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Fransız Nafıa nezareti 
Parise taşındı 

1 Imtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN 
Basmuharrir ve umumi neşriyat mUdürU • 

HAKKI OCAKOliLU 

ABONE ŞERAİTİ 

DEVAM MÜDDETİ Türkiye için Hariç ıçm 
Seneın~ ... .... 1400 2900 
Altı aylık... . .. .. 750 1650 

Cünü g~ş nüshalar (25) kuruştur .. 

,- - T E L E F O N : 2697 

tlfın ınUnderecatmdan gazetemiz mesuliyet kabul etmez Cümhuriyetin ve Cüm1mriyet eserinin bekçisi, .'!abahları çıkar siyasi gazetedir 

Londrn 6 (Ö.R) - Fransız nafıa nezareti 
merkl'zi idareleri Parise avdet etmiştir. Bunlar 
Alınan işgali altında bulunm nezaret binasında 
yerlcsmişlerdir. Bu suretle ilk Fransız nezareti 
Alman tüfenklerinin himayesi altında işine baş
Jaını~ "luyor. 

·--------' YENi ASIR matbaasında basılmı~tır 

nsa elinde alan filoyu ve Akde
n ·z üslerini silahtan tecrit etmiyecek 
Ingilizler havala- Dün Girit a.;ıklarında bir :Fransız 

d h Ak• k "UVazörü daha yakıldı r a a a ım ~rM7.ZZWOJY.J-----
Küçük bir Fransız harp gemisi de torpillenerek babrıldı 

Alman yad·~ ve ltalyan Afrikasında 1 "Hitler,, in F ra~;ız donanmasını 
lngiliz tayya-;:eleri yeniden kullanacağımuhakkaktı.Almanya 

.. h. t h .b t t I ve ltalya bu işte gafil avlandılar 
mu IID 8 rl 8 yap I ar Dünya matbuatı ı;ilizleri tasvip ediyor 

.,..., Berlin, 6 (A.A.) - D. N. B. Ajan~ı 

Türk - Sovyet · 
Dostluğu 

--*--
~ovyet - Alman ıioseıu
ğuna IJem:emez •• 
BiPincisi sam!miyetin, 
ilıincisi riyalıtir bir 
JJOlitilıanın ifadesidir--•-

HAKKI OCAKO~LU 

Berlin rad~o u gi.indc dört defo Türk
çe neşriyat ynpıyor. Şüphe yoktur ki 
bu ncşriynttnn kruıdı propaganda yap
mak \'e Türkler a:rasında Almanva le
hine sempati temin eylemektir. • 

I..fıkin Alman propaı:anda nezareti 
bilmiyor ve anlamıyor ki bu ne~riyat 
Tiirkilede Almanya Jchine sempati ya
ratmak ~öyle dursun, bilakis müthi~ bir 
ndret uyandırmaktadır. 

Radyo sözcüsünün Türk devlet adam
ları, Türk gazetecileri aleyhine yaptığı 
tahrikat Türkiye umumi erkarmı sinir
lendirmekte, Almanya aleyhine galeyan 
tevlit eylemektedir. 

Türk milleti hakiki menfaatlerinin 
11ercde oldui,runu biliyor. Bu hususta 
}abancıhırdan ders almağa asla ihtiyacı 
yoktur. 

Türk millclinin An1uıraya karşı iti
matlarını sarsmak . cvdasma düşenlerin 
hallerine anrak nrımak gerek olur. 

1' hildiriyor: 
Fransız - Alman mütareke muabede

namesinin tasribatı mucibince Fransaya 
müteveccihen harekette bulunan Fransız 
Frondeur knıvazö:iinün Cirit adası açak
lannda iki İngiliz kruvazörü tarafından 
iki saat devam eden bir muharebeden 
sonra batırılmı~ olduğu Vkby'den bildi

füyili? Wyyareleriııin çok mtıvaffaktyetlı harekatta lnıluııdıığu llabe§istaıı, 
Trablıısyarp ııe Bingazi ile civarını göste,.ir harita 

Londra, G (A.A) - Hava nezaretinin ne bombalar diiş<'r<•k :yan~mlar çıkmı~-
tebliği : tır .. Ta~·yarekrimiıden biri dönnıemis-

İn~iliz ha,·a kuvvetlerine mensup tir .. 
bombardıman tayyareleri dün gÜpe- Sahil müdafaa tay\•areleri dün ve bu-
ı:ündliz Hanovre ve Emmerich'te ben- gün devriye ve keşif ucuşları esnasında 
ıin tasfo·e fabrik:ılarına hücum ederek Hollanda sahili açıklarında iki düşman 
1 iiyiik yangınlar cıkarmı~lardır. Hamın devriye geı~isine hücum .e~erek bun.~a
' e Boı;t'de tam isabetler kaydedilmiştir. rı hasara ugratınışlardır. Ikı tayyare us-
.'imı.t<•rdam ve Briiksel tayyare meydan- !eri~~ dönıneınislcrdir. . 
h.n da bombardıman edilmiştir. Bu iki Dun geec bombardıman tayyarelerı-
foyyarc mt'ydanına ve hangarlar üzeri- - SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

rilmektedir. 
Londra, 6 ( ö. R) - Havas Ajansı-

nın Vişiden bildirdiğine göre Rigo isim
li Fransız muhafaza gemisi dün öğleden 
sonra meçhul bir tahtelbahir tarafından 
Cezayi: açıklanr.da torpillenmiştir. Ri
go iki bin ton he.eminde idi ve 136 ki
şilik mürettebatı \':>rdı. Bunların akıbeti 
meçhcldür. 
HITLER FRANSIZ DONANMASINI 

KULLANACAKTI 
Lond rn, 6 (AA.) - Yan resmi ~u

rette tebliğ cdilmi!ltİr: 
Hitlerin Fransuı filosundan İngiltere

yi istila teşebbü!ündc istifade etmel< ta· 
savvunında olduğu, Alnuınyedan giıya 
Britiş Brod Kn~ting postaM adı verilerek 
İngilizce yapılan ve fakat ingilterede 
muhalefet tarafından yapıldığı iddia edi
len neşriyatın bir kaç gÜn evvelki prog
ramından da anlaşılmaktadır. 

Bu posta şöyle demiştir: 
Fransız filocıunun, Fransız hava kuv· 

vetlcTinin, hülasa bütün Fransız silahla
rının tamamen dü-ımanlarımızın elinde 
olduğu görülecektir. Oü manlanmız bu 
~ilahları doğrudan doğruya İngiltereye 
karşı kullanmak niyetinde olmadığını 
ııöyliyebilirler. Fakat böyle bir beyana-

- SONU 4 0NC0 SAHiFEDE -

' J 

Denizlerdeki hakimiyetini biisbiitiin sağlaınla§tıran lngili:ı: filosu seyir halin<U Tiirk milleti, l\lil!i Sefin etrafında tek 
in~an g-ibi diisiinmckte, çok az millet
lere nasip olan milli birlik \'e bütünlük 
idnde hiikiimctinin iç ve dı!i pofüikası
na sarsılmaz bir itimatla bal:'lı bulun
maktadır. Bu birli~i sarsmağa uğra~an
lar daima ha,·al ukutiyle karşıl~ağa 

"Bitler" dün "~~rlin" e döndü ·jltalyan tayyare1eri Cebelüttarıkı 
ınahk(ımdnrlar. 

Alman radyosumm bu mevzu etra
fında vaııtığı menfur tahrikat kafi de
ğilmi · ıribi dört beş günden beri de ye

l~alyan hariciye nazırı da bombaladı, hasar yok, bu hücumu 
ni terane hıtturulnıu tur. 

Guya l<"'ransız topraklarını Cıgal eden 
Alman 04dusu orada bazı vesaik elde 
etmi ·. Bunlar aru~ında I<'ransanın An
kara sefiri Mö~·ii ::Uassiglinin bazı ra
Porları varmıs. Bu raporlarda müttefik
lerin Rakfı ve Batımı pctroUcrini hava
dan yakmak. tahrip etmek için alınan 
k!dbirler t'trafında Tiirki:re hariciye ve
kili Siikrii Sa;acoğlu il~ yaptığı bazı 

dün ''Berlin,, e gitti giiya Fransız tayyareleri yapmış imiş! 

muhavereler kayıtlı imis. 
. ~rlin radyosu tıer a~aın bunlardan 

~ı~sini okumakta, Türk - Sovyet dost
l~~unu telmih l'dcrek Tiirkiyeyi iki 

r•zlij Polifika takihi ithamı altında bu-
Undıırrnaktadır. 
·r Daha harbin başladığı ilk günlerden 
~!~areıı Almanyanm SoV}·et Rusya ile 
h tırkiye arnsmdaki do tluğu bozmak 

11 usunda sarfcylcdiği gavretler, icat 
ettiği vesikalar bi7Ce maliımdur. 
Almanyaııın Türk • Sovyet dostluğu 

~leylıinc ynptığı mütemadi tahrikat ve 
ıfsadat ile hangi gayeye vasıl olmak is
tediğini hilmiyoruz, Bildiğimiz bir şey 
"ardır ki Türk - Sovyet dostJuau iki 
b•cınlcketin ~htili~l ~arihleriyle birlikte 
aşlamıs, daıma mkı ar eylemis en ka

~~ giinlerdc ın<'vrudiyeti~i his~~ttirmiş
ır. 

Bir Alman gazetesi "Saflarımızı 
lım ve lngiltereyi yenelim,, 

sıkıstıra-... 

diyor 
x~x-------------

Berlin 6 ( ö.R) - B. Hitler bugün ki meydan polis vasıtasile halktan tah· 
(Dün) saat 1 5 te Berline gelmiştir. Hit- )iye ettirilmiştir . 
leri hamil tren Berlin garına saat 3 de CöBELSiN EMRi 
muva'!alat emiştir. Bu esnada kilisa çan- Londra 6 ( ö.R) - Bu sabah Ber-
ları mütemadiyen çalmakta idi. Hitler !inde neşrettiği bir beyanname ile Cö
otomobiline binerek hususi dairesine bels Hitlerin hu akşam Berline avdet 
doğru gitmiştir. Binlerce halk Hitleri al- edeceğini bildirmiş, bu münasebetle bü
kışlamakta idi. Fakat hükümetin em- yük bir halk tezahürü hazırlanmıştır. 
rile hiç kimse Führere çiçek atamamış- Alman propağanda nazırı şunları söy
tır. l latta Hitlerin hususi dairesine mu· !emiştir: 
vasalatinden 20 dakika sonra önünde- - SONU 2 inci SAYFADA -

Kalcln Fransız filosu ve . 

Akdeniz üsleri silahtan 
tecrit edilnıiyor 

.. Garı> devletleri yıllarca bu dostluğa 
:UJ>h~li nazarlnrla bakmışlar, iki mem
eketın barı sevgi ine dayanan mü~te
~~!c nıesai .. inc itimat göstermekte tered-
ut etmi. ler, fnknt son yıllarda onun x.y.x-------

:.ın. iıniyetine ve kuvvetin'e inanmıslar- Vişi 6 (Ö.R} - Vişi hükümeti Alman ve İtalyan ara müracat ederek, Fran-
sı z filosunu müdafaa edebilmek için şimdilik Akdcnizdeki Fransız üssi.i bah

C~nevrede bu dostluk ai:rırlığuıı his- rilerinin silfıht~n tecrit l"dilmemesini istemştir. Almanya ve ttalya muvafakat
=~hnni., mütt'addit imtihanlar gecir- 1erini bildirmi~lerdir. Bu üs~i bahriler şunlardır: Tulon, Bizerta, Azaço, Oran, 

ıştir. Son hfidisc:lcı de onu asla sar~a- Mezelkcbir.. · 
ttıanı1ştır. Viesbaden 6 (AA) - D.N.B. ajansı bildiriyor: 
\ıc1'~rkiy.~n.~n ~_ış ıınlitikası gayet açık Oran hadisesi mi.inasebetiyle mütareke komisyonu Frans11. murahhas he-

~ durıısttur. Onun samimiyetinden yetine bir nota vt'rcrek, Alman kuvvetleri kumandanlığının Fransız donanma-
''lNU 2 İNCi SAIUf'Elll: - sının silahtan tecridinin şimdilik tehir edilme.mu kabul etüiini bildirm.i§tir. 

-·Madrid, 6 (A.A) - D. N. B. bildiri-
yor : Dün Cebelüttarıka yapılan bom
bardıman taarruzu sabah saat altıda vu
kubulmuştur. Daha evvel sabahleyin 
5.30 da istikşaf ucıısları yapılmıştır. İn
giliz hava dafi toplan çok şiddetli bir 
mukabelede bulunmuşlardır. 

