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Enternasyonal fua 
Mallarınızı İZ:UİR ENTERNASYONAL FU

ARINDA bir mi}:)·on alıcıya tanıtınız.. 

20 A~USTOS - 20 EYLCL ™.:.J 
11An ü d nı n C'recatındnn gazetemiz mesuliyet kabul etmez t:fünhurlye«n t•e Ciimhuriyet eserinin bekçid, 3a'bahları çıkar .riya.si gazetedir YENi ASIR matbaasıpda basılmıştır 

~--------ıwooN ....... .--------------------

lngi lizl er evvelki gün bu harbın en 
dehşetli ha va taarruzlarını yaphla r 

Alman yada -·bir çok f ab
rikalar ve üsler ya 1 ı 

-------------------ıwooN*OW"W--------------------

ln gi liz tayyareleri Baltığa kadar gitti - Alman tav yareleri de 
lngiltere ye hücum etti, fakat mühim bir şey yapamadı 

Londra, 15 (Ü.H) - Cumartesi ge
cesi im harbin en geniş ''c ıiiddetıi ta
urrın:lan inAiliz. fuyyarcleri tarafmdan 
Almanyaya karşı yapılmıştır .. Almanya
da ve Alnıaı1 işgali altındaki arazide 14 
tayyare meydnıuna lıiicum edilmiştir. 

·Rt..-smi İngiliz tebli_ği bu taarruzlar 
hakkında şu hıfsililtı il.l\'C etmektedir : 
Hambur~. Brcmcn, Vilhclmshafcn ve 
Emdc.nde lmlunan ha\'uzlnr. Bremcn ve 
Darınştad tay:yare fabrikaları, Hamhurg 
petrol tasfiyehaneJt.. ri, Ham, Osnabruli 
''e Socs dcmiryolları merkezleri. Hol. 
landa linınıılarınm biri olan Harnigendp 
miihimmnt depoları, Helçikada Bruj ci
varındaki kanallar ve ehir nakliyat n.
sıtnları mu\'aHakıyetlc bombardıman 
cdilmb1ir .. 

Tnarrıız Raltık rlcni:r.ine kadar uzatıl
ııuş, Rug ndn~.,ndnki askeri kı lalnr ve 
tayyare üsleri bombardıman edilmiştir. 
Bremen tersaneleri 'c tayyare fnbrikn
lannın bombardımanı bir saatten fazla 
sümıüstür. 

tayyare akınlarına mm ı olma~ içi11 lngiltcre iizcrincle devriye Brcmen civnrında harp malzemesi 
--~------------------=u_c_zen ___ a_v~ ___ ro~m~ya--re_l_en_"._ .. ____________ ~-------------s_o_N_u __ 4 __ 0_~_c_o __ s_A __ H_:w_·_E_o_E __ ~ 

Bugünün en 
Büyük kuvveti -·-

nngiltereye bir ültin1a
tom vereceklermiş 

Milli IJirlilı 11e tesanüdün 
111 ha x~x 
s·i .. h faza~ındadrr- Bu Ht .. rp senelerce değU, hatta günlerce değil, sa· 
1

1 a a sahıp olamayan· atlerce bile sürmiyecefımiı! 
p~'f' hayat Ve istilıltilfe• Vaşington, 15 (Ö.R) - Komadan bildiriliyor : Mussolininin na iri efl<arı 
lftden mahrum lıalma- olan Jurnala Ditalya gazetesi neşrettiği bir makalede ŞU haberi vermektedir : 
ğa 1'1Ghfıftrndurlar Almanya ve italya miiştereken bir kaç gün 7.arfında İngiltercye bir ültimatom 

... ven tekler, bu memleketin ya teslim olmaktan \'eyahut kül haline getirilme-
- •-- sinden hangisini tercih ettiğini anlamak istiyeceklerdir. 
HAKKI OCAKOOLU Bu gazeteye gört İngiltere yeni bir A vrupanın tesis edilmek üzere olduğunu 

Bir kar ..... . . d la d ') . 
ınillctl " ':'un ıçın e taç r evrı mış, 
ortad erke ır olmu , bir ~ok devletler 

e· an nlknu tır 
İrnp:. kaç h__nfta icinde koskoca Fransız 
~klik nt.orlugu çökmii , hürriyete l>t'
du·· lapan bu memlekette hürriyet 

manı.~ · . 
kiini il J..~ ıçııı çalışanlar iktidar mev-

n e crınc alnuıilardır. 
lal u. Yıkıntı ve çökiintülcr l alıuz ve 
ku~z t Alınnnyanııı l'Cnilmez. askeri bir 
dan ınc dvc kudrete snhip bulunmasın· 

ı ır? 

llnYtr' İr- l cd...... : 0 l c bir iddinyı asla kabul 
~ .. cyız. 
Filhakik Al .. . . 

i\'tncrni ~ maııl n dort yıl ymıcmış, 
lanrru \•hır çok ııınhrumiyctlerc kat
Yn hak· ~rsn.Y zinurlerini kırmak, dün
\'arl ~ ınuyctıııi elde etmek için biitiin 
ı-a ~~~· 'e gal ret mi n keri haz.ırhkla
nıany sıs eylemi tir. l\lulınkknk ki Al
lıizd. ~.~rdulnrmı motör kun·etiyle tcç· 
ret ~ ıger nıillctkrden iistün bir gny-

1 : k' muvafrnkıl cı ~iistcrmiştir. 
ten~~ ı~ .~11 üsti:nlük behemehal zaferi 
knt'i bi;~ lı~c~~lt2. Her hangi bir millet 
karı. k hutunliik iı;-indc topraklarım 

anl!i "d ınotiirlcri h!ıu nfa:ıl a knrur verirse bu 
t·ri~ebilir.' ırnz h:ıhalı~·a dn mal olsa, 

Cok uznkl d · Yokt ar an ınısal arrunağa liizum 
ıniic.~~I Çnnn~~nle kahramanlığı, milli 

I? • c tnrılıı me •dandadır. 
... ır olan ·ıı 

~elen d" 1111 etler :l alnız. hariçten 
ı-indek' •~nanın kt•\ 'etiyle değil. içle
ten b ı r zukluktan 'c tesnniitsiiz1iik-

Poı u c ını akibctt; dü miişlerdir. 
, e b 0

"l n harbindt· Alman cnsuslarmın 
liycı::r~o~rakl.ırda .) n ıyan Alınan ckal
hiıttd' ının °' ııadıklan roller çok mii· 

ır. 

