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Ciinü ~ecmis nüshalar (25) kuruştur .. 

1 T E L E F O • ' : 2697 ---·----· İl:ın ' ınd r ca1 ından g::ızeteıniz mesuliyct kabul etmez 

ransız 

• Yunanistan - Almanya 
iktısadi anlaşması 

BiiKr<>~s. 7 (Ö.R) - Yurıani ... tanla Almanya 
:\Tas~da bir ıktısadi anlaşma yapılmıştır.. Bu 
~nlac;mayc. ~öre markın kıymeti 46 draluni ola
rnk 1,• bit edilmiştir. 

·------' Cfünhttriyetin ve Ciim1rnriyet eserinin bekçüri, sabahları rıkar siya.~ı gazetedir YENt ASIR matbansında bnsılıruştll' 

Filosunu Kullanacakları 

\ 

Fransa ·Demokrasiye veda ediyor 
-*-

Parlamento sistemi ve 
fı k·alar l&ğvedilecek 

Yeni rejimi 
cekler 

----~-----~-*_.,....,_ _______________ _ 
kabııl etmiyenler tehof şüt kamplarına gönderile. 
Fransız Milli Meclisi 

~i:tl. 1 fö.R) ~ l1 ~· B, aj<\_n.sı bildi· 

Çarşamba ya toplanıvo·-

.r1 ~r. 
iı l:tavasuı hl~ı .ı:la\\ırnnt 1 ~or-e :'F-rhtı- · 

sa. Fr::ın~ı..:'::ırın h ~tmdn büyük aksü
'amdler wıpac. k oJan bı.iyiil. bir ihtila
lın bnşlannıcında bulunuyo ·. Başvekil 

Fransız donanmasına indirdiği darbeden sonra Alınan ve italyanlan da kat'i mağlubiyete uğrntacağı kuvetle um• lan muavini Lava!, l<\:msanın yeni siyasi 

1 
t!. 
~ 

Jngiliz filosundan üç büyük parça ve içtimai h::ıvatını hazırlıyacak ihtilal-

i cı mahiyette pek hiiyük bir teşebbiisii 

8 art k ıı~.ıo-ıı vuru do üz;~~~n~~1'~;:t~i·stcmiilgaedil:nektedir. 
-~ Y ~ Biitün si ·asi partiler dağıtılmaktadır. 

--------------• Ba \'ekil mnrc al Pcfcnc ~eni bir kn-

F nun~ı esasi hazırlmmı ı salfılıil eti 'eril-

', ransız filosundan ve tay ya relerin- mi~ti;~tiıı 11arlamcııfo aza. ... bu ~·eni re-
jimi kabule davet olunmuslnrdır .. Yeni 

d k l l l k k ll 
rejimi kahul ctnıi.' enler tc,•kif edilerek 'en a anı ngı· tereye arşı u . anı- fahas~iit kampların~ SC\'kedilcceklcrdir. 

Bu bir ihtilaldir ve yolu üzerindeki 
manileri insaf.sızca tZecektir. 

lacak, mütar~k'!_~~ yolda tadil edildi 
1 

M·~:~~.:·!·::.~,~·: .";:~~:~~:. 
{ (Y. ·~ 'I'arıhe karışaca{jı anlaşılan Frmısı;; pcırla11umtosıı içtimalarnı<Um birinde> lngilte,.r~ninsızelidne geçen l:ısmı hariç_1oıara7ıı.!":!a,!' vey~ hasa

1
rad uğrıyan ., ,,,1 

.-.. onanmas: 11arım mı yar urH ırası Hıymet n e .•. _ ~ Hitler .. Ciano dün Berlinde konustular --------x4 x·---- , • .. 
rıy~:~n

7

o:n:e:k :af-h :::·g::i ~:::;~:;~:;;;k·:ı:ı:v;:~::~ ·ıl lViıhvercııer llsuınu nazır· 
Fransız hükümetine on beş milyon donanması erkanına ve mürettebah- ı k d ı 
isterline (10 milyon Türk lirasına) na itimat edecektir. ·, ar en a a etten 

Fransada --·--
Demolıratilı filıirler 
öldürülebilir mi? Bunu 
ltiç zannetmiyoruz ... -·HAKKIOCAKOGLU 

malolmuştu. Batan ve hasara uğrı- Mevcut Fransız donanması ve ha-
yan Fransız donanması yüz milyon va kuvvetleri İtalya ve Almanya ile ı ki 
iılerlin (yarım milyar Türk lirası) birlikte hareket edecektir. Şimdi bu ayrı mıyaca armış 
kıymetindedir. lngilterenin eline ge- kuvvetler İngiliz imparatorluğuna .. 

J<'ransa cok acı bir mağlfıbiycte uğra- çen gemilerin kıymeti bu yekunun karşı kullanılacaktır. 
m1stır. Zaman nman milletler i('.in ga- ha::icindedir. FRANSIZLAR HADlSEYl 
lip ııtelmek, mağlup olmak mukadder TRANSIZ DONANMASI YANLIŞ GÖSTERMECE 
olan bir nziyettir. llar11 talii hazan na- 1NG1LTEREYE KARŞI ÇALIŞIYORLAR 
mağlup sayılahilcıı milletleri de )'ere Roma 7 (ö.R) - Havas ajansı Vi~i- Londra 7 (ö.R) - Fransız i.,,.~hbarat 
ıtHebilir. den bildiriyor: ıniidiirü Kopo radyoda İngiltere aleyht-

Pakat milletler hu sukuttan ancak t•alya, mütareke şeraitinin Fransız de beyanatta bulunınakiadır. Halbu i 
benliklerini, mane\İ 'arlıklarmı ),prat- dor.anınasına ve hava kuvvetlerine ta- teknik bakımdan, Ingiltere hala Fransa
mamak. muhafaza c~·ll'ınckle tekrar kal- aıı · k eden kısmında tadilat yapılmasını nın mi.ittefikidir. Çi.inki.i Fransa lngil-
•mabilirler. Frrnsaya teklif etmiş vebu kabul edil- tereden ayrı olarak sulh akdetınenı0ği 

Maalesef 1''ransanm talisizliği yalnız _ SONU 4 ONCO SAHiFEDE -
askeri sahada tecelli cylemis değildir .. m_iş_t_ir_. ______________________________ --------------------------------

-------x .. x---------
Roma 7 (ö.R) - Kont Ciano bu sa- zanmı lardır. Sulhun e$1\slarını Musso• 

hah Berline varmış ve karşılanmıştır. lini ve Hitler hııznlayacaktır. 
Sekiz hafta cephede kaldıktan sonra Mihver devletleri !lulhun esaslarını çl
dün Berline varan B. l litler Kont Cia- zerlerken beynelmilel adalet düsturla
noyu kabul eylemi~tir. rındıın ayrılmamak c} > kararındadır• 

Almanya hariciye nazırı Kont Ribben- ]ar. 
trop, ltalyanın Berlin ~~firi B. Alfiyeri, Kont Ciano Bcrlin hüki.imetinin da· 
Almanyamn Roma sefırı Baron Maken- 1. . . il B 

.. 1. k h b l l d veti üzerine ve Musso ınının emr e er• zen mu a atta azır u unmuş ar ır. . 
Birbirine çelik pakt ile bağlanan ltal- line gitmi tir. Bir kaç giin Berlınde ka· 

ya (}) ve Almanya eşsiz bir zafer ka- lacaktır. 
Koskoca bir iınprıratorluk höyle kırk b ı • 
t~a~~~d~a(~~~~;~:·,·e8:~hc~i:!i~ .. t:a~~: Fransa lngiltere ile münase et erinı ıngitıere sade müd'!!"aayı düşünmiyor 
Jazım gelir. .... ... 

:;:~:!~~~~'.·~~·::~~~~~~2:!i kesmekte ısrar ederse Amerika da Almanyaya taarruz edi-
ramı lardır. 

~:,;~~~~~:.::;3~~f.~t:~.:~;; Fransa ile münasebetini kesecek yor ve edecekitr 
}'ransay:ı silahlarını te lime mecbur kıl-

ını tır. --· -- x~x 
Ru hu usta bizim daha bilınedij!imiz Vi~i 7 (ö.R) - İngiltere ile Fransa J •ı• d J t J •ı• aJ ff • tı• 

hir (ok sebepler de bulunabilir ... Asıl ara!olında diplomatik münasebetlerin in- ngı iZ a a arına aarruz ngı iZ mareş 1 "muza enye 
hiikmii \'ererek olan tarihtir. kıtaa uğradığına artık kat'i nazarile ha- ----------x_.x 

Lakin buı-\indcn hi1:~m bildi~imiz ba- kılıyor. Bununla beraber bu sahada elde edecegıv • z" diyor 
21 hakikatler \'ardır kı o da Fram.anın Londra hükümetinin vaziyetinde henüz u t h • ı • 
nıiitarckc talebindt• hnlunur~~n bütün hiç bir değişiklik yoktur. Londrdald yu UCU ve ze ır } gaz
'-uka,·emet membalarını henuz kaybet- Franııız sefareti de bu hususta henüz hiç 
tnis huhınmaınası idi. . malumat almamıştır. Talimatın gec;ik-

Screflerini dii iineıı mıllctler harp sa- . 1 k htemeldir ı k il ki 
lıalarında son neferlerin~. kadar dö\'fü~- mı~~t:as~~:m:t~ nezdind;ki Amerika ar u anaca armış 
hleyi de namus ~orcu bı~ırle~.. . .. sefiri Mr. Bul it Fransız hariciye nazırı-

Tarihte ııcticesız olacagı bılıne bıune . 1 ··dd t ·· ·· u·· ~tu"r ·· d k" b nı zıyaret e uzun mu e goruşm ~ . 
l'apılmı. öyle mudafaalar var ır ı u- H b 1 d v •• M' t Bulı't · • • f ·· ~ · a er a ın ı~ına gore ıs er , 
~ün de millctlt•r ıt•ın sere orııegı te~- F h . . i ·ıte e Fran 
kil evlemektcdir. Halbuki Fransa neti- ·rand~ızl arı~ıkye ".?zınnba tlng~ . r : kıta: 

· · · ı . h. k.ld b' k sa ıp omalı munase e ennın ın c:eyc miıcssır olacah ır sc ı e ır ('.O k 1 h b l d b h' l 
··d f· l . b'l' d' 'ta1·1•110 tıattın- hakkında çı arı an a er er en a ıs e mu a aa ar sapa ı ır ı. ·• • h . · b · h k d"" 

.1-k· k , ti · ·t"..,n• cdilcnıi"·ecek bir ıza at ıstemıs ve u ıza at en ısıne 
U<.1 ı un c er ıs •~ .. ar .ı •1 · · 
~ekiına hali_i! olm ordu. l\hıhasara edil- verı mıştır. • ? • . 

mi olsalar dahi a~ larcn Alman ordusu- - SONU ~ mcı SAYFADA -
nu mc ~ııl edcbil~t ek mc\'kidc bulunu- ....... •• 11 .......... •• ••• •• ••• ...... ••• •• 

vorlardı. !Uodcrn ilalılnr '\.'e istihkfun- p • " k k 
)ar kale Jırırplerini dc\•am ettirerek kud- " arıs so a -
rette idiler. 

Alplcrde hir milyonu a!jan l'ransız or- larında bir 
dusu hcniiz silfıhlnrmı kullanmak fırsa-
tını bile ele ı?cçircıncmi taze kuv\'ct- çarpı~ma oldu 
)erden miih·,.ckkildi _ ~ 

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

İngilizler de buna hemen mukabele edecekler •.• 
Dün beklenilen Alman taarruzu başlamadı 

Piyango dün 
çekildi, kazanan 

numaralar 

Londra, 7 (Ö.R) - İngiltcreye vaki 
olacak büyük Alman taarruzu hakkın
da diin g~ce Bcrlinden ~ıkarak Stok
holm )·oluyle Londraya gelen haberler 
halkı telfısa diişiimıemi~tir. Bu habere 
göre cuma sabahı lıeklenınis olan Al
ınan taarruzu ]0 tPmınuz car::;aınba gü
nü değil, 7 temmuz pazar sabahı yapıla
caktı. 