Umumiyetle zannedildiğine göre, Ce
belüttarıka hi.icum edenler Fransız tay
yareleridir. 

Londra, 6 (Ö.R) - Bu sabah saat 7.15 
tc Cebelüttank kayası müdafaa batarya
ları çok yüksekten uçan meçhul milli
yette bir tayyare iizerine ateş etmişler
dir. Tehlike düdükleri çalınmış ise de 
ne hasar, ne insanca zayiat yoktur. Sü
kfuıet berdevamdır. Saat 8 de alarm so
nu sareti verilmiştir. 

Londra, G (Ö.R) - Dün İtalyan ha
va kuvvetleri Ccbclüttarıka dört defa 
taarruz etmişlerse de hiç bir hasar yok
tur. 

D. N. B. Aiansıııın Fransız tayyarele
- SONU 2 İNCi SAllİFEDE -

Bul~aristanda 
askeri 

hazırlıklar ! -·-İstanbul, 6 (Yeni Asır) - Romanya 
Türklerinden yedi kişi bugün İstanbula 
11,elmislerdir. Bunlar, Bulgaristandan 
geçerken askeri sevkiyata şahit olduk:
Jannı, hattA bu yüzden trenlerinin üç . . 

Fransada Milli Meclis bugün toplanıyor 

Tek partili otoriter rejim 
kabul edilecekmiş 

/ngiliz .. Fransız siyasi münasebetleri kesildi 
Bu tam bir "Alman işi,, sayılıyor 

Roma 6 (ö.R) - Fransız mebusan ve 
ayan meclisleri yakında milli meclis ha
linde toplanacak, Mareşal Petene yeni 
bir kanunu esasi hazırlamak için saHi
hiyet verilmesi hükümet tarafından ta• 
lep olunacaktır. Fransada tek bir parti
nin tesisi muhtemeldir. Yeni kanunu 
esasi diğer otoriter memlek etlerdeki ka .. 
nunu esasilerle aynı e.sas dahilinde ola· 
cak, fakat Fransız seciyesine daha mu· 
vafık bir şekle sokuJacaktır. 

Londra 6 (Ö.R) - Vişiden bildirildi. 
ğine göre B. Laval bir çok ayan ve me-
busan erkanını kabul ederek yeni ka. 
nunu esasi hakkında görii ·müştür. Bu .. 
nun gayesi Fransada devlet otoritesinin 
ve bUtün emnivet ve hakların korun. 
masıdır. Yarın Öğleden sonra B. Lavalin 
huzuriyle mebuslar ve ayan azası husu· 
51 olarak içtima edeceklerdir. Bunu mü .. 
teakip mebusan ve ayan meclic;leri ayrı 
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Müh_i_m_b_ir~~._v_a_ff_a_k_ıy_et a._. -R ~~E-Ri.· 
Bayındırda bir kimyake- ·~~~.;;;.1~...-..~--..-...~----_... ...... 

k Ticaret lnciralb plajına vapur 
rimiz amonya gazını Vekilimiz ---x,.r 

mayi halinde elde etti Yaran s-abaİı- Cumartesi günü vapur-
$ehrimize ıeliyor 1 . 1 ..., b şlıy or 

B ındır ()(Husus\ Te-lg-ral)---Y-ıl-d:•x Amonyak gazının haı-içt.en gelme:ı1esi ar iŞ em ege a 
~ afabrikalan sahibi kimyaker Yayha yüzlinden muattal kalan bux fabrık~ Ankaradan alınan niın resmi nıal\l-
~- Onat, bulduıın• bir usul ile, Tür- B. Yahya Kerim Onat'm Amonyak. ıs- mata göre Ticaret vekilimiz bay ~amıl 
~u.u 6w 1 '.l'opçuoğlu dün Ankaradan İstanbula 
kiyede ilk defa olarak Amonyak gazını tihsaı etmesi sayesinde h .. ınen faa ·~·ete hareket eylemiştir. Bugün Tırhan va-
mayi halinde \"e endüstriyel mikyasta b~lamıştır. . . purivlc tzmite hareket cdece.k ve Pa
istihsal etmeğe muvaffak olmuştur. ı;ıu YL"ll ASIR :-- Çalı:?kan kın:yakerı z.art~si sabahı saat onda sehrimizr ~elc
mesut netice bugün (dün) elde edilmış- bu muvaffakıyetmden dolayı tebrık ede- cektir. 

Tesbit edilen bilet ücretleri ucuz 
~ehrimize gelen dcııizyolları umum yaka - İnciraltı gidip gelme birinci mev

ıniidür muavini B. Haşmet Dülge ile İz- ki 31,75, ikinci mevki 26,75 kuru~. yal
ınir liman işletmesi müdürU ve İzmir nız gidi~ birinci mevki 18,75, ikinci 16, 
denizyolları ınUdilr vekili B. Niyazi, yarım bilet 9,5, asker 5 kuruş olarak tir. _ri_z..______________ Vekil evvelce de haber \•erdiğimiz gi-

bi Pazartesi günü tarım satış kooperatif
leri birliği umumi toplantısında buluna· 
cak ve sehrhniz ithalat ve ihracat tacir
leri ile 1" tcmnslar yaparak Ege iktısadi 
bölgesinin bugünün şartlarına göre ihti

·Istanbul üniversitesi ilk 
mezunlarını verdi 

"•:ıc 
Maarif veJıHI, illı mezunlara Milli Şefin malıab· 

bet ve tebri1ılerini bildirdi ••• 
İstanbul 6 (Yeni Asır) - lstanbul edebiyatta 39, fende 38, iktısatta 14, ec

DarüUununu 'Üniversiteye kalbedildik- zacı mektebinde 23, dişçi mektebinde 8 
ten sonra flk mezunlarını bu yıl vermi~- olduğunu söylemiştir. 
tir. Diğer nutuklardan sonra Maarif ve-

Bugün (dün) üniversitede Maarif \'e- kili de bir nutuk irat ve yeni mezunlara 
kili B. Hnsruı Ali Yücelin iştirakiyle ya- hitap ederek: (Mili Şef size muhabbet
pılan mera.simde 400 mezuna kazanma 1crini, tebriklerini, yeni hayatınızda 
haklan tebşir edilmiştir. Rektör B. Ce- muvnHak olmanız dileklerini gönderdi
mil bir nutuk söyliyerek merasimi aç-
mış, üniversitenin yedinci yılında ilk ler. 
mezunlarını verdiğini, bunların sayısı- Başvekilimizin adına da sizi tebrik 
nın tıp fakUltesinde 190, hukukta 83, ederim> demiştir. ---------------------
T rakyada yapılan para

şütçülük tezahürleri 
------------x.s-------------

F.cliroc. 6 (A.A) - Paraşiltçülerimi- mışlardır. Genç panışütçülerimiz ara
zin gUnlerden beri Trakyanın muhtelif sında bir Türk kwnın da bulunması 
noktalanndakl tezahüratları halle tara- Trnkyalı kndınlnrın istihanna \"C sevin-
fından n1aka ile takip olunmaktadır. cine ·ayrı bir vesile vermiştir. 

Çorlu. LUleburgaz, Babaeskiden son- Paraşütçü F.clibeı.in yere iner inmez 
ra diln de Hasköy ~ey~da ~apılan Yeşilköy kadınlarır.ın boynuna sanla-
paraşüt atlama gösterısınde bınlercc k ~- d" •• teb "k tmes· b sevin,.. ve halle bulunmuştur. ra ... en ısını rı e ı u :r • 

Halkımız tayyar~lerimizi \"e paraşiit- teheyyücün samimi bir ifadesini teşkıl 
çülerimizi candan tezabilrlerle karşıla- _e_:y_le_m_istir_:_·_. _________ __.:.. __ _ 

Bitarafların hali! 
x.s 

i~ topralılarından Alman aslıeri g~iriyor.
ltaJya Yagoslauyaya şiddetli ihtarda IJuJundu.. 

lt.f.lı 

Londra 6 (Ö.R) - Buraya gelen ha- dirildiğine göre İtalya, Yugoslav siya
berlere göre İsveç hükilmeti Norveçin setinin fazla istiklal temayülünden do
Alman işgali altındaki kısmına yalnız layı bu memlekete bir ihtarda bulun
harp malzemesinin değil, aynı zamanda muştur. Bunun sebebi Fransız filosunn 
silUhlı askerlerin de lsveç toprağı tari- karşı ~·apılan İngiliz harekatı tafsiUltı
kiyle geçirilmesine müsaade etmiştir. 1 nın matbuat tarafından neşridir. ttal-** . ı yan!ar Belgrat hükümct~e :1'.3al~anlarda 

yaçlarmı teshil cyliyecektir. 
Vekil, Aydın ve Nazilliye de gidecek, 

kooperatif ortağı incir ve pamuk müs
tahsillri ile görüşecek, Mani.sa i.izüm 
mıntakasını da gezerek ortak üzümcü
lerle hasbihallcrdc bulunacaktır. 

ZİYAFET 
Ticaret vekili sere!ine Pazartesi günü 

akşamı saat 20.30 da 1nciraltı plajı ga
zinosunda tarım satış kooperatifleri bir
liği tarafından 300 kişilik bir ziyafet ve
rilecektir. Ziyafette ·vali, Parti ve bele-
diye reisleri. askeri kumandan ,.e diğer 
ileri gelenler bulunacaktır. 

Ziyafet davetlileri için Bayraklı \'apu
ru kiralanmıştır. --·--Bakır silebinin yüzdü· 
rülmesl bekleniyor 
Midilli adası ch•arında karaya oturan 

(Bakır) şilebinin yakında yüzdürülmesi 
beklenilmektedir. Alemdar tahlisiye 
gemisindeki dalgıçlar vasıtasiyle yapılan 
tetkikat neticesinde vnpurun dibinde 13 
santimetre gnişli~inde ve 15 metre uzun
luğunda bir ynrık husule geldiği görül
müştür. Bu delik iptidai tedbir olarak 
.Çimento ile kapatılmıştır. Silepte bulu
nan 7000 ton maden ve kok kömürü on 
kadar ~ata boşnltılmaktadır. Bn suretle 
vapurun yüldi hafifletilecek ve yi.izdii· 
rülmcsi ınilmkün olacaktır. 

Makine dairesine su hücumuna mani 
olmak için de her tedbir alınınıştır. 

devlet denizvolları tarafından İnciraltı tesbit edilmiştir. ' 
plajında ınşa"' edilmekte olan betonarme Konak, Pasaport ve Alsancaktan 1n-
iskclcyi tetkik etmişlerdir. ciraltına gidiş geliş birinci mevki 26,75, 

iskele önümüzdeki Cumartesi günü ikinci 21,50 kuruşluı·. Yalnız gidiş bi
kısıncn tamanılanınL~ olacak ve inşaat rinci mevki 16, ikinci 13.5, yarım bilet 
ikrnnl edilinceye kadar iskelede bulun- 8,5, asker 4 kuruştur. 
durulacak bir mavnaya yanaşmak su- Karşıyaka, Alsancak ve Pasaporttan 
retiylc plaja vapurla yolcu nakline ha~- gelenleri vapurlar, Konaktan 1nciraltı 
!anacaktır. seferini yapan \'apura aktarma cdecek-

Cumartesi günleri öğleden sonra üç lerdir. 
sefer, Pazar günleri de ikisi öğleden ev- CumarlC"Si günleri Konak.tan lnciral
vel olmak üzere beş sefer yapılacak, ak- tına saat 14.05, 17,30 \"e 20.45 te, İncir
şam dönüşU sefC'l"lerin yolcuları ta- altından da Konağa saat 16,50, 19,50 ve 
mamen nnkledebilmek için Sur veya 21,25 te vapur hareket edecektir. 
Efes vapurlarından birisi yapacaktır. ** 
Halkın eğlence yerlerinden istifade B. Haşmet Dü1ge, bugün Bandırma 

edebilm~eri içip vapur ücretleri Karşı- ekspresiyle lstanbula dönecektir. 

--------------------------
Bornova hükümet 
dairesinin tamiri 
Bornova hükümet dairesinin tamiri 

için Maliye vekaleti vilayete 500 liralık 
havale göndermiştir. Şimdilik daha faz
la tamir tahsisatı gönderilemiyeccği bil
dirilmiştir. --·--Muha sebel hususiyede 
tayinler ••• 
Muhasebei hususiye Ba.~urak tahsil 

şube.si şefi B. Ahmet Acar Tilkilik şu
besi şefliğine, Tilkilik şubesi şefi B. 
Tayyar Mahmudiye şubesine, Mahmu
diye şubesi şefi B . Ce,·at Başdurak şu
besine, Bnşdurak şubesi katiplerinden 
B. Halit merkeze, merkez memurların
dan B. İbrahim Başdurak §Ubesine na
kil ve tayin edilmişlerdir. 