Norvcçt Aln lıklnr .. e ıanlar dalın karnl a nk-
• ı J:Un bir '<ııkl 1 "kü' . •- . k ınıkanlar • a ıu ınetı ıuırnıa 

il il 1111 hazır hulnıuşlardır 0 andnd • ı . . · ~clıirlcr . . ~ cep ll.'.) e ı;:ıden askerlere 
açılınll) ~;11 c ınukincli tüfenk ateşi 
:Ycıdc k ?18~ ııaraşütçüleri indiklc.ri 
lrıuştur endılerıni kucnkhyanları bul-

Fran~d . . . ·~· taez· n ınıllı hırlıgm kurulamaması 
ı:nıet . ~ebeı>lcrinin ha ında gelir. 

Jben~~ ıçkndc dei:isen kabineler, parliı
nla a Opan kı) nmctler, fırka ka\"• •u i~·~nıcle hareketleri, sabotajlar hep 

0 ı.~ 1 anıı hazırlıynn iımillerdir. 
.uıi ra

1
n ·ada ki milli müdafaa bütçele-

aza tmak ·d· ·1 • l.nfer t . va ı ııartı ere seçımlerde 
..... 11.ernın cylenıistir. nıı ı ••.;ı_ 

sınu .... raa biitçesine husumet bes-
- ONU 2 SAYFADA -

anlamalıdır ve Çörçilin söylediğine inanmamalıdır. Bu harp senelerce değil, 
giinlercc. hatta saatlerce bile sünniyecektir .. 

Fransa kendisini beğendiremedi! x,..x 

Alman ve ltalyan ga
zeteleri gayri n~emnun ... 

Vichy, 15 (A.A) - Havas Ajansı 
bildiri) or: 

Al um basım Fransız hükümetinin 
aldığı son kararları memnuniyetle kar
§ılamamqlır. 

Oç gün evvel Deutsche Allgemeine 
Zeitung yarı resmi bir imza altında bu 
husuııta gayri müsait mütalaaları neşret
miştir. 

Ciomale D'italia ve Stampa gaze
teleri de kendi fikirlerini söylemişler
dir. 

Her iki hasında tempo aynıdır. Ve 
aşağıdaki iki keyfiyet iJeriye ııürülmek
tedir: 

1 - Fransız rejimindeki değişiklik
ler mihvC"r devletlerini alakadar etmez. 
Bu totnliter rdimlcr yeni bir istikbal 
için iyi birer zemin olnbiJmekden uzak
tır ve muzi ile çok fozla mütesanit bu
lunan adamlar tarafından vücude geti
rilen fena bir taklittir. 

2 - Fransa bu suretle galiplere ho} 
görünmek ve daha iyi bir sulh muahc
de<İ elde etmek İstiyorsa çok yanılıyor. 

FRANSIZ GAZETELERtNIN 
CEVABI 
Fransız basını esasen aralarında tez.ad 

bulunan bu iki tefsiride reddetmektedir. 
Hükümet totaliter rejimleri her hangi 

- SONU 2 inci SAYFADA -

Mihı·cr nıatbııatrna Fransa aleyhinde 
yeni direktifler veren Alman 

propaganda nazırı Göbels 

Bulgarlar "Biz bir sulh 
kalesiyiz,, diyorlar 

x•x-------------
B~rlin 15 (ö.R) - Merkezi Bulgaristanda bir mühimmat fabriKasının ktl-

şadı münasebet ile harbiye· nazırı general Daskalof bir nutuk söyliyerek Bul
garistanın Balkanlarda bir sulh kalesi teşkil ettiğini beyan e:tmiş ve Bulgar 
hükümetinin emniyet ve sükfinetin tlmsali olan bu sulhcuyane siya.set.inin Bul
gar milletinin arzu.s\WI muvafık olduğunu ilAn etmi§tlr. 

Jngıli;: sahille-rini nıiidafaa <'den toplardan birı ateş emri11i beklcrJ:rn ... 

Ingiltereye taarruza 
daha başlamamışlar 

Çörçilin 
gayet 

müdafaa 

nutku lngiltere ve Amerikada 
lrlandada ı yi karşılandı • 

tedbirlerini mükemmelleştiriyor 
~---------x~x~------~---

Nevyork, IS (ö.R) - ingiltereye kunu çok hararetli kal"§llaml§lardır. 
büyük Alm:ın taarruzunun başlaınııı ol- Hepsi nutku a1kışlamakta mült~fiktir. 
du - una dair Romn radyosundan verilen Dcyli Meyil gazetesi bütün lngilizle
vc lıalynn menbalarına atfen burada da rin kanaat:ni bu nutkun hülisa ettiğini 
şayia olan haberin h .. nüz dC' ~ Pı olm. - ve nutkun bir model teşkil eftiğini ya-
d ığı anlaşılmıştır. zıyor. 

ZAFER UCRUNDA Deyli Elu;pres de nutuk tam mana-
HER FEDAKARLIK siyle mültemmeldir diyor. 
YAPILACAK Yörkşayr Post gazetesi diyor ki: Bu 
Singapor. 15 (A.A) - Malc:ey..a - SONU 2 lNCİ SAHU'lillE -

umumi vali vekili B. jones radyoda 
söylediği bir nutukta Almanya ile harp
ten bahsetmiş ve demiştir ki: 

c - İngiltere büyük kuvvetlere kar-
ı yalnız başınıl kaldığı muharebede bü

tün gayretlerini snrfedecek ve Alman
yaya karşı medeniyetin yegane ümidini 
teşkil eden zaferi kazanmak için bütiin 
fedakarlıklarda bulunncaktır. > 

ÇöRÇILtN NUTKU 
ETRAFINDA 
Nevyork, 15 (ö.R) - Londra ga

zeteleri 8. Vinston Çörçilin radyo nut-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Filistin dün ilk defa 

bombalandı 
Londra 15 (Ö.R) - Bu sabah har

bın bidayetinden beri ilk defa olarnk 
Filistineo hir hava tanrnızu yapılmış
tır. Hnyfa mmtakasına atılan bom
balar neticesinde birkaç ölü ve yaralı 
olduğu gibi bazı maddi zarar da vu
ku bulmustur. 