--ic-- Bu hususta alıntın mütcnuniın haber 

ık d b • b•ı t ok de ŞU idi : Art on a ır 1 e y Alman taarruzu havadan 1200 Alman 
--· -- keşif ve bombardıman tayyaresi tara-Fransıı. donanması henüz harbe ~ir

ıncmi::; bir haldt• bııtumı)'ordu. l\füstem
lelı.elerde toplanan a kerler, yapılan ha- • 
urhklarda hiiyiik bir )·ekfına baliğ olu

Ankara, 7 (Hususi) - Milli piyango fından yapılacak ve denizden Alınan 
Fransız münevverleri: ikinci tertip biletlerinin üçüncü cekilişi harp gemileri sahiITcı i <l<;,·meğe çalıştık-

k · ~ ec1·ı· • bugün saat 17 de Hl mayıs stadında bin- tan sonra "ayısız mıkliyat gemileri muh-

vordu .. 
Geride bu kadrır j!cnis ıncnabic 'e 

Jıpranmanıış kU\ utlere sahip olan 
Fran!ianın simal ordular:nın bozguna 
u(ramasiylc hcım_n. sil~hları ~~sliı.ne 
•osması ddden tarıhın dık.katle uzerm
<tc duracaiı bir mesele teskil edecektir. 
?;unu askeri h:ılrımdan mütalaadan zi-

' H NU Z iNCi SAllİFEUE -

tev b; 1 ıyor... E lerce kişi huzurunda yapılmıştır. telif noktalara askel' ihrac edecekti. Bu-
Londra. 7 (Ö.R) - Paris sokakla- Piyan~onun ke~idesine başlanırken nu Alman tayyarelt1rinin bütün Britan-

rıncla halkla Alman askeri kuvvetleri Milli pivango idausinin bir spikeri bun- ya adasını bomba cıteşine tutmaları ta
arasında hiı- çaq,:şına vuku bulduğu din sonraki kc.siddPrin İstanbulda • ve kip edecekti. 
haber \'eriliyor. Alman ac;kerleri İzmirde •apılacağın• yeni tertipte onda l Yine gell'l1 haberlere ~ört> Alınanlar 
Fransız hayrağıııa hakaret ettikleri bir biJet esasının t~rkedilerek tam bilet bu taarruz <:ina~ında uyutucu gaz boın-
icin halktan baı:ı kimseler bir Alman I' ı b b l t satılacağmı bildirmi~tir. .~azanan nu- baları ile iı:tia .ve yangın om a arı a a-
askcrini fena halde dövmUşlerdir. maralar şunlardır . rak halkı tt>ahıse calışacaklardı. 

• - SONU 3 ÜNCtl SAHİFEDE -
........................................... - SONU 2 inci SAYFADA - - SONU 2 inci SAYFADA -

----------·x~x 

L d . (Ö R) _ Bu ayın sonu- İngiliz hava ınaresalı demiştir ki: 
on ı · l"J · ı · · ··k" tl • il k" • c- Müstev ı erın ge mesını su une e 

na kadar İngılterede 4 m yon . ıtı beklemeı~eliyiz. Ona hiicum etmek la-
ıilah altına çağırılmı' olacaktır. Şım- zımdır. Hava ve deniz kuvvetlerimiz 
di davet edilmi§ olan 1909 sınıfı 300 mevcut teşebbüs üstiinlüklerini muhafa
bin asker verecektir. Siyasi ıahsiyet- za etmeli ve bir kat daha arttır~~lıdı~. 
1 l giliz hazırlığının yalnız tedafüi Snhilleriınize çıkarılmasına teşebbu.s e~ı-
elmr nd • b .. ttir' · 1 lecek düşman kuvvetleri derha1 denıze 

0 a ıgını te aruz e ıyor ar. d"'k"J ı·d' 
k o u me ı ır. 

lngiltere dü§mana taarruz etme - Havadan gelecek her kuvvetin de der-
tedir ve taarruza C:evam etmesi la- hal isi bitirilmelidir. 
zımdır. - •SONU 3 ÜNCÜ SJ\IIİFEDE -

Suriye milliyetperveri 
doktor Abdürrahman 
Şehbender öldürüldü 

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

Londrn. 7 (Ö,R) - Suriyenin ileri millivetpcrverlerindc~1 ~o~tor ~~urrah: 
ınan Senhbcnderin muayenehanesinde öldürüldüğü öğrenilınıstır. Huvıyetlerı 
henüz. bilinmiyen i.ic şahıs güya muayene edilmek üzere do~to:.un .. muay.ene
haneı;i'n~ nitmişlef VI! birisi muayene edildi)!i sırada doktoıu . oldurmuşlerdır. 

Doktor .. Şehbendeı harbin bidayetinde müttefiklerin gaycsıne kuvve~le taraf· 
tarlık göstcrıni ti. Cinayetin sebebi henüz bilinmemekle beraber halı hazır~a 
Suriyede şüphe ve oui tefehhüm uyandırmanın Almanya :ve İtalyanm ıpenafil
De yanvacağı Londrada tebarüz ettiri1mekt<'dir. 



&LE 

11" erglz ................................... . 
.............................. Kokulu Kız l 

~•z as 1' 

Milli Roman: 29 YAZAN: Adnan Bilget 
cf"ilr.ret .. Bana olmıyacak ~kilde ha

karet ettin. Beni•aözkrinle o-kadar kö
ıii bir intap mevkiine koydun ki. bt"n bi
Jı- kendimden ciddi surette ~rcnmiyc 
ha~ladım. Bu gidişle sana her gün biraz 
daha liyik elrnadı~mu anlamakta gt'· 
cikmiyorum. Öyle tahmin ederim ki. hi
distlt nasJ inkitaf ederse etsin, bir daha 
t"r.inlc iyi olıruya çalıtmıyacağım. Ht'· 

le seni sevmemelt \'e hatta nefretini kil· 
unmak ic;io elimden gelen hcr~yi yap•· 
cağım. Ta ki, cemiyetin uzattı~ı kayıt· 
lardan sıynlmış olmak için> 

Ru cümleleri yazdığım gün u anda 
avdet edt'bilmiş olsan. herhalde seni da
ha iyi idare etmiye çalısacağım Miikrl"
nıin. Seni kat"iyyen rlahil iyi idare ede
cek ve böyle mina!lt:ı: hadiselere yer "er-
miyeceğim. 

* - Uevefendı, sızin epeyce basınızı 
ağrıttım .. Başımdan geçen maceranın hi
kayesı ,.jzj de epevct• oııktı. Affınızı dile· 
rım. 

- Hı:ı}ır hanımefendi. bilakis alakam 
gittikçe artıyor. Sonra. bir daha Mükre· 
min bevle konu tumız mu? 

- Evet, hemen ert~si gün .. Kendisi
ni telefonla arıyan ben oldum. Relki de 
hıı kadar kliçülnıeme bakar.ık siz dt'" 
hakkımda kötü bir karar ':ermek İsti~·e· 
ceksiniz. Bu kararını.t<ln acul olmamanı· 
zı ehemmiyetle rica ı-derim. 

Ne diyordum. ·r elefon ettiğim gü
nün akşamı Mükremin tekrar evimiıe 
geldi. Ben biraz rahatsız ve daha çok 
bitkin olmama rağmen kendisini tekrar 
güler yüzle karııladmı. Kabil olduğu 
kadar bir gece e"' elini hatırlamamak ve 
hatırlatmamak istiyordum. Tekrar rakı 
maaaıı başında birleştik. Tekrar kendi
sine rakı iham ettim. Bu defa İçmek j,.. 

temediitini söyledi: 
- Her akJ&m rakı olur mu. bu ak-

• nı da yemeğimizi yer ve biraz konu
·uruz, dedi. 

Ben israr edince bir iki kadeh içmiye 
razı oldu. Bu akşam üzerimde derin bir 
iiklınet vardı. Onu daha içten göre bili

yordum. Fakat şunu da anlr-parantez 
. c;ylemek isterim ki, bir aksam evvelki 
i.imitlerim hilafına ona karsı daha biga
ne hareket ediyordum. Sa~ki yorulrnus 

Hür Fransızların 

\'e hüyük bir iiıııid;ıni derin bir çukurun 
ıııezaı·l~an derinliklerine tevdi cylemİ;5· 
tiın .• 

lştiha için alrlığınuz ikiscr kadeh rn1'ı 
ha~larıınızı yUkseltmi~li. Dereden tepe
.den .bahsediyorduk. Hiç beklemediğim 
bir sırada Mükremin söze ba.şladı: 

- Fihet hanım, dedi. Bu akşam si
zinle bazı ciddi mevzular üzerinde ku. 
nuşrnak ist rinı. Celişimin --ebebi de bu
dur. 

Susmustu. dinlcyorclum onu. Eliyle 
işaret elti: 

- lsterseniı. bira:ı: terasaya çıkalım. 
Hava hiraz ıc~ıkta ... 

Jiny hay, dedim. Nasıl istcr!'eniz. 
?\Iehtapla fiisunlu bir renk alan ;:t•hir 

binaları bizi biı· iluct alemiyle kar~ıla~
tırmıştı. Neden bilmem, Mükreıninin 
söıJerini geçi tirecek havai mevzular 
aramakla ını:ş~uldiim Onun söyliveceği 
sevlere hic mi hiç merak etmiyordum. 

Havalı kırılmıs. ümitlerini istiyerek. 
kendi elıvle söndürmü-= bir kadına söy
lenecek ;l'ylcrin ne ehemmiyeti olurdu. 
Oruı: 

- Burnsı nt'" kadar gü:ı:e1, değil ıni? 
dedim. 

Giilerckc c \ap verdi: 
- Evet pek giizel... Giizellikten anla· 

mak icın insanın icinde gi.izel fikirler do
lasma~ı icap eder.' Siz ıse her türlü gü
zellikler dışında, beni dinlememek için 
vesileler icadi} le ıııcşgulsiini.i1.. Nasıl 
anlıyabildim mi hislerinizi".' 

- Bravo, ('Ok noksansız bir sekildc .. 
- Şu halde mevzua yaklaş~ıs bulu-

nuyoruz. Neden beni dinlemek istemi
yorsunuz. itiraf ederim ki, diin geceki 
vaıJyctiniz beni epeyce düşündürdü. 
Sabaha kadar uyuyamadım. Gözlerimi 
kapadıj!ım zaman daima yanı başımda 
idiniz. Sanki hınçkırıklar içinde ağlıyor 
ve: 

- Beni cok yalnız bıraktın, Mükre
min, diyordunuz. 

İsyan etlirn buna . 
- Hayır Mükremin, dedim. Beni yan

lış anladın. Sen beni daima böyle anla
dın. Benim ...... 

- Devanı et Fikret. 
-BiTMEDi-

De gol g-e.neral sef i . 

EHiR .HABERLERi 
.......... .....,.,_...,,. -- .... ~ '-:.-

Ticaret Vekili 
sabah geliyor -·-

bu 

Ticaret n!kili B . .Nazmi Topcuo.C:lu ~>u 
salıah <.aal onda Tıı•han vapuru ilt· )s
tanbuldan <."t!hrimilt' ~clccek ve mera
simle karf?lanacaktır: · 

Vekil. saa1 13 h.~ Tarnn Satıs koopcra· 
tiUeri birliği sl'neiik heyeti \ımumiyc 
toplaııtısuıa riyaset edecek VC' aglebi ih
timal kooperotifleıin \'(' te!'kilatlanma
nın büyük ehenımiyeti hakkında bir 
nutuk sÖyliyecekti: . -

Kooperatifler biı liai tarafından bu ge
ce saat 211.30 da İndraltı plaj gazinosun
cia \•ekil serefi:ıe ?00 kbilik bir ziyafet 
verilecek! ir. 

Vekil, . ehriınizdt· bir hafta kalacak 
w ıııuht<'lif tetkikl1.:rde bulunacaktır. --·--Bur sada lutbo: birin· 

cilikleri müsabaka
ları basladı .. 