BAYINDIRLILARJN 
Kızılaya yardımı 
Bayındır Kızılay ~ubesinden: 
Hnlkımız her yıl olduğu gibi bu yıl 

da fabrika ve yağhanelerde sıktırdığı 
yağlarından Kızılay şubemize 4738 kilo 
zeytinyağ bağt~lamIJlardır. Her sahada 
hamiyetin! esirgemiyen Bayındır halkı
na şubem.iz adına te.~ekkürler ederiz. 

$ehrimize gelenle r 
Parti müfettişimiz B. Galip Bahtiyar 

Göker ve şehrimiz Yunan baş konsolosu 
B. ]an dö Stefame Ankaradan, Denizli 
mebusu B. Klzmı Samarilı Denizliden, 
Etibarik mürakiplerinden B. Süleyman 
Mahir tstanbuldan, vilayet daimt encü
men azasından B. Süleyman Karadeniz 
Karabumundan, Toprak mahsulleri ofi
c;i kontrolörlerinden B. Cemal ve B.Ka
ınil Ankaradan şehrimize gelmlslerdir. 

Alman tayyare akınları 
._,,,.,,.* ____________ ~~-------

hücumlar lngiltereye yapılan bir netice 
. 

ver mı yor 
Londra G (Ö.R) - İngiliz tayyarele- dilen tebliğe nazaran dün baZı Alınan 

rinin Alman,rada demiryollarına ika et- tayyareleri cenubu şaı·klde Yorkşayr 
tikleri hasarlar o kadar ciddidir ki Al- ve Kent snbillerine bombalar atmışlarsa 
man otoriteleri halkın memnuniyetsiz- da hiç bir askeri hedefe isabet olma
liğini tahfif için Alman tayyarelerinin nuştır. Yalnız bazı evler zedelenmiş ve 
de lngilterede tamamen aynı şeyi yap- bir kaç hafif yaralı kaydedilmiştir. Al-
lıklarını iddia etmişlerdir. Bu katiyen man bombardıman hıyyareleri çok seri 
doğru değildir. Bir kaç gün içinde Al- ve gelişi güzel tnarruz 1aktiğine devam 
manlar İngilteredc 41 tayyare kaybet- ediyorlar. Fakat İngiliz hnrp tayyarelc
tikleri halde yaptıkları hasar ehemmi- ri bu sabah bunlardan birini düşürmeğe 
yetsizdir. Dün akşam Londrada neşre- muvaffak olmuşlnrdır. Hava ve ana va-

tan emniyet nezaretlerinin müşterek 
tebliğine nazaran düşman tayyareleri 
gece şlmaH şarki sahilini geçmişse de 
memleket içine doğru nncak bir kaç ki
lometre girebilmiştir. Ne hasar, ne in
sanca zayiat olmamıştır. Sabah erken 
cenubu şarkide bazı noktalara bomba
lar atmışlardır. Ancak bir kişi bacağın
dan hafifçe yaralanmıştır. Bir Alman 
bombardıman tayyaresi kendisini karşı
lıyan avcı tayyarelerimiz tarafından dü
şürülmüştür. Londra 6 (Ö.R) - Bir 1svıçre gaze- yem kuvvet muvazenesıne ınübak et-

tesinin Roma muhabM tarafından bll-
1

mesl lilzwnunu onlaUmya çalıpyorlar. Bitler dün Ber- Io iJizler havalara hikim 
Habeş • Sudan hududun- nAs!!!!: ı ~ı?!!~nE _ nA:RAFı ı INcı sAl!İFED;.,x-m-iş-ler-di-r.-D-ün-Trablusta Eibuhı Uzcri· 

d h • t • Fransa harbı bütün Alman tarihinin . V"lh l h r Emde Ki l de ne yapılan taarruzda bazı muvaffakıyct-a Son a :rp Va Zıye ı en parlak zaferile neticelenmi~tir. Bu ~ız .. 
1
1 ~mi 5

0
8 etın, d _ nEmsve ~alına- lcr kaydedilmiştir. 

.. b 1 h r h ··k- k . mz us erıy e or nun , b b 
1 ~ubn~ıeb et eka a ıye hu !~met m_er elzı- Hamburg, O:.nabruck, ilamın, Schverte Bir ordugahta patlıyan om a ar yer-

---------------------x.x--------------------
Londra 6 (Ö.R) - Diin neşredilen 1 plfına tevfikan evvelden hazırlanmış 

bir tebliğde Hah istnndaki !tal an kuv- mevkilere çekilmişlerdir. Bu çck~~ede~ 
eş Y evvel bombardıman tayyarelermın hı-

vetlerinin Sudan ileıi karakollarına hü- . it d h f'f t k hl t . . . . . . mayesı a ın a a ı an ve zır ı o o-
cum ettıklerı bıldırılmektedir. Asala ve mobillerle hücum eden İtalyanları ağır 
Gala hnttı U:ıerinde bulunan bu kara- zayiata uğratmışlardır. İki ltalyan tay
kollardaki İngiliz kuvvetleri me\•cut ynresi düşürülmüştür. 

Cenab bölge&i Futbol 
müsabakaları basladı 

~ -·-Mersin, 6 (Yeni Asır) - Türkiyece
nup bölgesi futbol birincilikleri müsaba
kalarına Mersin stadında başlanılmıştır. 

Çankırı. Diyarbakır. Enurum, Hatay, 
Malatya, Mardin, Urfa ve Seyhan fut
bol takımları buraya gelmiş, bugün 
(Dün) saat onda, kışladaki Atatürk 
büstüne merasimle celenk koymuşlar
dır. 

l\JACl..AR 
Saat 15.5 tc ına<;lara başlanılını.ştır. 
Mersin ve Urfa takuıllan arasındaki 

maçta 7 - O Mersin galip gelmiştir. 
Diyarbakır ve Iı.'Inrdin arasındaki maç 

ta 2 - 1 Diyarbakırlıların galebesiyle 
neticelenmiştir. 

ZİYAFET 
Geceleyin Belediye bahçesinde, misa

fir futbolcular şerefine yüz elH kişilik 
bir ziva!ct verilmiştir. 

/tal y an tay y ar el eri 
Cebelüttarıkı 
bombaladı -·-BAŞTARAFI l iocj SA \'FADA 

rine atfettijil taarruz\ln hakikatte İtal
Y:>'llar tarafından yapılan hava tarru· 
~undan ibaret olduğu anlaşılıyor. 

llalyan menbaları, Cebelüttarıktaki İn-
gilizlerin vaziyeti hakkında temenni et
tikleri şeyleri bir hakikat olarak ilan 
clmişlcrse de bu neşriyat tamamen asıl
sızdır. Cebclültanktaki İngilizlerin \'a
ı.iyeti çok sağlamdır. 

İtalyan tayyareleri bu vaziyeti sarsa
bilmckten çok uzaktır. --·--Amerika ya siparişler 

Londrn 6 (Ö.R) - Geçen hafta zar
fında İngiltere Amcrikaya 100 milyon 
dolarlık harp malzemesi ısmarlamıştır. 

ÇE ŞME 

Rasim Palas oteli 
VE 

YENİDEN TEFRİŞ VE TANZİM EDİLEN 

Istanbul Oteli 
J 7'E UZ PAZARl'E i GÜNV AÇILDI 

n_ı . ır ay~a orman_ı . 8 ı~e çevırme e- , e Kolonyada münakale ~·ollarına ve de bulunan tayyareler arasında infilMc 
rını e~~e~ı~.o~.um. Kı!ısel~n~ ~anla~ı. ~u Varel, Jlamburg ve Aachen tayyare etmiştir. İngiliz tayyareleri salimen üs
zaf e~ y-~~uyuşunde Hıtlerın ıstık balı ıçın mc~·danlanna \'O yeniden Brüksel tay- lerine dönmUşlerdir. 
alabıldıgıne çalmalıdır. yare meydanına hiicum etmişlerdir. Yürüyüş halindeki mühim müfrezele-

Mutad veçhile 1 litlerin emniyeti için · · re ve motörlU nakliyat kollarına Bardi-
çok sıkı zabıta tedbirleri alınmıstır. HÜCUl\ILARlN TAFSİLATI ya civarında hücum edilmiş ve mühim 

1T AL YAN HARICf YE Londra, 6 (Ö.R) - İngiliz hava neza- hasarlar yapılmıştır. 
NAZJRI BERLINDE reti istihbarat servisi Kiel ve diğer mü- Cenubi Afrika tayyareleri şarki İtal-
Roma 6 (ö.R) - Hariciye nazırı him noktalara karşı yapılan hava hü- yan A{rikasında tayyare hangarlarına 

Kont Ciano Berline gitmiştir. Kendisine cumlan hakkında ~u malumatı ver- isabetler temin e~lerdir. Bir benzin 
hariciye nezareti memurları refakat et- mektedir : Bulutlu havada İngiliz bom- deposu yakılmıştır. Bombalar bir kışla
melttedir. Bcrlinde bir knç gün kalacak· har~ıınan tayyareleri da.fi bataryalarının ya da isabet etmistir. Tayyareler sali-
tır. kU\•\•elli atesine rai.':ınen Kiel üssüne hü- men dönmüşlerdir. 

Bu sırada vuku bulan Berlin seyahati cwn etmişlerdir. Hamburgda doklarda 
beynelmilel vaziyet nazarı itibara alınır- bombalar patlamış ve petrol depolarına 
sa fevkalade ehemmiyeti haiz telakki isabetler Yaki olınustur. Şiddetli bir in
edilmektedir. Düçe ve Führerin ıon mü· filak semayı aydınlatmıştır. Emerihte 
lüatlarmdan ancak bir kaç hafta geç- depolnr u~uru1ınuştur. Hava müdafaa 
miştir. Bu müddet zarfmda ne mühim bataryalaruıın şiddetli ateşine rağmen 
tebeddülat vuku buld upnu yazan Bör- Vilhelını:;hafon üssüne ve doklarına tam 
sen Zatung gazetesi ıunları ilave edi· isabetler kayded~tir.. Taarruz bir 
yor: Ufukta mühim letebbüsatın inki- saatten fazla sürmüştür. Diğer bom
tah hissedilmektedir. Mihver devletleri- bardıman tayyareleri Bremen tayyare 
nin aaflannı ııkıttırmaaı gayet tabiidir. fabrikasına hücum etmişler ve Silt ada
Gayem.İze henüz varmadıimuzı biliriz. sı civarında da iki tayyare meydanını 
Neticeyi elde etmek için her fedakirl.ıiı bombardıman etmişlerdir. Diğer bir 
yapalım ve gayretimizi fn&.iltereye çevi- tayyare fabrikası daha tahrip edil-
rerek her ıeyi a-öze alalon. miştir. 

Karşımızda tek bir düşman kalmıştır. Af rilıadalıi f aaJiyet 
Bunu da diğer düşmanlarımız gibi yene- Londra, 6 (Ö.R) _ Afrikada da İn-
ceğiz. giliz tayyareleri büyük faaliyet göster-

İTALYANLABIN TAYYARE 
ZAYİATI 
Perşembe günü İtalyan tayyarelerinin 

İskenderiyeye yaptıkları taarruz müna
sebetiyle İn~iliz avcı ~yyarelerl tara
fından i.lç motörlü bir Italyan tayyare· 
sinin düşürüldüğü bildirilmektedir. Di
ğer taraftan şimdi tahakkuk etmiştir ki 
Sidi Barani hava muharebesinde İtal
yan tayyarelerinde:n ikisi o kadar ciddi 
hasara uğraınışlar<lır ki üslerine döne
bilmiş olmaları pek az muhtemeldir. 
Dün İtalyanların 9 tayyare ile yaptıkla
rı bu hücumda 7 tayyare kaybettikleri 
bildirilmişti. Diğer iki İtalyan tayyare
sinin zıyaiyle de bütün ltalyan filotil· 
lası imha edilmiş bulunuyor. 

Roma 6 (Ö.R) ...... Kont Ciyanonun 
Berline hareketinden bahseden Roma 
siyasi mahfilleri şu mütaleaları beyan 
etmektedir: Kont Ciyanonun yanın
da hariciye memurlarından başka kim
senin bulunmanıası şunu ispat e-tmekle
dir ki Kont Ciyano her hangi bir askeri 
meseleyi güı üşmek için Bcrline gitme
miştir. Eğer askeri bir plan görüşüle
cek olsaydı, Kont Ciyanonun değil, bir 
İtalyan generalinin Berlinc gitme<:i Hi

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

zımgelirdi. 
Aynı siyasi mahfillerin kanaatine gö

re bu seyahat Bcrlinin arzusu Uzerine 
yapılmıştır. 

SEY AHATtN MAKSADI? 

