teminat bedeli 
Prru.a 30000 
Lahana 21500 
Taze Bakla 8500 
Ispanak 30000 
Barbunya 9300 
Ayşe fasulya 37500 
Çalı fasulya 3300 
Bamya 2700 
Sırık toınatcs 3500 

Yer toınales 21500 
Sakız kabaih 20500 
Patlıcan 65200 
Semiz otu 1170Q 
Dolmalık biber 7800 
Kereviz 4400 
Havuç 6400 
Pancar 2250 
Enginar adet 4000 
Karnıbahar adet6500 
J ,imf)f"I Adet 23000 
Vejetalin ya~ı 6000 

İyi su damacana 3000 

40000 
30000 
12000 
38600 
12000 
48000 

5000 
4400 
5250 

31~00 
28000 
83000 
16000 
11500 
6800 

10600 
3500 
7000 
9500 

72000 
8000 

3500 

5 ) 
6 ) 
8 ) 
8 ) 

15 ) 
14 ) 
13 ) 
20 )LiraKr. 
9 )3292 26 

8 ) 
8 ) 

16 ) 
5 ) 

12 ) 
6 ) 
5 ) 
4 ) 
ıf) 

15 ) 
3 ) 

80 ) 4.80 

65 ) 170 63 

Kırıple kö
nıür (ton) 

1590 2175 1600 )2610 

Kesiln1is odun 
<Ceki) 

Kc!iilmemiş 
odun (Çeki) 

70 

J9(ı0 

90 350 ) 

25011 320 

M•n"•' ki\m,.;; 4~000 a3000 4.50 ) 
Arpa 2<\500 33000 7 ) 

802 50 

Saman 8000 10500 4 ) 24 7 88 
Kepek 8000 11500 5 ) 

220 kuruş Kapalı 17/7/940 çar
şamba saat 15 

• Kapalı 17/7/94.0 çar-
=ba saat 15.30 

Açık 17/7/94.0 çar-
Mmba saat 16 

174 kurus Kapalı 19/7 /940 cu
ma ~aat 15 

• Kapalı 

• Açık 

19/7/940 Cu
ma saat 16 da 

19 /7 /940 Cu-

Sıhhi mücss,..selerin 1940 mali yılının bir kısım ihtiyaçları ,şartnameleri veç
!ı.ile eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltmeler Çağaloğlunda Sıhh.ot ve İçtimai mu•venet müdürlüğü bl
nasınd:ı kumlu koınisyonda yapilacaktır. 

2 - Eksiltmelerin şekli gün ve saatleri muhammen fiatleri muvakkat temi
nat mikd"rları karşılarında gösterilmiştir. 

3 - Kapalı zarfla yapilaeak eksitrneler için ihale saatinden bir saat evvel 
isteklilerin teklifi havi ve ağzı mühürlü zarflarını makbuz mukabilinde 
komisyona vermeleri lazımdır ..• Mektuplarda teklif olunan fiatlerin 
hem yazı, hem de rakamla yazilması kanuni mecburiyettir. 

4 - İstekliler lMO yilı Ticaret odası vesikasiyle 2190 sayılı kanunda yazılı 
vesikalar ve muvakkat garanti makbuz veya bankn mektuplarını kapalı 
zarfların i~·crisine koymaları lazımdır ... (5299) 2-&-11-16 (1358) 2438 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
1 Temmuz 940 taribinden itibaren ekspertiz Ücretleri a,ağıda yazılı 

şekilde alınacaktır. 
1 - Gayri menkul İpoteği mulc.abılinde yapılacak muameleler için müra

caat vukuunda: 
Bin liraya kadar bir lira bin liradan yukarısı için ilci lira alınacaktır. 

2-Muamelenio intacında:hazır gayTİ menkul mukabili muamelelerde lira 
başına: 

Beş bin liraya kadar on ve beş bin liradan yukarısı için beşbin li.raya 
kadar on ve fazlası için bet para hesabiyle ücret e.lınır. En az ücret bir liradır. 

Yapılacak binalara mukabil oln muamelelerde lira baıına on para hesa
biyle ücret alınır. En az ücret iki buçulc liradır. 

Borç videai uzatıldığında bu muamele tarihindeki borç mikdarı üzerin· 
den lira baıına beı para alınır. 2542 ( l 388) 

P. T. T. İzmir müdürlüğünden: 
Yüksek okul mezunları jçin 8 Temmuz 940 pazartesi gününde yapılması 

mukarrer olduğu ilin edilen müsabaka imtihanı bu tahsillilerin talip zuhur 
etmemeoi has<:biyle 8 Ağustos 940 perıembe günü saat 9 za talile edilmiştir. 

Taliplerin buna göre müracaatları. 5, 6, 9, 12 2532 ( 1367) 

MANİSA BELEDİYESİNDEN: 
Manisa mezbahası için günde en ap.ğı 6 ton buz çıkaracak bütün teferrü

atı cami bir makine ile soğuk hava teıisab alınacaktır. 
Bunlann her ikisi birden teklif edilebileceği gibi ayrı ayrı yapılacak tek

lifler de kabul olunacaktır, Tekliflerin 20/7 /940 tarihine kadar görülmesi 
ilan olunur. 2544 (1394) 

Altınordu Spor kulübü başkanlığından: 
Beden terbiyesi kanunu mucibince İntibak kararı vermek üzere kulubümüz 

heyeti umumiyesi 8/7 /940 pazartesi günü saat 19 da kulüp binasında akde
dilecek fevkalade kongreye divet ederiz. 