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

luyor 
Yakın Şark 
sulhu ve biz 

-*--
Taymisin yeni 
bir makalesi -·-Yallın Şarllta sulhun 

muhafazası hem Tür· 
Jliyenin, hem de ingU· 
tere ile Sovyet 
Ru.syanın emelidir 
Londra, 15 (A.A) - Royter bildi

riyor: 
Taymis gazetesi başmakalesinde Tür

kiyenin Sovyetler ve lngiltere ile arasını 
açmak maksndiyle son on beş gün zar
fında Türkiyede ve komşu memleket• 
lerde pek ziyade fazlalaştırılmış olan 
Alman propagandası faaliyetinden bah
sediyor ve diyorki: 

Türkiye Başvekili Dr. Refik Sayda
mın cumn günü B. M. Meclisinde irad 

- SONU 2 iNCi SAHİFEDE -

Balkanlar
da vaziyet 

-$--

Almanya ue İtalya 
ıimdi Ballıanlarda 
siil:titu muhafaza 
etmelı istiyorlar, 
falıat son,.a?-
Londra, 15 (Ö.RJ - Almanya g:ırht 

Balkanlarda bir harp patlamaması için 
ısrar diyor. Çünkü henüz bınada hlc
diği parçalan yutacak mevkide değildir. 
Rumen ve Macnr hüküınetleri Alınan 
davetini kabul ederek üç gün1ük bir 
matbuat mütarekesi ilan etmişlerdir. Fa
kat Romanyada.ki başlıca Alman ~aze
lesi olan Bukares1cr Ta~eblat Balkan
larda yeni hudutlar ne olursa olsun Al
manyanın bu memleketleri protektora 
muamelesine tabi tutmak istediğini giz
lemiyor. 

- SONU 2 İNCİ SADJFEDE -

Ruzveltin tek
rar intihabı pek 

muhtemel 

Japonyadan gelen yeni sesler 

--*--
Amerilıada günün ifıi 
meselesi : intihap ue 
ingiltereye yardım ... 
Londra, 15 (Ö.R) - Amerikada De-

mokrat partisinin reisicüınhur namze
dini intihap edecek olan kongre bugün 
Şikagoda ilk içtiıruı.ına b:ışh~1ır. İkin
ci teşrin aymdn y-..ıpılacak olan rcisi
cümhur intihabına parti namzedi ola
rak B. Ruz\ eltin scç.ılip seçilmiycccği 
hakkında bu~ün hc}ecan mevcuttur. B. 
Ruzvelt Amerika trı.rihinde her biri dört 
senelik olmak iizerc iki defa cümhurri
yasctine seçilen bir kaç rei.sicüınhurdan 
biridir. Hiç bir reisici.iınhur iiç defa ik
tidar mevkiine g(.'Çrııeıniştir.. Demokrat 
partisinin namzedi o]arak her kim seçi
lirse seçilsin geçenlerde cümhuriyet 
partisinin namzedi olarak intihap edil
miş olan B. Vnndcr Villi ile rcisicüm
hurluk mevkii için çetin bir mücadele
ye mecbur kalacaktır. 

Londnı, 15 (Ö.U) - ~ikagoda ic;ti
nıalarına c!c\•nnı etlen Demokrat kon
\'an iyonunun B. Ruzvelti üçündi bir 
ri~ asct de\Tesi içiıı tekrnr rcisieümhur 
namzedi intihap edeceği hemen hemen 
muhakkaktır. 
DİKTATÖRLERE İHTAR 
Senatör Dcns konvansiyonda 1100 dc

lc~c huzurunda Amerikanın hak ve 
hürriyetini muhafaza için sonuna kadar 
mücadele azmini teyit etmi:;; ve de
miştir ki : 

- Bu azmimizi diktatörlük altında 
:ya~ıyan milletler nnlıyrunazlar.. Fakat 
bu kararımız asırlarca hürriyetlerini 
muhafaza etmiş olwı adamların ahfadı
nı sevindirir ve kalpJerini ayni kuvvet
le eaıı>tınr .. ıı 

Ayandan Fnrlcy şu ihtarda bulun
- SONU 2 inci SAYFADA -.. , ••.•..•.•.•..•...•................•..... 

Jnönü JstanlJuJda . 
• . . 
• . llelılenlyorlar

tsıanbul. 15 (Yeni Asır) - Yalo-: 
vada istirahat buyurmakta olan reisi- : 
cümhurumuzun bugünlerde eehriml-: 

• .z.1 -nenda"lnel · m .. .... ..._.İIWfi 

--------------~x•x 

lngiliz aleyhtarı bir 
siyaset istiyorlar 

Jtalya ve 
Rusya 

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

A J manya ile ittifaktan, Sovyet 
dostluğundan bohsedi yorlar 

Bcrlin 15 (Ö.R) - Tokyodan bildi~ 
rildiğine göre resmi ve gayri resmi Ja
pon mahfilleri japonyanın takip ettiği 
harici S5yasette tadilat icrasını talep 
etmektedir. 

Nişi Nişi gazetesi bir yaz.ısında jnpon 
harici siyasetinin gayelerini şu suretle 
hiiliısa ediyor: 

1 - Japonya ile Almanya ve 
ltalya arasında bir ittifak akdi el
zemdir. 

2 -- Japonyanın lngiltere ile si
yasi bağlarını koparmak lizımdır. 