ELHAMRA Sinemasında 
BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN 

İKİ HARİKULADE FİLİM BİRDEN 

1 - CEBELÜTTARIK CASUSU 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

2-ALEV ŞARKISI 
Moskova 6 (ö.R) - Buradaki NELSO~ EDDY 

kanaate göre Kont Ciyanonun Ber- SEANSLAR : CEBELÜ'l'TARIK _ AI.EV ŞARKiSi 
4.45 - 8.15 line seyahati Tuna havzasındaki 3 - G.15 - 9.45 

devletlerin vaziyetiyle alakadardır. "•••mCllıliımmariitc•siii ııl'iil'eİııııİıPilaziiiaiirıııiliiilli.3110İılıDilıiiAİIİİHiılAilSiiLüAiiRİıİll•ı••••••••ıJI 

T··:rk .. Sovyet 
Dost uğu 

--11t-

- BASTARAFI 1 iNCİ SAH1FIIDE -

kimsenin ı>Üplıc) e lıakkı yoktur. 
Hnrp ruhur cdiııce Türkiye Akdeniz· 

de emniyetine tc\'cih edilçbilecek teh
likeleri önlemek ii7.ere- Jngiltere vc
Fransa ile kanıhkh bir yardım paktı 
yapmak lüzumunu hisscylemiştir. 

Sovyet Rus)'a, nıüttcli1'!erle anlaşa
maıms bulunmasına rağmen Türkiye 
yaph(t muahedelerde Tiirk • Sovyet 
dostlutunu daima mahfn:z tutmuştur. 

iki numaralı protokol meydandadır .. 
Türkiye, ademi te<-avü:z pakh ve müte
:ıddit dostluk muabedeleriyle bağlı bu
lunduğu So\·)·et kom!?usu aleyhine, h~r 
hangi bir hareketi ao;la kabul eylememış, 
halla Balkanlılar arasındaki görüşme
forde de Sovyet Ru,yanın bahis mevzuu 
olduğu ıuesaildc hu dostluğu mahho: 
tutacak kuyudu ihtiraziye dermeyan ey
leme~i ihmal etmemiştir. 

Sov:ret dostlu~unu bülün hUflisclerin 
üstünde tutmak dı~ politikamız için 
esaslı bir prensip i::iidir. Ona verdiğimiz 
kı:>met milli şiarınuzın tabii icabıdır
Ci.inkii o dostluk kara günlerde başla· 
mı~. Tiirkiyc bütün bir dünya husume
tine kar.- ı koyarkPn ağırlı~ını hissettir
miştir. Türkün o;iarı. kara gün dostlu
tıunu unutınanıağı, kara gün dostuna 
~efa göstermcl:ri amirdir. Sovyetlerden 
aksine bir hareket gelmedikçe Sovyet 
dostluğu dıs politikamızın temel taşı ol
nınk \"asfını daima muhafaza eyliyecek
tir. İnı:ili:der \ ' C Fransızlar da bunu ç~~ 
iyi bilirler. Kar ılıklı yardım paktı mu
uıkcrelerindc !m hakikati bir kerte da
ha anlamıslar Ye iiğrenm~lcrdir. 

Binnenaieyh So\·yet Rusya aleyhine 
'riirkiycnin hi<; bir harekete iştirak ct
miyeceğini, böyle bir hareketi tas~ip 
cylemi~·cceğini çok iyi bilen müttc~
leriıı bizlere Baku \'c Batum petrollen
ne karşı bir hüuım tasavvurlarından 
balısedehilnıiş olmalarına ihtimal verile
mez. 

Böyle bir hücumdan hm haberdar 
etnıek kendileri için layclalı olmaktan 
ziyade zararlı netkcler nrebilir. 

Tiirkiye derhal bunu önlemek yolla
rını ve tedbirlerini alabilir. 
Şu halde ,·csika diye neşredilen ra

porlar tamamen uydarnıadır. Türk-Sov
yet dostluğuna konulmak istenen kun
dak için tasniattnn ibarettir. 

Nitekim Mösyö Massigli de her türlü 
şiipheleri izale edecek kafi ifadelerle bu 
vesikaların mulıtc\•iyntını tekzip cyle
mistir. 
Şu halde Alman) a her zaman yaptığı 

gibi ınakya,·el ptılitikasının icaplanna 
uyarak ,·~ika tasni eylemiş. iCsadat ve 
tahrikat va.<;ıtası ol:ırak bunl"11 kullan
mak sevdru;ına kapılmış demektir. Bun
dan hiç bir fayda elde edemiyeceği mu
hakkaktır . 

Türkisenin açık, temiz, dürüst poli
tikası bu gibi vesikalardan asla mütees
sir olamaz. Bunu bizzat Almanya da ~ok 
iyi bilir. Alınanların bir (ok fırsatlardan 
istifade ederek ıteçmi · ),narda Türk 
So\')et dostluğunun kuvntinden sika
yet eylem~ bulumluklan da bir .vakıa· 
dır. Yaptıkları demarslann hiç bır fay
da Yernıedi~ini de g(irmüşlcrdir.. Diin 
nasıl idiysek lıugiin de öyleyiz. Yann 
da iiyle kalacağız. Tiirkiyc dostluklan
na, taahhiitlerinc ~adılc, her şeye ra~
mcn s(iziinii namus bilen bir memleket
tir. Yapamıyacnğı bir İli varsa o da iki 
.rüzli.iliiktür.. Diinc kadar Sovyetlerc 
karşı radyoları \'osıtasiyle nğıza almmı
yncnk küfürler savuran Alm:ınlar bu· 
gün Türk - Sovyct dostluğ'una dil uzat
mai!a kalkarlar, bi7lcri iki yüzlülülde 
itham ederlerse bu vaziyetten yii2il Ja
zarncak Jıer lıatdc bizler değiliz, bmat 
onlardır, yani Almanlardır. 

Çünkü Türk • Sovyet dostluğu Sov
yet • Alman dostluj:!una benzemez. İki· 
sinin arasında mukayese kabul etmiyen 
(arklar vardır. Birincisi samimiyetin, 
ikincisi riyakar bir politikanın ifadesi· 
dir. Çok yakın bir istikbal hu farktan 
da ortaya koyacaktır. 

HAKKI OCAKOOLU --·-Amerikanın lngiliz -
lere yardımı 

Vaşington, 6 (A.A) - Stc{ani : İn
giltereye Amerika tarafından yapılan 
yardımlar hakkında ileri sürlllen bazı 
tenkitlere cevap veren hariciye na21rı B. 
Hull, İngiltereye malzeme gönderilmesi· 
nin Amerikanın Avrupa siyasetine ka
rışmak taı;avvurunda olduğu manasınt 
t<ızaınmun etmediğ:ui söylemiştir. --·--İT AL YADA 
VERİLEN KARARLAR 
Roma, 6 (Ö.R) - İtalyan hükümeli 

tarafından kabul edilen yeni bir kanu
na göre İtalyan ~ii bahrilerinin takvi
yesine 2 7 5 milyon liret tahsis edilmiştir. 
Başka bir kanun pıojesine göre de ha
riçte bulunan İtalyanlar geri çaitrılarak 
Afrikadaki milstcmlekelere yerleştirile
cektir. --·--UYKUSUNDA 

GEZEN BİR ZAT 
Uykuda olduğu halde gözler.! açık ve 

llf etmez bir tavırla sokak sokak ge
zenleri, bir arızaya rastladıkları halde 
şuurlu bir nareketle istikametini değiş
tirerek dolaşanları işitmişizdir. Osman
lıcada (Sfürilfilmenam) denilen bu hal 
dün garip bir sahneye sebep olmuştur. 
Dün sabah Kemeralh otellerinden birin
den erkenden kalkarak Hilal eczanesin
den bir Altınrliya kolonyası alan bir zat 
Basmahaneye kadar dalgın bir halde gi
derek trene binmiş \"e vagonda uyan
mış, kendine gelmiştir. Etraftaki yolcu 
arkadaşlora eczacı Kemal Aktaşın Al
tınrüya kokosunda uçuşan aşk perile
riy le, sevdn rüyaları gördüm ve ~enç• 
liğimin hülyalarını bu kokuda buldum 
demiştir. 



1 TEMMUZ PAZAR TENi A~IR .SAHiFE l 

Belçika kralı bedbin 
---.ıı-

"Almanlar Belcikada mevcut nizamı altüst ettiler. Artık islerde . ~ ~ 

emnıyet kalmadı. Hiç bir mes'uliyet kabul etmiyorum,, diyor 

'Belçika müsteml;keleri lngilterenin 
çalışıyor menfaatleri • • 

ıçın 

Londra, 6 (Ö.R) - Bclçikada Kral 
~r;1id~ •Lnken .~tosu esiri. unvanı 

ş · Muınnueyh bu şatodan hiç 
e:a~~kta ve kendisini ziyaret eden

ş ~le demektedir : Almanlar bu 
~~e~ette mevcut nizamı altüst ettiler. 
hiç bir ışle~e. emniyet kalmamıştır. Ben 

şey ıçın mesuliyet kabul etmiyo
rum. 

ve 1tal ı>_ek nz ziyaretçi kabul etmekte 
ıç bır suretle krallık vazifesini ifa 

f~mektedir. Va1ide kraliçe kendisiy
_: rabc.rdir. Kralı ancak ziyaret eden-

Altın paranın 
yüzde sekseni 

Amerika da 

-·!erden biri Amerika sefüidir. 
Kendi şntosundn kendi kendine esir 

olan kral Leopold milletinin hiikiim al
tına alınmaktan uzak olduğunu görerek 
bir insirah duyabilir. Zira Jaspar gibi 
azimkiır nazırların himmetile Belçika 
bayra~ı dairnn serbest olarak dalgalan
makta ve İngilizlerin Dunkerkten kur
tardıkları Belc:iku kmn.·etleri tekrar 
harbe girişmcğc h:ıhi kfir bulunmakta
dır. 

Konı?o Bel~ika nıüstemlcke!iini idare 
etmck1c olan ınlistcmlek5t nazın diin 
l..ondra)·a ~cll.'rck İn~iliz nazırbriyle 

uzun ıniiddct ı:-öriı~miişt.iir. Mumaileyh 
iptidadan beri Almanlara karşı mukn-
,·emctin dcnımına taraftar olup Fraıısa
mn teslimiyetinden sonra da hath ha· 
rcketini dci!iştimıcıni~tir. 

Bekika kabine i son içtimamda Bel
cika Kon~osunu idare için mumaileyhe 
tanı Nlliıhiyet vermişti. Bu suretle !?02 
bin mil murabbaından fazla arazi bir 
cok pamuk. kau ·uk. kereste, ~ker, 

J.-alıve i tihsnlntı 'e maden sanayiiyle 
daima İngilizlerin ve müttefiklerinin hiz-
meti altında bulunmaktadır. 

Sovyet İşgali esnasında 
vuku bulan hidiseler 

Londrn 6 (Ö.R) - Ste!ani aı·ansı Nev-
yorkt · ihb an ıst ar ediyor: Geçen Haziran 

~---~~~~~K~X~~~~..,..-·~~~~ 

Bükrcş 6 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Terkedilcn Siınali Bukovina ile Be

sarabyanın tahliyeEi 3 Temmuz tarihin-

laatı mczkl"ır hat üzerine cekilmislerdir. 
Sovyet seri kıtalannın bu fazla iler

lemeleri yüzünden vukubulan hadiseler 

i:ında Amerikaya bir buçuk milyar do
r kıymetinde altın gönderilmiştir. Bu 

~retle Amerikaya gönderilmiş olan al
b~ın kıymeti 20 milyar 14 milyon dolara 

iğ olmuştur. Hali hazırda dünyada :ra .olarak mvcut altının yüzde sekseni 
mdı Amcrikada bulunmaktadır. 

de !':na• 13 le nihavct bulı.ıustur. Sovyet cmasında kıtaiarımız subay ve nefer 
kıtaları Pnıt ve Tun~ - Braskilia üzerin- olarak pek cüz'i zayiata maruz kalını~ 

de durmuşlardır. Bir yanlışlık neticesi lardır. Ölülerin isimleri raporlar alınır 
olarak muayyen haltı geçen Sovyct kı- alınmaz neşreclilcccktir. 

j~M1R VAKIFLAR MVDtiRLfJCtJNDEH : 
' u ammen B. Mevkii 

Lira Cinsi Kapı No. 
--- Alipatıa caddesi 
225 Dükkln 4 34 Salepçioğlu hanı ic.;incl~ 
240 Büyük depo 20 > > 

42 DükUn 2S Anafartalar C. 
350 > 102 Salatdin oğlu ~amii kar~ı-ıınd ı 

16
7
0
2 Kahve 1 14 Yol bedesteni 

l 70 ~1nnğg" aa: 3
3
4
0 

Yol bedesteni 
" ..... Balçova Yanıklık mevkii 

30 26 dönüm tarla 265 fh5'tniye camii ııltında 
60 o·u·1ck~n 

144 
n fı26 Karantina camii ittisalinde 

Kahve 590 Hal binasınd 
160 Dükkan 411/431 , 
160 J> 404/427 > 
l60 > 405/428 > 
160 > 406/429 • 
l60 • 407/430 > 
84 > 409 > 
46 > .. ıo > 

160 » 412/43Z > 
240 Fınn 17 4 Asmalı mescid lkic;~melık C. 