Bu tarihte ekseriyet temin edilmediği takdirde 1 O 7 940 çarşamba günü 
saat ( 19) da tekrar toplanılaca~ından azaların her halde bulunmaları rica 
olunur. 2557 (1392) 

Altay İdman Yurdu başkanlığından: 
Beden terbiyesi nizamnamesinin 66 ve 6 7 nci maddeleri mücibince in

tibak karan verilmek üzere kulüp umumi heyetinin fevkal8.de olarak top
lantısına lüzum görüldüğünden billlmum mcnsubinin 6 temmuz cumarte"i 
günü saat 21 de kulubün Alsancaktaki deniz lokaline gelmeleri rica olunur. 
Ekseriyet hô.sıl olmadığı takdirde toplantı 9 Temmuz Salı günü mevcut aza· 
nın iıtirakiy)e aynı saatte yapılacaktır. 2 5 5 6 ( 199 3) 

SAHiFE 3 

Hava kurumu başkanı 
--------~x~x----------

Dün Inönü kampındaki çalİş
maları teftiş etti 

X.y.X 

lnönü, 5 (A.A) - Bugün Türk ha
va kurumu başkanı Şükrü Koçak Jnönü 
kampının yaz devresini açmıı ve büyük 
bir yekUna yükselmiş olan talebeyi, te
sisatı ve başlıyan mesaiyi tefti~ ctmi,
tir. 

Şükrü Koçak bu münasebetle gençle
rimize başladıklan ı~ın ehemmiyetini, 
girmekte oldukları kahramanlık ınesle
ğinde muvaffak olmanın sırlarını anlat-

mış v~ Türk havalarının kendilerini bek .. 
lediğini söyliyerek gençlere muvaffakı· 
yet temennisinde bulunmu~tur 

Bu sene kampın mevcudu geçen se· 
nelere nazaran yüzde otuz kadar fazla
dır. Kampta 500 kişilik bir mevcuda 
göre hazırlanmış olan le.sisler bugünkü 
mevcuda nazaran artık ki.fi gelememek· 
tedir. 

Avrupa harp zamanında gıda 
kıtlığına maruz kalacaktır 

x~ x----------
Londra 5 (Ö.R) - Vaşington ziraat 

nezaretinin yüksek bir memuru Avrupa
nın iaşe vaziyetinin pek ziyade vahamet 
kesbetmek istidadında olduğunu söyle
miş ve şu izahatı vermiştir: Avrupada 
hasat Sovyct Rusya da dahil olduğu hal
de bu sene normalin dununda olacak
tır. Sulh zamanında İngiliz adaları da 
dahil olduğu halde bütün Avrupa. 400 
milyon kilo buğday ithal eder. 
Almanyanın Amerikan memleketle

rinden iaşe bakımından yardım istemesi 
ihtimalini münakıış&ya bile lüzum gör
miyen memur şunu müşahede etmiştir 
ki Birleşik Amerika devletleri ve Kana-

da başlıca buğday ihraç eden memleket
lerdir. Diğer taraftan Birleşik devletler 
cenubi Afrika Latin cümhuriyetlerinin 
bütün zirai madd~. ınaden ve benzin is
tihsalatını satın almak için müzakere--
dcdir. Bu da Amerika ihracat kartelinin 
tC'sisine intizaren ilk adımdır. Bu iş Bir ... 
!eşik devletlere senede yüz milyon lira 
zararı mucip olacaktır. Fakat milli mü
dafaaya tahsis edilon rakamlar yanında 
bu ltlctir. Reisicüınhur Ruzvelt bu hu
susta simdiden müsaade vermiştir. Ma· 
amafih bir müsaadeyi tahkim etmek 
üzere kongreden şahsen ruhsat istemesi 
de muhtemeldir. 

Jstanbul Belediyesinden: 
Tahmin ilk 
bedeli 

22107,50 
teminat 
1658,07 Haaeki, Cerrahpafa, Beyoğlu, Zührevi hastalıklar 

haataneleTiyle Zeynep Kamil doiumevinin yıllık 
ihtiyacı için alınacak çiğ ve paatorize aüt. 

16884.00 1266, 30 Haoeki, Cerrahpaşa Beyoğlu, Zührevi hastalıklar 
haotaneleriyle Zeynep Kamil doğumevinin yıllık 
ihtiyacı için allnacak sade ve tereyağı. 

44775,00 3358, 13 Haaeki, Cerrahpap. Beyoğlu, Zührevi haıtalıklu 
hutaneleriyle Zeynep Kamil doğumevinin yıllık 
ihtiyacı için alınacak beyaz karaman eti. 

15868,75 1190,16 Haaeki, Cerrahpaşa, Beyoğlu Zührevi haotalıklar 
hastaneleriyle Z•ynep Kamil doğumevinin yıllık 
ihtiyacı için alınacak kuru erzak. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdan yukarıda yazılı mevadı gıda.iye 
ayrı ayn ••tın alınmak Üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu.ttur. 
Şartnameler zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülecektir. ihale 
9/7 /940 Sah günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktıt. Taliplerin ilk 
teminat makbuz veya mektuplan ve 940 yılına ait ticaTet oduı veıikalariy)e 
2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlayacakları teklif mektuplarını 
ihale günü saat 14 de lcadar daimi encümene vermeleri lizı.mdır. 

(5094) 26. 26, 2. 6 ( IJ08) 

SIHHAT VEKALETiNiN RESMi RUHSATINI HAiZ 
KAŞE 

Şiddetli BAŞ, DİŞ ağrı· 
larını, ROMA TtZMAsan· 
cılarını stMiR, rahatsız. 
lıklarını derhal g~ 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
algınhğına kar$1 mües· 
sir ilAçtır. 

icabında cümle 1 - 3 kate 
alınır. Her Eczanede bulunur. 

lZMlR SiCiLi TiCARET MEMUR
LU(';UNDAN: 

Tescil edilmi§ olan [Türkiye lş Ban
kası tzmir şubesi] için ve'Liledar Rifat 
Arkun, ile servis şeflerinden Burhanet
tin Aksoy'a ikinci derecede imza sala
hiyeti verildiğine mütedair beyanname 
ticaret kanunu hükümlerine göre sici. 
Un 2787 numarasına kayt ve tescil edil
diği ilfuı olunur. 

