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DMANYA ALM YAYA BI c DiYE 
CEMiYETi AKV MDAN 

ransız milli asamblesi l'ı t 
esuliyetinden korktu teşkılat es· 
llnun tasvibin · lransız h lkın 

likirlerinin 
• kana· sıye 

br mıştır 

yaya ilti· 0manyanın ıkinci bir cem "l si el , Rom 
eden binlerce polony ske i im YayaTESLI 

MIDIR 

RUZY LT DIYO Ki, ME . iKA 1 ETiNi 
, KUVVETLE MÜD . FAA 
.~lt ~ltnaular tarafından bahri meselesi hakkında neşredilen son iki dekümanlardan Ingiliı:lorin yalnız iki tayyaresi düşmüştür • 
• --....{•l~aa ıazateleri Tilrkiyenin kabahatli olmadığını itiraf etmektedir. Bükreş - Romanya Milletler Cemiyetinden çekilmeğe karar vermiıtir. 
'' ~ tyıd olunmıyan bir lıabere göre, Lebrun bu sabah istifa etmiştir. Bükreş - Polanya harbı esnasında Romanyaya kaçmış olan binlerce Polanyalı aıker, 

,......, eten ıeçmiştir. Laval'da başYekil olm11ştur. 
~ t Dun lnl"ilterenin göklerinde son asrm en _bByük ve en müthiş hava muhare- : Romen hllktmeti tarafından Almanyaya teslim olunmuşlardır. 
:&ur. 70 Alınan tayyaresi bu harbe iştirik etmiştir. 18 i düşürülmüştür ve son Londra - Londraya gelen kati haberlere nazaran Fransız Milli Asamblesi her ne ka
-, r~ 2S tane tayyaredede hasarat yapmıştır ki bunlar her halde denize düşmüş dar Peten hükumetini tanımışsa da, Teşkilatı Esasiye kanunun tasvibini halka bırakmııtır. 

•1a aYdet edememiştir. Fran1ada bir Referendum yapılacakbr. 

-~ i 8. R zvelti. Sulh için S Şartı Gazete erin sahifeleri tekrar 
~ler s•• ) • s d k 1 Nevyork - B. Ruzvelt gaztecilere beyanata buluna~ak tahdit et1•1d• oz erıne a ı 1 sulhun temini için bet şarta riayet etmek gerektir, dedık- 1 1 
Ost) '1 f k 11to d 1 ı ten sonra şu şartları söylemiştir: Ankara - Gazete ıahifeleri hakkında koordinaıyon 1ae-

8~1DB tY e a ar ır ar ••• 1 1 - Milletlerin başka bir millet tarafından taarrurua yetinin kararı neşredilmiştir. 
il) llllDaııını uğramıyacaklarının temin edilmesi ki, bu da umumi terki Karara göre ·Büyük hacimde çıkan gazeteler dört ıahife, 

Q, ~rde Berlin radosunun, Fransaoın Ankara sefiri daha kftçük hacimde olan gazeteler her gün albşar sahife 
~'tl ••ıiğli'11i11 keadi Hariciye nezaretine f verdiği silah ile olur. olarak intişar edeceklerdir. Bu kanun beş gün sonra mer'i-

! t,/
1
'
1 
da yapbiı, satırlaraa küçük fakat manada ~ ·- Matbuata serbesti, öyle ki milletler memleketlerin-

ıtı,~f.ı tr neticesi olarak Moskovada ve daha ba1:1 de ve bütün dünyada olup bitenleri bütlin çıplaklıği ile yete girecektir. 
~~i • ı~,d. hasıı ettiği tesirlerin dedi kodusu eıan bilmelidir. Macaristanın kararı 
~~i: duruyor. Fakat 8yle zannediyorux ki Massiğli- 3 - Din hürriyeti. SOD 
l-1 l: ~~kilimize göuderdiği mektup ile Anadelu 4 _ Milletleria vaziyetlerinin iyileştirilmesi. Bu da mil- Budapeşte-Macarlar isteklerinin •erileceğine dair Al-
' llot ••11:aları mukayeseli bir surette izah eden aeı- lletlerin kllltür ve ticaret noktasından tahdid edilmemesi manyadan kat'i bir vad alıncaya kadar seferberlik n tah· 
if,c1''1 bu eledi kodular• nihayet verebilecek bir ıuretiyle olmalıdır. şidata devama karar vermişlerdir. 
b,

