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Habere inanılır•• 
lngiltereye taarruz 
başlamak üzere ! 

kararu 
Bravçiç 
Kaytel'e 

tarafından tasvip 
göre de karar 

edilmiyor; 
muvafıktır 

YENi AVRUPA 
HiKAYESi! 

BURHAN BELGE 

areşal Petain ve taraftarlan 
Almanya'ya karşı çttin bir 
zarer peşinde koşmaktansa 

f ransız parlAmentarizmine karşı daha 
kolay bir zafer elde etmeki tercih et
iler. O gündcnberi, Avrupa harbinin 

birinci safhası, nihayete erdi. Ve o 
gündcnbcri, "Yeni Avrupa,, dan bah
edilmeğe başlandı. 

Yabancı ve hatta Türk matbua
nda çıkan bazı yaZJlara bakdacak 
lursa, bu "yeni Avrupa,. ya inanan
r ve harbin şimdiye kadarki safha

sının böyle bir Avrupayı yaratmıya 
kafi geleceğini sananlar vardır. 

Halbuki bu "yeni Avrupa,, daha 
ün, bir "yeni Almanya,, dan ibaretti. 
Ye.ıi Almanya,, yahut "üçünbü Reich,, 

ahut herhangi bir isim albnda nas
onal sosyalizmin Almanyası, iktidan 
lmanya içinde ele geçirdiği sıralarda, 
ivanın Almanya sınırları içinde hal
dilebileceğine inanıyor, Nasyonal 
syalizmin bir ihracat e,yası olmadı
nı iddia ediyor ve "dört senelik 
an , esasını istihsale ve "kliring,, 
ulünü dış ticaretine tatbik ederek 

·, otarşiye gidebileceğini sanıyordu. 
Fakat "Yeni Almanya,, Alman 

ğrafya sınırları içinde aradığı bu 
ikrarı bulamadı. Bulamayınca, tasav-

runun hudııdlannı ırkçı görüşün tav
e t.ltiği etnik hududları kadar ge· 

1 ~-----------------

i Hitler dün gece bir 
nutuk söyiedi 

Göbbels de söylediği n~ tuk ta : A\manya harbin 
ikinci merhalesine başlamak üzeredir , dedi 

Nevyoık, 19 - Almany~nın ln
gi:terC'ye karşı bir taarruz hareketi-

ne ne vaki ve ne şekilde geçeceğine 

dair biribirini tamamlayıcı bir çok 
malumat gelmettedir. Burıların ara· 
sında kat'i olan bir şey varsa, Al-

Akdenizde dün bir İtal- 1 

yan kruvazörü batırıldı 
r._--------·· ... < 
! : 
' Yarın mebus intihabı • l yapılacak : 

: MUnhal Olen Seyhan : 
ı mebusıuıu için seçim, y•· * 
t rın IO••den •onra fehrimiz t 
t Cumhuriyet Halk Parti•i ••- • 
• lonunda Y•pllııcakllr. inti * 
t haba i•lirlk ed•c•k ikinci $ 
t mUntehiplerin davetfyeier $ 
l de tayin edilen saatte Par- ı 
$ ti •alonunda haZlr bulun * 
t malart, milıl Ye medeni bir i 
$borçtur. * 
' . ... ---------------· 

Lonira : 19 (Royter) - Avuslu· ı 
rafya zır hlı'arından Sidrıey \'e ı efaka- ı 

tindeki muhripler bu Sbbcı:h ıki lıal· 
yan krovnöriine rast·amışıır. Yap'ııın 1 
muhaı ebede haly&n k ı ovazöı !erinden 
biıisi batmıştır. Bl\tan lıalyıın krova· 
zörü müıeltcbalından 150 ııi kuıtarıl-

m ştır. Di~er hal yan kı ovazö· ü kaç· 
mağ;ı bıışlamı~tır 1 

Bunu takıp faafiytl ine geçılmiş 1 

ise de henüz netıceden malumat 2.• \ 

lınarr.amıştır. ı 

DÖ GOL'ÜN 
BEYANATI 

Londra : Hı (a. a ) Fran~ız bat. 

( Geri .. i UçUncU sahifed~ ) 

Ferid Celal Glive .1 

Kurnlu~ ta.ribi : 1 Kann&ım'lr.i 1924 
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20 TEMMUZ 940 Cıımartesi 

&ener"el Kayf P I 
manya bir taarruza r~çmedcn evvd 

( Gt"ri .. i OçUncU sahift:de ) 

Dikkatler : 

8Pş alh kunduracının im2;ısını 1<

şıyan şu şikayeti haklı ve gösterilen 
mahzurları makul bulduğumuz için ay
nen neşrediyoruz. Siz de ıikiyct sahip
leri gibi bu ehemmiyetli işin na zan · • 
tibare alınarak bir çare düşünül ·c~ğini 
umuyoruz. 