1: BEYANNAME 
İzmir Sicili Tica.ret memurluğu 
resmi mührü ve F. T<>nik imzası 

BEYANNAME 
Türkiye lş Bankası lzmir Subesi vez

nedarlarından RIFAT ARKUN ile ser
vis şeflerinden BURHANETTlN AK
SOY'un şube namına ikinci derecede 
imzaya se!Alıiyettar olduklarını ve mu
maileyhimanın birinci derecedeki im
zalardan birisiyle müştereken koyacak
ları nümuneleri aşağıya mevzu imzala· 
rının 1zmir Ticaret sicilinin 1880 numa
rasında müseccel beyannamede yazılı 
şerait daiı·esinde şubemizi ilzam edece
ğini beya~ı, imzalarının usulen tasdi
kini rica ederiz. 

Türl<iye lş Bankası Anonim Şirketi 
İzmir Şub.,,;i 

23 kuruşluk Darn~a pulu 
Veznedar RIFAT ARKUN'un imzası 

Servis Şeli BURHANE'ITIN AK
SOY'un imzası 

İzmir ücüncü Noteri resmi Iniihrü 
ve Süreyya Olcay imzası 

Umumi No. 1046 Hususi No, 2 83 
işbu 27 /6 940 tarihli beyanname al

tındaki imzaların şahıs ve hüviyetleri 
marufum 1zm.irde Saman iskelesinde 
kfiln (TORK1YE iŞ BANKASI lZM!R 
ŞUBESi) namına dairemizce mahfuz 
ve musaddak 3. 8 939 tarihli beyanna
me ve buna merbu~ 1880 numaralı si
cil vesikasına müsteniden birinci dere
cede imza sel5.hiyetlerini haiz m•zkOr 
banka birinei miidllrü HAKt FROL 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLfVfER VE 

ŞVREKASI LTD. 
VAPUR ACENTASI 

ATATÜRK CADDESİ Ree• blnuı 
TELEFON: 2443 

Londra ve Llverpol batlan lçlıı 
piyasarun ihtiyacına göre vapurla-
rımız sefer vapacaklardır. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
w. F. Henry Van Der ~ 
Zee ve $ürekAsı : 
Daha fazla tal,iliıt için ATATÜBK: 

caddesi 148 No. da W. F. Henry Van: 
Der Zee \ 'e . sı. Vapur acentalıim•: 
müracaat edilmesi rica olunur. E 

TELEFON : 2007/2008 : . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lZMlR BEL.EDlYESlNDEN: 
Mezbaha idaresinde münhal bulunan 

60 lira aylık ücretli vezin ve buz satış 
memurluğu için 9 Ttıııınuz 940 tarihin
de nlüsabaka in-ıtihanı ile memur alına· 
eaktır. 

En az Orta mektep mezunu olmak 
ve askeri hizmetini bitirmiş olup 35 ya
şından yukarı olmamak lazımdır. 

Taliplerin vesikalariyle birlikte riya
set makamına ınüracaatları iian olu-
nur. 2560 (1391) 

ikinci müdürü SALiH EViN ile bu ker
re kendilerine banka namına ikinci de
recede imza selfıhiyetleri verilmiş olan 
veznedar R1FAT ARKUN ve servis şe
fi BURHANETTIN AKSOY'un olduğu
nu tasdik ederim. Bin dokuz yüz kırk 
senesi Haziran ayının yirmi yedinci per .. 
şembe günü. 27 /6 94.0 

Harç pullan aslına yapıstırılmıştır. 
İzmir tl'cüncU Noteri resmi mUhril 

ve Süreyya Olcay imzası 



S4HIFE ,f 6 T'enunuz Cumartesi 

Bütün dünya lngilterevi takdiredivo 
~----------------~--..... -----------------------

Amerikalı senatör Pitman Rumen kabinesinin vaziyeti 
"Çörçil haklıdır,, diyor 

--------------------~ııwıw* .... ______________________ _ 

ı erika lngiltereyi n~azur gördü 
Bu hadise lngilterenin sulh 

yapmıyacağına delil addedilmektedir 
Vncıington, 5 (A.A) - Royter bil

diriyor: 
1 n •ilıerenin Fransız donanmasına 

kar•ı hareketi çok büyük alaka uyan
clırmı-1tır. Burnda tebarüz ettirildiği gi
bi bu hareket sulh şayialarına nihayet 
vermekte ve lngilterenin miiendcleye 
devama azmetmi bulunduğunu isbat 
eylemektedir. B. Çorçilin bu hareket 
1 akkındn hüküm vermeği Amerika Bir
lC' ik devletlerine bırakmı olması tak
dır olunmaktadır. 

'fi hususta tefsirlerde bulunan bir zat 
demİ!ltir: 

rik Birle ık devletlerinin Fran
liıkndar ol rnk hissettiği esaslı 

en donanmaya vaz'ıyed edilmesiyle 
ı:ıim ı halledilmi bulunmaktadır Bü
tün f- ransız resmi beyanatının şimdi ar
tık dünyaya Berlin yolu ile 3' apılmakta 
oldu 'iu dn kaydedilmektedir. 

A)5n hariciye encümeni reisi Pitt
m11nn demiştir ki: 

• Büt;in vat nsever Amerikalılar B. 
Çörçili bu hiikimanan,. hareketinden ve 
ce~ r•tinden dolayı alkı lıyacaktır. in
~ili ~ '"'lud:ıfoa ku~ tinin Hitler tarafın
dan yapılacak hücuma uzun müddet 
dayanamıyacağı şimdiye kadar hazan 
düşünulüyorduyııa bu. dünkü hareketin 
zam~nı:ıda yapılmamasından korkuldu
ğu içindi. Eminimki bütün Amerikan 
) :an nıalnrı B. Çörçilin bu hareketini 

nlkı 1 yacnktır.ı> 
ö'irenildiğine göre, Amerika donan

ma• ır•n mecmu toniliıto hacminin yüz
de 70 nisbetinde fnzlala~ıırılmnsı hak
kınd. ki kanun projesinin tasvibinden 
evvel ayfın hnricive encümeninin dünkü 
hafi ce1sesinde Fransız donanmasının 
akıbeti donanma başkumandanlığivle 
encümen arasında uzun münakaşalara 
mf'!v:ım te,.kil etmi tir. 