111
t etaıektedir. Bu mukayeseli izahattan sonra •• --------~ 

~~,ti elçisi, Mfittefikleria bir kararı ile Türkiye- MUHIM BJR HADJSE 
t •l.ı tısyaya karşı bir harekete sllrüklenmeıinin 
İtt~t tıiunu, Baküye yapılacak her hangi bir taar
bit tn İaıtina edeceğini, Iranın il.zerinden de vuku 
,,,1 tecavüze seyirci kalacağını bildirmiş oluyor. 
~,f,k'de Tarkiye'ain ne derece söztine sadık, dost
~-:" olduiunu ispat eden bir şey daha vardır ki 
~t~b~r iürültü yapan malim vesikaları ve Massiğ

b~ i •rını neıreden Roma radyosunun bile Türki
tilttt~ hakh olduğunu itiraf etmesidir. Esasen Tür· 
~ d:"k Ve Franıa ile ilk defa itillf muahedesini im
\ d •ra günler dostu Sovyet Rusyaya karşı hiç 

-~tt-.}', ilıı:naaca bir harekete geçmlyeceğini şart 
: ~'d lıoyması Türkiye'nin ve Türk milletinin sö· 
. •t~,~ '' sadık ve dostlarına ne derece bağlı oldu-
1).~ il ıı. en parlak bir tarihi vesika değil midir? 
ıı)Q: 1Yİ geçinmek, dost kalmak iıtemiyenleri, öy-

lt... 'Ilı ki bu izahat, kafı derecede tatmin etmiı 

SIRRI SANLI 
' ~ 

~,"illetin Harici Siyaseti 

Nevyork - Ayrupa ajansının verdiği bir habere göre 
Fransaoın 15300 tonluk transatlantik vapuru başta Daladi
ye olduğu halde birçok eski nazırları hamil olarak Fran
sız Amerikasına geçen ayın 16 ıında hareket etmişti. Bu 
ayın ikisinde bu vapur Kazanblaka vardı. Oradan lngilte
reye hareket etmek istedi. Fas valisi general Noges va
purun muvakkaten Kazamblakta tevkifi emrini verdi. Hat
ta vapurdan kimsenin cıkmasına müsaade etmeden bir 
Fransız· limanına dönmesini emretti. Fakat o günden beri 
bu vapurun ne olduğu malum değildir. Buradaki kanaata 
göre bu vapur bir Ingiliz tahtelbahiri tarafından batırılmış-
tır. Yahut bir mayne çarpmıştır. 

Musul petrol 
In2·ıizlerin 

kuyuları icin 
tedbirleri 

Nevyork - lngiltere üç hafta eYvel Mosul petrol kuyu
larının müdafaası tedbirini almıştır. Bu madenlerin lngil
tere için ehemmiyeti bilyüktür. Bu madenlerin iki mühim 
kolu var.dır ki; biri şarki Akdeniz sevkulciş noktalarına 
akar. Bunlardan biri Hayfaya biri de Suriyeye gider, ikin-
cisiain ehemmiyeti kalmamıştır. 

!,~TÜRK HUDUTLARI.._.,._ . 
ŞILMAZ! 

Atamızın, iliiüıiillüO:-F eiiı · Çakmağı. 
mızın ve Mehmetçiğin destanı 

Yazan: SIRRI SANLI 

[Sahne yarı karanlık. Karşıda nöbet bekliyen alngii
lü bir Türk neferi vardır. Kenarda Türk bayrağı dal-
galamyor. · 

15 Yaşlarında bir çocuk, aşaiJdaki şiiri okuyacakbr.) 
Ş 1 I R 

"Bize ak saçlı tarih diyorki gür seıile: 
Zafer sahifelerimi dolduran Tiirk eridir. 
6ükreyen bir aslandır köpürmüş yeleıile, 
Parolası her zaman ııdurmadan ileridir!,, 

Türk ordusu, cihanın tanıdığı en büyük, 
En kudretli bir gücO.n en gllzel ifadeıi. 
Yüce kurtarıcımız, ebedi ıef Atatürk, 
Inönü, F eYzi Çakmak bu yurdun ıelik sesi. 

1~- ~kP.tiUet Meclisi yarın tekrar toplanacaktır. Bu 
1l~~k ft11aetin dış siyaset hakkında izahat vereceği 

tedir. 