"Türksözü gazetesi müdürlüğüne : 
Bizler sanatkarız. Yeni çıkan muame
le vergisinden dolayı bazı müşkülibt 

maruz kaldık. Kanun beş işçiyi geçeııı 

müesseseleri (Müessese sahihi de da
hil) muamele v :rgisine tabi tutuyor. 
Halbu ise e ı küçük bir saı atkann bi
le mevcudu beşten fazladır. Zira kü-

çGk bir dükkan çıra~ işçi sayılıyor 
ve bu vüz:ien birçok işçılerimİL boş. 

kaldı. Bilhassa mektep talebderi. E-

beveynleri çocuklarının boş gezip ah
laklarını bozmamalan için talıl müd
detince bir san 'atkann yanına veri-

( Gerisi UçUncll sahifede ) 

letti. Avusturya Anschluss'u yapıldı. ~~~~~~~~~~~~~~~~-

detler meselesi halloldu. Fakat dava 
.. a rağmen gene halledilemedi ve 

güv eni Almanya,, aradığı istikrar hu-
1 "'11arını bunlarla da bulmuş ol-

Amerika, demokrasileri korumak 

s 

dı. 

Bunun bir neticesi olarak Çekos 
akyanın işgaline ve nihayet Dan-

parolası arkasında Polonyadaki 
i Alman topraklarının elde edilmesi 
usuna ş<ıhit olduk. Harp böyle 
ladı. 

( Grrisi UçUncU sahifede ) 

Yhan Mebus namzedi 
St:lahiddin Çam 

Ankara: 19 (hus • h . . . 
) M- usı mu at:ırımız· 

- unhal rnebuııluldardan "n· 
aya Elcrc m Kıı • h. H~ . 

c:: • ve ıı e u~eyın 
e, ... eyhana Jş Bankaııı umum mü· 
ü Selahiddin Çam, Sıirde Ressam 
tt Dağ Cumhuriyet Halk parti· 

c namzcd gösterilmiştir. 

kuvvetiyle çalışacak • 
ıçın 

• var 
NECAŞl 

Sudanda 

• 
Londra: 19 

a.ıs.- Royter 
in diplomatık 
muhabiriııin 

sclahiyetıar 

Londra mah-
fıllerın•len öjt-

rendiğ'ine göı e 
Habeş impa- Resmimiz Habeş imprmıtornnu ailrsile birlikte l(iistni)or 

rato!u Haile se'asit'nin ~ ud<n'Ja Lulunduğu bugün lryi· o!umaktr.dır. 

Amerika demokrat parl1•ii 
projramı nefredildi. 
Şikngo : 19 a a D.N·B. bildiri-

vor. · 
• Perşembe alqıamı, Dtmokrat Par-
tisi kongresinde, partinin re.,~i proğ· 
ramı okunmuştur. Program b1da) ette: 
Cl!hreıı cihanda yapılmakta olan dı::
~işikliklcr bakkmda nazara dikkati 
cı lbetmek.tedir. inkişaf i~tidadı gös· 
teren bu ccre)·ıı.111 f ırk ve t, ~hi~ 
temyiz 'e mukabil tedbiri, r alınmaz
sa h'.ç bır demokrat hukü net p:ı.) idaı

<•lamaz. Amtrik:ı hariç,· uzun z:ıın:ın 
ılanbcri tanınmış milcsseltr de\'rilıııi~r 

J~mokra i f, ı~efdtrİ red edilmi~tir. 
demokrat İmanını mUdafaa ttmtk va-

( Gerisi ııçtmcU sahif ...:de ) 



1 iirkaöıi 

Kanlı .ı,tr- kavga 
Oµn Bucak mahallesinde bir ana· 

otul arasında acı bır hadıse olmuştur. 
Hıdı.slfqi~ ~fşıtifı dur,. · 

lşfen cionertk eve y~mete ı-e)en 
\iıeı 1<11 otlu ŞHıo :am f!seı :- a1111esini11 

dın öfkelenerek s ö y l e n m e t e 
ve fitıik.çe ırtan asabi hıli neticesin· 
de bir ~ta pa~ ..... i Hali· 
ceyi ~ bl'9 • ı n .,_ndan 
yaralaiup. 

Yapbta bu itteca billhare neda· 
met _,.,.k ruhen muuzeb olfıaata 

ı göz öa ut ..... 
batltyan ev ld. bir uabk at'amata 
bqlanut i• de teaaür ve ti&Dlllll· 

lüzumlu bir kaç nokta var 
ai ditıtamamıtbr. 

Gayri fUUrl bir baleti ruhi,. İ• 

~e ~···~e· '-' "euıada eline . ... 
~le oynarken n lllM ...._ 
mit. atar ~- Polis M.1' ı 
den habeıdaı .,..... ve Şlbo Mir te•vi albna. ila ....... 

e· 

rile birlikte muıyyen umında rey· 

tenrıi lcullınmalc üzre Parti salonu 
nı ttşrif leri ricı olunur. 

19-20-21 !214S 

•• 

Şehrimi~de ıer. yer lr.aulua ko· 
runma ıiperleri her (ÜD bir kaç ta 
ne artmakta, muhtemel tehlikeye kar· 
ıı tedbir hıreketl~ri iledle111if bulun· 
mıktı~ır. ücak, baıı ,..,, ve hu 
ıusl mieaseselerle Gir kıı m mıhılle · 
lerde bu •rlerin maıle.ef h..UZ 
kaıı!mımtı otdnlerı •e~lt edalmit· 
tır. ltral yıllarında düımaa aulmiia· 
den Keleb•, Belemedık ve Pozan· 
tıyi it~ Adanahlar H konanma ıi· 
perletiliifl ne demek oldatunu ve. fay· 
dalannı pek iyi bi iıler. Bir ın enel 
her müe1o1eıe, ber fıbrikı ve ber va 
tındaf buluadutu mahitte bir korun· 
ma ıiperi yapmakıa acele etmelidir. 
Memleketıni, canını ve çocuklıranın 
hayılını hayali ve.rı muhtemel heı haa' 
rı bir tehlıkeden, düıman bombasın -
dan kotum"k isleyen herkesi bu va· 
ııf eye bir kerre daba davet cdiyo· 
ruz. Hükumet bınıu avlusunda nu
mune için kaıalmıı korunma siperleri 
vardır. Arzu eden her vatandaı bun• 
lan bir kene rörebilir. Tenbelhk ve 
likaydi, bıun insanın hıyatana mal 
olur. 