3 -- Dünyanın yeniden adalet 
esası ( ?) üzerinde teessüs etmesi 
yolunda faydalı olmak icap eder. 

4 - Uzak §ark iktısadi blokunun 
tesisi elzemdir. 

Resmi ve gayri resmi japon ma
hafilinin arzularını bu suretle teba
rüz ettirdikten sonra japon gazetesi 
Sovyetlerle dahi münasebatın daha 
dostane bir tarzda tanzimi icap ede
ceğini kaydediyor ve Sovyet - Al
man ademi tecavüz misakına ben
zer bir paktın Japonya ile Sovyel 
Rusya arasında da aktedilmesini 
teklif ediyor. 

HOLLANDA HİNDiSTANİYLE 
TİCARI-..'"T 
Tokyo, 15 (A.A) - Hariciye nezare

tinin söz. söylemeğe salahiyettar bir 
memuru Hollanda Hindistam ile ticari 
müzakerabn başlamış olduğunu bildir- ~ 
miştir. Şimdilik bu mese]e hakkmda 
fazla tafsiUit veril€cck zaman değildir_ 
Hollanda Hindist.arıı hükümeti Japonya

?L\fillM~~ nm iptidai maddeler verilmesi talebini 
----lillllilill!W\;,;..hl]~~IOS(< kabul etmiştir. 



SAHiFE 2 
e::: ::::z: 

KütahY,ada yapılan büyük kavs 

Yeni yapılan deiiııİryol 
dün merasimle açıldı 
Küt,.hya artık içerlek bir şehir değil 

TENi A~IR 

Pazarlıksız satış 
kanunu 

EtLAet usulü teşmil 
olamıyor .. 

Fransa ile ticaretimiz 
-·--- BASTAltAFI l İN<'İ SAHİFEDE -

liyen bir memlekette milli birlik \'Ütu· 
da getirilebilir \'C ciddi \-atan müdafaa· 
sı ır.ı:vreti U;\'ıındınfahilir mi? Süphesb 
ki hayır! 

Ankara 15 (Hususi) - Münakalatı leini teyid etmişlerdir. 
vekaleti tarafından Kütahya istasyo-1 Bu kavsin inşası saye ınde Kütahya
nunda in§a ettirilen büyük k.avsin kü- Alayunt ara ~ni kalkmış olup Afyon 
şadı Kütahya halkının tezahilratı ara- ve Eskişhir istikametinden gelen tren
sında demir yollar idaresi relsi Kemal ler Kütnhyadan geçeceklerdir. Bu su
tarafından yapılmıştır. Vali ve beledilTC retle yıllardanberi pek içerlek kalan 
reisi nutuklarında hattın ehemmiyetini Kütahya şimdi üç demir yolu hattının 
tebarüz ettirmişler ve demir yolları si- ortasında işlek şehirlerden biri olmuş
yfıseünin banisi olan Milli Şef ismet lur. Bu vaziyet Kütahya iktısadiyatına 
lnönü hakkında minnP.t ve şükran his- büyük mikyasda biz.met edecektir. 

Ankaı·a İzmir \'t: t~'tanbulda tatbik 
edilen pazarlıksız sıtış kanununun ta
diline dair hazırlanan 15yiha başveka
lete tevdi olunmuştur. Hnbcr aldığımıza 
göre etiket usulü bütün yurda teşmil 
edilmektedir. Fiat müraka~ komisyon
larının yapmakta oldukları mürakabc
de etiketler ÜZC'rind!: ki füıtlcr s:ıtısa esas 
olacaktır .. Bu fiatlcr faz.la görülürse mal 
sahibi hnkkmda takıôatta bulunulacak 
ve milli korunma lranunu hükümleri 
tatbik edilecektir. 

Gönderilen maldan sa
hibini bulamıyanlar 

Bunların listesi yapılıyor, bedellerinin 
nasıl alınacağı tetkik edilecek 

-----------------x4x----------------

Tabü yıkılan. çi~cıı milletlerin ne
den hu kadar ı;cri bir sukuta uğradık
Jnnnı tarih ~·ın:ncnkhr. Harpten sonra 
tarihe mesnet te.<;kİI edecek yazılar ve 
\'csikalar ortaya t:ıkncnktır. ~aba bb 
b~den sö.rli;\·cbiliriz ki çöken mem
leketler İçeriden fcthcdil~lerdir_ Bu 
fetih, yn ikilik te\·lidi veyahut ta mev
cut ihtiliırlnrdan i tifadc olıınmak yol· 
lariylc kcndili~indcu elde edilmiştir. 

;\lilli birlik n. biitünlük içinde mem· 
lcket ıniidnfnasıruı aşkla sarılan millet· 
lcr kolay kolay }'ere serilemczlcr. 

lneboluda yeni kulüp 
ve gençlik grupları 

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

Beden Terbiyesi Ge el ineboluda 
-----------x~x-------------

fnebolu, 15 (A.A) -- Dün gençlik nnda çok güzel neticeler nlınmı~ır. 

--·--Torbalıda bir grev 
teşebbüsü oldu 

Fransa ile iş yapan ihracat tacirleri edilen mallar hakkında ticaret vek'fileti-
dün ihracatçılar birliği binasında top- nin gösterdiği lüzum üzerine bir liste 
lanmışlardır. Bu toplantıda Fransaya hazırlanma ~,a başlanılmıstır Mezkur 
gönd~ilen mallnrdan son hadiseler ha- g • "' : 
sebile mürseli ileyhi buJamıyanlar ve malların bed~llen nasıl tahsil edileceği 
harbın kızıştığı günlerde Fransaya çı- ı tetkik olunacak, buhususta Fransa hü
karılamıyarak diğer limanlarda tahliye kümctile de temas edilecektir. 

POl.iSTE l\lAllKEı\IELERDE 

Koskoca Sovyct ordulan önünde Fin· 
lnndiyunın knlıraınnnca ınüdafruısı da
lın dün denecek kadar l'nkm bir maıi· 
nin hadisesidir. 