~ 1 EhBri eaaı7hrlıdan Bakıgar ı 
Romanya kabinesi bir 

teşekkül edemiyor 
türlü Ay - yıldızlı bayrağın dalgalandığı büUin 

(Hkeler, hüriyetin çoşkun bir kaynağıdır. 
Asil kandır dolaşan damarlarında Türkiin 
"Sulh diyarı,, anılan mübarek toprağıdır. ~ıı,ti "~iliz filosunun şiddetli hücumundan sonra 

~.' b~ llilı kalmıştır. Fronder .zırhlısının batırılma
·~~iı. d re.mide ki yiizlerco bahriyelinin canlarını kur
~~.ttllızc atlamalarından sonra lngiliz amirali 

1 ,._lekesinin hHa11ıaı göreceii kanatını iJbar 

Sofya - Bükreşten bildirildiğine göre Romanya kabine
si ciddt bir şekil alamamıştır. 
Almanyanın gönlünü alacak bir kabine teşkili düfünülü· 

yorsa da bu suretle Sovyet Rusyauın da koşkulanmasına 
meydan verilmemek lüzumu ortaya sürülmektedir. Roman
ya çek miitkül bir mevkide bulaasyor. 

Türk ordusu, utkunun yolud•r tuttuğu• yol, 
Y eailmez kudretinle dünya durdukça varol 1 .... 

(Devamı var) 



SAHiFE 2 

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

!~l!!-f ~! SONRA ALIH~ RADYO HüL!!;'!!'nİ 
Ankara-Bugün Hasan Sakanın başkanhiıada parti mec

lis grubu toplanmış ve Başvekilimizin umumi vaziyet hak-
)undaki mllaim izahatı dinlenmiş ve alkışlarla tasvip ol
unmuştur. 

Ankara - Parti Ye Halkevleri tarı.fmdan paraşntçlilük 
ve beıinci kol hakkında verilen İrşad edici konferanslar 
halkımız üzerinde pek büyfik intiba eserleri hasıl etmiştir. 

Bu csümleden olarak Kırba köyünde hüviyeti anlatılmıyan 
bir adamın görünmesi üzerine bir köylünün hemen nazan 
dikkatini celbet .niş ve atının yuları tutulmak suretile iler-

lemesine milmanaat olunmuş ve uyanık duran kadın erkek 
halkın yetişmesi ilzerine bir ziraat memuru olduğu anlaşı
lan adam hüviyetini iıbat eden vesikalarını gösterdikten 
ıonra yakayı kurtarmış ve sonra da ikaz edilmiştir. 

Londra - ltalyan ve Ingiliz donanmalarının Malta önle
rinde yaptıkları deniz muh.arebeai hakkında alınan mütem-
mim malftmata göre düşman radyolarının vordikleri haber

lerin hilifında olarak lnııiliz gemilerine en kiiçük bir ıarar 
yapılamamııbr. 

Ve bir ltalyall muhribi ile denizalbıının batması ve kra
vazörüa ciddi sarette yaralanması ile neticelenen bu har
bın Italyan harp gemileri ancak ltalyan sahillerindeki top 
bataryalannın himayesine sokuhıncaya kadar şiddetle takip 
olunmuşlardır. 

AMERiKA Sll.A LANIYOR 
Loudra - Amerika hük6meti mütemadiyen silihlaomaia 

devam ediyor. Ayni zamanda senede 14 bin tayyare yap
mağa da başlamıştır. Kara ve deniz kuvvetleri de takviye 
edilerek kara kuvvetine yeııiden 375 bin kişi ilave etmiştir. 

Londra - Darak limamnda bulunan iki Fransız harp 
gemisi kaçarak lngiliz limanlarından birisine iltica etmiş
lerdir. 

Londra-Alman deniz üslerinde görülen iki Alman zırh-
lısı lngiliz bombardıman tayyareleri tarafından yakılmışt .r. 
insanca zayiat çok mühimdir. 

ROMANYA RUS FİLOSUNDAN KUŞKUDA 
Sofya-Rusyanın Karadeniz filosunun Dobrıca sahillerin

de faaliyete geçmesi korkusuyle Romanya donanmasından 
bir kısmı Köstence limanını terkederek Romanyanın cenup 
sularında terassudata çıkmışlardır. 

Londra - HükAmet lagiltereden Kanada ve Amerikaya 
nakledilecek çocuk ve kadınların yol ve iaşe karşılığı ola
rak 10 milyon lira tahsis etmiştir. 