Buı'Sa. i (Husu~) - H40 yılı futbol 
birincilik ı:rı.:p miisabakalarını yapmak 
üzere gelen &lıkesir. Eskisehir. Kü
tnhva ve Tckirda~ bölge ~ınpiyonları 
Bursada musahak .. lara baslamıslardır. 

Sporcular hep b;r arada Atati.irk hey
keline J:tiderek celenkler koyınuslar ve 
Ebedi Sefiıı hatıraları önünde tazimle 
~ğilınişlerdir. Spoı cular hep bir ağız• 
dan İstiklill marsını söylemi~lerdir. Bu 
sırada s1ad direğinde b:ıyrağımız dalga
lanmakta idi. 

Böl~elcr Hlfohe <'ırasiyle geçerek mun
tazam bir Reçit ı·e!>mi yapmı~lardır. Es
kişehir spcırculan bü.viik aJkıslar top
lamışır. Müsabakalara ba lanmıştır. 

Mersindeki maçlar 
l\lersin .. 7 (Telgraf) - Bugün burada 

vapıhm ınadarda Hata~· takımı sıfıra 
karşı iki sayı ile Malntya takımına, Can
kırı da sıfıra kar.:-;ı altı savı ile Seyhan 
t.skımma ınağlı'.'ıp olmuşlardıı·. 

l"OIJSTI~: 

Sanatlar mektebi 
öniinde otomobil 
traınYay çarpı~tılar 
~anmlinadan kuna~u do~rn Rİtmek

le ohııı B. O:<man Kutayın idare ettiği 
hususi otou\obiliıı makinesi Sanatlar 
mektebi ;jnünde frn ... ıwı stop etmis. bu 
sırada karsıdan ~elen \'atman Tahir o&· 
lu Deıniralııı idare •• indeki 7 sayılı tram
\·ay ar~ıbasiyle 1;ar~:şınıştır. Vatman bir
den bire fren yapnuşsa da mesafenin az
lığından traınvA\'ı durduramamıştır. Bu 
carpısnıada olomobılin ön çamurluğu 
ı:zilınls ve tel<erlek üzerine"liinmistir. 

Vat nınıı hak k ınc!rı tahkikata başlan· 
ınıstır. 

İki kasap arasında 
Asansör Halil Rifat pasa caddesinde 

Hüseviıı oğlu kasap Nuri Davacır bir 
alış ,~eriş meselesinden kav~a ettifü ka
sap İsmail oğlu Ahmedin basını taşla 
vanmştır. Yaralı memleket hastanesine 
kaldırılnu • suçlu vakalanınıstır .. 
ÖDEMİŞTE 
ORMAN YANGINI 
Ödemişte Y cnicc köy ve Karapınar 

ormanlarında yan~m çıkmış, üç hektar
lık bir saha tamamen yanmıştır. 
Yangınlar köylülerin ~ayretiyle sön

dürülmüştür. Yan~ına sebebiyet verdi
ğı sanılan Yenice köyünden Hamdi De
mir kızı 8 yaşında Havva Demir hak
kında tahkikata başlanmıstır. 
Kasten harmanı yakmış 

Urlanın Glllbahcfl köyünde Rifat oğ
lu Ruşcne ait Kavcıklı dere ınevkiinde: 
ki harmanda un ;..raba ınikdarındaki 
ekin, meçhul bir ~ahıs tarafından kas
ten vakılınıştıl'. Su~lu aranmaktadır. 

. BİR HIRSIZLIK 
Kaı-ataşta İn~ili~ bahçesinde 18 ,-;ayılı 

evde otlU"aıı Yusuf oğlu Hüseyin Say
dur. Karatas orta okulundan üç parça 
deıniı·i çalarken 1tıtıılnnıs n' adliyeye 
wrilmistir. 

Aydınd,.. okuma 
yazma öğr _nenler -·-A.vı~ııı. 6 (IIuso,,i) - lt~lkcvi"~tarn· 

{ından Avdııı ı·eı..oı (•Vinde acılan okwna 
kurslarına devam c:dcnlerin iıntlhanla
n bitmiştir. Muvaffak olanların şaha
dt.>tııaınclcri ınera~~ınle dağıtılmıı;;lu'. 

Merasimde müddeimnuıni B. Saffet 
Aı!abeyoğlu. HalkC\-'i kurslar şubesi re
isi B. Avni Deniz. ı:~retmen \'e ceza evi 
mii<liirü J>tılunmush.ırdır. 

B. Saffet A~abe) Ô~lu bir nutuk söy
lemiş. okuyup y;umarıııı C'hemmiyetini 
~nlatmış, B. Saip Bar~al tarafından ~a
hadetıuııncler dağıt ı lınıstır. 

Mera<;ime iştirak eden Halkevi ban
dosu milli havalar ~almıs, mahkUmlar 
milli o~·unlar ovn.ımıslar \'e ~üresler 
yapıruşlardır. 

Diğeı· kurslarda 1Jkuına ;.•azma ogre
nenlel'iıı :-ahadetıJ<.ımeleri de Halkevi 
salonunda. h~lk d-.;1saneleri \'e kurslar 
subesi reisi B. Avni Deniz tarafından 
dal!ıtılmıstır. --·--Bir MahkUmiyet 

Basmahanede J~tik kaynakçısı Tev
fik oğlu Ahmet Ceylan, kavga ettiği 
amele Mehmet oğ!u Mehmet Çeliği ta
banca ile tehdit ettiğinden meşhut suç
lar mahkemesine v rilıni.ş ve bir ay on 
~ün hapse mahkum edilmiştir. 

İZ~IİR ASKERLİK SUBESİ REİS
LİCİNDEN: 

Deniz Gedikli Et bas hazırlama okulu
nun şarth..•.-ı gelmiştir. İsteklilerin şube-
ve ıniiracaatleri ilan olunur. 

* Bursu cıskeri list!Sinın biı:inci sınıfına 
girmek üzere evrakları şubemizce ınu
aıneleve konularak tekemmül ettirilen
lerin acele şubeye müracaatleri ilan 
olunur. 

Fransa lngiltere ile münasebetlerini 
kesmekte ısrar ederse Amerika da 

' 

F rallsa ile münasebetini kesecek -·-- HAŞTARAFI t İNCİ SAIIİFEDt; - k.,..ız kabul etmek itiyadlarmı terke 

Peten hükümetince dört 
Nevyorktan gelen bir habere göre mecbur olacaklardır. 

eğer Fransa lngiltere ile münasebetle- cNevyork Hcrald Tribun gazetesi 
rini kat'i surette kat'a karar verirse bunun sebeplerini ııu suretle -gÖsteriyon 
Amerika _bu~un. önüne .ıreangh_u.>ce· Aml'lQ/lQ~r.ı\. f-jnnM<\<Juıdw\'.:ı't'.1H1iır fil~ 
min edilemezse yapılacak ıey, Amerİ· ğişmiştir. 

hesaba alınması l&zun gelen nokta JU· 
dur: Framada hürriyet kalrnaınıftar. 

Fransadan gelen bütün haberler Nazi 
sansörünün izlerini taııyor. Ya tamamile 

vaı,p,_nlrf'db'fJiJ.ifo~~n da ecnebi kay
naklardan gelen haberlerin ilgasandan 
:zaruri olarak teıi.r altında kalacaktır. 
Her memlekette Nazi istilasının ilk neti
cesi hakikati öldürmek ve ikincisi de 
hürriyeti ilga etmektir 

llöJJISt: ıııanKum ..• 
----·-- ~.x:-------

Londra 7 (Ö.R) - Fransanın 1- Halbuki daha bir ay evvel Fransanın 
man tecavüzüne karşı mücadeleye de- )arı resmi gazetesi olan (Tan) generali 
vam etm~i için lngiltere.} e yardıma ko- Dahi diye tnvsif ediyordu. General Dö
san hür Frnnsızların efi general Dögol I gohin görü,.iınden daha vazıh bir görüş 
Vi i hükümetinin eınrile bir di\·anı harp hiç bir zaman istikbalin karanlıklarını 
tarafından firari diye 4 senC' hapse ınah- 1 yarrnamı~tır. Onunkinden daha doğru 
kum edilmistir. 1 bir söz şimdiye kadar i«İtilmemi tir. 

Akdenizdeki şilepleri
mizden dönenler 

--------1".~x---

lııtanbul 7 (Yeni Asır) - Akdeniz- ğu, oradan cOran> a geçtiği ve sonra 
delı:i ıileplerimizden cinai> bug\İn lima· limanımıza döndüğü anlaşılmı~tır. 
ııımıza gelmiştir. cinai> ın Marsilyada Akdt:ni.r.delti diğer bir şilepimiz olan 
hulunurken Almanlar tarafından yapı- cTan> ın dct l•tanhula dönmekt..: oldu
lan hava hücumundan kazasız lurtuldu- ğu bildirilmiştir. 

Alman tahtelbahiri Amerika 
muhribini babrmamış 

-------~x.x--------
Vaşington 7 (ö.H) - Assosycşin bu mesele hakkında su resmi kbliği ncs

Pre.s bildiriyor: 
Bugün Amerika saatile ikide M<""ki 

ajnnsı çok garip ve çok mühim bir haber 
ıı~rctmittir. 

Bu ajansın Bültenine göre A merika
nın Darmi torpido muhribi Bilbaoya gi
derken bir Alman tahtelbahiri tarafın
dan batırılmış ve tt"hlilce. i!Ulreti \'<""rmi~
tir. 

!'iaat üçte Amerıknn bahriye nezareti 

••• 

retıni tir: . 
Darmi torpido muhribi batmamıştır. 

Meki ajansı tarafından ne!'lredilen tebliğ 
aıııls ı nlır. 

' Alman Kemisi batırıldı 
Londra 7 (Ö.R) ........ Resmen biJdiril

d1,{ine ~öre. ln!!Uiz Kimciper tahtelbahi
ri bu"ün Alın.-ınlarm altı yardımcı ~e
misini batınn~1ır. 

DEMiR MASKE 
1 

~ 
~ 
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- Şu halde şu masanın başına geçip 
oturunuz. Beni muhterem misafirimle 
~ alnı1 hırakını7" 

. lan Kavalye Hozarja döncli.i: 
- Biı az ev\•el canilerden, alçaklard~n 

bahsediyordunuz, dedi. Ben de sizi bu
ıaya ırf bu kelımclerin hakiki kıymeti
ni tesbit etmek için davet clıni'i bulu
:ruvorum. 

Maksadınızı anlanıadıııı ... 

Anlamaklığınız. lazımdı. madem kı 
o~ le ~brilnüvorsuııllZ iz.alı ede}•im. Si
lfih::.ız, müdafaasız bir adamı arkasından 
hançcrliycn ndanı ı ız ne dersinız? 

Rozarj hasmının ımıksadmı cınlnmam~ 
ı::ori.inerek: 

- Al~k. derim 
- Ve il<lvc cd'nız. O adam aynı za-

n. ncla bu· cnnidir dl ~ıl mı? 

İster.seni öy;<' diyelim. 
- Bu cilwl te bit edildikten sonra hir 

ikinci sual daha ı;orncagım. Böyle alcak 
\'e cani bir a<L1mın cezqsı nedir? 

- Bu hiikmü \'crmPk adalete düşer. 
- Affedersini1 ınosvö Rouırj , i te bu-

rada aldanıvor ... unuz. Adaletin hiikmü
ne karşı ne karlar .utursu7. olduj:unu bi
!ir:i.m. Fakat kılınc;:larını clind tutan iki 
.•danım aclalctı bı7.zat tnkdir etmek ar
zulan 8İZi alitkad. ı etmelidir. 

- Dc.clı inizııı dugru olması için bu 
&damlardı.111 b·, ının ceza \'erecek \•azi
\"elte> 'e clı:.!crlcrmin de ccı.aya ıniista
hak olına'il lfızundıı. 

- Elbette ki O\'lı.:, i.şte biz karşı kar-
şıla bu rtlaıı ı1-mal cdıyoruz.. Siz \'e 
bt-n. 