Demek oluyor ki bugünün en büyilk 
ktn'\'Ctİ milli birlik ve tcsaniidiin mu· 
hafa7.nsındadır. Ydun \ 'C uzak mazide 
bu lmkiknt i tel it eden bin bir misal bu· 
la biliriz. 

Çörçil de evvcllu o. anı irat eyJcdiğl 
nutukuı bilhassa im noktnyı çok ı:üzcl 
tebarüz et irmiştir. 

gruplan teı::kili etrafındaki fnnliyeti tet- Genel direktör bu müsnbakalard::ın 
kik etmek üzere chrimize gelen beden evvd kaza ~t' re heyetinin topbntmn· 
terbiyesi genel direktörü General Cc- da hazır hulunmu~ ve beden terbiyesi 
mil Tanerin huzuriyle Hmnnda mü ab • mükellefiyetinin tatbikine ait kanun hü
knlar ve deniz eğlenceleri yapılmı,ıır. kümlerini izah ctmİ!~tir. 

Torbalının Pnncar tohumu yetiştirme 
Knyns çiftlW.ndt!. ~er arasında bir 
hadise olmuştur. Yi.ız elli kadar amele. 
hasta nmclc çavuşları bulunduğu halele 
evvelki sabah işe başlnmrunışlardır. Bu 
vru:iyet nazarı dikl~ti celbetmis \'e ken
dilerine neden is lxışı yapmadıklan so
rulmuştur. 

Bir.iz sonra ruru:le işe başlamı.şlardır .• 
Ynpılan tııhkikn netice 'nde, hepsi Çal
lı olan bu nınel nın kendi aralannda 
yevmiyelerinın arttırılması "cya iş sa
atlerinin nzaltılm~ı için sözleştikleri, 
nmelc çavuşlarından Raşid.in ve Musta
fa Ateşin teşvikivle grev yapmağa kal
kıstıkkın anlaşılmıştır. 

Çi~li köyünd n Saldr o!:}u Zakir Cö
mt'rt, n~ ni ko.,dcn Ramazan oğlu Ferhat 
K .·varu bir kavga neticesinde tabanca 
ile ~ır surette yc.ıralaımştır. Yaralı İz
mir memleket hnsh:.nesiııdc tcda\ i edıl
mektedir. Suçlu adliyeye vcrilmi~ ,r. 

Bir rakı UI .. mindc knrdeşi Mithntı öl
dürmekten maznun Bucada Yeni ma
hallede sakın Mur~t oğlu İbrahimin mu
hakemesine dün u~ ceza mahkemesin
de başlanmıştır. 

Yalıuz. İn!.!iltcrcnin dej!il dünyanın 
mukadderatını tal in edecek bir ıniica· 
delenin idnrcsini dinde tutnn Çörçil 
demiştir ki : 

- nllitlcr imdiJe Jrodar kuvveti, az· 
mi kendi 1 U\'l.'etinc \ ' C nzmine müsm•) 
büyük bir milletle lmrşılasmamı tı, Bu 
milletlerin bir çoğ11 dnhili ifsat ve cntri· 
Imlnrla istil.1 edildi Fransanın iikibctini 
de başka türlü nasıl iuı.h etmeli'! 

Oç muhtelif deniz vnsıtasiyle yapılan inebolu kazasında bir gençlik kulu-
Jmıchrm:ılarm nezaretinde getirilen 

suçlu, mahkeme salonuna ~ircrken elle
rini havaya kaldırarak bir takım gayri 
tabii hareketler yapmış ve delilik nla
ıneti göstcnniştir .. 

tı;kne yarı,.ları ile yüzme müsabaknla- bü ve 5 grup teşkil edilecektir. 