48 Dükkiin 1 31 K~telli ctıddeei 
48 > 87 > 
86 > 95 > 
48 > 137 > 
48 > 6 1 kiçeşmelik Tuzcu sokak 
48 > 4 7 / 4 5 Namazgah Alnybey 

240 iki Dükkan 265/267 Çorakkapu Müv~det salonu ~ırasında 
660 Aile evi 58 istiklal M. Katip Çelebi sokak 

Yukarıda ndresleri yaz.ılı kiralık akaratın kiralannda tenzilat yapılarak ye
niden arttırmaya konulmu tur. ihaleleri 15/ 7 / 940 pazartesi günü saat onda 
olup taliplerin nkıflar idaresine müracaatlan. 4. 7, il 2529 (1375) 

K. S. K. Karşıyaka Spor kulübünden: 
Beden terbiyesi kanununa intibak etmek Üzere 7 / 7 /940 pazar günü saat 

1 1 de C. H. P. Karaıyaka halkevi salonunda aktedilecelc kongreyı- azalarını 
davet eder. 

Bu tarihte ekseriyet temin edilemediği takdirde 8/ 7 / 940 pazartesi günü 
saat 21 /5 ta yine halle evi salonunda mevcut Aza ile kongre akdedilerek 
intibak kararı ittihaz edilecektir. 

Sayın azalarımızın fevkalade kongreye muhakkak gelmeleri rica olunur. 
K. S. K. Reisi 

6. 7 2 548 ( 1 395) 

İzmir rramvay ue El!!lıtrilı rürfı Anonim $fr· 
ltet!nden: 

Temmuz 1940 ayı zarfında Şebekede yapdacak ameliyat dolayıaile: 
1) 14 ve 28 Temmuz 1940 Pazar ı:ünleri saat 7 den 17 ye kadar: 

1 Darağaç C Bayraklı 
il Tepecik D Turan 

ili ..-\!sancak 
iV Ba:ımahane 
LX Eşrefpa~a 
XV Kültürpark 

2) 7 ve 2 1 Tem muz 1q40 Pa7ar gÜn leri 
v Çarşı 

VI Bahribaha 
Vll Karantina 

VJll Cüzelyalı 
X Konak 

Sektörlerinde cereyanın kesilecei'n sayın 
olunur. • 

E) 
F) Kar,ıyaka 

Bornova 
Buca 
Kızllçullu 

a,ıt 7 den 17 ye k.adcu: 
XI Gazi Bulvan 

Xlf Mezarlık ha~ 
Xffl Asansör 
XIV Cı\Zi Bulvarı 
XVI Gümrük 
halkımızca bilinmek uzere ilan 

Akuınardaki gazino kiraya verilecek 
Manisa Valiliğinden: 
1 - Mnnisnya beş kilometre nıt'sa ft-deki Akpınar barajı )'.anında hususi 

:darcyc ait gazino üç yıl miiddetlc 1 SOO lira muhammen hedel üzerinden kira· 
'ra verilecrktir. 

2 - Arttımuı fenımuzun 18 inci Perşembe günii aarıt 11 d~ Vilayet dai
mi "nciimcninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 112 lira 50 kuruştur. 
4 - Şeraiti öğrenmek İ!!tiyenlerin her gün Vilayet dnimi encumenine mü· 

racaatları ilan olunur. 2545 ( 1399) 

~eden rerbiyesi Genel Dii'elıtörlüğii İzmir 
8iilaesı Baslıanlıijından : y APlıRILACAK iŞLER: 
" h Talebe çayırında nçık antrenman sahası ihata duvarları. kanali:ra~yon 

c 
2
aa a kesif bede1i 5 795 lira 46 kuruştur. 

ıif b - ~ültürparkta atlı spor kulübü arkasında hayvanat için ahır inş:ıası ke
A cdelı 2715 lira 85 kuru~tur. 

C. H - Bu işlere ait şartname, keşifname ve pliinlan görmek için her gün 
B · P. Merkezindeki dairede böl~e ~ckreterliğine mürncnat edilmelidir. 

:ıind - ihale açık eksiltme ile 12 17 9 40 cum::ı günii s:ınt l 7 de bölge merke-
c Yapılacaktır. 4, 6 2531 (1383) 

IZMtR BELEDlYEStNDEN: 
Dok~or Behçet Uz cadde~inde 1:.!00 

Necati bey caddesinde i50 ve 1393 sa
nlı sokakta 670 metre murabbaı beton 
)·ol yaptınlnıası işi, fen i~leri müdürli.i
~ündeki kesif ve şurtnaıne!ii veçhile bir 
ar müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 
Keşif bedeli 1074!) lira 60 kuruş muvak
kat teminatı 806 liradır. TaliplC'rin te
ıninatlarile birlikte 8-7-940 Pazartesi gil
nii saat rn dn encümene müracaatları. 

1200 

1 - Çocuk yu\•nsma senelik 9000 ki
lo birinci nevi ekınek satın alınması işi 
ynz.ı işleri müdürlüğündeki şartnamc~i 
veçhilc, bir ay ıniiddctle pazarlığa bıra
kılıruştır. İhalesi 24.-7-940 Çnrsaınba gi.i
r.ü saat 16 dadır. Muhammen bedeli 
900 lira. muvakkat teminatı 67 lira 50 
kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden 
l!vvel iş bankasına yatırarak makbu1Ja
rile tavin <.-dilen ~ün ve snalta encüme
ne müracaat1an. 

2 - Çocuk yuvasıııa seııelik 7000 ldlo 
inek sütii satın alınması işi, yazı işleri 
müdürlüğündeki ..,.ırtnamesi vcchile, bir 
ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır • 
İhalesi 2-l-7-940 Çcırşnınlıa günü saat 16-
cladır. Muhammen bedeli 700 lira, mu
\'llkkat teminatı 52 lira 50 kuruştur. Ta
liplerin teminatı öğleden evvel iş ban
kasına .vatıramk makbuzlarile tayin 
edilen gün ve saatte encümene müraca
atları. 

3 - Me-zb.ıha idaresinin .senelik ihti
yacı olan 1200 teneke benzin satın alın
ması ısı, yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi \'echile. bir :ıy müddetle pa
zarlıga bıralalıruştır. İhalesi 24-7-940 
Çarşamba günil saat 16 dadır. Muham
men bedeli 4230 JirJ. muvakkat teminatı 
317 lira 25 kuruştur. Taliplerin teminatı 
~eden evvel iş bankasına yatırarak 
ınakbuzlarilc tayin edilen ~ ve saatle 
encünıcne ınüraca~Uan. 

4 - llaliınağa çarşısı 863 üncü sokak
ta 22 sayılı dükki.nın bir sene. müddetle 
kiraya verilmesi işi, yazı :işleri müdür
lül,ründeki şartnamesi vcçhlle. bir ay 
müddetle pazarlı.ı::a bırakılmı.ştır. İhale:.i 
24-7-940 Oırşamba günü saat 16 dadır. 
Muhammen bedeli 32 lira, muvakkat te
minatı 2 lira 40 kuruştur. Taliplerin te
minatı öğleden evvel i!I benkasma yatı
rarak makbuzlarile tayin edilen gün \'e 
saatta encümene münıooatJan. 

27-7-16-23 2418 (1323) 

T emiziilc hanında mevcut kırık mer
merlerin satı~ı. yazt işleri müdürlüğünde
ki aartnamesi veçhile bir ay müddetle 
pazarlığa bırakılmıştır. 

K~if bedeli 587 lira 50 kuru~ mu
vakkat teminatı 44 liradır. Taliplerin 
teminatı öğleden evvel ı~ Bankasına ya
tırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
5 /8/940 Pazartesi günü saat 16 da en
cümene müracaatları . 

7 20 28 4 l575 (1397) 

1 - Kar ıyah • 6 72 ve 16 79 sayılı 
sokaklarda ceman 180 metre boyda ka
nalizasyon yaptırılması, fen işleri müdür
lüğündeki keşif ve eartname.ııi veçhile 
açık eksiltm'"'ye l:onulmuştuf. Keşif be
deli 1260 lira muvakkat teminatı 94 
lira 50 kurustur, Taliplerin teminatı öğ
leden evvel 1 Bankasına vatırarak ınak
buzlarilc ihale tarihi ol~n 22/7 /940 
Pazartesi giinü saat 16 dn encümene 
nıünıcaaılnrı. 

2 - Karşıya!< da 1700 sa} ılı cadde
de sahil yolunca muhafaza duvarı yap
tırılması fen işleri müdürlü~ündeki keşif 
ve ~rtnıunesi vcc;hile açık eksiltmeye 
konulmuştur. Ke if bedeli 1 060 lira mu
\'Bkkat teminatı 79 lira 50 kuruştur. Ta
liplerin teminatı öğleden evvel iş Bnn
kasına yatırarak makbuzlarile ihale tari· 
hi olan 22/7 /940 Pazartesi günü saat 
16 da Encümene müracaatları. 

7 il 17 21 (1397) 

======au ===-
FUARIMIZ 

Romanya bu se
ne de Fuara 
iştirak ediyor 

Franıızlar mütareke yapınca ... 
X4X~~~~~~-

--·--
Romania gazetesinin 
neşriyatı. .. 
Roınania gazetesine gfüe, Romanya 

bu sen<' de fzınir fuarına istir.ık ede
cektir. 

Iraktan T rablusşama gi
den petrol kesildi 

Ayni gazeteye ~öre Romanya bu ha
rckctivle Balkan devletlerine karşı te
sanüdünü bir kerre daha göstermekte
dir .. Ve Romanyanın İzmir fuarına işti
raki, her iki meml<:ket arasında mevcut 
iktısadi bağ}nrın inkişafı için ileri do~
ru atılmış bir ııdımdır. 

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

Musul - Bağdat yolu açılıyor 
x•x~~~~~~-

Londra 6 (Ö.R) - Irak hük.ümetiyle den burad:ın nakliyat d~vam elmktedir. 

-x-
Alman işgali altındaki 
~erler ve Arjantin 
Londra 6 (Ö.R) - Stcfani ajansına 

Irak petrol kumpanyası arasındaki an- Trabl~ı petrol hattının kapan.masa 
!aşma neticesinde, Fran.o;ız mandası al- bu lim:m tarikiyle Almanya ve ttalya
tında bulunu Lübnanın Trablusşan1 ya petrol gitmesini imkfm haricine koy
limanma borularla gönderilen petrol, muştur. 
Fran.-;anın mütareke akdetmesinde:n be- MUSUL - BACDAT DEMffiYOLU 
ri kesilmiştir. Petrol boru hattının Hay- Londra 6 (ö.R) - Musul - Ba~dat 

göre Arjantin Cümhuriyeti Norveç, Hol
landa ve Belçikadaki diplomatik mü
messillerini geri çağınnı.~ır. 

faya kadar ofan kısmı ise Fransız man- dt>miryolunun açılma töreninin 15 Tem. 
dası altındaki nraziden geçmediğinden muzda yapılacağı telgrafla bildirilmi~ 
\·e doğrudan doğruya Fitistine geldiğin- tir. ı -·--Avustaralyanın 

topları mülıemmeı ... 
Londra 6 (ö.R) - Avusturalya fab-

rikaları tarafından Avusturalya iptidai 
maddeleriyle yapılan hava müdafaa t op
larının çok şayanı memnuniyet olduğu 
bildirilmektedir. 