CEBELUTT ARIK 
için şimdiye kadar Boğaz 

yapılan muharebeler 
------------------------Buradaki tahkimat ve tabii mukavemet unsurları 

İkiyUz otuz 
altı sene· 
dC'D heri İn· JURNAL DÖ JÖNEV 

Gazetesinden 

tarafında • 
dır .)Cebe)Ut 

taralı.an İı · 

pa11yol mu 
dafılcri 5 

gilizlerin e· 
linde bulu· 

·--------------------------------------~ nan Cebeluttarık, Suveyt kaoalama 
aÇ11'fından ( l 69 ) sonra İngiliz İm· 
paratorlulu ıark mUnakale yollan 
auruoun muhim bir kal'ui balioi al· 
mııt.r : 

Cebcluttarık ( 17C4 ) , Malta 
( 1800 ) , Aden (1838), Perim, (1857), 
Suven lranat. (1869) , Kıbns (1818). 

Buyuk Britaoya Cebeluttankı 
( veraset ) mubareboi adı verilen 
lspaayol harbine ittirakioe borçla
dur. lngilhreoin hu harbe girıaektea 
gayesi, Fran•a ile ispanyanın aynı 
hanedanın ( Barboa ) hulı.amraahl1 
aıltıaa ıirmelerine mani olmakb. 

Harp l 701 de ba1ladı . O~uncu 
sene içinde İngiltere • Hollanda • A· 
va turya ittifakı timale dogra bir ile· 
ri hareketle kat'l tJir netice almak 
Uzere lıpanyaya ihraç yapma3 a ka· 
rar verdi. Evveli Cadix fehritıi sap· 
ti du,unuluyordu. Fakat lngiliz ami· 

rah George Rouke'nin tavsiye İ Uze· 

rine 1704 de Cebeluttarıkın zaphna 
karar verildi. Amiral G eorge'in em· 
rinde 3100 topla mUcehbez bir donan• 
ma ve 20000 ki~iden mur~kkep bir or· 
du vardı. 2 AğlHtos 1704 de Algesi· 
ras koJ unun sol tarafından Cebelıt· 
tarık ilk defa bombardıman edildi. 

( Cebeluttarık a~·n i koyıın ıark 

a 1 u ı t o a t a t e s 1 i m oldu· 

lar. Bu harbi sona -=rdiren Utretb 
nruahedesi (1714) Cebeluttnrıkı lngi· 
lialere verdi. 

1721 de İngiliz Krala birinci Ge
orges Florida ile de&itınek suretiyle 
Cebelattarıka lspaayollara verm•yi 
trcrttbe etti. Fakat lnglli:ıı parlimen· 
tosu bu degi,meye muhalefet etti 
ve maoi oldu. 

1797 de bir tarafta lntiltere di · 
ter tarafta ispanya ve muttefıki o· 
Jaıı Franıa arasaada yeni bir harp 
çıltta. Cebelnttank y•idea hld11ele
rin merkesi •layorda. 

CebellttAnk kal'esi içinde bala· 
naa 5000 İngiliz madüü ile bef ay 
muhasara alt.ada kaldı Ye •utvarnz· 
lar muvaffak ola.adı. Fakat İngilte
re fimal1 Afrıkadaki maıte•lekeleri· 

nin mudaf aa ıaa mecbur kalır kalmu, 
İspanyollar mattefıkleri Fraasaaıa 
yarduniyle Cebeluttank.ı almanın ı:a· 
manı geldiliae karar Yerdılcr. 

Bu defa, muhaHra takriben dört 
sene surda. 1179-1783) lngilia ku· 
mandanımn emrinde 5400 mUdafı var· 

dı. Mubuara eden kuvvetlerin mik· 
tarı iıe 15000 di. Muttefık orduları 

kumandam Duk dö Crillon 1782 de bo· 
sucu bataryalar ioıa ettirdı . Bu ba· 

Muhtelif tafinler 

Ba.7.,. Mufide K.,.çer q.~ • 
Ç•cıak Bak.ımeri bastanesiae lastaba
lucatayiD edilıajştir. 

• 
Kad&•tro mudurluau kadroıunda 

muahal klbbli&e Pasarcılr. '*-9'1 •cil 
memıaru l .. ail Caabola.t'ıa t.ayini mu• 
, vaf ılı.. sörUlmUftUr. 

• 
Balalı.esir nridat kontrol memura 

Ava.i S.vaf Viliyetimia merkes va· 
ridat kotrol memıırluJuaa aaldedil· 
mi1tir. 