Ben Vt' ııız? 
- ı:wt Ru:a ı ı 

kanın Peten hükümetile münasebetleri- Hiç bir Fransız artık serbest değildir. 
ne son vermektir. O zaman Mr. Bulit, Ne Peten. ne diğer Fransız ~efleri Nazi
Londraya ltiderek Fransız komitesinin lerin elinde bir oyuncaktan başka bir 
nezdinde Amerikayı temıil edecektir. fey değildir. Belki bunu istifini bozma· 

AMERiKALILAR FRANSADA dan kabul edecek Fran11zlar olabilir. Amerkahlar, bizim demokraside kar
deşimiz olan bir milletin bileklerine Hit
lerin kelepçeleri kapanırken bu keyfi
yeti unutmamalıdır .. 

SöYLENENLERE iNANMIYOR Çünkü her memlekette hainler vardır. 
Londra 7 ( ö.R) - Amerikahlar ar· 1 Fakat Fransızlar bunu istemiyerek ka-

tık Fransadan gelen her beyanatı müna- bul de etseler, istihkarla red te etseler, 

Piyango dün 
çekildi, kazanan 

numaralar 

lngilt~re sade müdafaayı düşünmiyor 
-----------x~x--------------

- BAŞTAKAFI 1 txci SAHİFEDE - ALMAN RESMi TEBLİGİ 
Şimdi pazar :gi.inünü geçirmiş bulu- Berlin, 7 (Ö.R) - Alınan resmi tcbli-

npyoruz .. Bu hadi.,,elcr olnıaıwştır .. Bu gi : Alman hücum botları Vayt adası ci
sabah halk ınutad saatindt' kalkınıs, her l \"arında 6000 tonlu}: bir gemiyi batırmış 

---~--- pazar oldu~u ~ibi Hli::.eye gitmi~. ınutad \'e tayyareler askeri hedefleri bombar-
- Il ı\STAftAn 1 İNCİ SAHİFEDE _ gezintilerini ihm::ıl etmemiştir. Hayat dıman etmislerdir. Plimut limanında se-

150.000 Lira 
43$46 Numaraya 
so.ooo Lira 
37759 Numaraya 
ıo.ooo Lira 

23728 Numaraya 
ıs.ooo Lira 

ı.:ay.el normaldir. Bı.. haber münasebeti- kiz bin tonluk bir ticaret vapuru tayya
le In~ilterede yeniden hic hir tedbir re hombalariyle batmıştır. Bombardı
alınınasınn li.izunı görülınemistiı·. Çim- ıııan ıavvareleı·imi;: siınal denizinin or
kü bütün tedbirlet· ittihaz edihnis bulu- talarında bir düsmaıı filosuna hücum 
mı:ı. oı·.. Bilakis bildirilen saatte İngiliz ederek iki ınuhl'ibl tamamen tahrip et~ 

' tayrnrelcri Alıııany~ıııııı hcı· yerini ka· nıis \'e on bııı tonluk bir kı·u\•azörü ağu· 
rıs knrıs dolasarak plan mucibince iste- hasara uğralmıslaıdır. Mans kanalında 
ııileıı Yerlel'e bombalarını sa\'urmw::ial' düşmanın bir muavin harp gemisi ve bir 
\'e vangınlar cıkarı:u,ilaı'Clıı·. tarassut ~emisi br.tınlmıştır. Evvelisi 
~u vazi\'ctl' bakarak hükme<lilchiliı· gi.iu tavyarelerimi7. tarafından ağır ha

ki lngiliz halkının pazurı olduğu ~ihi sara u~ratılaıı düşman tahtelbahil'i de 

22749 numaraya l $ Q • çarşambayı ela a:ı.·ni emniyet havası batmış \"C mürettebatı bir Alman gemi
içincfe, huzur ve itimnt)n geçirece~i mu- si ile tayyareleri tarafından kurtanlınıs
hakkaktır. Yalnız şurası kayde değer ki tır. Düşman tayyarelerinin simali Al
Almanlar cıkarclıkları bu ı;;a_yia ile ya- manya üzerine taarruzları kayde değer 
\'<ıŞ vavaş harbin .seyrini deği;-ıtinneğc bir hasarı mucip olmamıştır. DünkU gün 
d<>il!'u bir adım atnııs oluyorlar. Alman- dU.şınan 11 tayyare kaybe.tınistir. Bizi'1l 
ya lı~il~reye istikbalde yapacağı taar- zaviatımız 2 tayvarc·dir .. 

bet etmistir. 
~ 

Hl.000 lira Kazananlar 
21535 23480 23718 3757!1 ve 49:W9 

(8) ile nihavetlenen bi.itün numaralaı· 
onda bir he~abiyk· iki~cr lira, (33) ile 
ııihayetlcneıı nuın.1ralar onda hiı· hesa
biyle onar lira k.ıt:anmışlardır. 150.000 
lira kazanan l>ilet tam hilt•ttiı· n~ İ!>tan
bulda satılmıştıı·. 

ruzlarda ho~ucu, uyuhıN \'e ~ehirli • • 

(0.J) ile nihayt!ll'"·ncn ııuınaralar 
elli er lira kazanmışlardll'. 

~azlar kullanacaiını ihsas ctmi~lir. Eğer Maltaya hücum etmifler 
bu yapılırsa tnıiliz hau lm\'Vetlcri, in- Roma, 7 (Ö.R) -- İtalyan resmi tebli
sanlık vicdanına pek nğtr ıtelecek !o!ekil- ı ~i Bu~ün Maltaya karsı hava hUcum
dc hareket etmesini de bilecek \ "C bu- farında bulunduk .. Yapılan hava taar

vü:ı nun mesuliyeli yalnu Na.:U Alman:rnsı- ı uzları neticesinde hir <."Ok yflngınlar 
• 

1 nı idare edenlere ait olacaktır. cıkmıştır. 

!;Unuz.. Biraz su hatıranızı yoklayınız, 
vicdanınızı tazip etmesi lazım gelen bin 
bir desais arasınd;ı Dijon yolunda işle
dif!iniz bir cinayeti de hntırlıyacaksmız. 
Hani u 1 .... -ıkuron lokantasında müthiı5 
bir \•nhsctle ınon~nyör Luinin ,.e onun 
da\•asına sadakat göste:·enlcrin lizerleri
r.e saldırdığınız l{Ün .. 

- Anlasıldı, • nl:ısılclı do::>tum, galiba 
şu serseri dilenci rnhip Krizostomeden 
bahsetıuek istİ.)'or:.ıınuz. 

- Ne k::ıdcır dcı _giizeJ bildiniz. 
"- Fakc1t huııuıı için co ·ına,ll:a ııe lüz.uııı 

\ar. O ::ıhınnkın biı i idi. Asıl hedefimin 
ôniıne gecerek kılıncmım hayatımda is
liycbik-cc~i en giızcl d:ıı·bcyc mani ol
muştu . Samajc~teııin muhafız. alayı ku
mandanı Kolonel lan Kavalye acaba bu 
iş ızi neden bu kadar alfJrndar edivor"? 

l'lll Kavalye sof:ukkanlılıgını muhafa
za ıç.in butiııı ga~ rı>tmi sarfctınesine rağ
men mlıthi surett sararmıştı. Ym:a 
<. dımlarla ılerlıyerc k Rozarjın koluna 
dokundu, solmu Judaklarınııı titreme
sine ragmcn sunu ~ôvledi· 

- Nede.n nlfıkndar olduğumu size 
simdı anlatayım. Şu siz.in serseri dilenci 
dl'diğiniz ahmak rahip Krizostomf' yok 
mu. .. - B1TMED1 -

Cihan Hatun ::ıııııııııııaıı; - ~11111111111111:: ---------
-----Tefrika: 78 YAZAN: - ---- Curci Zeydan : 

...... ________________ mll!!!!!!!!!!ll .... 1!11 .. !!!m!~~-

- Evet ... yok ... 
1(eliınelerlni telMf uz. etti. sonra lısa

ı.ıııın sal'ilı biı· ccv<ıp \'ermege kendi-;i
ııp itaal ecleıniycc<:ğini hissederek: 

- Bu harp niha ·et huluncava kadal' 
~izi lrnrdcs ınuhabbcti ile scve~eqiın . 

Cihanım! Bu bı.·nim iciıı kafidir. 
- O halde• kinıse>nin beni kendi hakiki 

isıniıııle tanııııamasını arzu cdivoruın. 
C'ünkü askeı i i<:lere karışacağım: Belki 
her ke!iin nazarı dikkatini celbedcceğim 
(Af in) in vc~a diger!erin beni bılınelc
rinı istemem. Bu dnkıkadan ıtibaren is
mim (Gülnar) dır. 

- Peküli'ı. G üln::ır hatun! 
(Babek) o iırıd:ı kalben hir rahat. lez

zet du:ı.mn:?a. kendini keneli zevk ve sa
fasına. scfahetll• ifrata düşmüs kimse
lerin derckl'Sindcn erbabı fazilet ve mu
hablx•t sııasıııa intıkal eden insanlardan 
, ddctmcg · ha ladı. (Babek) bu tahav
vülUn ebebi bakLlt :.ini aramış olsa idi 

onun hakiki \'C l>a( muhabelten başka biı· 
v olmadığım nnl;ırdı. Bu adam hayva

ni ,ırzularuıı teskin t~t.mek icin sefahct~ 
d:ılmaktan ba ka hiı· şeye alısı•l8mış, 
(Cihan) 111 yaptığı gibi kalbiııi tcshiı' 
c•den, gözlerini dolduran bir kız ile ken
ciisi arasında ıniitekabil bil' rnuhabbcti 
tecrübe ctmeıni.ş idi. Cihan hu adaını 
ijy]c teshil' etmiş idi ki he>ın kendini top
lıvarak insan ırasına girdi. hem de en 
mühim husu:sattn onun rey ve fikrine 
tfıbi hiı· hale geldi. (Biiz) halkı (Cihan)ı 
ancak Gülnar • i.;mi ile tanıdılar. Çiin· 
kü ismınin tebcddiilünden ewd onun 
orada vücudundan haberle1·i yoktu. 

(Babek) aynğa ka1kınağa hazırlana
rak: 

- Gülnar! saadetim işte bu dakika
dnı1 itibaren başlıyor. Şimdiye kadar hiç 
bir zaman böyle mesut olduguınu duy
madım. 

Sonra ayagıı kaJJ-..arak söz.ünü ikmal 

. . 
_._.:*_ 

Deınolır.atilı filıirler 
öldür.iil.?JJWr mi? Bunu 
hJç zannetmiyoruz-

- •-
- RASTAKAFI 1 ınri SAYFADA 

lade. ı>arti miicadelelcri noktasından ~le 
~lmak da.hM •loiru .bir l\arelet olur~ 

Fran!'>ımm mai"llihiyetinde Alman ot
duı.u kadar dahili ıne:ııeleler rol oyna· 
mı$br. 

Te.,limi.n:t karı.tını tak.ip eden hacli
~eler dt' hu iddiıı.n te,·it c~·Ii~'ecdc ına· 
hlvettedir. 

'1914 • 1918 harbinin ~ttOi bir ku
mandanı ulan matt.sal Peten bu~n 
Fransa~ ı tarih nazarında mahkum ede
tek harl'keUerin kısındadır. 

19'.m harhi11i haıırlıynn funilltr ara· 
sında totaliterlerin limit \ e ciiretlerinl 
arttıracak politikanın ba'?mda rol almaş 
bulunan l..rl\'al, hu~iin de Fransayı to
taliterlerin kucaiına atmak hmımıuncla 
Caali~·etten ~eri kalınamaktadır. 

Petf'n - Lami hiikiimeti ;\'alnu: Fran
sanm askerlik l\erdini ;\ere sermekle 
kalmıyorlar. f'ransanın benliğini de ke
mirtccck bir politika takip eyli~·orlar. 

Son ,elen habcdcre ı::-örc Fransada 
totaliter hir idare kuruhna.<11 kararlaştı
nlmıstır. Veni bir kanunu e asi yaptla
caktır .• za,·allı Fran~'. .. 

llürrh·etin \ t.' demokrasinin anası 
olan Fr~nsn. nerelere sürüklcni~·or! .. 