Uydurma bir haber 
~~~~~~~~~x.x~~~~~~~~~ 

-·-BÜKRE$ 
/';..taşem·literimiz geldi 
İstanbul 6 (Yeni Asır) - Bükres da-

lngilizler Martinik adasını abloka etmedileı 
Fransızların Amerikaya sipariş ettiği 

harp tay yare/eri ne olacak ? 
X;.y.X 

şcmiliterimiz refikasi:.•lc bı-raber lstan
bula gelmiştir. 

Londra 6 (ô.R) - Hindi garbt Fransız Londrnda re"!men beyan edildiğine 

Amerika hariciye 
nazırları toplanı:v or 
Nevyork, 6 (Ö.R) - Hariciye nazırı 

müstemlekelerinden Martinik adasının göre tayyare meselesinin güzellikle hal
!ngilizler tara!ından ablokıı edildiği ha- ledilmesine mani olacak hiç bir sebep 
berleri Londrada hayret uyandırmıştır. yoktw·. Esasen Oran hadise..cıinden evvel 
R esmen bildirildiğine nazaran böyle bir Fransız amrialinc yapılan tekliflerden 

-· . biri Martinik adalarına giderek harp 90· 

B. Kordcl Hul buc,ün ~awlecilere \'Uku 
bulan beyanatında yakında Lahavanada 
biitün Amerika dc.vletleri hariciye na
zırlarının cok miihim bir toplantı yapa
caklarım bildirmislerdir. 

abloka mevcut dcgildır. Bu yanlıs ha- nuna k."\dar filonun orada kalınası idl 
berlere göre :ıblokadan nıaksat Fransa Petcn hükümcli bu noktayı ~ediği .ıf.· 
tarafından satın alınan Amerikan tayya- bi dünyanın bir çok kısnnlarında bulu
rclcrinin Alınnn ellerine geçmesine ma- nnn bazı Fransız bahriyelileri de et'ln 
n~ olmaktır. bundan bihaberdir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
• • 

Devlet Demir Yol/arından ~ 
. . . . . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sirkeci garı meydanı ile planda gösterilen yolların topeka sistemi asfaltlan
ması işi 26619.20 lira muhammen bedelle ve kapalı zarf usuliyle münaka!laya 
1<onmuştur. 

Bu i,in muvakkat teminatı 2161.44 liradır. Münakasa 20/ 7 / 940 Cumartesi 
~ünii saat 11 de Sirkecide 9 işletme binasında A. E. Komisyonu tarafından 
yapılacaktır. isteklilerin ayni gün saat l O na kadar kanuni vesaik teminat ve 
ehliyet vesikalarını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını lc.om~yona vermeleri 
lazımdır. 

Şartnamder 144 kurus mukabilinde Sirkeci ve:ınesinden verilmektedir. 
5 7 9 11 2 48 1 ( 1385) 

Tire Orta Okul Kurma Cemiyetinden : 
Tirede inp edümekte olan orta okul binasının ikmali inşaası için 6128 lira

lık aksamı açık eksiltmeye konulmuş olduğundan isteklilerin şartname ini öğ
renmek için her gÜn ve eksiltmeye i~tirak etmek için de 20/ 7/940 Cumartesi 
günü saat 15 te Halkcvindc müte.,.qekkil orta okul cemiyetine müracaat etmele
ri ilan olunur. 7 1 l 16 2563 ( 1398) 

izm·r inhisarlar baş müdiirliiğiinden: 
Üarağaç müskirat ambarımızda mevcut 5 164 adet muhtelif hacımda boş 

sişe ile 3 ton kadar • e kırığı pazarlıkla ,atılacaktır. 
Muhammen bedel tutarı 118,28 teminatı 17.74 liradır. Şartnamesi lcva

.:lm şubemi1de şişeler Darağaç ambannda görülebilir . isteklilerin 
18/7, 940 °ÜnÜ saat 15 de ba müdürlüğümüzdeki komisyona gelmeleri ilan 
olunur. 4,8 2524 (1376) 

İzmir inhisarlar Başmüd.'rlüğünden: 
Ankarapalns oteli nltmda kfün mliskirat salış mnğaznsında mevcut idare

mize ait bir kısım camlı dolap masa, elektrik malzemesi ve saire eşya pa
zarlıklıı sntılncnktır. Muhammen bedel tutarı 408.46 tcminntı 71.27 liradır. 

$artnamesi levazım şubemizde eşya mahallinde görülebilir. 
isteklilerin 15-7-940 gi.inU ~aat 16 dabaş müdürlüğümüzdeki komisyona gel-

meleri ilan olunur. 3-7 2472 (1361) 

İzmir Muhasebeyi hususiye müdürlüğünden: 
Haydar oğlu Emin ve Raşit kızı Zehranın müterakim vergi borçlannın te

mini tahşili için Mesudiye mahallesinin ikinci Kordonda kain 1 18 numaralı 
binası tahsili emval kanununa tevfikan mülkiyeti hacız edilmi!ll olduğundan 
2 1 gün müddetle satılığa çıkanlmışbr. 

Pey sürmek ve tafsilat almak isteyenlerin, lzmir muhascLei hususiye ida-
resine müracaatları ian olunur. 29, 8 241 O ( 1342) 

İLAN 
Tavasın kara yayla devlet ormanla

rından kesilmek ve 1627 adedi Denizli 
istasyonunda, 260 adedi Çalda, 185 ade
di de Tava.sta teslim edilınek üzere şart.
namede cb'adı gösterilen 2072 adet ar
dıç telgraf direği kapalı zarf usulü ile 
on beş gün müddetle 4-7-940 tarihinden 
ilibaren eksiltmeye konularak 13-7-940 
tarihine müsadif Perşembe günü saat 
16 da Denizli P. T. T. müdiirlüğü binası 
içind~ toplanacak komisyonca ihalesi 
vapılacaktır. Beher direk için bedeli 
·nuhammen (910) kwuş t..ıkdir edilmiş 
'llup muvakkat teminat (1414) lira (14} 
'mruştur. 

lsteklileıi teklif mektuplarını ihale 
'!nalından bir saat evveline kadar Deniz
li müdürlüğüne makbuz mukabilinde 
vermeleri ve faz.la izahat isteyenlerin 
'l1Üdüdüğe müracaatları ilan olunur. 

i-10-13-16 (1399) 

OOl{TOR OPERATÖR 

SAMİ KULAKÇJ 

Aleni teşekkür 
Senelerden beti geçirmekte olduğum 

hastalığıma ameliyat yaparak. ıstırabı
ma nihayet veren memleket ha~anesi 
niaaiye mütehaasısı !\ayın BB. Huan 
Yusuf ve arkadaşı Ali R.iza ve Nezihi 
şahsıma karşı her türlü ihtimamı esir
gemedikl~inden kendilerine nihayebiiz 
minnettar \'e ııükranlarımı arzcderken 
hernpre bayan Refia ve hastabakıcı Ha
nife ve Esmaya ve gece bekçisi Mehme
de ~onsuz teşekkürlerimi .runarrm. 

Küçük tuhafiyecilerde Vali K5zım 
paşa caddesi No. 42 de Şefika. 
............................................ 

Lisan dersleri 
Alınanca ve Fransızca ders alınak 

istiyenler ve bilhassa ikmale kalmış 
talebeleri yetiştirmek için diplomalı 
öğrctmm tarafından lisan dersleri ve
rilir. 

1stiyenlerin: Buca Sinan Paşa so-
kak Numara 18 de F. rumuzile mü-

.racaal 1-3 (1396) . 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ol'ERATÖR DOKTOR 
AllME'l' CEMİL ORAL 

Fransa Ilastnncsi Operatörü 

........................................... 

OLtViER YE 
$VREKAsl LTD • 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 .. 
Londra ve Llverpol hallan lçio i 

piyasanın ihtiyacına göre vapurla- i 
nmız sefer vapacaklardır. : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
W. F. Henry Van Der ~ 
Zee ve sörekisı : 
Dabft (azla ~fsilit için ATATÖRK: 

rnddcsi 148 No. da W. F. Deney Van: 
Der Zcc \'C S ı . Vapur accntalığuıa5 
rnfinırnnt edilmesi rica olunur. : 

TEI..hTON : %007/%008 : 
• ........................................... 

IZMiR ASLIYE MAHKEME.Si IKiN
Cı HUKUK HAKiMLtGiNDEN: 

lzmirde Alınncalı:ta Hncı Bekir soka
ğında 22 &ayılı evde oturan Andon kı· 
zı Aneta tarafından Beyoğlu Hammal
ba ı kılınc; aokıığında 8 numanlı evde 
oturan Löben Krod nleyhine açılan ho-
anma davnsına müted ir dava arzuhal 

suretile davetiye varakası müddeialeyhin 
tahakkuk eden ikametgahının mırwhuli
yetine mebni lzmirde çıkan Yeni Asır 
gazetesinin 26/ Haziran/ 9'40 tannindc 
ve 4 üncü sahifesine tebliğ ve 4/7 / 940 
Per embc giinü saat 1 O da mahkemeye 
davet edildiği halde gelmediğinden 
müddeialeyh Liiben Kuroef he!:lunda 
muamelei gıyabiye icruına ve muhake
menin 13/ 7 / 940 Cumartesi günü saat 
9 a talikine karar verilmiş ve usulen tan• 
zim kılınan gıyap kararnamesinin bir ıu
reti mahkeme divanhane&ine talik kılın
mı~ olduğundan müddeialeyh Lüben 
Kurocf in tayin olunan gün ve saatte 
bizzat hazır bulunm.a11 veya bir vekil 
göndermesi ahi takdirde bir daha mu• 
hakemeye kabul edilmiyeceği tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere iliJı olunur. 

2561 (1402~ 

tZMiR SULH HUKUK HAKıMLI
CıNOEN: 

Ali oğlu Ahmet Kadri ile Ali laza 
Fatmanın ıayian matasarnf oldulJan 
izmirde Basmahanede Kemer caddCIİll
de 20 ve 22 sayılı iki kıta dük.kin ltallar 
köyü civannda Me:zarlılc. mevkiincle fo
sa üzerinde l O dönüm saha üzerine 140 
adet :ıeytin ağacını ve ayni mevkide me
zarlığa bitişik 7 dönüm saha üzerine l 00 
zeytin ağacını ihtiva eden gayri men
kuller mahkemece verilen izaleyi t\lYC 
lcararma istinaden 9 / 6/ 940 cuma günü 
saat 1 5 de izmir Sulh Hukuk mahkeme• 
sinde satı,ı yapdacaktır. Bu artırmada 
iki adet dükkana tahmin olunan bedel 
800 lira ve 140 ağac:lı 1 O dönümü ihti
va eden zeytinliğin bedeli 500 ve 7 dö
nümlük 100 ağaçlı zeytinliğin bedeli 
400 liranın yüzde yetmiş beşleri vcn1di
ği takdirde taliplerine ihaleleri yapılacal: 
aksi takdirde ıatı1 15 gün daha uzatıla
rak ikinci arttırması 26/ 8/ 940 pazar• 
tesi günü saat 1 5 te yine dairemizde ya. 
pılac:aktır. Daha fazla malumat al.'Tlalı: 
istiyenler dairemizin 940/ 138 7 sayılı 
dosyasına mürac-.aatfan lüzuma ilan olu
cu~ 2574 (1401f 

Kulak. but'un, Boğaz hastalıkları 
l\Iütehac;sısı 

l\fuayrncbanesi : Birinci Beyler 
No. 4:?. TELEFON' : 2310 

fai : Cöztene Tramvay Cad. No. 881 
TEI..EFON : 3668 

DOKTOR 

Her g-iin öi!lcye k:.ıdar Fransız hastane- --..!-.------------
inde, (iğledcn 50nra Birinci Beyler so- DR. Saip AJi DÖLBAK 

lrni!ında .. No. 42-~ON: 2310 oolm ı VE KADIN HAS1:!\. Demir Ali KAMÇIOGLU 
Cilt 'c Tenasül hastalıkları \'C 

ELEKTRİK TEDAVİLERİ 
Birinci Beyler Solıa!:tt No. 55 .. &mir 

Elh:ımrn Sincnıası arkasında 5abahtan 
akşamn kadar lıastninnnı kabul eder. 

TE '·· N • 

DOKTOR OPERATÖR 
CEVAT ALPSOY 

ASKERi HASTANESi OPERATÖRÜ 
llastnlnnnı her u'-1 öğleden sonra 

ikinci Beyler sokak 81 numarada ka-

LIKLARI OPERATÖilO 
PROFESÖR LiEPl\IAl\fIN SABIK 

BAŞ ASİSTANI 
Birinci Beyler Numan udc sokak 

No. 2.. TELEFON: 4 ift 
Her gün hasta1:ınnı saat .,.: - ıt 



SAHiFE• rmn~••• "' 1941: 7 TEMMUZ PAZAR -
Amerikaya da kaf ışmak istiyorlar! 