lngiltereye taarruza 
daha başlamamışlar 

~~~~~-------%~~---------·---------

-- --İKİ YA GIN 
Seferihisar kauıfilnın Akçe Knynlar 

mcvkiinde evvelki gün bir yangın çık
mıs, elli hektarlık bir saha yandıktan 
sonra söndürülmüştür. 

I a eşi.iti ya a adı 
Torbalının orta mahallesinden Abdul

lah Uzwı. karde.ş1 Mustafayı başına 
dcl!neklc vurın:ık ı.uretiyle pek ağır bir 
surette yaralamış ve tutulmuştur. Ya
ralı hastaneye knldırılmıştır. 
BAYINDIRDA . 
BİR YARALAMA 

Reis. maznuna ndını sormuş, mamun 
İbrahim yerine Hüseyin demiş. babası
nın adını bfr türlil söylememiş. diğer 
suallere de cevap vermemiştir. Maznun 
bir heyeti sıhhiyeye muayene ettirile
cektir. 

Fnknt bizim awunızda ku\'\'etimlı n 
sıhhatimiz trun ve mükemmeldir.• 

- BASTARAFI 1 l 'CJ SAUİFEDt: -ı unutuyor ki flanderde Belçika. ordusu 
nutuk lngiliz harp imanının ve takip edi- lngiliz ordusuna siper olmuıtu ve lngi
len gayenin kudretli. ilhamlı ve azimli !izlerin yanlarını da Frnnsızar müdafaa 
bir abi eaduıdır. ediyordu. 

* Dcğirmcndere nahiyesinin Kalay 
tepe mcvkünde All oğlu Mehmet Sim
sek ile Yusufn ait bu,ğday harmanında 
ynngın çıkmış, fakat silratle söndürül
müştür .. Yangına sebebiyet veren Halil 
Cruılı tutulmuştur. 

Bavındırm Hacı İbrahim mııhallesfn
den Mustnfa Toptancı evvelki ~cc ça
yır clanuru:ı gitmekte iken ayni mahalle
den Yusuf o~lu Mehmet Ölmez tara· 
fından bıçakla a~ır surette yaralan~ 
tır. Suçlu tutulm~tur. 

Hakiknten de böyledir. İn~liz ada
larında ya.şı;)•an insanlar tam bir milll 
birlik \•c bütünlü(: içinde siWıa sard
nuşlar ,.e bütün rue\•cud.iyetlerini km
clilerinin ,.e dünyanın hüniyetiai ko-

Mabkem olan lursızlar- rumak için ortaya koymuşlanbr. 
Her halde Bcrliu \'e Roma nd,..ı.n-

Muhtelif yerlerden hırsız.1ık yapmak- ·ı~- ·~· __ 1.:1..1 L..:• L-..ı.ı 
-1 s •·L..n Kap 3 -~! QID lLiılD ett~ ~U.UC ıwguter'e ~ 

tan. su~!! uıu-u tanın sene Y\:UJ kOlay olnuyacaktır. Bilikis iddialar lü-
Oeyli Ek pres diyor ki: Çörçilin bu AlMANYADA TEŞBtH VE 

nutku hakikaten nefis idi. Başvekilin OM1TI.ER 
harp yapmasını bildiğini gösterdi. Bu Berlin, 15 (ö.H} -- B. Çörçilin nut- --·-- Bir otobüs kazası 
nutuk. milletin kendisi için seçtiği ve ku hakkında Alman radyo ve gazetele
tamamen emniyeti bağladığı din mü- rinin tefsirleri ou suretle hülasa t-dilebi-

İspirtolu lçfıiler hasılatı 
ue vilayet hissesi 

Tireden 1zmire pcJmekte olan 451 sa
yılı otobüs, önüne çıkan bir beygir yU
züııden hcnde~e clcvriJnıiştir. Otobüste
ki yedi yolcudan Ömer oğlu Süleyman 
bacrıwndan hafif 5urctte yaralanmıştır .. 

ay ıki ~.Hüseyin ve Mur.aHer Elma- lifma bu harp çok çetin olacak. milli 
lır~~ ~. beşer gün. Kalın ~t vUıdctin büyük kıymeti bir bne mıM 
Koselenın bır ay, Pepe Klzımın bir ay orta\'8 konacaktır 
24 ~ ~pse mahJdlmiyetlerine karar Mim birlik ve bütünlüiü temüı ede
vcrilmistir.. • mi ·en milktlere anmamak eldea ıel· 

Hırsalık maznunu Mehmet Y e$ilbaş me2. Çünkü onh : asn:n en büyük lili· cadeleci nutku idi. lir: 
Deyli Telgraf f(>yle yazıyor: Çörçil; Hitlerin karanlık gölgesi 1 n-
ÇörçiJ ber ım yapmak azminde bir- giltcreyi tehdit etmekte derin bir tabir 

leşmiı olan milletin söyliyehilccckerini kullanmaştır. Bu münasc~tle siyasi ma
sövledi ve pek baldı olarak tebarüz et- hnfiJin beyanatına göre Çörçilin bu nut
tirdi ki Londra)'t Hitler istibdadı altmda ku sabık Fransız ba~vckili Rcyno ükiı
zelil görmektense bir söl bir harabe yı- tundan az evvel söylediği nutka pek 
ğuu halinde görmeli tercih ederiz. benzemektedir ve belki de Çörçilin son 

AMERtKALlLARJN nutkunu tcşlcil edecektir. 
MOT ALAASI iRLANDADA MODAF AA 
Ecnebi tefsirciler de ayru derecede HAZIRLIKLARI MOKEMMEL 

oevklidirlcr. Ncvyork Taymi.s gazetesi Dublin, t 5 (AA) -- cRoyter> 
Çörçilin nutkunda lngiliz ruhunun tnş- Jrlanda serbest devleti Avrupa harbi 
tığını yazıyor. lngiliz: milletinin azim ve dolayasiylc vukun gelebilecek hadiseleri 
itimadı hiç bir oef tarafından Çörçil ka- sükunla baklcmektedir. Memleket ka
dnr inandıncı bir kuvvetle iliin edilme- rodan, denizden veyahut havadan ge
miştir. Bu, serbest kalmak kararında lccek hücumn hazırdır ve bu hücum 
elan bir milletin sesidir ve her betbinli~i memleketi gafil avlamıyacaktır. 
bertaraf etmektedir. Nutuk şüphesiz Manda serbest devleti bilhassa bava
efknrı aydınlotmağa çok hizmet etmiş· dan gelecek ber hücumu ve her türlü 
tir. Ve onu dinleyenlere ln~iltcrenin ru- asker indirilmemu k31'Jdamağa haıır
hunu ve kalbini bütün açıklığiyle gÖs· lanllllf bulunuyor. İrlanda serbest dev-
termiııtir. leli dahilinde yere inmeğe teşebbüs 

tT AL YAN GAZETELERt edecek tayyareler ciddi pçlüldere çar-