Hiirrİ\·et kin, d<"mokra!ti kin boyun
larını kiYotinJcrc 11:1..atmL'\ ola;1ların ru
hunu tfı~ip cd(•n hu hareketler ciban 
umumi \'İC'daıuııı da titretiyor. Çünkü 
hiirrin•t asıkları Frans.anm eleminden 
kendilerine ı>av a)·ırıyor. Fransayı de-
mokrasiler t·eııhcsindcn nyıranl:ır şimdi 
onu totnlit<•rlcrin kım\klarına si.iriikli· 
,·orlnr. 

Acaba muvaffak cılacaklar mı? 
Rumı kat'iyt.•tle C\'et \'e,·a tıa,·ır di,·e

<ek ıut.'\'kidc huluıımıyonız. 
Fakat l<'rans.ınııı nni ihtilallerin (.'"Sİ· 

ğinde oldu~unu tahmin edebiliyoruz. 
Fransada hiirrirct boğulabilir mi? 

Fransacla c1c•ınokratik fikirler öldiiriile
bilir mi? 

Bunu hİc' zannı:!mivoruz. Fransu bü
,·iik ihtilfılini ;\'ar:ttaı~ bir neslin çocuk· 
!arı buna kola,·Jıkla boyun eğemezler. 

Fran.,ada umumi bir . ~knılık \·ardır. 
Bundan istifade~ c ) dtcnenler buluna· 
biliı·. Lfıkin hiziııı bildiğimiz Fran .. '!ı:l 
milleti. kendim· ı:dıuektc !{CÇ kalnuya
cak, ımıkadde:-. hakların müdafaası için 
kan dükm<.•kkıı ~it11crini kırpnuyacak
tır. Zira lı iiı·ı·i)'(•tiıı doj!du~ıı memleket. 
hi.irri;\·cte me~at· olamaz. 

HAKKIOCAKOCLU --·--
Fransız - ispanya 

hududu 
Roma 7 (Ö.H) - Almanların kontro

Ju altınd.:ı bulunan Fransız - lspanya 
hududu bugün Almanlar tarafından k~· 
palılını!)lıı·. --·--MALİYE VEKİLİ 

ANKARAYA DÖNDÜ 
lstanlıul 7 (Yeni Asır) - Maliye ve

kili D. Fuat ı\ğralı şehrımizden Anka
raya donmuş, maliyenin büyük memur
ları ve banka rüesası tarafından te,,-vi 
edilmi tir. --·--YUNAN· YUGOSLAV 
iktısadi münasebetleri 

Bel,grad, i (A.A) - D. N. B. Ajansı 
bildiriyoı· : Yarın Hc:lgradda Yunanistan 
ile Yugoslavya arasında ıktısadi müza
kerat başlıyacaklıı. Bu müzakeratııı 
~hca gayesi 1 cdi~·aı ınesclelerini yc
nideH halledecektir. Bu iki devlet ara
sında mevcut olan kleriııg ruukavelc.-.i 
nisanda feshcdilcn·k yerine serbest dö
viz sistemi ikame l.!dilınL<; \'e fakat bu :-:is
tem ivi neticeler vermemişti. 

Simdi Yugoslav~T ihracatııun yüz.de 
otuz besinin dödz olarak verilmesinin 
\'e bakıvcsinin kledng tarikiyle tediye
sini üılep etlnektediı·. Halbuki Yunanis· 
tan yalnız yüzde ~ ;rıni ikisinin dövizle 
ve bütün bakı..vesiniıı kleringle ödenmc.-
sini İs'tl'rnektc-clir. --·--
YUNANİSTANDA 
YENİ KARARLAR 
Atina, 7 ( A.A) - Stefani bildiriyor: 

Kral Geor~t· dün .1\ lınanya sefirini ka
bu I ctmistir. Nı>~ı·~dilmiş biı· bCyanna· 
me ile kullanıluııs askeı-i e:ffa ve üni
formaların satılması \ 'C mezun zabitle!· 
rin ünifornu. ~ivındcri menedilmiştir . 

dti: 
- Scnı ı:üc.•ndinnıyecek bir husu 

hakkında senden mfüıaade istiyece~iııı 
Maivctimde hulun;.ıı. adamlaı· daima he· 
nimle .şarap sofrasına otunnağa alışmış 
lardır. Buıılann icinde şaraba son dere
ce ınünheınik <ıdaınlar vardır. Kalbime 
nasıl tesir ettin ise onların kalplerine o 
yolda tesir edecPk hir ınitessir bulama
ınııılaı·dır. Bunları hirdeıı bire içkiyi ter
ke icbar edl•r iscın belki hana darılır
IH1', belki de c!Usın::n kesilirler. Halbuki 
bu nnıharchede oıı1ara ihtivacıın \'ar 
Onlara ıniimıı ·nl elıneyi, bi-r~bcr içivo· 
ruın gibi keııdinıi g(istcrrnemi, onları gÜ 
eeııdirmcnwge calısmamı zaruri görüyo 
rmn. Bu harpten c.ıkıııcaya kadar o vol• 
drı hareket l'lın k için müsaade et. 

Bunu \"apmrıki< hie bir be.is gifrını· 
yorum. Fakat onlarn müskiratı tedriccıı 
terkettirınek it'in :.;imdiden çalışınağa 
h<ı'-lamanızı rica ederim 

CBabek) Cih:mm karsısında keııdı 
ınürcbhivesı karsıc;ıııda bulunan bir ço
cuk gibi duruvordu •Peki• isaretinı 
yaptı. 

-BiTMEDi-



-.a Temmu Pazartesi ••• .,~fll A.WfK ~.-11ırg! - . 

--Ieni Bnınen siyaseti 
~umen Başvekili ltalyan ve Alman 

siyasetine uyduklarını söyledi 
Kral Karol Rumen parlamentosunu lağvetti 
Londra 7 ( ö .R ) - Yeni Romanya batvekili general Giguto r•dyoda söylediiİ bir nutukta Rumen harici siyase

tinin artık Berlin - Roma mihveri çerçi veıine ithalinin tamamlandağını ve bu hareketin merrJ.eket dahilindeki siyasi 
t..ıaıatı tamamile deiiftirdijini söykmq, milletin in-al eı. .... fında toplanmasmı talep ederek nutkuna nihayet vermi?tir. 
Kral Karolun parlamentoyu liiveden bir irade neırettiğini dün ıece Alman radyosu bildirmiftir. 

Ticaret Vekili 
Istanbulda -·--lsta.nbul 7 (Yeni .1\sır) - Ticaret 

V<'kili bay Nazmi Topçuoğlu bu sabah 
Ankara.dan şehrjmize gelmiştir. Yarın 
(Buglin) lzmire hareketi muhtemeldir --·--

Fransız ihtiyat altınları nerede? 

Martinik adası abloka 
edildi nıi, edilmedi mi? 

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

"Paris sokaklarında J. Roma 7 (Ö.R\ -:- Fı_:"nsızl:r~n altın i;tiyorlar. 
'' ıhtıyatlarını naklettıklerı Martınık adası Amerika Martinik adasında.ki abloka 

bir c. arpışma oldu lngiliz filosu tarafından abloka ~dilmiş- ıneselesini ehemmiyetle tetkik evlemek-
- tir. Burada Fransızların Jan Dark harp tedir. 

RASTARAFI 1 iNCt SAHİFEDE gemisile bu• torpito muhripleri, bir kaç 
Paris halkı. büyük bir asap buhra- deniz altı gemisi vardır. 1 Londra 7 (ö.R) - Martinik adası-

ııı icJndedir. Halkletn ileri _gelen bir Jnı;cilizlerin zahiri maksatları bu harp 1 nın lngiliz filosu lararlndan abloka edil-
mk münevverlet Peten hükün1ctini itemilerini e-lde etmek ve-ya batırmaktır. diKine dair Romadan verilen haberler 
fFr..ınsa\'t ald~ tm;.kJa) itham (.•diyor- 1-l.~kikatte ise Fransız altınlarını almak } alandır. 
Icıı-. 

l\Iüne\.;ver ba:.ı Fran.sızlar tevkif 
edilmiştir. Bunlar Almanya afovhine 
cahsmaktan ve sirudiki idaı·c.vi kabul 
C\ lemiyerek HiUc:r hakkında fena 
sözler söyleınekt«:n surlu olarak tev
kif t•dilınisll'rdir. 

Londra. 7 (Ö.Rl - En rneshur 
Fransız gazetec.ilerinden Pertinaks. 
Madam Tabui. funri L"><i Kerlis ve 
Emil Bül'enin le,·kif edilmeleri Vişi 
hükümetince t'tnrediLni."ilİr.. Bunlar 
vanlıs haber \'erıneklt.• itha.ın rdili
vorlar. Hakikati,, tevkifin sclX'bi bu 
t!azctecilerin Fransa.va.. Nazi istibdadı 
alttna giı-mekten~ı.>. sonuna kc:ıdar ınu
ka\'eıneti tav~i\·~ etınio;; olınalarıdır. --·--lngiltere sade rnüda-
f aayı düşün mı yor 

- BAŞTARAFT l İ~('İ SAl!IH.llE -

Düşman taarruz etmezden evvel 
ve taarruz ett~i esnada ona her dar
be indirilmelidir. Hava ve deniz ha
rcketlerile düşmantn endüstri mer
kezlerini, deniz ve ha va üslerini her 
vasıta ile tahrip etmeliyiz. Bu saye
de de esas taarruz yapıldığı zaman 
muzafferiyeti elde edeceğiz.» 

··· ···· ·· ········ ··· ·· ···· ··· ·· ······· ····: 

Lisan dersleri ~ . 
,\lınanca \'(' Fransızca ders almak : 

i.stiyenler ve bilhassa ikmale kalmıs 
talebeleri yetiştirmek için diplomal; 

• öğrl"tnıen tarafınd,~n lisan der!"leTi ve. 
: rilh· 

E tsliyenlerin: Buca Sinan Paşa so
: kak Numara 18 rle F. rumuzile mü-
Sracaal. 1-3 (1396) 
• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DR. Saip Ali DÖLBAK 
noC:u [ VE ICADfN IJ ASTA

LIKLA.RJ OPERATÖRC 
PROFESÖR LİEPMAMIN SABIK 

BAŞ A!':iSTANI 
Hiriııci Beyler !'< uman 2.adc "°kak 

No. 2.. TELEFON : 4270 
lle r ı:iin basta lnnıu s:ıat 12 - 14 

YC 17 - 20 de kabul eder 

, ........... ~-·-----------............. !iiiii ... _.. .. "' 

1 Kendinizde veya çoçuklan- 1 
nızda gördüğünüz 

1Ia.lsi7.lik. Kau~ızl ık. 11.azınıs ı ı.lık. Ka rın airılnr~ Karın sişmelcri, Burun 
mak:ıd kasınnuı ı;; ı . Oburluk, Ba döıımt"".ii. Sal~ra akınıası . Sar'aya bem er 
sinir h:.l llcr i. Gc~e koı·kular ı . Görm:!de. i~itnıede bc:·zukluk. ~ibi ga~,.i 

tabii ha ller. 
Bunlar yeyio icilcn se;·lerin teınlz \·c saf olınaınas.ıntltn dolayı barsak

larda V<'tisio Ü1"\'.ve11 ve kanlat·ımıı.ı env.!n !-iolut"anl:arın tesiridir. Bunlardan 
kurtuhnak İ«İn l·ı..-ı.anc·den bir kutu alını.!. .. \'e icind·2'ki \iırife ınucibince kul
lanınız .. 0.,-..rhu! kurtulursunuz .. 

Tff.R ECZANEDE KUTUSU 20 J:URUSTUR 

8ant<i, -· 
lsınine 

Dikkat 
~ ........................................ . 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 seneiik otelcilik müt~as1111 bay Ömer"! 

Lütfü Beugü'dir. 
Bristol oteli elli odalı lıer odada soğuk ve sıcak akar $Uları, banyoları 

ve kalori feri vardır. Dahili ve huici müteaddit telefonları okluğu gibi 
ıuanııörü ve hususi lokantası vardır. 

Bütün aui konforu haiz olan hu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve lstanbul cihetine de nezareti fevkaladf.ye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etıni
ecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassısı 

ı.;:bay Ömer lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
t-.ineydana koyar. Bunun için büiün Egeliler, kendinin tahtı İıticannda 
lmlnnan otellerde buluturlar. 