~~~~~~~~~~-ıww.Mıı#-~~~~~~~~~~ 

Almanyaya bir ihtar 
Bir Avrupalı devlete ait olan Ame· 
rikadaki arazinin diğer bir devlete 

Düiı Girit açıklarında bir Fransız 
kruvazörü daha yakıldı 

-~~~~~~~~~-.~---~~~~~~~~~~ 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - Fransız harp gemilerine ulaşmışlardır. 
ta ehemmiyet veremiyeceğimizi zanne- BOTUN DONY A tNGiL TEREYi 
derim. T ASVJP ETTI 

ITALYA ve ALMANYA GAFtL Londra, 6 (ö. R) - D. N. B. Ajan-

ması, Skandinavya. Hollanda, Belçik.., 
nın bitaraflığına riayet olunacağı temi~ 
natı ve diğer nazi taahhüdatı gibi bu eı( 
son vaidin de hiç bir kıymeti yoktu. 

intikaline müsaade edilmiyecek 
~~~~~~~--~- ........... ~---~~~~~~~~--

Va ıngton 6 (A.A} - Almanya hari
ciye nc1.areti tarafından Amerika birle
şik hükümellerine verilen bir notada, 
Monroe kaidesi mucibince Amerika ~
krin müdahale edilmemesinin prensip 
itibariyle ve hukuk'i cepheden anc4k 

Amerika hükümetleri Avrupa işlerine B. Cordel Hull, yaptığı beyanatta, Ame
müdahale etmedikleri takdirde iddia rika birleşik hükümctlerinin şimdilik 
olunabileceği ileri sürülmektedir. Monroc kaidesinin tefsiri meselesini Al-

AMERfKA MOZAKF..REYE manya ile müzakereo etmeı;inde hiç bir 
GtRMtYECEK fayda mevcut olmadığını söylemiştir. 
Vaşington 6 (A.A) - Hariciye nazırı Yalnız Amerika birleşik hükümctle-

rinin bu noktai nazardan olan vaziye
tinde hiç bir gerileme mevcut değildir . 
Yani nısıf kUrresinde Avrupa devletle
rinden birine ait olan arazinin diğer bir 
devlete intikal etmesine Amerika mü
saade etmiyecektir. 

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

1lngilterenin son hareke-i 
ti pek meşrudur i 

--~~~--x•x--~~~-~-

:llU sayede İngiliz donan~ası Akdenlzcle hik..·: 
=m· veti muhalaza etmiş, lngiliz adalarında da= 

tehlike azalmıştır .. 
Loııdra, 6 (Ö. R} - İngiliz hah- tngiliz filosunun dünyanın diğer 

ri mnhfiJlerinde Oran hareketinin es- kııunlanndaki vazifeleri de nazan 
b hı mucibcsi şu suretle izah edil- itibare alınll'sa ana vatan deniz kuv-
mektedir. Dört Avrupa devleti ara- vetleri son derece tehlikeli bir vazi-
smda deniz kuvvetlerinin nisbeti Y.~t~ d1.iitb~Üfbareolurdk u •• t~izedfilos~u ·· ı ·d· aur at ı il' ete ICUIU" en ....,-

ALMANY ANIN KAT't V AZtYETi 
Vaşington 6 (A.A) - cRoyten 
B. Cordel Hull tarafından neşredilen 

bir notaya göre, Almanya Monı'Oe pren
sibini kabul etmemekte ve bu tezin mü
dafaa edilemez bir şey olduğunu bil
dirmektedir. 

ALMANYAYA BtR tHTAR 
Vaşington 6 (A.A) - cRoyter> 
Hariciye nezareti Almanyanın Ame

rikadaki mümessillerinin Amerikanın 
siyaset ve hattı hareketi hakkında ale
nen münakaşalarda bulunmaması icap 
edeceğini Alınan sefaretine bildirmiştir. 

A VLANDI sı, Amiral Darlanın Oran Fransız bahri 
Londra, 6 (AA.) - Yarı resmui kuvvetlerinin hattı hareketlerini tasvip 

kaynaktan tebliğ edilmiştir: ettiğini bildirmiştir. Fakat hatırlardadır 
Büyük ltalyan filosunun dün Çörçilin ki bir Amerikan gazeteC'isİ Amiral Dar

söylediği gibi Oran harekatı esnasında lanın Peten hükümetinin azası olduğu 
yalnız ihtiyatlı bir surette bir tarafa çe- gün gizli ,ifre ile harp gemilerine gön
kilmekle kalmayıp ayni zamanda şimal derdiği bir emri neşretmiştir. O da su
Afrikasında bulunan Fransız gemilerini dur: 
bizzat zapta teşebbüs au.retile lngiliz Bu benim son emrimdir. Bundan son· 
bahriyesinin icraatına mani olmak İçin ra emirlerimden hiç birini hatta benim 
de hiç bir harekette bulunmamış olması tarafımdan imza edilmiş dahi olsa naza
lodranın salahiyetli mahfillerinde ma- rı itibara almayın, zira ben artık serbest 
nidar görülmektedir. değilim. Son emrim şudur: Geminizi 

Buradaki kanaate söre, bunun sebebi teslim etmiyeceksiniz. 
mihver devletlerinin bu tnsiliz hareke- Alman propagandumın ikna etmek 
tinde tamamile gafil avlanmıt olmalan- iatediiinin aksine olarak bütün dünya 
dll'. Buaiin Berlinde mevcut hiddet ve pzeteleri tngiliz biikümetinin tedbirini 
tehevvür bunu gösterdiği gibi ttalyan tasvip etmitlerdir. Hatta Kanaclada 
babriyeainin pek mahdut bir bale gelen Fl'llm1ZC8 çıkan gazeteler bile fÖyle yaz
ve hükümetinin emrile en miiflcül bir mlflardll': Alman tedbir yapdmaın lazım 
vaziyete sokulmut olan Fransaz filosu olan hareket olduğu gibi serian ve iyi 
kartwnda hali korlcu göstennesi de bu- surette ba§anlmJftır. 
na delildir. TA YMISIN NEŞRIYA Ti 

BtR FRANSIZ TEBUCt Taymis bu hususta şu mütaleayı yü-
Londra, 6 (ö. R) - Fransız bahriye rütüyor: Almanyanın Fransız harp ge

nezaretinin Vişiden verdiği resmi bir milerini, harp için kullanmıyacağı hak
tebliğde, şu satırlar vardır: kında verdiği ıöz, bir askerin diğer bir 

Oranda İngiliz ve Fransız filoları ara- askere taahhüdü olmasına rağmen Bri
sında cereyan eden harbe dair gelen ma- tanya hükümetinin Alman vadine em
liımata göre, filomuzdan Bretagne infi· niyet etmemesi Berlinde teeSl!Ür uyandır
lnk etmiş, Dunkergue, Provance ve Mo- mıştır. 

FRANSIZ HARJCIYE NAZIRININ 
BEY ANA Ti ve INGtLtZLER 

Londra, 6 (A. A.) - cRöyter> 
Bordeaux hükümeti hariciye nazıı. 

13. Baudoin tarafından, muhasamatın 
bidayetindenberi eski müttefikimizle 
olan münasebetlerimiz, ünvanı altında 
yapılan beyanat hakkında Londra istih· 
barat nezareti şunları bildirmektedir: 

B. Baudoin tarafından matbuata ya• 
pılan beyanat hayretle karşılanmıştır. 
Bordeaux hükümeti müttefiki İngiltere• 
ye karşı olan kafi taahhüdün hilafına 
olarak Almanya ve ltalyaya teslim ol• 
duğu zamandan itibaren bu iki devletin 
tabii haline gelmi,tir. Şimdi Baudoin ta
rafından veyahut hükümetinin diğer 
herhangi bir azası tarafından yapılan 
herhangi bir beyanatın muteber olup ol· 
rnadığını anlamak fevkalade zorlaşmak• 
tadır. Fakat bu şerefsiz beyanatın kendi· 
si tarafından yapıldığı farzedilse dahi 
bunun ancak Bordeaux hükümetinin Al
man ve ltalyan efendileri tarafından 
muvafakat edildikten sonra neşredilmi§ 
olduğunu hatırlamak lazımdır. 

MARTINiKTEKt FRANSIZ 
GEMILERt 

,oy e ı ı: l L_ lercl b• • bud Bu L---

B . 15 F 7 I 6 ıca 1euep en ın ur. man:-
rıtanya • ransa , 1 !a ya , ket neticesinde lnailtere kendiaile ba-

Almanya -4. demek oluyor kı dün- aunlan araamda tekrar 10 _ 22 nisbe-
yanm en ziyade dikkate pyan gemi- ini iade etmİftİr. Yapmak iatiyen bir 
lerini de ihtiva eden Franaız filosu millet bafka suretle hareket edebilir 
Alrn:ın ve lta.lyanlann eline diifmiif miydi ve Avrupa lotuamn Alman hi-
olsaydı insilterenin bu iki hasmı Ak- kimiyeti altında kalmuma müsaade 

gador batmı§tır. Fakat Polonyaya tecavüz edilmiyece-
Diğer gemiler hareket ederek kendi- ği hakkındaki vaidler, ihtilafların sulh 

!erile mülaki olmak üzere yola çıkan tarikile halli için yapılan Münih anlaş-

Londra, 6 (Ö. R) - Vaşingtondan 
gelen bir habere göre Martinik limanın• 
da Jandark Fransız zırhlısı ile Bearn 
tayyare gemisi ve bir kaç denizaltı ge• 
misi ve hafif gemiler bulunmaktadır. 

Bu kararın sebebi, Almanyamn yeni 
Orlean ha§ konsolosuna atfedilen beya
nattır. Baş konsolos bu beyanatında Al
manyanın Amerika tarafından düşman
larına yapılan yardımı unutmıyacağını " 
bildirmiştir. Kaçabilen Fransız zırhlıları niçin 

silahtan tecrit edilmiyor? 
deniu hakim olacaklardı. edebilir miydi? 

Hariciye nezareti bu hadisenin şimdi 
kapanmış olduğunu ilave eylemi§tir . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SABAHA KARŞJ 
•••••••••••••• 

Kazablanka ve Kıbrıs önlerinde 
şiddetli bir deniz harbı oluyor 

~--~~~--~~~---.Mıı---~~~~~~~~----

Moskova, 6 (0.R) - Kazablanka açıklarında ve Kıbrıs önünde inglHz 
ve l'l'ansız lllol81'1 arasında müthiş harplar olmaktadır. 

Roma, 6 (0.R) - Kazablanka önünde İngiliz ve Fransız donanmaları 
arasında müthiş muharebeler vuku buldutu gelen haberlerle teeyyüt 
etmekteclil'. İngilizlerin Hud ve Rizoluşon büyük harp gemileri Kazab· 
lankaya dop-u gitmektedirler. 

Lonclra, 6 (0.R) ··Karaya oturan Dankerk gemisine karşı tayyarele· 
rlmiz bugün hücumlar yaparak 6 torpil isabet ettil'ınişlercllr .. 

Ba hücumdan maksat geminin Almanlal'lll eline geçmemesidir .. 
Fransızlar Dankerk gem.isinin artık harp edecek vaziyette olmadığı· 

na ve miil'ettebat tarafından terkedlldiğini bildirmektedir •• 
Hoq Kong, 6 (Ö.R) .. Buradaki dört Fransız gemisi inglllzler tara· 

landan zaptecUlmlştil'. 

Fransız filosunun bakıyesi 
nerede bulunuyor? 

~~~~~~~~~---..... --~--~~--~~~~--
isken deri yedeki Fransız filosu henüz bir karar veremedi -..... --~--~--~~~~--~ 

Moskova, 6 (Ö.R) - Assosyete Pres ajansına göre Fran· verilen haberlere ıöre Strazburı harp ıemisinden maada 6 
saz filosunun üçte biri İngiliz limanlannda, üçte biri Oranda, bin tonluk iki kruvazör, 3 torpido muhribi ve altı tahtelba
altıda biri Kazablankada ve altıda biri de İskenderiyede hir Tulona muvasalat etme!'e muvaffak olmuşlardır. 
bulunmaktadır. Romanın Fransı7. gazetelerine atfen verdiği habere göre 

Orandaki Fransı-ı filosu tamamen imha edilmiş gibidir. de Oran vak'asından sonra bir ~k Fransız harp gemileri 
isKENllERiVEllEKt FİLONUN VAZİYETİ Tulon limanına muvasalat etmiştir. Kumandan Peltiye ami-
Londra, R (Ö.R) - İskenderiyedeki Fran512 filosunun va- ral gemisi bunların arasındadır ve torpillenmemiş imiş .• 

ziyeti hakkında buraya gelen haberlere göre ngiliz filosu
nun amiralı. Fram.n filosu amiralına biraz daha müddet ver
miştir. Frımsız bahriye zabitleri miitemadiyen konferanslar 
akdetmektetfir. 

BATAN TRANSATLANTİK 
M<>Skovn, 6 (Ö.R) - Romadan verilen habere göre Fran

sızların $::ımplen transatlantik vapurunun batması İngilizle
rin eseridir. Buna sebep olarak lngiliz?erin Laroşel limanı
nın önUne I1abersiz olarak mayn dökmeleri gösterilmektedir. 