Şehrimiz Adliyt si bugün 
yaz tatiline başlıyor 
Şehrimiz adliyesi bugünden iti· 

haren .S EylOI ıkoamın• ltıdar tatil 
yapacaktır Ancık, cürmümrthudfar 
için her gün bir nöbetçi hakina acili· 
yede bulunat"aktır. 

taryal•r va~ıtasiyle kaleyi ele geçi· 
recel'-i •mid ediyordu 178:? EJ 16· 
luode bu, ulLlukleri 800 - ı.wo 
arasında deği~ ı:n \"e 43 topla nıUcch· 
hez bulunan ( mUrettebaha mik.darı 
5200 ) bu bataryalar Ceb~luttarıka 
garpten taarruza ba ,ladılar. Faka~ 
bUtUıı gem ı lcr lqilialerin attaıı yaıı· 
gan kulleleri ile yakıldı. Muttefılc.ler 
1600 luti kaybettiler. 

Mudafıl~r iıe 16 ölu 68 yarala 
vermi1lerdi. Bu harpten 11onra, uzuıı 
seneler hiç bir hidiae Atlaı Okya· 
nu u ile Akdeniz araı.ındalU irtibatı 
kontrol eden bu kal'enin 1Uk611aou 
bozmadı. 

1914-1918 harbinde Cebelutta· 
rık taarruaa ugramadı. Y alnuı birkaç 
deoizalh gıtmiti be,.hade yere lima 
nana girmek tetebbusunde bulun· 
mu?tu. 

• 
Mal6ındur ki, Cebcluttarık. bıı 

gUn en modern bir tekilde tahki• Ye 
teslih edilmiıtir. Botun toplatı kaya· 
lar arasına yerle1tiril111ittir . Tabiat 
tarafından hiıaaye edılen bıı batar• 
yaların birilieileri yak.--• anlatalaD 

dört sene mu1ıL•arası esnaıında yer· 
lerine yerlettirilmiftir. Sarp kayalak· 
lacdaı:ı ibvet: oiMa Cebelattank da&a 
AI,airas ıkoyua tarkta tehdit eden 
baran Uzerinde yakselmektedir. 

Ba dsi'n tepesi cenubu tarkl İs· 
tikam.tiode yakıelir. lngilialeri,a k11a 
(kaya) adını Yerdikleri bu dai'n 3· 

n•l'-lu 46009 m•tre aZ1.1ahı&11nda ve 
(Şeker El& meli) adı verilen tepni iıe 
423 metre irtıfamdadır. Şimlde, bu 
kayalık kendisini ispanya ile birlet• 

tiren beraahın Uaerine dotru hemen 
hemen amudi bir surette uçurıı111 ha· 
linde ioer. Şark Cf'plae•i, yani Ak.de· 
niae olu tarafı da dimdik hemen 
amud,lur. (Avrupa burnu) denilen ce
nup kı n:ı da böyledir Da&ıa Garp 
sırtlarının yuksek lı.mmları da olduk· 
ça yalçındır. Fakat bu sırtlar atalı· 

Pamuklar 

akında ir 
heyeti gele 

Peıtedea Ticaret V ekli. ti 
V elsllet• allu.larlua ıelea 
•a ....... ya•wııta ae•lek 
bir Ma..., la9!J'• ıel.-ek Çak 
da mbka4d.,.a ıatua aldıklatt 
bal ,. • ...._ ea..ııa,. adec ..... ,. .......... 
•is mıntalr.a•ı.._ Ro••.J.•~a 
bel,.a pa~ak Mblm .......ıa 
tabık kal•ıtbr. Bir Roıaen la 
nia Ankaraya ıelerek Ticaret 
letiyle ba ı. ... ~ bir •ak.nele 
la•aıı kararla,....ı ... ,tw. M.u 
15000 balyalak olacak w. ban•• 
baly ... is•lrd .. nrilecektir. 

Köy eaatitü .. kadros 
Hanmtye köy Eastituıa 

maaYinli&ine tayin edildiliai 
xaadı11mıa EHer Oraaer K 
tlea plwek yeni yqifeei b 
rekat et•ittir. 26 T-maada 
ler Eutitade toplaaacakların 
arif mtıdaru de Huaniyeye git 

Evlenme tören 
Afyon Gar memurlanndan 

tafa Eratla irfan Azıçın evi 
renleri dün aile doıtfan a 
yaptlmtthr. Gençlere ... detler 

ya doğru indikçe Uzerinde eski 
bıılıındutu 200 metre kadar g 
t. bir plato 

Oalıa modern mah ıllr er 
yukarıda buyuk kayahklann 
garbi sindedir. 

Eski fchrin alt tarafında 
ıa luranıD himayesinde liman 
Şehrin ve limanın Yaaıyeti, niçin 

kadar buton tecavualerin gupt 
mit oldu&ıana izah eder. Bu teca 
karadan yapılaolanlardan bazıl 

kayamn fimalinden, yani br 
yapılmı,tır. Fakat, ea dar ye 
cak 800 metre olan, bu ~erzab 

miyle dozdur •• datın timal 
nndalU bataryalana ateti al 
Berzahın tiınalinde ise demir 

maklık yakaelmektedir. Bu 
bk lspans• ile Cebeluttarık 
daki hudadıı tetkil eder. Ve p 
hg.n öbar taraf anda 600 metre 

liktcki biteraf mıntaka vardı&' 

makhl1• biricik deıair kapısı 
di 1'er aktaın kapsnır ve 
olda&u Teçhile, mastahkem 
kumandanhl1na tHlim olııour. 