Yine öğrenildiğine göre, donanma 
mümessaieri encümende u sözleri sÖ,> le 
m~lerdir: 

Fransız donanmasının bir kı mının 
Almanlar eline geçmesi ihtimali Ameri
lc.anın iki Okyanus donanmasını kurma
ğa başlamasını her zamandan daha zi
yade mecburi kılmaktadır. 

NEVYORK TA YM1SE GöRE 
Nevyork, S (A.A) -- Royter Ajan

sı bildiriyor: 
Nevyork Times gazetesinin Vaşing

ton muhabirine naz.aran Amerif'an bah
ıiye eksperleri B. Pittmnnn kndar ileri 
gitmek istemiyerek şimdiden F rans.ız 
donanmasına karşı vaki olan lngiliz ha
reketi hakkında beyanatta bulunmak İs· 
tememektedirler. Maamafih bazı bahri
ydıler hususi surette mütalaa dermeyan 
ederek lngiltercnin kendisi için hayati 
olan ve ehemmiyeti fevkalade bulunan 
bir karar almış bulunduğuna işaret et
mektedirler. 7Jra Almanya eğer Fran
sız donanmasını emrine geçirmiş olsay
dı lngiltere bahriyesine hemen hemen 
mü a\•İ şerait dairesinde karşı koyabi
lecek vaziyette bulunmuş olurdu. 

Maamafih bahriye zabitleri talihin 
daha dün silah arkadaşlığı yapmış olan 
Fronsız - lngiliz hahriyelilerini bugün 
toplannı biribirine çevirmek mecburi
yetinde bıraktığı için teessüflerini be
yan etmektedirler. Her iki tarafı da ha
reketlerinden dolayı tenkit etmemekte
dirler. 

DEYLITELGRAFA GöRE 
Londrn, 5 (A.A) - Deyli Telgraf 

gazetesi şunları ) azıyor: 
Kendisine kumandanları ve siyaset 

adamları tarafından her ihanet edildiği 
zaman yaptığı gibi hiç şüphe yok ki 
Fransa için milli şerefini idrak edip 
kendi kendisini kurtaracağı saat gele
cektir. Çörçilin merdane söylenen nut
lrnnda tabiatiyle açıklı bir not mevcut 
bulunmak1a idi. Zamanımızın bü
tün siyasi ndamları arasında B. Çörçil 
çil F ransanın en sabık ve en gayretli 
dostu olduğunu ishat etmiştir. Sözleri 
bütün dı.inyaya anlatmı tır ki hükümetin 
jf a ettiği vazife gayri kabili içtinap bir 
va:.ı:ifc teşkil etmekte idi. 

MANCHESTER GARDIY ANA 
GöRE 
Mnnchester Gardiyan gazetesi de 

şöyle •nzmaktadır: 
lngilıerede Fransay karşı hayranlık 

e samimiyet hi !erinden başka hi~ler 
duyulmamaktadır. Fransız milletinin 
hürri) eıinin ih.>ası için arzu ve azim his
leri mr.vcut bulunmaktadır. 

Riitiin dünyaya sorduğumuz gibi 
Fmn~ '11 d, ~unları sormak lığımız doğ
ru olur: 

Yaptığımızı muhakeme ediniz. Baş
ka ı irlü hareket edebilip edemiyeceği
mizi tıöyleyiniz. Yerimizde olsaydınız 
aynı tarzda hareket etmezmiydiniz ~ 

MATBUA TIN GöROŞU 
l..ondra, 5 (A.A) - cRoyter• 
lngıliz matbuatı hükümetin Fransız 

filosuna karşı olan hareketini sevinç ve 
acı ile kan~ık bir hisle karşılamıştır. Sc
vir.çle, çünkü hükümet yalnız Büyük 
') ıtan_)anın menfaati bakımından değil 

d bina Franaanın ve bü-

• 
etmekte idi. Zirn biz harbi kaybettiği
miz takdirde beşeriyet kaybolacaktır. 
Akdenizdcki harcki'ıttan müteessir olan 
Fransız bahriyelileri için kederimiz tav
sif edilcmiyecek derecede büyüktür. 

tçinde bulundukları vaziyet bizimki 
kadar müellım idi. Oran muharebesin
de bizi yegfuıe tatmin eden şey bunun 
bize empoze' edilmiş olması ve yeni dün
ya ile tarihin bu muharebe hakkında 
ifada kusur edemiycceğimiz bir vazife 
olarak hiiküm v rccek olduğudur. 

TiMES GAZETESi YAZIYOR: 
Clermont - Ferrand hUkümcti ile 

onun emr ne ita tı vazife ndd den mu
haripler tırasında fark gözetmekliğiınız 
lCızımclır. Sempatimiz içinde bulunduk
ları mUdlım feci vnziyctt n dolayı bü
tün Frnnsız askerleri ve bahriyelileri 
ile beraberdir. Onlara karsı adalet his
simiz M.ıresal Petain ile arkadaslarının 
hareketini tavsif edeı-ken musrunahakfır 
davranmamızn manidir. Bunların Fran
sız donanmasının İngiltereye karşı kul

+ lanılmıyacağı hakkında nazilerden vaid 
aldıkları doğrudur. Fakat hagi memle
kette olurs..'\ olsun mesul devlet adam
lorının vaidlerine azıcık da olsa inanma
larına imkfin olmadığı bir devirde bu
lunuyoruz. Petain hükümeli emirlerinin 
tatbikine mani olmak için İngiliz kuv
vetlerinin her türlü hnreketi Fransaya 
değil Almnnf,aya karşı tevcih edilmis 
bir harekC'tlir. 