NE DiYOR ? pacaktır. Çünkü bu sahada müdafaa 
Roma. 15 (ö.R) - B. Vinston Çör- tertibab çok ilerlemi~ bulunmakta.dır. 

çilin nutku hakkındaki tefsirleri şu su- Muayyen bir hadden daha yüksek toni
retle hülaııa edilebilir: B. Çörçı1 ve Ami- latoda biç bir ıemi tevkif edilmeden 
rallik baş Lordu Gnlk.sandcr aynı gün- ve hücuma uğramadan hiç bir limana 
de söz sövlediler. Nutukları biribirini ta- yaklaşamıyacaktır. 
mamlamnktadır. Çörc;ilin nutkundan Her tarafta sahil bataryaları hazır bu
anlnşıldığına göre lngiltere Fransanın lunmaktadır. Ordu mühim rnikdarda 
müdafaasına kalan harp gemilerine nr· teknisyenlerin iştirakiyle takviye edil
tık hücum etmiyecektir. Bu ise mihver miştir. 
devll"tlerinin büvük bir manevi z:nferini Bu teknisyenler aynı zamanda mahal
teskil eder. Çilnkü bunlar tarafından ya- li vaziyete de tnmamiyle aşina bulun
pılan propa~nndanın dünyadaki tesir- maktadır. Pek ynkında hlanda serbest 
leri B. Çörçilin bu yeni kararının haki- devletinin kendisini müdafaaya tama
ki sebebidir. B. Çörc;il lngilteredcki in- miyle aıılih büyük bir ordusu olacaktır. 
giliz askerlerinin Franııada ve Flander- Memleketin bitara"1ğını muhafazaya ve 
de çnrpısmış olan asker olduğunu söy- memleketin müdafaasına büyük bir 
Jemiıtir .Bunların bu sefer başka ıekilde evkle bağlı bulunan halk hükümetin 
harp edceelderini ilave etmiştir. Fakat' işini çok kolaylaııurmııktadır. 

Kastomoııuda iki bin 1 Denizli seylapzedele· 
kişilik bir ziyaret... rine yardım---•-- ---·~ Kastamonu, 15 (A.A) - C. H. Par· Anknra, 15 (Husus) - Denizli sey-

tisi ocaklannda iki bin kişilik bir gru- lıipzedelerine nuıha!lt Kızılay merkezle
bun iştirakiyle, Samsuna tayin edilen va- ri tarnfından yapılım yardıma ilave ola
li Avni Doğana ıehrin civarındaki or· rak Kwlay umumJ merkezi telgraf ha
manda bir veda ziyafeti verilmiş, üç yıl valesiyle 13 temnna.da 500 lira gönder
içinde Kastamonuya bir buçuk milyon mi:;;tir. 
liralık İmar eseri barakan ve kendisini 
halka çok sevdiren '-alimize k1UJ1 heye-
canla tezahürat ve muhabbet gösteril
miştir. 

Yeni itfaiye teşkilatı 
İtfaiye teşkilatı hakkında Dahiliye 

\•ekaleti bir kanun layihası hazırla
maktadır. Bu hususta şehrimizdeki nlA
kadarlnrdan dn bazı mal(lmat isten
miştir. 

Kiralık daireler 
FJ;vzt PAŞA P.U14VABINDA ZEY

REK APARTMANJNDA.... 
KAPICIYA MÜRACAAT .. 

t 
AVRUPA VE JA:POI\'YA 
Ni i Ni i Şimhuıı ı:azcteshıin mih,·cr 

Clevlctlcriylc olan münascbatın daha 
ıakılnştınlmru;ı hakkındaki talebine ce-

Avukatlara, 
doktorlara 

Müıtakil, kiralık 
Varidatı gayet az mükemmel yazıha

ne ve muayenehane. Müracaat: Beyler 
hamamı karpunda numara 3 7 

DoktorLevi 
lki aydnnberi seyahatte bulunan dok

tor Lcvi bu kerre avdetle eski ınuayc
nehnncsi olan lldçeşmelik caddesi 138 
numaralı muayenehanesinde sab::ıhtnn 
akşamn kadar hastalarını kabul ettiğini 
muhterem müşterilerine nrzeder. 

\'nben hariciyenin mcz.kfır memuru, Ja- ----------------------

\ 

pon hiiküm tinin mezkur dc,,•letler de Z A Y t 
<lnhil olmak üzere bütün ecnebi devlet- Mersin 23 ncü piyade alay üçüncü 
Jcrle müuıkernta ı,!İri mek niyetinde ol- tabur 1 1 nci bölüğünden almış oldu
duiiunu bildirmi...tir. ğum terhis kcskcremi zayi ettim. Yeni

j Av:-upa harbine celince; Japonyanm sini alacağundan eskisinin hükmü olma-
r;demi miidab le politika ında bir dcği- dığını ilan ederim. 
şilclik olmadıihnı da ilave etmi tir. Ballıkuyu mahnJlcsi Çemberciler 

Tabii hu ırnlitik:ının i."tikbaldcki tar· sokak No: 6 7 de Hüseyin oğlu 
7.J iııkis:ı(ı ha.kkınd:ı bir c SÜ leucmcz. 1 3 19 do -;umlu Jbrahim idernler 

l !>39 mali yılındaki bpirto \'e iı;pirto
lu içkilc.r hlısılatınöan 'ilayet hususi 
idareleri hissesi aynlmış, İzmir \'ilaye
tinc 10814 lira isabet etmiştir. Para bu
günlerde İzrnire ı;töııdc.rileccktir. 
Lozan muahedesinin 
yıldönümü 
24 temmuz çars;ımba gününe rastlı

vı-ın Lozan ınuabedenamesinin imzası 
devri seııcvisi ı?ünü İzmirde de fevka
lade bir programla kutlulanacaktır. Bu 
hususta Halkc\'ind.., büyük hazırlık.lııra 
baslnnılmıştır. 24 temmuz günü saat 17 
de yapılacak olnn büyük tcz.nhürnta bü
tün izınirlilc.r dave11idir. 

Yakın Şark 
sulhu ve biz 

- HASTAI~AFI 1 İ 'Cİ SAlllFEUE -
ettiği nutukta kuvvetle ve sarahatle bu 
f aııliyeti protesto etmesi hiç de şayanı 
hayret değildir. Bu nutku karşılayan al
kı lar ve başvekilin aldığı müttefik iti
mad reyi, ba~ekilin bu gibi ~ntzikala
ra karşı muhalefette müstakil ve şeci 
T'Urk milletinin tam müznharetine ma
lik bulunduğunu göstcrmi tir. Bu entri· 
kalan yapanlar knrşılıırında Al.ıdülba
mid Türkiyesi değil, fakat Kemal Ata