:11~:::::::::::::::::::::::::::::ıtı'l:·:""C::~~~ôl=lil!::s:: .. :::::::·~IVJ:~"L4~~~/~~ .. 

1 T. C;..,,.~!:!~ •• ~ankası 
t Sermayesi : 100.009.000 Türk lirası •. 
, Sabe ve ajan adedi . ~ 262 

:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.. Zir:ııi \'e ticari her nevi Ban~ munrnclcleri 

: OLIVIER VE PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LİRA 
$VREKASI LrD. İKRAMİYE VERECEK 

VAPUR ACENTASJ Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en a& (50) 
A'fı\TÜRK CA DOESt Rees biftası lirası l-ul unanlara senede 4 <leta çekilecek kur'a ile aşıığıdakl plAna göre ilı:-

TELEFON: 2443 rarciye tla~ıtılacaktır : 
. Lon~ ~·e . Liverpol hallan içlo ' Adeı 

pıyasarsef ihUyacma göre vapurla- 4 
~!~ •... ~.~~;:aklaMtr. 4 ••••• ••••••••••• •••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 40 
100 
120 
ıı;o 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

1.000 Liralık 4.000 Lir• 
500 • 2.000 • 
2!1(1 • 1.000 • 
100 • 4.00G • 

50 • 5.000 • 
40 • 4-800 • 
2t • 3.200 • 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene i<;inde 50 !ıradan aşağı düşmi· 
yenlere ikramiye çıktığı takdirde yUzde 20 fazlasiyle verilecelctlr. 

KW''alar sen~e 4 defa, 1 E7liU, l Birinci kanun, 1 !\tart ,.e l llaziran tar ih
lerinde ~ekilecektir. 

Hilal EczaEıesinin 

Ecrzacı Kemal Aktaşın 
büyük eserlerinden 

~"XK<<•~ ''' . 
~~L<'"iC4.''(' <<<L/LLL~(LL.:z.ll:'Zll!:Z:laı::ı::zı:z:z;z.ı;ırıı:~!'.Z.IZZZ2:ll:z;ı:;gı ........ l~'~:ıı1J 

4 ' 5 o J±» . 
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- HARPAZMi ·-"' 

SON l-IABE~ --.. - -
Amerika ve 
Kanada ya 

yeni sifarişler 
lngiliz Ba,vekil muavininin beyanatı: 

X.Y~~~~---~-

İngilizler pek çok 
mühimmat alıyorlar 
Londr.ı . 7 (Ö.R) - Britanya hükü-

ıneli imdiye kacLu en büyük esliha si
parislerini KanacW,ya ve Amerikaya ver 
n1 iştir. M ültimmat nezareti tarafından 
bu meınleketlere ~·eniden bir kaç mil
y9nluk çok mühLn siparişler verilm iş
tir. Kanadaya yap.lkn siparis dof(rudan 
do;:ru.va Kanada hüküınetjne verilmiş
tir. Aınerikadaki ~:iparisleri ise orada 
bulunaıı İn~iJiz nıübavaat komisyonu 
talcio ve temin edecektir. 

''Bütün dünya son saatın 
çalmasını bekliyor,, 

"Bütün memleketleı•deki hürriy~t kuvvetleri 
nihayet Hitleri düşürecektir,, 

/ 

BiR SrNIF DAHA SİLAH ALTINDA 
. LONDRA. 7 (Ö.R) Yeniden hir 
sınıf silah altına alınınıshr. 

lngiltereye yapılan 
neticesiz Alman 
hava akınları 

Londı-a. 7 (Ö.R) - İngiliz başvekil 
ı.ıuavini B. Attlee dün ııece radyoda be
yanatta bulumuıık harbin muhase~ini 
yapmıştır. Nazır şöyle demiştir : 

• - Bu dakikada yalnız muharipler 
de*'!, bütün dünya son saatin çalmasını 
bekliyor. Metodlarında iimaruız hareket 
eyliyen bir düşmana karşı topyekün bir 
harbe .!(irmİ$ bulunuyoruz. Fransanın 
yeniden doğması icin lngilterenin ma)i-

lltp olınaınası l<lzıırdu·. ' I' 
Bitler Fransavı maf(lüp elnıek ıçıa 

baska· bir silah kullaruruştıı-. B u ~illh 
Fransız ınilletinin iınanını tahrip i~ 
kullamlınıslır. 

Fikir satıa.mda yalnız deRiliz. Bütün 
dünya bizimle beraberdir. BUtUn mem
leketlerdeki hürriyet kuvvetleri nihayet 
Hitleri düsürecek ve Nazi <istemini yı
kacaktır. • 

Londra 7 (ö.R) - Tek olarak uçan 
bir Alman tayyaresi lngiherenin cenubu 
şarki ~hirlerinden birine bir kaç bomba 
atm ış, bazı kimselerin yaralanmasına se
bep olmuştur. 

Sov yellerin Ankara elcisi lstanbulda • 

Bu sabah Jngiltcrenin cenup sahi.Ün
de diğer bir Alman bombardıman tay
yare&İ daha düşürülmüştür. Diğer nok
talarda düşman korsanları hiç bir hede
fe İsabet temin edemediler ve harp tay
)arclerimizle kara müdafaamız tarafın
dan defolundular. 

Bugünlerde Moskovaya 
gideceği söyleniyor 

·----:x~x:-------

lstanbul 7 (Yeni Asır) - Sovyetle rin Ankara büyuk elçisi bu sabah (dün 
sabah) Ankaradan >ıehrimize gelmiştir. Bu sabah kazan.lan muvaffakıyet hal

ta sonunda düşürülen düşman tayyare
leri miktarını be~e iblağ etmiştir. 

Sovyet elçisinin bugünlerde Mo kov a)·a gideceği. bu seyahatin o.ıhhi sebep. 
lerle ve tedavi ed i.lmek malcıadile yapılacağı söylenilmektedir. ... 

T. iş Bankası 
Küçük cari hesaplar 1940 ikramiye planı 
KEŞİDELER : 1 Şubat, 1 Mayıs, l Aeıastos, 
ı ikinci teşrin tarihlerinde yapılacaktır 

11 r.r./"./J1940 ikramiyeleri:,,!"///~/), 

" J Adet 
3 Adet 
6 Adet 

J2 Adet 
40 Adet 
75 Adet 

210 Adet ...... 

2000 Liralılı 2000 Lira 
ıooo Liralılı 3000 Lira 
500 Lfralılı 3000 Lira 
250 Liraıııı 3000 Lira 
ıoo Liralılı 4000 Lira 
50 Lfralılı .37 50 Lira 
.2S LiNlılı 5250 Lira 

• •••••• 

1 
BERGAMA iCRA MEMURLUCUN-

DAN: 939!837 
Gayri n1enkul n1alların açık arttırın<\ 

i ı a n ı 

Bir borçtan dolayı ınahcuz ve paı·aya. 
çevrilrnesine karar verilen Bergaınanın 
Çam köyiinde Molla Mustafa tepesin
de kilin olup tapunun 10. 3. 939 tarih ve 
4i sayısında kayıtlı 6 hektar. 1~44 metre 
ınurabbaı tarladan nıüfrez ve 550 lira 
kıymet takdir edilen 2 hektar, 699 metre 
nıurabbaı kısmı açık arttırma ile paraya 
çevrilecektir. 

1 - Satı!oj pc:-.indir Resıni dcll8.Hye 
111ü~lcriyt!' aittir. Vergi borcu ve ifrax 
nıasrafı satı~ b(·delindcn verilecektir 

2 - Arllırn1an1n yapılaca~ı :ı,'('r Ber
gaına icra dairesidir. 

1 
.347 24000 Yelıün 

'•v: . ~//f//,, 
Türkiye İş Bankasına para yatı.nnakla yalna pAra biriktirmis olınaz. ayni 
7.aruanda talünizi de denemiş olursunuz ... 

:1 - Birinci <lrttırıııa: 12. 8. 940 tarihi-
ne rasthyan pazartesi günü saat 10 dan 
12 ye kadardır Birinci arttırma netice
sinde n1uhaınmeıı k1ynıctin yüzde 75 ini 
bulmadı~ı takdırde rn ~k arltıranın te
ahhitdü baki kalınak üzert .. on bes gün 
temdit edilerek 27. 8. 940 tarihine rast
lıyan salı günü aynı saatte \"C icra dai--
rt.: ... inde icra edilecektir_ 

.ı. - t~bu gayri ınenkuhin aıttırına 

\>illtnamrsi 25. 7 940 tarihinden itibaren 
hı:r kc:-.in görnıe~i için açıktır. llftnda 
yazılı olandan fazla ıJıaliımat alınak is-
tıyenlcr icra dairesinin 939 837 sayılı 
dosyasına bas vurınalıdır. iz mir Yün Mensucaıt 

T. A. Şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 

Arttınnaya i"tirak içın yukarıda ya
zılı kıyınetin yiizde 7 ,5 nisbetinde pey 
\'t·ya 111illi bir bankan~n teıninat mektu
bu tevdı edilecektir. (124) 

• 

Tarafından mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kum.,.lar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamuli.b tercih edin 

lllSA TIŞ YERi. 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

Doyçe Oryent 
DRESDNER BANK 

t Z M t R 

bank 
ŞUBESi 

Merkezi : BERUN 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur .. 

~· 1 

İpolek sahibi alacaklılarla dıger ala
kadarların Ye ırtıfak hakkı sah.iplerini.il 
gayri ınenkul üzerindeki haklarını hll
susile faiz ve n1asrafa dair olan iddiala
rını işbu ilan t.ıırihinden itibaren yirmi 
giin içinde evrakı ıııüsbitelerile birlikte 
ınen1uriyetiınize bildlrıneleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sıcilli ile sabit 
olmadıkça salış bedelinin paylaşmruoın· 
dan hariç kalırlar. Gösterilen günde art
tırmaya iştirak edenler arttırma sartna
mesini okuınuı; ve lüzumlu mahlmat al
nıı1 ve bunları taınaınen kabul etmis ad 
ve itibar olunurlar. · 

Tayin edilen zamanda ga~Ti menkul 
üç defa bağırıldıktan sonra en çok arttı· 
rana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli 
ınuharnmen kıymetin yilzde yehnL'! be
şini bulmaz veya satış istiyenin alacağı
na rüçhanı olan diğer alakalılar bulu.nup
la bedel bunların o gayri menkul ile f.e'.
min edilıniş alacaklarının mecmuunda:n 
fazlaya çıkmazsa en çok artltranın leah
büdü baki kalmak lizere arttırma 15 
gün daha teındit ve on beşinci gün aynı 
•aalle yapılacak arttırmada, bedeli salış 

Sermaye ve ihtiyat .ı.•csi i>tiyffiin alacağına rüçhanı olan dige• 
~ alacaklıların o gayri menkul ile temin 

J7J,SOO,OOO Rayhsrnarlı edilmiş alacakları mccmuu.ndan fazlaya 
çıkmak şaı-tiy le en çok arltırana ihale 

Türkiyede şubeleri : ISTANBUL "'e IZMIB edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse 
Mısırda şubeleri : KAHiRE VE ISKENDEIUYE ıhale yapılamaz. Ve salış telebi dü~er . 
Her türlü banim muamelatını ifa \'e knbul eder. Gayri menkul kendisine ihale olunan 

•••-••••••••••-••••••!5lj kimse derhal '·eya verilen mühlet içinde 

P. T. T. İzmir müdürlüğünden: 
Yükeek okul mezunlan için 8 T emmuz 9 40 pazartesi gününde yapılması 

mukarrer olduğu ilin edil en müsabaka imtihanı bu tahsillilerin talip zuhur 
•tmemesi h asebiyle 8 Ağustos 940 per~embe gü nü saat 9 za talik edil mişti r 

Taliplerin buna göre müracaatlar>. 5. 6, 9. 12 2532 ( 1387) 

İZ MİR 
PAMUK MENSUCAT 

Türk Anonim Sirkeli , 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbi\4, Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup mallan Avrupanın ayni tip men.ucatına faiktir ... 