Cehclattarıka ıitmek · 
pratik yol, kartaaında balaaaa 

siraa'a kadar treDle gi~mektiı'· 
18evki. ı..lltllk Yapurlarla birbi • 
lalUIM.fPa' 

. öebe attank bogaaıaın 
haltk1acla •kıeriya yaaht fik" 
dır. Bn&aaın en dar yeri 14 

• Usanlaıuna gelince A• 
lül • • ölçulddp zaman 60, 
aah&U.da ölçnldap aamaıı 
metredir. Boıaaıu derialili 
800, farkta 1000 metredir. 

Sulh samanında Cebel 
bilhassa son senelerde 6500 

gemi geçmekte idı. Bu ıe•il 
najı 25 milyonu bulmakla 

transit bugtln artık muiye 
kalım daha ne kadar da 
kalacaktır. 



Şu var ltt, yeni ~lınal\yI,, yı ti· 
•amlıyacaj"ı iddia olunan bu son ta· 
llepler henüz ifade ~ ... @ ·, "'yaıi 
.Almanya,, formülü harp dinamızlJlİnİP 
;getirdi ti imkinlar arasında "yeni Av· 
r\4pa,, f ormülünc inkılap ediverdi. 

Şimdi artık yatnız ••yeni Avrupa,,· 
~an bahis geçmektedir. Ve lskahdi· 
navya ve garp Avrupasındaki zafer· 
Jer, böyle bir "yeni Avrupa,, dan bah· 
.:sedilmesine vesile olmaktadır. 

·•Yeni Avrupa,, acaba hakikatte 
-de var mıdır? Yani, kendi davalannı 
tek başına halledebılecek bir Avrupa 
tasavvur etmek kabil midir? Biz böy· 

t Je bir fCYe inanmıyoruz. Şunun için 
Jk~ nasal "yeni Almanya,, daha teşek
"ul edemeden bir "yeni Avrupa,, ta
aavvuruna inkılip etti ise, "yeni Av· 
t~pa,, da ancak bir "yeni dünya,, i-
4Çınde kabili tasavvurdur. 

Bütün dünya parçalan içinde en 
;az kendi kendini yapabilecelt ~lan 
~~pa'dır. Bir Rusya, bir Uzak-Şa;k 
tiden Japonya yahut bir Amerika vah· 
.deli, hiç olmazsa nazari olarak müm
kündür de, kendine yeten bir Avrupa 
.cnümkün detıldir. 

Avrupa, ister "yeni" ister "eski" 
"()lsu n, 19 J 8 den beri taandan tohhn· 
-dan olmuş bir devlet düşkünüdür. Çin, 
~u~ya ve Amerika pazarlannı kaybet· 
tı~ dakikadan itibaren, buhran içinde 
dır. Bu buhran, iktisadi, mali ve siya· 
si safhalannı tamamlıyarak nihayet 

feri bir buhran olma safhasına gir 
mittir. 

Binaenaleyh, "yeni Avrupa" an· 
cak, dünyayı dilediği gibi tanzim et· 
mek şartiyle, bir hayal olmaktan çı
karak bir hakikat olabilecektir. Acaba, 
bütün dünya ile kavgalı olan bu me
deniyet torso'su, arzu ve iradesini 
dünyaya zorla kabul ettirmek kudreti· 
ne malik olabilecek midir? 

Önümüzdeki hadiseler, işte bize 
bunu gösterecektir. Ve bugünkü har
bin bir görünüş ve manzarası da, bu 
rneraklı davanın halline dairdir. 

Şimdilik bu "yeni Avrupa" tahir 1 
<>lunan taslak iki h .. kikatin arasında 
sıkışıp kalmıştır. Bunlardan bi:-isi, garp 
e başlayan anglosakson deniz hakimi-

yetidir. Diğeri de Şarkta başlayan 
Sovyet duvandır. 

Bu iki hakiketten birini ister anla. 
ara~ ister dötüşerek kendine yar et· 
edıkçe, "Yeni Avrupa'· denilen hiki

e,, "Eski Avrupa"nın kendi kendisini 
ahrip etmesinden ibaret kalacak-
r. 

Binaenaleyh "Yeni Avrupa" dan 
ahsedenler, evvela Avrupa'nın ( . 

k.) d" yenı 
eya es ı unya içinde nasıl bir di-
a~ı. d.aha_ doğ'rusu divasızlıtJ temsil 
ttığını goz önünde bulundurmalı ve 
e kendilerini ne de başkalannı 
ldatmalıdır. 

Burhan Belge 

-------------
Satılık motosiklet 1 

T· Az kulla~ılmış logiliz malı 
ıryof maı k 3 5 b 

tinde bir a ' e) gir kuvve 

cuı ve •c a~et motosikld çok u· 

1 . e •atıfıktır 
st ı · ıyen er aafalt dd 

yol a~zı Bızim .._ •. cekl ~ 
() 111 etçı 
zyazganı müracaatı 

arı. 

dört 

Necip 
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Son Japon taarruzu 
şiddetle tard edildi 

Foochov : 19 - a.a. Reuter: 
Gayri muntazam kıtalann yardı· 

miyle Japon kuvvetleri Fukien viliyt· 
tinde Hveian- Hveian'a ihraç teşeb· 
hüsünde bulunmutlardır. 