Vaşington - Mareşal Peten 6ğleden sonra toplanan 
milli meclisten tam salahiyet istediği zaman, meclis bunu 
vermeğe razı olmamış ve Petenle Laval tararından tanzim 
edilen teşkilatı esasiye prensiplerinin evveli Fransız laalkı
na bildirilmesini ve halkın reyine müracaat edilmesini iste
miıtir. 

KISA HABERLER 
Ticaret müdürü B. Mehmet Ali lstanbuldan şehri•ize 

dönmüştür. 
- Macaristan Türkiyeye mal göndermeğe karar vererek 

alakadarlara müracaat etmiştir. 
- Bakır şilebi 7000 ton kömür tahliye etmişir. 
- Manisa mebusu 8. Yaşar Manisaya, Aydın belediye 

reisi B. Edhem Aydına gitmişlerdir. 
- lksmor Amerikan vapuru 800balya tütün, 1500 san

dık rafina, 110 sandık sigaJa yağı, 40G ton dökme, 200 
ton varilde prine yağı yükleyerek Amerikaya hareket et
miştir. 

D. Demiryollarından: 
9. işletme ihtiyacı için bir sene zarfında döktürülecek 

olan ve alelmüfredat miktarile muhammen bedeli aşağıda · 
yazdı bulunuıı izgara, soba, makine ve vagon parçalarından 
ibaret döküm işi 24292.401ira bedelle ve kapalı zarf usulile 
münnkasaya konulmuştur. 

Münahasa 24-7-941 çerşamba günü saat 11 de Sirkecide 
'· işletme binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacak
tır. isteklilerin 1821.,3 lira muvakkat teminat ve kanunt 
vesikalarile teklif mektuplarını ihtiva edecek olan kapalı 
zarflarını ayni gün saat 10 a kadar komisyona vermeleri 
lizımdır. Şartnameler parasız olarak komsiyondan verilmek
tedir. 
Miktar kilogram Nevi Muhammen bedeli 

31935 Makine ve v2ron parçaları 7664.48 
103600 Soba 15540 

'800 Izgara 1088 
9 11 13 15 

Cebelüttarık Alev Şarkısı 
3 6.15 9.45 4.45 8,15 

Camarteai Ye Pazar 11,30 da baılar 

(Halkın sael) 

Bulgaristanın k enizmah eci 
Budapeşte - Kont Cianunua Fon Ribbeotrepla BerJinde 

yaptığı mülakatta "Peşter Loid,, gazetesine göre, Mihver 
devletlerini alakadar eden bütün meseleler hakkında karar 
verilmiştir. Bu meyanda Bulgaristan ve Macaristanın da 
istekleri da.bildir. Hatta Romanya da bu talepleri kabul 
etmiştir. 

"Jurnal Dejenev,, gazetesine ,-öre, Almanya ve lta)ya 
Yunanistana, Bulıaristana Akdenizde bir malareç veril
mesi nasihatında bulunmuşlardır. 

SULH ÜM TLERI · 

us yanın Yeni Di ekleri 
Nevyork-Rusyanın tahtı işgalinde bulunan Besarabyada 

büyük bir askeri faaliyeti görülüyor. Sovyet askerleri alel
acele istihkamlar yapıyor. Bunun da yakında Sovyet Rus
yanıo Romanyadan Karadeniz ve Tuna limanlarını dahi is
tiyeceği maksadına mebni olduğu söyleniyor. ____ ...... ____ _ 

DIKKA TLER: 

Heu gidi ıiuaıat ! 
Reynaud, Mareşal Petain'i 

kabineye aldığı zaman, Ber
fin radyosu, bu 84 lük zat 
hakkında 11 Pinpon bunak ,, 
tabirini kuHandı. Şimdi ise, 
"muhterem ihtiyar,, ve "Fran
sız milli lideri,, diyor. 

Hey gidi siyaset!... Bilhas
sa emrinde propagandayı 

seferber etmiş siyaset!... Akı 
nasıl kara, karayı nasıl ak 
göstemeğe ehildir! 

(Akşam) 

Bir miluon ınailiz 
lirası daha 

Londra - Kamara Ikti • 
sadi barba devam için daha 
bir milyar logiliz lirası tah
sisine karar vermiştir. 