TelefonNo. 2211 Ye 3079 
1'elgraf adresi : Bayrak lzmir 

- .. . . . .- ·;_ r 

parayı vermez.<e ihale kararı fesholuna
rak kendisinden evvel en yüksek teklif
le bulunan kimse arzelmiş olduğu bedel
lt.• almağa razı olursa ona, olmaz veya 
bulunmazsa hemen on ~ gün müddetle 
arttırmaya cı.karılıp en çok arttırana 
ihale edilir. iki ihale ara<ındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten hesap 
olunacak faiz ve digl"r zararlar ayrıca 
hüknıe hacet kalmak.sızın ınemuriveti
mizce alıcıdan tahsil olunur. M;dde 
(133)' 

Gayri menkul yukarıda göo!erilen 12 
8. 940 tarihinde Be-r~ama icra memurlu
ğu oda'111da i~bu ilan ve gösterilen art
tırma sartnaınesi dairesinde satılacağı 
ılan olunur (13~R) 

DOKTOR OPERATÖR 

CEVAT ALPSOY 
ASKERİ HASTA!\ES( OPERATÖRÜ 
ua,talarını her ~ün öğleden soıı.nı 

İkinci Beyler sokak 81 numarada ka-
1.ul eder. 1-13 



S~RD'EI ==:. z 
ı Temmuz ıtazartesi 1940 

Müthiş lngiliz Tayyare Akınları 
~~~~~~~~~~-ıwıw.-----~--~~~~~~~~ 

"Tobruk,, da bir kısım ltalyan donanması tahrip edildi 
~~~·~~~~~~~* ..... ....-~..;...~~~~~~~~ 

"Dunkerk,, Fransız zırhlısı yeniden 
bombalandı. Alman ve Norveç 

sahillerine pek çok mayo döküldü 
--~----~~~~--~---. ...,...--~---~-~-~-

İngiliz tahtelbahirleri A imanlara ağır zayiat verdirmege başladılar ... 

Londra, 7 (Ö.R) - İngiliz ha\3 km· 
, etleri Tohruk limanında bulunan İtal· 
yan donanmasına \ 'C Fransız donanma-
ının Alman ellerine ~e<; tiği takdird~ 

/a\dalı olarak kullnnılmama ı mümkün 
ol;n Orandaki ~eri kalan cü.tii tamları
na taarrudanna d~,·am etmişlerdir. 

'fobrukta İtalyan harp gemilerine ya
pılan taarruzlarda sekiz tanı isabet kay
dcdilmi tir. Taarruzdan sonra yapılan 
istik.,af uçuslarmd:ı hir büyiik knırnzö· 
riin karaya oturdu~u, bir diğerinin af:ır 
hasara uğrıyarak geri tarafının battığı, 
küı;-ük bir geminin _yana yattığı, bir kru
\aziirle bir destroyerin mii kiiliit içinde 
oldu~u ;::öriilmü..,tür. 

SiCiLYA DA BOMBALANDI 
A\.'lli zamanda Sicilya adasının Ka

tan\ a tevyare meydanına taarruz edıl
mis. t vvare hangarlarına tam isabetler 
yapı '.ıı ak müteaddit büyük yangınlara 
fıcbc· ı et verilmiştir. 

Dl .. KERKE YENİ İSABE'fLER 
Bu hareketleri n üteakip, Oran lima· 

mııda ağır h:ısara uğrayıp elyevm kara
ya oturmuş bulunan Dunkerk zırhlısına 
havadan taarruzlar yapılmıştır. Ve nltı 
bomba isabet etmi.,tir. Bahriye nezare-

---* 
tinin neşrettiı::i tebliğe nazaran bu ha-
reket Dunkerk zırhlısının Almanların 
eline ~eçmesine mani olmak için yapıl
mıştır. İlaveten şu cihet kaydediliyor : 
Fransız amiralı J anson gemilerinin mu· 
harebe harici bırakılarak mürettebatı
nın da karaya çıkarıldığını bildirdiği ci
hetle tayyarelerle yapılan taarruz ev
\•elden ihbar edilmeden icra edilmiştir. 

ALMANYA VE NORVECTE 
İn~iliz tan·areleri Alman~·a \'C 1 ·or

, ·ec sahillerine bii:\ iik nıikynsta ma)'ıt 
dükınii lerdir. 

Bahriye nezaretinin tebliğine nazaran 
son 12 hafta zarfuıda İngiliz tayyareleri 
her gec~ bu ~ahilkrde seyrüsefere clve
risli noktalara mayn dökmüşlerdir. Bu 
maynler sebebiyle on iki Alman gemisi 
batırılmı ve bir çokları hasara ugratıl
mıştır. En az bır Aiman harp gemisinin 
de ayni suretle ağır hasara uğradığı 
kuvvetle muhteme1dir. 

Donanmaya mensup İngiJiz bombar
dıman ta~ arcleri llremcn petrol depo
larına tanrruz etmişlerdir. Tayyareler, 
düşman bataryalarının şiddetli ate ine 
rağmen. birbiri arkasına tepeden inme 
hücumlarla petrol tanklarında yangın 

c;ıkannı lardır. İngiliz ta;\ yareleri hiç 
bir hasara u~ramamı!itır. 
Diğer taraftan tayyarelerimiz bütün 

Alman:yada ve Aln!an isgali altındaki 
memleketlerde uçu.şlar yapnuşlar ve 
bombalarını atmışlardır. Hollandadaki 
tayyare meydanlarına, Vilhelınshafende 
üslere ve duklara bombalar atılmıs, yan
gınlar cıkarılmıştıı. 

TAlfl'RLBAUİr.LERİN FAALİYETİ 
Bugün Britanva bahriye nezaretinin 

bir tebliğine nnz.aran Britanya tahtelba
hirlerinin Almanya ve Norveç arasıııda 
deniz mUnakalfitına taarruzları ağır za
yiat ikaına sebep olmuştur. Bir tahtel
bahir Norvec :,ularında miisellah bir ba
lıkçı gemisi ve tayyarelerin himayesi 
altında sdC'r eden levazım gemilerinden 
mürekkep bir kaffü::\"e taarruz etmi tir. 
Torpiller iki gemiye isabet etmiş. di
gerleri da?ılarak si.iratle ve karımı ka
rışık bir şekilde Norveç fiyortlarından 
birine sığınmışlardır. Ayni tahtelbahir 
nynı şekilde himaye edilen ikinci bir 
kafile gördüğünden yine torpillerini sa
larak ü ~ Alman ~emisine isabet ettir
miştir. 

Fransa Demokrasiye veda ediyor 

Parlamento sistemi ve 
fırkalar liğvedilecek 

---~-~~~--~---IOIMııllW • ..,,.,_,,,,__~~~--~-----
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - de büvük bir hareket olarak tavsif et-

haı.ırl::ırken <;ok düşünecektir. Yeni ka
nunu esasi Fransız karakterini ve tema
yüllerini nazarı itibara alacak, irticaka
ranc bir mahiyette olmıyacaktır. 

Yeni rejimde mareşal Peten ihtilalin 
reisi \'C hamisidir. Lcbrön yine reisi
tümhurdur. Arzu ederse istirahate !;'.e
kilebileccktir. 

Yeni rejim ailC'vi koruyacak ve yeni
den kuracaktır. Yeni bir vatan yarata
caktır. Yeni esasları nefsinde cemeden 
yeni bir devlet yapacaktır. 
Fransız bü,·ük ihtilali büyük bir şey

dir. Bu ikinci ihtilfı1 daha bi.iyük bir şey 
olacaktır. 
LONDRADAKİ HÜR DÜSÜ1'iiŞ 
Londra. 7 (ÖR) - D. N. B. ajansı

nın Havas ajansımı atfen Vişiden vcr
dii::i ve Fransada yapılacak kanunu esa
si degişikligini Fransız ıhtilfılı kebirin
den dC' üstün gostC'ı en haber, burada ta
mamiyle bir Alım.rı propagandası ma
hivetinde telakki edilmiştir. Bütün hiır 
dünyanın ayni telakkide bu]unacağına 
da şüphe yoktur. 

mek. hiç değilse ihtilali kebire ve hii.r 
düşünen insanlara karşı bir hakaret teş
kil eder. 

İSTİCALİ.N SEBEBİ : ALI\IANYA
YA HOS GÖRÜ~l\1EK .. 
Londra, 7 (Ö.R) - Fransız parla-

mento.sunun. kanunu esasiyi değiştir
mek i.izcre toplanacağı bildiriliyor. Ha
\ 'as a1ansının bildirdiğine göre bu suret
le toplanacak olan ayan \'e mebusan, 
parJamento azalanıun takriben yarısın
dan fazla olmı~·acaktır. Parlamentonun 
bu idimaında Fransanın miistakbel sek· 
li tayin edilecektir. llaJbuki Frans~nın 
müstaki1el hudutlarının l\lozel nehrin
de 111i, Sen nehrinde mi, ~oksa Luvnr 
nehrinde mi olacail'ı henib: malfıın bile 
değildir. 

Mebusan meclisi salı sabahı ve uyan 
mC'clisi de salı günii öğleden sonra içti
ma C'derek milli mt'Clisin (ô.yan ve me-

busan miişterek içtinıaının) çarşamba 
günii toplanmasına karar verecektir. Bu 
fevkalade istical hayrete şayandır. 1870 
mağlubiyetinden sonra da Fransa yeni 
bir kanunu esasi yapmıştı. Fakat o va
kit böyle büyük bir istical gö:sterilmedi. 
Fransanın kat'i hiiküınet şeklini tayin 
teşebbüsü de Vişi hükümetinin tama
men düşmanların emrine muti olduğu
nu gösteriyor. Takip edilen maksat 
Fransavı müttefikler ordugahından ayı
rarak Almanyaya tabi devletler ordu
gahına katmaktır. Vaktiyle müUefikle
rini tcrkederek dür:.manlar:ı iltihak eden 
Saksonlar gibi, Fr~nsayı da ayni vazi
yete sokmak isti eıılerin gavretine rağ
men, bu yeni sistem Fransa haU.,nı 
Fransanın bütün cclıir ve servetlerini 
Alınanyaya verdikten haşka şimdi kanı
nı da Alınan maksatlarının emrine koy
mak istıyenlcre karşı protestodan me
nC'demiyccektir. 

Demokrasiyi il~n ve hürriyet beşiği 
Fransavı bir kac kbinin keyfine tevdi 
E:decek olan yeni rejimi açıkça ifade 
etmek icin onn F3::bt reiimi demek lfı

&1~WU/J,IZ/..1MX07.1!/.,-:,tJf7~//.'/0.XT:L:T~~f/1'111tC..• 1.ımdır. Böyle irticakar bir sistemin, 

.. ....... "Pet e~ ....... ötede~·be·~f' ........ 
bedbin in biridir,, 

-~~~---x~x----~~-~-
düşınana teslim edilmiş olan Fransnya 

Fransada yeni rejim ve 
artan Alman tazyiki 

• kendisini te.::.lim edenler tarafından tat
bik ediJmek istenilmesi hile esaret ru
huna uy~unluRuını göstermeğe kafi 
iken, bu ~istemin bir kaç kişi tarafın
dan zorla kurulma:;ını ihtilfili kebirden 

Londra 7 ( Ö,R)- Bal ·ehrinde çıkan Nasyonal Çaytung ga:.ıetesi Petr.nin 
. bedbin düşüncr.lere kapılarak Almanva ile mütareke akdettiğini. Maıeşalm E 
Eumumi harbın basında da ayni bedhin dü üncelerle malul bulunduğunu yaz-: 
:mış. bunu ishal etmek iizere Puankarenin kitabından aldığı bazı parçaları kay·: 
. d 1 . . • : ey emıştır. : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

Almı:nıa,- zirai mahsulleri, ham 11e yarı mamul maddeleri müsadere 
ediyorlar ... Grev yasalı edildi.. -· Londr:., 7 (Ö.R) - Havas ajansuun bildirdiğine göre, Almanyanın ağıı· eli bütün Fransada ciddi olarak hisse-

Fransarun teşkilatı esasiyesini değiştirecek olan milli dildi~i gibi şimdi kanuni bir yağmacıhk ta başlamıştır .. 
meclise (avan ve mcbusan müşterek içtimaına) 450 par- D ünkü haberlere nazaran Fransanm Alman işgali altın-

. l daki kısmında :ı.irai ınahsullcr, ham maddeler ve yan imal l.l\mento azasının iştiraki ümit ediliyor. Halbuki par fi. 
edilmiş r-ıaddeler Alman askeri makaınatı tarafından mü-

mento aıafarının yekOnu 932 dir. Binaenaleyh kararlaş- sadere odilmektedır. Bilumtıın islere devam mecburi ol
tın1acak her hangi bir de~işiklik Frmısız milletini teşkil duğu gibi sahibi iş başında değilc;e muvakkat mi.idürler 
eden mümessillerin ekşeriyeti tarafından tasvip edilmiş tayini de ~arttır. Bundan anlaşıldığına göre Almanlar bu 
olmıyac~ktır. Muhakkak olan bir nokta varsa o da F ran- ~ibi i~l--ri kendi idareleri altına almağa karar vermisler
sanın yakın istikbulinin Alman kontrolü altında kararlaş- dir .. İ ilflrin istihdam edildikleri :-,erleri terketmeleri 
rılmıs r,l:ıcağıdıı.. veya gr<!Y yapın:ı!an yasak cdilmiştiı. 