Hücum tardedilmiştir. Dün Sanhı· 
ao'ya da bir ihraç teşebbüsü yapd· 
mıştır. Hang·va villyetinde Hankong 
limanı tayyareler tarafından şiddede 
bombardıman cdilmittir .Ölülerin mik· 
tarı ve huar çoktur. 

Hanochou koyunun cenup sahi· 
linde Chimai civannda Hunnruan'da 
kiin bir istihkimın dün akşam Japon 
bahriyelileri tarafından zapt edilditi· 
ni bildiren Japon teblitl, Chinchi da· 
tı üzerinde diter bir istihkamın da 
Japon bahriye kuvvetleri tarafından 

zaptedilditini bildirmekted:r. 

Amerika Demokrasileri 
korumağa çalışacak 

( Birinci sahifeden artan ) 
zifesi hali hazırda Amerikan nesline 
dUşUyor. Karş15ıod" Amerikanın mU· 
dafaa buırlıkları yaptığı cihan1Umul 
ibtilil o kııdar tehdidi amisdir ki ta 
yellkua ancak o t blikrl r brrteraf 
edi1dikten sonra gcv,etilebilir. 

DİKKAl[ER 
( Birnici sahifeden :ırtan ) 

yarlar bilhassa fakir çocuklar bu su
retle mektep harçlıklannı bile temin et· 
miş oluyorlardı. lkir.cisi sanat körelmiş 
oluyor yeniden kalfa yetişmediği gibi 
birçok kalfalar da san'atlarını terk 
ederek başka bir iş aramak mecbu
riyetinde kalıyor. Ha1buki hüküme· 
timizin sant'atkara karşı göstermiş 

olduğu yüksek himayeleri göğüsleri· 

mizi sevinçle dolduruyordu. Su vazi· 
yet böyle giderse bizler de işsiz ka· 
lacağız ve maişetimizden ziyade mem· 
leketimizdc sanatın köreleceğinden 
korkuyoruz. Lütfen bu yazılanmızı 
gazetenize koyunuz ümit ederiz ki 
alakadar makamlar bu müşkilatımızın 
halli çaresine bakarlar. Sonsuz saygı· 
lanmızı sunanz . ., 

Dögolün beyanatı 

( Birinci sahifeden artan ) 

riyelilerinin buyuk bir içtimauula•söa • 
alaa General de Gaulle dcmiıtir ILi: 

Yakında, FransayaJ41lönmck nya 
bara41la kalarak Fran•a için harp et· 
raek 1ıklarından birini iatibap yaziyc• 
tinde kalaca1uıaıa. Mucadaleye devam 

etmek istiyorua. Sevgili Franıamız 
için mUcadele edeceAiz. Fransa ölme· 
miftir. Knrtulabilir. Bir ordu bir 

' doaaama Vd bir bava kuvvt-ti istiyn· 
ruz. Ne kadar fazla adaınımııı olursa 
o kadar iyi olacak ve ~•fere o kadar 
çabuk kavu,acalız. Niba1 saferin ge· 
lcceğine emin olunuz. 

yüzme müsabakaları 
yarın yapılıyor 1 

Mutia, Antalya, Mersin, Kayse· 

ri, Adana ve Hatay yüzücüleri ara 
aında ıehrirn"zde yapılacak olan grup 

yüzme biıincilık müsabakalarına, Ata· 

tü• k parkı arkasındaki yüzme havu· 

zunda yarın saat 17 de blşlanacak-

tır. 

Ar.t ıllyadan başkı diğer bölgele· 

r in yüzücüleri şehrimize gelmiı bulun· 

maktadıılar. Antalyalı gençlerin de 

bugün gelmeleri muhtemeldir. 

Yaıın 20o metre s~rbest 100 • 
metre sırtüstü ve 1500 metre ser· 

beııt müsabakalar y&opılacak ve bun

lardan mada ıoo metre sırt üstü 200 

meıre kurbalatama, 100 metre ser 

besl üzerine bayrak yarışı yapılacak· 

tır. Pıotramda ayrıca ıu topu O)Un· 
lan ve tramplen atlamalar da vardır. 

Müsabakalara buıün başlanması 

lizıgmelu kt.n havuz yetiştirile ueditin· 

den yarın başlanacaktır. 

1 giftereye ·~~ruz 
başlamak üzere 

( Birinci saiaifedea artaa ) 
Rayhştatı tophyacak ve bunu mütoaki 
İngiltereye bir ültimatoınJi ıulb tek· 
lifinde bulunacaktır. Diter taraftaıa 
Hitlerin bugünlerde Kont Ciano ye 
büyük bir ihtimalle Molotofla görilf
mesı bekleniyor. 

Şimdiye kadar taarruzun yıpdma 
., liıımrelirken vaki olan recikme 
reneral Bravçiç ile general Kaytel 
ar&11nda çıkın bir ibtiliftan ileri ıet
mittir. Generallerin biri taarruzun 
muvaffak olacatına, dıteri muv.ıtı
kıyetsizlikle neticeleneceQine dair ra• 
por vermiıtir. Bu Hitleri tereddüde 
dütürmüı ve düıünmete sevk etmit· 
tir. Bununla beraber nihai karan 
bir iki ,Un içinde yine Hitlerin ver• 
mesi beklenmektedir. Siyasi mahf l· 
lerın kanaatına göre Hitlel' bu kara· 
rı bu ay içerisinde verip tatbiki r 
mtdiöi takdirde relecek aylar için 
vermesine imkan yoktur. Za•en Al· 
man devlet reisi de bunu bılditi için 

NO r vrçe 10) bin as'< er ıevk~dildti 

ı bi bir çok naklıtc gem ıleri d: No• 
veç limanlarında beklemrktedir. 