-o-

Belediyede 
Belediye hela çukurlarjylc 

Jağımları temizJemek ıçın 
kuvvetli bir cihaz ve Mem
leket hastanesine konulacak 
sabit etüv makinesi satın 
almıştır. 

llıcala ı 

Kıskançlıktan doğan 
bir oinauet 

Dikilide ismet paşa ma
hallesinde oturan Gelibolulu 
Yaşar Satar, geçimsizlik ve 
kıskançlıktan metresi 25 ya
şında Saniyeyi bıçakla bo
ğazını keserek öldürmt\ştür. 
Saniyeyi kurtarmak i.ııtiyen 
Omüde ağır surette yaralan
mıştır. Katil tevkif edilmiş-

zabıta haberleri 
İkiçeşmelik caddesinde 

Ham.li oğlu Mehmet, Bek
taş oğlu manav Müslimin 
çekmecesinden 90 kuruş ça
lık kaçarken yakalanmıştır. 

§ Birinci kerdonda Meh
met oğlu şoför Ahmet Beze 
idaresindeki otomobili Hiiri
yenin çocuğu beş yaşında 
Özcana çarptırarak hafif 
surette yaralamasına sebebi
yet verdiğinden yakalanmış
tır. 

Bergama Sulh Hukuk Mah· 
kemesinden: 

Bergamanın Zeytindağ na
hiyesine bağlı Kurfalh kö
yünden Mehmet oğlu Hüse
yin Ok vekili Avukat Galip 
Ergen tarafından ayni köy
den olup hakkında çıkarılan 
müteaddit tebliğatlara rağ

men ikametgahı meçhul ka
lan Halil oğlu Şerif Ali Az -
gın aleyhine açılan alacak 
davasının yapılmakta olan 
muhakemesinde: 

Davacının ikametgahı mec· 
bul kalması sebebile hakkın
daki tebliğatın ilanen tebli
ğine ve duruşmanın 24-7-940 
tarihine talikine karar veril
miş olduğu ilin olunur. 2'53 

~?arşıyaka 
BeledlyeBanyoları açtldı 

lzmirin "n güzel ve en sıhhi 
banyoları açlldi. Karşıyaka 
banyolarına gidenler orada 
temiz bir büfeden, buz gibi 
soğuk bira ve şaraptan da 
ucuz fiatlarla istifade ed<.

Valiıniı 
Valimizin DahiliY' 

şarlığına tayinioİ . 
vekaleti telgrafl• f 

bildirmiştir. 

k' Berı••• sulla laa 
1 

den : .ı " ov . 
Bergamanın Saı• 

yünden Ahmet kııl•~ı '' 

Ye Zümrüt ile Ah"' 111 , "'$ Arap Mustafa ve • 
deşi Sabiha aralarıJJ 
seyi şayialı ve taP11 

sinan şubat/934 tarib 
numarasında kayıtlı 
cı köyünde 250 lir• b 
muhammeneli bir b' 
ile bahçe cıvara Ol~ 
20 lira kıymetli 'Jf;, 
murabbaında bir kıt' 
ve ikinci Enikburo~ ~ 
inde 25 lira kıyoıetJ~i 
metre murabbaınd• 
izaleyi şuyu ıımı111 • 
gama sulh hak' 
23-6. 939 tarih ve • 
numaralı ilamı mu'i 
icra ve iflis kanu•0 

!erine tevkifan açılı 
suretiyle ve peşin 
satılığa çıkarılmıştıt• 

Birinci açık 1 
16-7-940 Salı glioo, 

1
Gt 

te ve ikinci artırJJI' 1 ~t 
Çarşamba günü ,,.
Bergama mahkeıııe 
betinde icra edile'eo 

Müzayededen -
bilumum masarifat ·-
ye ait olup taliple16 
hammen kıymetıo. Y&' . 
di buçuğu nisbetıll 0 
vermek suretiyle ,_e 
ye iştirak edebile' 
fazla izahat alıııak. 

'bl lerin 15-6-940tarı 111 haren mahkeme t 

tinde açık bulundıJ~ 
nameyı görebilece 
olunur. / 

M - -•o u .. ·ftli 
Ankara Orman Çı ~ ~· 

ğuk biralarının en ~ 1: 

tevzi mahalli olan N eı' 1 
NAR !:SKi AYDI -1' b 
RIKASl'nın havadar ~( 
le süslenmit aile bJ t-

b 

bileceklerdir. Tavsiye eduiz. niden a~ıldr. 

Milli Piyango Biletlerinizi (SA DeT )· Kişesinden Al• 
_ Çorakkapu Polia merkezi kUfııı No. 864 Hasan T hıia ÔadeıTelefoa3497 