Hadıscyi nt(>mnuniyetlc kar~ılıyan 
J,,ondradan bir görüniiş 

tün beşeriyetin menfaati bakımından bu 
harekete tevessül etmek cesaretini gös
termiştir. Acı ile, çünkü Clermont- Fer
rand hükümetinin hattı hareketi üzerine 
eski silah arkadaş] rı bugün sakınılması 
imkansız olan bu hareketin kurbanı ol
muşlardır, Fransız bahriyelileri ıçın 
içinde bulundukları müşkül vaziyet do
layısiyle büyük bir sempati gösterilmek
te ve bu bahriyelilerin memleketlerine 
dönmek veyahut eski müttefiklerinin 
yanıbnşında mücadeleye devam şıkla
rından birini ıeçmeğe davet edilmiş ol
masından dolayı lngiltere hükiimeti teb
rik ~dilmektedir. 

NEVS CHRONlCLE YAZIYOR: 
Biz Fransız filosunu Fransanın değil 

l litlcrin elinden aldık. Şimdi Fransa 
adına yapılan §l'Y na:.ı:ilerin açıktan açı
ğa Fransız Führeri adını verdikleri Ma
re,.-.al Petaine Berlin tarafından dikte 
edilmiş bulunmaktadır. 

DEYLt MEYL YAZIYOR : 
FransıL filosunun en büyük kısmının 

düşman pençesinden uzaklaştırılmış ol
masından dolayı herkes sevinecektir. 
Yapmağa mecbur olduğumuz hazin va
zifeden dolayı Çörçil tarafından göste
rilen kedere herkes iştirak edecektir. 
Bordeaux adnınlarının şuursuz ve bet
bah <ıiyasetini milletimiz takbih etmekte 
olduğu gibi tarih de takbih edecektir. 
F ran ız filosuna karşı bu kararı almak 
için yüksek bir manevi cesaret lazım 
olmu,tur. Bu icraat büyük bir adam ta
rafından dikte edilen güzel bir icraat 
olmu!ltur. 

DEYU HER ALO YAZIYOR: 
Başka türlü olmazdı. Bu, sakınılması 

imkansız bir şeydi. Bu tedbiri bizzat 
kendi emniyetimiz fakat ayni zamanda 
beşeriyete karşı olan vnzifemiz dikte 

SOHDAKiKA 
•••••••••••• 

Bir ln iliz zaferi, fakat hazin bir zn
f er olan Oran muharebesinde ölen 
Fransızların hayatından Fransanın esir 
hükümeti ve onun Alman efendileri 
ınes'uldür. 

UMUMi BiR BAKIŞ 
Londra, 5 (Ö. R) - Oran deniz ha

rekfıtı h1ık'kmda Britanya halkının nok
tai naz.arı bugün Deyli Ekspres gazete
inin ne rettiği u ba makalede görül-

mektedir: • 
B. Çörçıl de dahil olduğu halde bütün 

mület Oran trajedisini teessürle karşı
lamıştır. Fransız halkının bu keder sa
atindeki hissiyatını herkes samimiyetle 
payla ır. Fakat Britanya merhametsiz
ce harekete geçmeğe hazır bir lidere sa
hip olduğundan dolayı memnun olmak
tadır. Zira hu adam harbi kazanacağına 
iman c-derek hu gayeye varmak için 
Fransız donanmasına da ateş açmaktan 
çkinmemiştir. İngiliz donanmasının ce
saret ve maharetine itimat eden, kuv
vetli bir düşmanı kızdırmaktan çekin
miyen böyle maharetli ve kuvvetli bir 
siyaset yapabilecek bir hükümete ma
lik olduğundan dolayı büyük Britanya 
memnundur. 

Makale şöyle devam etmektedir: Bu 
harpte pek fazla merhamet gösterdik ve 
başkalarının haklarına fazla hiirrnet et
tik. 1talynnları beyhude yere teskine 
çalıştık. Haknrete maruz olunca başımı
zı çevirerek başka tarafa baktık. Şimdi 
bütiln diişmanlarımızı cesurane karşı
lıyor ve onların hepsini tanıyoruz. Bi
zimle beraber olmıyan bize karşıdır. 
Bundan böyle Britanya Almanyaya ve 
Almanyanın peyki olanlara karşı cep
he almıştır. Kendi düşmanlarımızı ve 
kendi kuvvetimizi biliyoruz. Ve yek 
viicut bir millet kuvvetine sahibiz. Zira 
bu harbe bütün Britanya milleti hükü
metile birlikte iştirak etmektedir. 

Çörçil halkın seçtiği ve halkın takdir 
ve hünnetini kazanmış bir liderdir. 

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

Amerika - Alman münasebetleri 
-----------~---x•x·----------------~ 

Amerika istiklaJi yıldö
nümünde söylen en sözler 

N vyork 5 (Ö.R) - B. Kordel Hul 
beyanatta bulunar:ık demiştir ki: Alman 
hükümeti, hükUmctimizle Monroe pren
siplerinin tatbikatı hakkında uzun bir 
fikir teatisine girısmiş bulunmaktadır. 
Halbuki vaziyetimiz sarihtir. Ve yolu
muzdan şaşmıyacnğız. Amerikan emis
ferinde bulunan arazinin harp yüzünden 
bir memleketten başka bir memlekete 
geçmesine kntiycn meydan vermiyece
ğiz. 