TAARRUZ HAREKETi NA~L 
OLACAK? 

Nevyork, 19 - Hıtlerin haıırla 
dıtı taarruz hareketinin yarından 
sonra başlıyacatı tahmin olunmıtkta· 

dtr. H ueket mehtaba tesadüf edece 
ve bınlerce tayyarenin him•yesind 

hücum bot ları, nakliye ıemileri, Al· 
man donanması tarafından vaki ola· 
caktır. Donanmanın Norveçin şima 

lınde rörüldütü bildiıiliyor. 

Londra : 19 (Royter) - Hitler 
bugUıı Ray~tağcCa nutuk söylemekte · 
dir. Hıtlerin nutku saat 22,20 do 

devam etmekte idi. Hitler nutuk ııiSy 
lerken Rayştağda, Koııt Ciyano'da 
hazır bulunusordu. 

Londra : rn (Royter1 - Göbels, 
bugUn, Fransadan dönen a.kerlero 
hitap eden nutkunda ezeUmle şöylo 

demiştir: 

"llarbin il• merhalesini muvaffa· 
kiyetle bitirdinia. Bu harbiıı ikinci 

merhalesine başlamak Uzer.:yia. Buou 
41la muvııffakiyd ve şerefle bitirece-

ğimiadC'n eminim. Ancak ondan ıoıı· 

radır ki, ıulb batlıyacak, Almanyada 
ve dunyada sulh çaııları çalınacak

tır.,, 

&UNUN MESELELERi KARŞISINDA 1 
·--------------------------------. . . --------------------------------

M 0 H 1 M 

Uzak Şark mesaili .. lngilizler 
Londra ga:ıeteleri Birmanya yolu için Japon

yaya yapılan tavizler hakkında mt'mnuniyttsizlik· 

lcrini aaklamamaktadırlar. Alelide zamanlarda 

lnıiliz huktlmetinin bu tavizleri rededeceklcri 

fUphcsizdi. 

Bununla beraber, gazeteler, bu suretle kaza· 

ıulan zamanın Uzak Şarkta Çinin istildil ve te· 

rnamiyetini vikaye edecek bir sulhun tesisine yar· 

dım edebileceği Umidini izhar etmektedirler. 

Oaily Telgrapb diyor ki ; 

Manevi neticrsi bC"rtaraf, yalmur mevsinıi dete 
layısiylc öoUmUzdeki Uç ay aarfında esasen Bir· 

manya yelu ehemmiyetini kaybedece&inden Japoıı

lara yapılan t a v i z l e r i n amelt neticeleri 

ebemmiyetsizdir. 

Çin, SilAb nakledilen l\longolistan .Yolunu eliıı· 

de bulundurdugu gibi Birmanya _yolunun da daimt 

surette kapalı bulundurulması mevzuubahis değil· 

dir. Kendi silah ana.} iinio inkişafı saye•inde şUp• 
hesiz Çin yabancı meml~ketlere bağlı degildir. 
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RADYO 
Türkiye Radyosu - Ankara Radyosu 

20 - 7 - 1940 

7.30 Program ve saat ayarı 
7.35 Müıik : Divertimcnto 
8.00 Ajans haberleri 
8.10 Ev kadını 
8.20/ 
8.30 Müzik : Bing Crosby' nin pi. 

13.30 Program ve saat ayan 
13.35 Müzik : Muhtelif şarkılar 
13.50 Aians haberleri 
14.05 Müzik : Muhtelif şarkılar 
14.20 Müzik : Riyaseticumhur band. 
15.00/ 
15.30 Müzik : Rapsodiler 
18.00 Program ve saat ayarı 
18.05 Müzik : Senfonik parçalar 
18.30 Müzik : Radyo caz orkestrası 
19.15 Müzik : Fasıl heyeti 
19.45 Saat ayarı ve ajans 
20.00 Türk müziği 

20.30 Konuşma : Günün meseleleri 
20.50 Müzik : Divan, semai, koşma 
21.15 Müzik : Saksafon solo 
21.30 Konuşma : Radyo gazetesi 
21.45 Müzik : Radyo salon orkestrası 
22.30 Saat ayan ve ajans 
22.50 Müzik : Radyo salon orkestrası 
22.50 Konıışma : (Ecnebi dillerle 

Yalnız kısa dalga ile) 
23.10 Müzik : Cazband 
23.25/ 
~3.30 Yarmki program ve kapanış 

Bu akşam 

Kate 
de 

Nagy 

Pamuk - Hububat 

KiLO FIATI 
CiNSi En az En çok 
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19 7 ! 1940 

Kambiyo ve pa 
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00 00 

Dolar ( Amerika ) 
r rank ( isvicre ) 
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Bu akş 

Pierr 
Richa 

Vilm 

1 

in yarattıkları emsalsiz şaheser 

Sergüzeşt ve heyecan filmlerinin baş kahrc:t manı 

K E N M A Y N A R D'ın 
Maskeli öldDrücü 

Bugün gündüz 3 te son defa 
• 
ışe Ormanlar Perisi - Meksikalı F ah 

_____________________ L&Z ____ _ 

Yeni Eczane 
ğı altında Eczacı Ahmet Derviş Tulgarın mesül müdürlüğü ve ortaklı 

yeni tarzda ve fenni yeniliklerle bu ay başından itibaren çalışın 
lamıştır. Sayın doktorların ve değerli Adanalıların teveccüh ve 

aya baş. 

rağbet 

leıini csirğtmeyrceklerinden eminiz. 