KACAN F'RANSIZ GEMİLERİ 
Cenevre. 6 (Ö.R) - Lepim Dofinuva razetesi tarafmdan 

Hollandada ln
giliz casuslan 

varmış 
Berlin, 6 ( Ö. R) - Berlinde neşredi

len bir re.mi tebliğe göre Hollandaya 
İngiliz tayyare hücumlarının Hollanda 
zabıtası ve halkı tarafından verilen ma
lUnıat üzerine ) apıldığı teshit edilmiştir. 
Askeri hedefler hakkındaki malUmatın 
1ngilizlere bildirilmesi. Hollandalılar 
arasında b z.ı casusların bulunduğuna 

Antil adalarında da de
harbı bekleniyor • 

nız 
~~--~~~~~--·x•x---~~~~~~~ 

Nevyork 6 (Ö.R) - Amerika hariciye nazırı Hull. Fransız Antillerinin 1n
gili:zler tarafından nbloka altına alınması meselesi hakkında ademi malfımat 
beyan etmiştir. 
Vaşington 6 (ÖR} - İngılizler harp gemilerine verdikleri emirde Antillerc 

uğramamalarını bildirmişlerdir. Antillerde gelecek günler içinde mühim bir 
deniz harbı olması ihtimal da-hilindedir. 

ıüphe bırakm::ımnkındır. Alman hükü- 3 5 •ı 1 • 1 •ı• •ı • 
alacagını ve yakalanan casusların ıdam • .... 
meti ~u hususta ı&zım gelen tedb.irleri J , mı yon ngı- ngı iZ gemı en 
edileceğini bildirmistir. • • liz askeri silih f indiçinı·ye 

Orta Amerıkadn~• 1 

üsler ve Amerikan altında gitmiyor 
harp ta V V,..'r ... ~erı Londra 6 (ö.R) •-İngiltere hüküme-- Hong Kong ~!n) - lngiliz maka-

Moskov1 ü (1.J.R) - Nevyork Herald ti 1909 sınıfından 300 bin askeri yeniden matı, İngiliz gemilerine verdiği bir emir
Trıı.. ın gazetesi~e göre orta Amerika- silih altına çağırmış~r. Ay sonuna ka- de §imdilik Hindi Çiniye gitmemelerini 
d~ki haya Usler\ni kullanabilmek için ı dar tngilterede 3,5 milyon asker silAh istemiştir. Maksat Hindi Çiniyi lngilte
Birl " Amedka ve alAkadar devletler altında bulpnmuş oı,caktır. Eylülde bu reye ka!'§1 kat't bir Y:\Z·vet almata mec-
.,.....-....qwa.._.-.:..-ı- ...JrdM-lele-d•e .llrM .. lıı.M •U.anLAabrak.br.;. •a-lıı+ho 

.ww··~- v 

-· Maksat bunları lngiltereye karız kullanmaktır .. "Kazablanka,, ela 
Franaızlar iki lngiliz torpitosuna otef etmiıler 

Lond'"..l, 6 (A.A) - Royter ajansı bildiriyor : lerini kendi gayf>si için istimal etmiyeceği hakkındaki vl-
Visba-lc.adcm ~elen ve Oran hadisesi dolayısiyle Al- dinden ıendi kendini ibra etmiş bulunuyor. 

manların mütareke şartları hilafına olarak Fransız do- $ÜPHELl ITALYAN HABERLERi 
narunasının silahtan tecridinden muvakkaten sarfı nazar Rom2, 6 (Ö.R) - Kaydı ihtiyatla telikkisi lazım olan 
edilmesini muvakkaten kabul ettiklerini bildiren haberi ltalvan haberlerine göre Kazablanka sahil bataryaları iki 
matbuat büyük biı alaka ile ka!'Şı]amıştır. İngiliz torpidosu üzerine ateş etmişlerdir. 

Devli Te]gr3f ~azctesi şöyle yazmaktadır : Yine hu habcrlt.>re nazaran Oran vak'asından sonra Ce-
Petenin açık denizde bulunan Fransız harp gemilerine belüttarıh.a gelen İngiliz gemileri muharebe izlerini taşı-

İngiliz ticaret -gemilerini müsadere etme emrinden sonra makta imiş. Hud süper dretnotu ile Rizolu.şon dretnotu 

1 gelen bu haberle Fransa Almanyadan elinde kalmış olan bir tayynrcı gemiı,i ve ~ekiz torpido muhribi bunların ara
ciizütam1arı İngiltereye karşı istimal etmek müsaadesini sında bu•unuyormuş .. Ölü ve yaralılnnn yekunu bini tc-

nlmışubulu.,uyc)I'. Bu suretle Alma!Wi da bu h!g"g g,emi- •cilailvmüizllcli•tıiıımıiıı<'iıııklitııiıı<.'!lliöırf'Jıişıii· .•. ••••••••••••••llllllll 
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F ransada M. Meclisi bugün toplanıyor 
--~~~~~~--~~~.~----~~~~~~~~--

- BASTARAFI J lNCt SAHiFEDE -
ayrı toplanacaklar ve sonra milli meclis 
halinde miişterck bir içtima akdedecek
lerdir. 

** Londra 6 (ö.R) - Fransanın İngilte-
re ile diplomatik münasebetlerini kes
mesi münasebetiyle lngiliz siyasi mah
fillerinde şu noktalar kaydediliyor: 
Fransadaki mesul adamlar şimdi bu 
memleketi Bertin ve Romanın tabiiyeti 
altında tutmaktadır. Fransada hiç bir 
hürriyet kalmamıştır. Bazı Fransız me
busları ilk defa olarak Laval' a karşı 
Fransada hürriyet rejminin iadesi için 
prensip itira:zlarında bulunmuşlardır. 
Lava! bu itirazların nazarı itibara ahna
mıyacağını sarih olarak bildirmiştir. 
LONDRA GAZETELERt NE DtYOR? 

Londra 6 (Ö.R) -Royter ajansı Fran
sa ile İngiltere arasında siyasi münase
batın katedilmesi keyfiyeti matbuatın 
büyük hayretini mucip olmamıştır. 

Times gazetesinin siyasi muharriri, 
mezkur kat'ı münasebat haberinin dün 
sabah erkenden henüz Vişiden malumat 
alınmadan evvel Alman ajansı tarafın
dan verilmiş bulunduğunu kaydediyor. 
Kat'ı münasebat beyanatı Vişiden dün 
akşam geç vakıt gelmiştir. 

Times gazetesinin muharriri vaziyeti 
şöyle hülasa ediyor: 

Hitler şimdi kendi donanmasını tak
viye edecek kuvvetlerden mahrum kal
dı. Keyfiyetin böyle olması da nazi mat
buatının İngilizler tarafından Fransız 
donanmasına karşı yapılan hareketi ten
kit etmekte gösterdikleri şiddet ve hid
detle sabittir. Daha had bir sesle Mus
solininin matbuatı efendisinin aksi sada-

lığını yapıyor. Hislerlik bir haleti ru-ı Meıhur Amerikan muharriri Cona
hiye tebarüz ettiren ve bu kelime yığın- ving radyoda söylediği nutukta demit
ları Çarşamba günkü hadisatın düşma- tir ki: 
na bilvasıta vurmuş olduğu darbenin 1 Bu karar ne Fransız milletinin, ne ka
stratejik ehemmiyetini ispat etmeğe ka- 'binenin, ne de Fransız parlamentosunun 
fidir. Her iki diktatör kendi icraat saha- kararı değildir. Ancak küçük bir grubu, 
larında kuklalarJ olan Mareşal Petene bazı kimseleri temail eden F ranaanın ka
Jngiltere ile siyasi münasebatı katetme- rarıdır. Eğer Fransada demokrasi hala 
si için talimat vermekten ha§ka bir şey mevcut olsaydı Fransız hükümeti Fran
yapamazlardı. Bu hAdiseyi beklemek aadaki askeri teslimiyete rağmen müs
esasen lazım idi. Bunun yapacağı tesir, temlekelerinde harbe devam ederdi. 
hürriyetleri için mücadele eden Franı;ız- Nevyork Herald T ribun ve Nevyork 
larla istiyerek veya istemiyerek memlc- Deyli Niyüz gibi gazeteler de ayni mü-
ketlerini istila edenlere boyun eğmiş taleadadır. . 
Fransızlar arasında daha bariz bir hu- Nevyork Herald T rıbun bu meselede 
dut çizmekten ibaret bulunacaktır. Amerika ve lngilterenin menfeatlerinin 

Deyli Telgraf gazetesi şu mütalaatı ayni olduğ~nu ya.zıyor ve Oran hadisesi 
yürütüyor : Büyük kısmı İngilizleıin hak~ında dıyo.r kı: .. 
eline geçen Fransız donanması Alman- Eger Amenka ıefirı buna karar ver
ların kazandığı her şeyden daha kıymet- miş olan lngiliz kabinesinin içtimaında 
lidir. Almanlar mütareke şartlanıu ih- hazır bulunabilmi, olsaydı memleketinin 
lal ederek Fransız harp gemilerini, iş- menafi.ini b?z.madan .b~ka sur~tle hare
lerine gelir gelmez, İngiltereye karşı ket edılmeaını o da ıstıyemezdı. Fransız 
istimal etmekten çekinmiyeceklerdi. filosunun iki diktatörün eline gcçmetıine 
Sonra da bu kadar kıymetli bir silahı hiç bir suretle müsaade edilemezdi. Hu
Alınan şerefinin muhafazasına bıraktığı- kulti bakımdan yürütülebilecek tek hü
ml7.dan dolayı aıxiallığırnızla alay ede- küm şudur: İngilizler ne yapmak lazım· 
ceklerdi. AJmanların sukutu hayali fer- sa onu yapmıılardır. 
yatları kadar büyüktür. Londra, 6 ( ö. R) - Bordo hüküme-

AMERIKAN GAZETELERtNtN tinin İngiltere ile diplomatik münasebet-
NEŞRtY ATI lerini kesmek kararı hariciye nazın B. 

Londra, 6 (ö. R) - Fransanın in- Boduvanın matbuata yaptığı beyanatla 
giltere ile diplomasi münasebetlerini kes- ayni zamana tesadüf etmiştir. Bu beya
mesi Amerikan gazetelerince şu suretle natta mumaileyh Fransanın harbe Bri
tefsir ediliyor: tanya peşinde sürüklenerek girdiğini, 

Nevyork Taymis gazetesi diyor ki: Fransız siyasetinin menfeatlerinin Britan
Bu, serbest bir milletin değil bir kukla ya tahakkümü altında olduğunu, fakat 
hükümetin kararıdır. buna mukabil lngilterenin Fransaya ka· 

Nevyok Taymis gazetesine göre Fran· li bir askeri yardımda bulunmadığını. 
sa kendi kendisine zarar ika eden büyük Fransanın felaket ve mağlubiyetinden 
bir millet manzarasını arzetmektedir. mes ul olduğunu söylemiştir. 

lngiliz tayyareleri dün Trablusu, Si
cilyayı ve Norveçi bonıbaladı 

Londra 6 (Ö.R) - İngiliz tayyareleri Libyadaki Tob
ruk Jinıan•nda bulunan İtalyan harp gemilerine karşı çok 
şiddetli hır hücumda bulunmuşlardır. 

Bundan başka Sicilyanın Katanya limanına karsı da 
bir hüctı'll yapılarak bahri depolara bir ~k isabetler te
min edılr.ı.s ve yangınlar çıkarılmıştır. 
NORVEÇfE YAPILAN ırtİCUM 

Londra, 6 (Ö.R) - İngiliz tayyareleri Norveçte Sta
vangerdc bir Alman erzak vapurunu batırmışlardır. İki 
tayyare i.islerine dönmemişlerdir. 

Londra. 6 (Ö.R) - İngiliz bava mareşah sir Fillp Hu-

Aldıi"ımız hal>l'rlere ~öre tayyarelerimizin Alman~a 
üzerine yııptığı hücumlar derin tesirler husule getirmiş 
,.e Fransada bulunan Alman kuvvetlerinin Almanya ile 
münakalôtnu son derece ıüçleştinniştir. Zira Belçika ve 
şimali Fransadaki demiryollannm tahribinden dolayı 
bunları kullanmak imkansız olmuştuı. Doğrudan doğru
ya Alman."it içinde de karışıklıklar başlamıştır. 

T.ıyyaı<>İerimiz son yedi hafta zarfında 49 gecenin otuz 
altısı zarfında Almanya üzerinde uçtukları gibi bir ~k 
gündüz ucuşu da yapmışlardır. Halbuki ayni müddet zar
fında Almaiıhir U ~ece İngilten üzerinde uçm\IŞJ&r ve ._ ...... ~~-v 