Ncvyork 5 (Ö.R) - Amerikan dahi
liye nazırı dUn söylediği bir hitabede 
Almanlara karşı çok sert bir lisan kul
lanmış ve ezcümle şöyle demiştir: 

Bugün istiklftlimizin yıldönümünil 
kutluhyoruz. Denizin öbür cihetinde 
kendini yüksek sayan bazı iruianlar Ame
rikan milletini tenkit etmekte ve dejene
re olduğunu söylemektedirler. Halbuki 
dejenere olan kendileridir. Onlar ki ver

onlar ki iy e 

cebir ile mukabele ediyorlar. Onlar ki 
bir adam arkasında koyun sürüsü gibi 
gidiyorlar, bu adamlara Linkoln'un bu 
sözünü hatırlatmak lazımdır: •Hiç bir 
adam diğer bir adamdan üstün sayıla-
maz.• -*-Papa 
Fransaya mücadele 

tavsiye ediyor 
Londra, 5 (ö.R) - Bugün Vatikan 

radyosunda iki mesaj neşredi1mi tir. 
Papa mesajında F ransanın kendi hür ve 
vicdanını kurtarmak için mücadeleye 
devam etmesini tavsiye eylemiştir. 

ikinci mesajda ise Amerikada infirat
çılann nihayet hakikati anlıyacaklan 
ümidi izhar edilmektedir. 

-·-
Alnıanyaya sokulan Romanya teca
vüzden masun bulunmadığını anlıyor 

----------·------·-·---------------
Londra, 5 (Ö. R) - Romanyada yeni 

teşkil edilen Sigurtu kabinesine demir 
muhafızlardan on nazır ile yahudi aleyh
tarı eski kabineye mensup diğer bir kaç 
nazır dahildir. 

Yeni Rumen hükümeti senelerdenbe
ri Ronmnya petrol sanayiinin inkişafı

na yardım cclen bir kaç Britanya tebaa
sını hudut haricine çıkannıştır . 

Tayıııis gazetesinin Biıkreş muhabiri 
tnrafından bildirildığine nazaran Rumen 
makamları diplomatik sahada bir buçuk 
senedenberi Romanya için en kuvvetli 
siluh olan gnrantiyi veren devlete karsı 
gelmekten korkmadıklarını Berline is
hata çalı maktadır Yeni hükümelin Al
manyaya temayüliine rağmen Almanya 
garp cephesinde büyük Britanya ile 
meşgul oldukça Balkanlarda faal siya
set tak'bin hazır olmadığına delil <'Ok
tur. 

Alman vardımını elde etmek için Ru
ml'n petrol sahalarına doğru hır Sovyet 
ilerleyişinın Almanya için ne büyük bir 
folakC't olacnğım yrni hükümet Alman
yayn gösteımcğe çalışmaktadır. 

Almanlar buna ihtimal vermedikleri
ni söylüyorlarsa ela Sovyet - Alman 
miina ebctlcrindek; gerginliğin arka
sından Berlinin pek korktuğu görül
mektedir. 
Sovyet-Alman münasebntının inkitaını 

yazan dört ecnebi gazete muhabirinin 
hudut haricine çıkarılması bunun deli
Jidir. Bu gazetecilerin en son çıkarı1anı 

Noy Zurher Zeytung muhabiri olup 
Sovyct Rusyanın Besarabyaya girmesi
nin Alman hariciye nznretinde hayret 
verdiğini ve endişe uyandırdığını ve fa
kat bu neticenin Almanya ve Sovyetler 
arasındaki iyi münasebetleri ciddi bir 
IC'.hlikeyC!' düşi.irmediğini yazmıştı. Ru 
derece zararsız bir mütalea yüzünden 
tanınmış bir gazetecinin hudut haricine 
atılması Sovyet ~iyasetini endişeye dü
şürmemek için Almanların her çareye 
müracaat ettiklerini göstermektedir. 

Bükrcş, 5 (A.A.) - Rador ajansı bil
diriyor: 

Yeni Gigurtu hükümeti memlekete 
hitabl'n sışağıdaki beyannameyi neşret
miştir: 

Memleket dış ve iç plfında kat'i me
selelC'r karşısındadır. Dış sahada hiikii
met Berlin - Roma mihveri tarafından 
ihdas e:dilen sistem dahilinde bir bii
tünleme siyasl'ti takip etmek niyetinde
dir. Bu siyaset siyasi bir ralizm ifade-
si değil millet hissiyatının sadık tercü
manları olan azasının siyasi ve ideolo
jik 1etıikkilerinin mantıki bir neticesi
dir. Ayni ıamanda hüküınet Avrupanın 
bu bölgesinde barışı siyasi yük<>ek bir 
nizamın elzem şartı olarak telakki eder. 
Bütün komşularile en iyi ve en samimi 
münasebctler'idamesirıe azmetmi~ bu
lunmaktadır. Buna binaen bölge itli
faklnrımız.ın bu siyaset yolunda merha
leler tclfikki edilmesi icabeder. 

Diğer memleketlere gelince; hükiimct 
şimdi ve istikbalde barışın yüksek he
deflerine ve A vrupanın inşasına hizmet 
edebilecek her şeye mesaisini teşrik et
meği vazifesi icabındnn addetmektroir. 

İç sahada hükümet barış, huzur ve 
nizamı temine kuvvetle karar vermiştir. 
Karışıklık ve yanlış yola imale için yan
lış haberler yayanlar derhal sükCıta mec
bur edilecrk]erdir. 

Romanyalıları Kralın ve hiiküınetin 
etrafında toplanmağa davet ederiz. 

Ordunun kahramanlığını göstereme
mek mecburiyetinden dolayı duyduğu 
hüznii miidrik bulunan hlikümet ordu 
kudretinin daima arttırılması için elin
den ~eleni yapacaktır. 

Ekonomik ml'seleler, kumand~ işjnin 
telif ve tevhidı ~urctile hnlledilecç)\tir. 
Yı>ni rejimd" hükümet mesai ve isti,h
salin hnklı bir miikHat bulmasını temine 
çalışacaktır. 