- Belediye karşısında Yeni Ecza ne-
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urumuna Çocuğu refaha kavuşturmak istiyorsanız Çocuk Esirgeme K 

Yılda Bir Lira verip Üye olunuz ! Çocuk Milletin en kıymetli ha zinesidir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mer kezi 

• 
T. iŞ BANK ASI 

1940 Küçük Cari Hesaplar 
ll<ramiye Planı 

K••ideler : 1 Şubat, 1 Mayıe, 1 Ajluatos 
1 ıkincifefrin tarihlerinde yapılır. 

Kum biirııh ve lrnm bar asız be~aplarda en az elli lirıısı 

bulunanlar kuraya dahil edilir. 

1940 iKRAMiYELERi --

1 Adet 2000 Liralık 2 000 Lira 
3 

" 
10011 

" 
3.000 ,, 

6 
" 

500 ,, ;3. (1 00 
" 

12 250 ,, 3.000 ,, 
40 ., 100 ., 4.000 ,, 
75 ., 50 ,, 3.750 

" 2 10 
" 

25 ,, 5.250 
" 

T. Jş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktir
miş olmn, a)nİ umar.da talihinizi dt' dtntmiş olursunuz. 
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or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

ı:;a 

kabul• m Hergüıı muayent:hanesinde hastalarını 

başlamıştır . 

ilan 
Devlet Demiryollar 6. ı 
ıncı İşletme koınisyo
nundan: 

fşletmemiı mıntakası memur 
ve müstahdemini için kumaş, astar 
ve telası idarece veıi ım<k sırma, 

üğme ve alameti farikaları müte 
ıhhide aıt olmak üzere takriben 778 . 

d 

"'~ 

h 

ilan 
P.T.T. Umuıni 

·' 
müdürlüğünden: 

1 - idaremize en aşağt oı• i ı 
mekttp mezunu o'mak şartile ıııi' ~i 
sabaka ile stajyer alınıcaktır . ed 

t akım yakası açık ve kapdlı elbise j 
268 pa lto ve 345 kasketin şaıtna· ı 
me ve mukavele proj ~si mucibıncc 

dikimi kapalı zarfla eksiltmeye ko 
nu!muşlur. Eksiltme 25- 7 - 940 
Perşembe günü saat 11. de Ada 
nada işletme Müdürlüğü binasında 
yapılacaktır. Bu işe ait mukavele 

ve şartnameler Adana işletme Mü· 
dürlüğüM, Mers·n, i<..o:ıya istasyon· 

tara vrriltcek ücrrtle müsabaka)'~ re 

tirak için aram cak vasıfların rıt~ ol 

ve mahiyeti viJaıet P.T.T. Müdii' ta 
ıüklerinden öğrenilir. imtihan!•'' :e 
vilayet merkrzlcrinde Lir ağustofiç. 
perşembe günü saat cokuzda btf nı 

1 arma müracaatla bedelsiz o'arak 

görülebilir. Muhammen bedel 

6879.75 lira ve muvakkat teminat 
516 liradır. Lteklilerin iyi huy ~a 
ğıdı, nüfus trzkeresi, 940 yılı Tic;ı. 
ret Q,:Jası vesıka!ı ve t.u işteki eh· 

1 
ı 

t 

iyetler1ni gösterir tasdikli vesika

arı ile muvakkat teminatlarını vez
nemize yatırıldığını gösteı ir makbuz 
veya banka temfoat mektuplarile 
eklif mt ktuplarını 2490 Numaralı 

kanunun tarifatı dairesinde mühür· 

1 Ü zarflar içinde vaktı muayyenin
den bir saat evveline lo.adar ko 

misyonumuza verm iş olmaları Vf"ya 
göndermeleri lazımdır. Postada 
vukulıulacak gecikmeler kat.fil e· 
dilmez. 

12111 6 - 10--16-20 

lanac .. ktır. Taliplerin evrakı mÜ5~l u 
telerıni tamamlayıp vilayet P.1· .ın :; 
müciüıliıklerine müracaatls isiın ~e 
adrtslerini kayıt ettirmeleri luıuııı'·e u 

ilan olunur. lu 

2 - 3 ve 5 - 7-940 Taıihirtd'ı' 
müdürlüğümü~de yapılan memurıııf.u 
müsabaka imtıhanına işt,ı ak edt'~u ·nn 
oı ta ve lise mezunu taliplerde ~vr,.a 
yer ıik müsabskasına iştiı ak edeb', 
lir!er. na 

10-11 - 14- 16- 18- 20- 23-Vna 
12124 !e 

ilan sa 

j-ak 
Asım Ôzbilen fabrikıtsmda rı>'/I" 

cut 34 model eski bir fort kaJJJrı i 

nu satılıktır. Çıf tçi Birli ğa ki'' 3 c 

Hasana müracaat. •dt-

12146 19-2~'4 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
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Adana Tüı it Söıii Matb•,., y 
ıa 

in 