Vi WC'/.:///.Y./.LLY././ULZ//A////////Z/.LL/;cı:ıc;rAC~~c-li'~(///.. 

SABAHA KARŞI ............... 

Iskenderiy edeki Fransız filosu dün 
silihlarından tecrit edildi 

Kahire, 7 (Ö.R) •• isfıenderiyedefıi Fransız filosu silahtan tecrit edil· 
meğe razı olmuştur. Bu vaziyet Fransız ve İngiliz amiralleri arasında· 
lıi görüşmeler neticesinde elde edilmiştir. Hiç b ir ha dise lıaydedilme· 
mistir •• Fransız ve İngiliz bahri lıuvvetleri arasındalıi samimiyetten do· 
layı silahtan tecrit ameliyesi çoh lıolay oımıı.s.tur •• 

Fransız bahriyelilerinden bir lıısmı Fransa-ya dönecefı, diğerleri de 
İngilizlerle beraber ve İngiliz bahriye elbisesi g ·yerelı Fransanın lıur· 
tuıması i çin harbe devam edecelıtir •• 

ve A. vrnpa lşleı·i 
Amerika bilhassa f elemenk Hindis

tanının 
• t 

vazıyetı ile meşgul 
- ·,.------------... 

Nevyo .. k 7 (Ö.R) - B. Ruzveltin hususi katibi B. Ruz
velt nn'llına matbunt mümessillerini kabul ederek Monroe 
prensiplerı h:ıkkındn mufassal malumat vermiştir. 

işlere karışmıyorsa A vrupanın da diğer kıtalardaki işlere 
karışmaınaimı talep etmektedir. Amerika, F ransa ve İngil
terenin ınürtcınlekc·lerini Alınan eline düsmesin diye zaptet
ınek niyctil'de değildir. B u vaziyete göre Hindi Çini işi 
Amerikayı a1akadar etmemektedir. Lakin Felemenk Hindis
tanı meschsi Amcrikayı çok yakından a1fıkadnr etmektedir. 
ÇünkU Amerikanın müdafaası için iptidai maddeler Fele
menk IIindistanmdnn alınır. 

Amcrikorı.n siyasi vaziyeti Ruzveltle Hul arasında vuku 
bulan bir telefon muhaveresinden sonrn tesbit edilmiştir .... 
Bu vaziyet t'" şudur : 

Gnrn .,.,,,.ıın künesindeki ara1i bir memleketten diğer bir 
ıııeınlck.-.ı. _ecemi\'ecektir. Amerika ru:ısıl diğer kıtalardaki 

Fransız Antillerinde 
vazi vet karışık 

Va5tn~ton 7 (ö.R) - Fransız Antil
lerindeki vııziy~t karışıktır. Burada ln
giliz ve Fransız harp gemileri bulunmak
tadır. Amerikalılar da oraya bir filo 
göndererek mü ahit sıfatilc bulunacak
lardır. 

lngilterede yeni bir 
Fransız ordusu 

Londra 7 (ö.R) - General Dögol 
Sundey Ekspres gazetesine beyanatta 
bulunarak lngi1terede bir Fransız ordu
su meydana getirdiğini hildirm~tir. Bu 

"Martinik,, de yeni bir 
lngiliz - Fransız deniz 

harbı bekleniyor 
--~----------x.x:.......~--~~-----~-

Nevyor k 7 (A.A) - Stefani bildiriyor: 

Vierges adalan önünde demirli bulunan 5 Amerikan destroyerleri lngil izle· 
rin Martinikdelci Fransız gemilerine ültimatom vermeleri üzerine vaziyeti kon
trol etmek İçin bu adaya hareket etmi,tir. Martiniktelci Fransız harp gemileri 

iş art,ık a~ıg-a vuruldu 
-----------------*-----~-----~:--~-

- BAŞTARAPI 1 İNCİ SAHİFEDE -

teahhüt etmişti. 
B. Kopo radyo nutkunda Oran Fran

sız deniz kuvvetleri kumandanına serde
dilen lngiliz teklifleri hakkında hariciye 
nazırı B. Bodvanın nutkundaki yanlı~
lıkl::ırı tekrar etmiştir. In~iltereyi Fran
sız filo:mna cebbar bir ültimatom ver-
mekle ittiham eıtmi~tir. Söyleıneği unut
muştur ki İngiliz amiralı Fransız amira
lına, kendi bayrağile denize açılarnk si
lahlarından tecrid edilmek üzere gemi-
lerini İngiliz veya Alınanların erişrıniye
ccği bir Fransız limanına sevketmek im
kanını da vermişti. Bu da bu harp gemi
lerinin Almanya aleyhine kullanılma
masını temin ederek mütarekenin zahiri 

maksadını korumuş olacaktı. 
Vişi hükümeti bu teklifi rcd etti. Bel

lidir ki, Fransız harp gemilerinin Alman
lar tarafından istimali imkanına mani ol
mak onun umurunda değildi. Vişi hükii
meti Fransız milletinin hiddetini, kendi
sine ihanet edenlerin üzerinden müttefik
lerine karşı çevirmek üzere bu müesc:if 
hadiseden şüphesiz istifade edecektir. 

İngiliz umumi efkarı, Fransız - İngi
liz ıniinac;ebetlerini bu suretle zehirleme
ğe çalışanların Fransız milleti namına 
söz söylemek salahiyetini haiz oldukla
rını kabul edemeı. 

KAÇAN FRANSIZ 
H AR P GEMlLERı 
Roma 5 { ö .R ) - Bildirildiğine göre 

Strazburg saffı harp gemısi ile oeş kru
vazör ve torpido muhripleri perşembe 
ak. anıı T oulon limanına gelmişlerdir. 
Bu gemiler ~ilahtan tecrit edilmiyecek· 
tir. 

FRANSIZLA.P. I. ' ORANDAKİ 
ZAYİATI.. 

Cez;ıyir. 7 (A.A} - Fransız umumi is
tihbarat servisi bildiriyor : 

Oranda üc; büyiik ve bir küc;ük Fran
sız gemisi karaya oturmuştur. Bretagne 
zırhlısından 200 kişi kurtulmuştur. Dun
kerk Pı·evence ve Mogador gemilerinde 
200 ki.:i ölmüş v0ya kaybolmuş ve her 
rütbeden 40 kişi ağır surette yaralan· 
mı hr. Liman mühendisleri karaya otu· 
ran gemileı·in yüzdürülmesini çarelerini 
tetkik etmektedir . 
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lngi]terede nihai zafer • 
aznıı 

- *-
Tayyare imalitı son za-
manlarda pek çok arttı 

l!anadada hava lıuvvetlerine haftada ıooo lıi.şi gönüllü yazılıyor ••• 
K Londra. 7 (Ö.R) - İngiliz hava nazırı Sir Arşibold 

Sinkl~r İngiltered~' tayyare imalatının tahminin fevkinde 
artması !;eı,ebivlı.! pilot ve tayyare teknisyenlerinin yetiş
tirilıne ... m: tesri kin fevkalade 1edbirler alınmakta oldu
ğumı bilriirmiştir İmalatın İngilterede süratlc artan mik

laııması ii»ıit edilen tayyare adedi bir ı;enedcn pek az faz. 
la bir ınürMct z~.rfında ikmal edilmis olacaktır. 

Siındiyc knclar Kanada hava ordusuna l3 bin tayyare 
zabiti ve nefer kaydedilmiştir. 12 bin ki~i de ayni maksat
la sıhhi muayeneden ve ilmi imtihandan muvaffakıyetle 
ge<;ıniı;;le,..dir.. Ha): hazırda Kanada hava kuvvetine haf
tada 1000 kisi pörüllü olarak yaı.ılm.::ktadır. 

\;~ darına K::ınadadan ve Dirle~ik Aın<.:rika devletlerinden 
~elen tayyareleri ilave etmelidir. Karıadada imal edilen 

~ tayvarelcr o karlar fazladir ki evvelce iki senede tamaın
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Roman yadan çıkarı
lan lngilizler 

Bükreş 7 (AA) - Prahova ovası
nın petrol şirketl erinin eski müdür ve 
teknikçilerinden mürekkep 24 İ ngiliz 
hükümetçe verilen bir karar mucibince 
dün Humen toprakları haricine çıkarıl
mı~tır. --·--Yeni Sovyet ·Rumen 
hududunda._ 
Biikreş, 7 (A.A) - Stefani bildiriyor: 

Yarı resmi bir notada bildirildiğine gö
re, yahudilerin ve komünistlerin Besa
rabyaya geçi:;,;leri ınünasebetiyle scbcbi
vet verdikleri hfıdi.,eler Rumen makam
ları tarafından alman tedbirlerle berta
raf edilmiştir. Bugiın bütün memlekette 
ve bilha!oisa yeni Sovyet hududu boyun
da siik(ın ve asayis hükiinı sürmektedir. --·--Japonyada amele 
partisi lağvedildi 
Tokyo, 7 (A.A) - Domei ajansı bil

diriyor : Amele sınıfının yegane partisi 
olan Sosyalist kileler partisi bugün lağ

' vcdilmistir. Mezkur partinin azaları 

l 
teşkil edilme~i prens K onoye tarafın
dan tasavvur edilen tek milli partiye 
iltihak etmek nivetindedirler. 

Meksikada müsademeler arasın· 
da Reisicümhur intihabı! 

--~--~~~~~--x~x·~~~~~~-----

Meksiko 7 (ö.R) -- Bugün Meksi· hakkında her ne kadar malumat alına· 
kalılar yeni ciimhur reisini intihap et- mamışsa da Meksika km) haçı tarafm
mekle meşguldürler. Sabık cümhur reısi d an yalm7. öğleye kadar İntihabat işleri 
so~yalist Kardena!!ın yerine iki namıed yüzünden !'iG ölii ve 150 yaralı kayde· 
gösterilmektedir. Biri Komaraçyedir ki dilmi tir. 
Kardenasın fikirlerine uyarak iktidar MalCım olduğu Üzere Meksikalılar in· 
mevkiine geçmek istiyor. Dığeri de Fa- tihap işlerinde daima miicadele ile ha
şist gencralı Almanzoıdur. intihabat reket etmektedirler. 

Vişi Fransız hükümeti 
tayyarelerini Cebelüt

tarıka saldırttı 
--~~~~--x.x-~~-~~~ 

Grenobl 7 (Ö.R) - Pöti dö Finova gazetesi yazıyor: 
Vişi hükümetinin emrile silahtan tec rid edilmiş olan bir Fransız tayyare fj. 

!osu yeniden silahlanarak Alman ve İtalyan tayyarelerile Cebelüttarıktaki İn
giliz gemilerine karşı bir hava hücumu nda bulunmuı1tur. 

Fransız resrn. ı -.bliğine göre galiba bir lngiliz gemisinde ciiz' i hasar ol mu.,. 