Besaraby. ve Bukovına miıltccılel·i 
mesC'lesi Sl?l'i bir tarzda halledilecC'ktir. 

Bütün memll'ketin bütün milliyet
perver ccreyanlnrın ifadesi olan hükü
met tam milliyetperverliğinin bi.itün 
icaplarını ifaya devam niyetindedir. Bu 
iş huzurun temini için tedricen metodik 
bir surette umumi tedbirler çerçivcsi 
dairesinde ve bir program mucibince 
tatbik edılecektir. Hükümet gayretinin 
bütün Rumenler tarafından anlaşılaca
ğı ve muvafakatla karşılanacağı kanaa
tindedir. 

Bütün dünya ln~iliz donanmasının, Fransız do
nanması karşısındaki vaziyetini takdir etti 

----------------------~*~---------------------
- BAŞTARAFl 1 İNCl SAHİFEDE -

Kahiredc inti ar eden Elmısri ıtazetc
sinc nn1.arnn J<'rnn a, Almanya ve İtalya 
nrnsında Slh·ey knnah hakkında gizli 
bir nnla mn nkdcdilmi tir. 1 

Londrn, 5 (Ö. R) - Gerek Britarlya 
hUkümeti v~ gerek Londradaki Fransa 
sefareti Peten hükümetinin Büyük Bri
tanyrl' ile diplomatik münascbatını kcs
meğe kartı.r verdiğine dair Alman kay
naklarının çıkardıkları şayiayı teyit 
eden hiçbir haber almamışlardır. Peten 
hUkümetinin emirleri mucibince hare
ket eden Fransız donanmnsının Alman
ların eline düşmemesini men için B'ri
tanya donanmasının icraatına dair olan 
haberler dünyanın her tarafında büyük 
bir tesir husule getirmiştir. 

Deyli Telgraf ajansının Nevyork mu
habiri bu hadisenin Amerikadaki hüs
nü tesirine dair ne .söylense mübalega 

olmıyacağını bildirmiştir. 
Ayandan King de şu sözleri .söylemiş

tir: cBöyle zecri blr harekette bulunul
ması tnmamile haklıdır. Sevkiilceyş ba
kımından İngilterenin vaziyetini sağlam
laştıracak her hareket Amerikanın da 
sevkülceyş vaziyetini takviye eder. 

Alman matbuatı ve radyo ~ervisleri 
Fransız donanmasının naziler eline dü -
mesine mani olmak için İngiltere tara
fından ittihaz edilen tedabiri şiddetli bir 
infialle karşılamıştır. 

Bir Berlin akşam gazetesi dünkü nüs
hasında İngiliz donanmasının hareketini 
cdünya tarihinde en rezilane hareket> 
diye tasvir eylemiştir. 

Resmi Alman i~ihb::ırat ajansına gö
re C'ğer Britanya halkında şeref ve 
haysiyet hala mevcut ise Fransız donan
masının naı.iler eline düşme.sine mani 
olmak suretile işlemiş olduğu cinayetten 

dolayı H. Viston Çörçili asmalıdır. 
Nevyoı·k, 5 (A.Aı) - Nevyork He

rald Tribline gazetesi İngiliz hiiküme
tinin seri hnreketini methederek şunla
rı yazmaktadır: 

Bu hnrcket Müttefiklerine ihanet eden 
ve nazi fütuhatının bir aleti haline gel
miş olan Vichi hükümetinin manevi if
la mı tebarilz ettirmektedir. Vichi hü
kiimeti belki büyük Britanyaya ilfinı
harp edecektir. Fakat bu tehlikede 
ehemmiyet yoktur. Vichi hükümeti ma
nevi bütün otoritesini kaybetmiştir. 
Büyük Britanyanın büti.in hür insanla
rı bütün Fran:ı;ız Alman hür Amerika
lıların cevap verebileceği manevi kuv
veti mevc'ut bulunmaktadır. 

Nevyork Tribüne gazetesi bitaraf her 
insanın İngilizlerin Fransız donanması
nı müsadere etmekte haklı olduğunu 
tasdik eder, demektedir. 

Artık Fransız 
bir deniz 

donanması 
kuvveti 

diye ifade edilecek 
mevcut değildir 

--------·------------~ ....... -----------------------
- BAŞTARA1''1 1 inci SAYFADA - nizini geçerek İngiltereye gelen mütead-lkümeti şunları beyan etmektedir: İngi-
ulduğunu bildinniştir. dit müsellfilı küçiik balıkçı gemileri da- liz amirali Fransız Visamiralinden gemi-

iskenderiyedl'ki bahri vaziyet hakkın- bildir. lerini teslim etmesini veya batırmasını 
da henüz yeni bir haber yoktur. Anlaşı- Londra 5 (Ö.R) - iskenderiyedeki i temiş ve 6 saatlık bir mühlet vermiş-
lıyor ki oradaki Fransız amiralı takjp İngiliz bahri mahfilleri orada bulunan tir. Bu ültimatom kabul edilmemiştir. 
edeceği hattı hnreket hakkında henüz Fransız filosu hakkında \'a7.iyetin henüz ! Peten hüküıneti İn~ili:z. filosunun ku· 
kararını vermiş değ.ildir. Bununla bcra- sarih olmadığını kaydediyorlar. Salahı- . ınandanı tarafınd3n yapılan teklifleri 
her İskenderiyedeki Fransız harp gemi- yetli bir İngiliz bahriye zabiti demiştir zikretmeği unutmuştur. Bu teklifler 
!erinden lıic birinin İskenderiyeyi terk- ki: Ne olacağını bilmiyoruz. Fransız ami- mucibince Fransız filosu askerlikten tec
ederck düşmann teslim edilmesine mü- rallcrinin neye karar vereceklerinden ıit edilmek üzere Martinik adasına veya 
saadc edilmiyec ktir. haberimiz yoktur. Yalnız şunu biliriz ki Antil denizindeki her hangi diğer bir 

Marc al Peten hiikümctinin ncsrcttiği buradaki Frnnsız gemilerinden hiç biri- Fransız adasma gitmekte scrbc~t bırakı
re mi tebli;tde Oran nçıklarında Çar- si düşmana teslim olmak üzere Isken- lacaktı. Mürettebat arzu ettiği 1akdirdc 
~amba ak anu yapılan hareket hakkında deriycyi terkedemiyecektir. İngiliz. filo- vatanlarına iade edilecekti. Bu tedbir
tamamiyle ;)anlı tafsilat ,·erilmekteôir. su Oran açıklarında Fransız bahriyeli- ler kabul edilmiş olsaydı Fransız filosu
Ilattu bu tafsilatın Pcten hükümetinin lerinc karşı kendilerini harekete mec- nun mütareke şeraitine uyması müm
Alman efendileri tarafından dikte edil- bur eden znrurete müteessiftir. Ve bu kün olacaktı. Çünkü bu şartlarda Fran
dii'i anla ılmıstır. gibi hadiselerin başka hiç bir yerde te- sıı.. filosunun Almanyaya karşı kullanı-

Londra 5 (Ö.R) - Bugün öğrenildi- kerrür etmiyeceğin! ümit ediyorlar. İn• laınaması maksadının takip edildiği id
ğine göre İngiliz limanlarında müsade- gilizler İskenderiycde bulunan Fransız dia ediliyordu. 
re edilen Fransız harp gemilerinden baş- Iilosunun kumandanına Fransayı fethe- Bilakis Berlinin emriyle Fransız hil
ka diğer bir çokları da Iskoçya limanla- den Almanların eline düşmek için İsken- kiimetinin bu şartlan reddetmesi inkar 
rında bulunmaktadır. Geçen gece Fran- dcriycclen ayrılınahırına müsaade edil- edileıniyccek bir sckilde ispat ediyor ki 
sa ve Iskoçya arasındaki eski ittifak ve ıniyeccğini resmen bildirmi:?lerdir. İngil- Bitler aksine olan iddialarına rağmen 
müşterek düşman olan Almanyaya kar- tere ile birlikte harbe devam arzusunda hakikatte bu gemilere vaz'ı _yed etmek 
şı kin Iskoçya ve Fransa bahriyelileri olan Fransız gemicilerine her teshilfitın maksadını takip ediyordu. lngiliz tek
cırasında tesit edilmiştir. gösterilece~i vadedilmiştir. lifll'rinin kabulii mütareke hüküm1erini 

Ele geçirilen Fransız gemilerinden ha- HADiSENİN EN DOCRU TAFSİLATI ihlal etmezdi. Bunların reddi ise ILıgil-
zıları 15 gündcnberi cenubi İngiltere li- Londra 5 (Ö.R) - Fransız hükümeti tereye karşı bir ihanet ve Almanyayn 
manlarmda bulunmakta idi. Bunlarını İngiliz filosunun Oran açıklarındaki ha- bir mutavaat eseridir. 
arasında 7 destroyer, bir çok avizolar ve ı reketine teknddüm eclen müzakereleri Londra 5 (Ö.R) - Vısbaden şehrin· 
mayn tarama gemı1eri ve Almanların neşretmek~e hi.i.snii niye~t~n ne ka~~ cleki müşterek Fı·nnsız - Alman mütare: 
Şerburga yaklaşlıklnn zaman Manş de- uzak oldugunu ıspat etmiŞtır. Peten hu- ke komisyonunda Fransız delegelerı 

-------------------x~x·--------------------

lngiliz pavyonunda radyoya 
yerleştirilen bir bomba patladı 

------------x~x~-------
Nevyork 5 (Ö.R) -- Amerikan harri komiserinin ölümüne ve diğer 

beynelmilel ı:-ergisindeki İngiliz pav- ikisinin yaralanmasına sebebiyet vcr-
yonunda bir bomba bulunmuştur. miştir. Bombanın patlayışı o kadar 
Bu bomba bir 'tadyo makinesi içine miithiş olmuştur ki bombanın yanın- • 

da bulunan tnhaıri komberinin şap-
yerlcştirilınişt.i. Sivil polisler bundan ka ve pabuclan elli metre ileriye fır-
habcrdar olur olmaz hiç kimseye ha- Iamıştır. Polis derhal tahkikata giri-
bcr vemı~den radyoyu alıp serm dı- şerek yüzlerce kişiyi tevkif etmiştir. 
sına çıkarmak istemişlerdir. Fakat Bombanın -patladığı mahalde epeyce 
bomba birdenbire t>atlıyarak iki ta- hasarat olmu~ur. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ı •••••••••••••••••••••••••• 

Oranda bulunan Fransız donanmasına 
karşı İngiliz donanmasının hareketinden 
Almanları resmen malCımattar etmiştir. 
B\lnu müteakip kendi gemilerinden bir 
çoi,runun mürettebatı tarafından batırıl
masını emretmiş olan Bitler Fransız ge
milerinin de mürettebatı tarafından ba
tı rılma:mıa emir vermek için Fransız 
hükümctinc salahiyet vermiştir. 

Londra 5 (Ö.R) - İtalyan matbuat 
ve radvo servisleri dün Oran açıkların· 
da cere,Yan eden hadiseler hakkında ver
dikleri haberlerde Fransız donanmasına 
İtalyan donanmasııun niçin yardım ede· 
mediğini iz.ah için uzun uzadıya sebep· 
ler ~östcnneğe çalı mışlardır. - *-Amasyada ışıklar 
söndürüldü 
Amasya, 5 (AA) - Dün gece bu

rada ıyarım saat süre,n ışık söndürme 
tecrübeleri yapılmıştır. 