türk Türkiyesi bulunduğunu unutmuş
lardır. 

Türkler pdc tabii olarak yakm tarkta 
&ulhün idamcsiyle alakadardırlar. Türk
ler bu solhün bozulmasmm önüne geç
meğe çalıuyorlar. Turlder ~dması 
Türk. lngiliz ve aynı zamanda Sovyel 
menEaatlerine de muvafık bulunan bu 
İşte İngiliz diplomasisinin dürüst müza· 
baretine itimad edebilirler. Türkler ay
nı %8.tnanda dostluklanna da sadlk bu
hmmalctadırlar. --·--Bolhanlarda vaziyet 
- KAŞTA.KAFi 1 tsci SAHIFl:UE -

Bitlerin niyetleri. ecnebi memleketle
rinde de malumdur. Bir Amerikan ga
zetesi bu hususta sunlıırı yaz.ıyol' : 

llitler imha cbnck istediği ıncıulekct
lcr arasına nifak ~ kendi diplo
matik zaferini hazırlamaktadır. Alnıan
ymun garpte ıncştUl olduğu ~arada Bal
kanlar sakin kahrsa Bitler bunlan par
cıılamnk \·c tek ku~n atmadan zapte. 
dcccktir. Almanya ve italyaam niyeti 
Balkanları paylaşmaktır. Balkan de\·let 
adamları hu oyuna ilet olmakla celladın 
ipini kendi boyunlarına geçinuiş olu
yorlar. 
Amerikarı gazeteleri bilakis TUrkili e

nin nzimkfır ve müstakil hattı hareketi
ni hararetle alkışlamaktadırlar. -·-Ruzveltin tekrar inti-
habı p~k muhtemel 

- BASTARAFI 1 iNct SAHiFEDE -
muşlur : Am rikarı milleti ecnebi dev

beraet ebnlştlr. hından mahrum bahtsızlardır. Zira ha-

--·-- -·-- yat n istiklali kcnuyan silihluıa .._ 
şında tanktan tayyareden evvel milD 

Zirai lıaJlı~ birlik \'C bütünlük ~lir. 
dair IJlr emlP ifsat ,.e entrikaların kurbanı om mil· 

ORTA OKUL VE 
LİSE NOTLARJ . . . lefler tanktan ve tayyareleri OU-. 
Mnnrif vekfıleti, orta okul ve liseler- Zirai kalkmma işlerı hakkında vıln- bilmek kabiliyetlerini de önceden kay· 

de notlaruun değiştirilmesine muallim- yete yeni bir tamlın gelmiştir. Her , .. ua. betın.İ$ bulunurlar. 
leı: heycüncc kara.ı verilmiş olan ıale- yetin, muhit.in icap ve kabiliyetine göre Türki)·e hu hakımdnu ela dünyanın 
benin sınıf geçme vaziyeti tetkik edilir- zirai kalkınma işlerini programlandır- en bnhtiyar milletidir. Bu topraklaı 
kcn, sınıf geçme def terindeki kanaat ması ve takip etmesi, viliyet ve kaza üzerinde yaşıyan on ~ki:z rnilyealuk 
notlan üzerinde hiç bir değişiklik ya- ziraat nevilerinin. mlkdarlarınm ve zer i'i;irk camiası, fok insan ı:ibi d~üyor, 
pılmamasını, yalnız ortalama ııotunun edilen nrarl hektarının mukayeseli su- bhtUn knlplcr yalnız. vatan aşkiyle çar-
dilz.cltilmcsiylc iktifa olunmasuu mu- rette ziraat vckfılctinc gönderilmesi ~~B·or.. • . b .. d' ki d'. h" 
vnfık görmüştür. ehemmiyetle istenmiştir. . u ~~ıa unun ı~ın ır unyn . a· 

Frarısa kendisini beğendiremedi! 

Alman ve ltalyan ga
zeteleri gayri n1emnun ••• 

---------x.x-----------
- HAŞTAUAFI 1 İl\Cİ SAHiFEDE - velki rejimlerin fennlıklıı.rı çoktan beri 

bir surette taklidi nazarı dikkate alma.• 
mı~tır. Faşizmin ve Nasyonal Sosynliz
min doğumundaki ve terakldsindeki 
şartlar Fransanın vaziyetiyle mukayese 
edilemez. Fmnsnnm bugünkü vaziyeti 
hükümetc uzun hazırlıklarda bulunmağa 
vakit bırakmamıştır. Fransanın maruz 
kaldığı darbe Fransnyıı yukardan başlı· 
yarak derltal otoriteyi ve ınesuliyeti ye
niden tesis etmek ve mareşal petainin 
manevi himayesinde derinlere doğru 
derhal enerjik surette harekete geçebi
lecek bir kumanda mekanizması kur
mak vazif csini tahmU etmiştir. Bundan 
ııonra memleketin heyeti umumiycsi 
üzerinde tedavi hareketine geçilccdttir. 
Ba hareket yabancı misallerden aham 
alınarak yapılacak dci:-ildir. Bu hareket 
daima hakiki F ransu: ruhunun. hakiki 
Fransız hayatının esasını t~kü ctmif 
olan ananevi kıymetlerin avdeti enama 
dayanacaltır. 

NAZIJU.AIU MODAF AA J 
Hükümctte mazi ile alikadar adam· 

ların bulunduğu aöyleniyor. Halbuki na
zırlann dokuzu ıimdiye l:adar hiç bir 
kabineye girmemiş n Parlamentoda 
bulunmamq yeni insanlardır. Diğerleri· 
ne gelince bunlar mağlUbiyctten evvd 
k ]kınına alihatmı ileriye sürmekten 
fariğ olmamq zcvattır. Nasyonal Sos
yalizmin ve fqİzmin tarihi gösteriyor ki 
bu rejinlter daha evvelden bir partinin 
gayretiyle ve ihtilalkir mahiyette uzun 
bir mücadele ile iktidar mcft.ii eldo 
edilme<Jen yapdan .ıahatın pmimiyeti
nc ve sağlnm1ığına inanmamağa müte
mayil bulunuyorlar. Fransada iktidar 
mevkii için buna müşabih bu mücadde 
olmamıştu. Fransada dava şimdiden 
hn.lledilmi§ ve hüküm \•erilmiştir. Ev· 

molilm bulunuyordu. 

MAKSATLARI HOŞA 
GlTMEK DE(;tLMtŞ 
Petain hükümetinin kararlımnın ko

laylıkla kabul edilmesinden, bu karar
ların bir menfaat hedefi güttükleri ve 
bunların yabancı memleketlerde tesir 
icrasına matuf birer manevra olduğu 
neticesini çıkarmak tnmamiyle yanlıştır. 
Eğer bu kararlar her kesin müttefikan 
tasvibine mazhar olmuş ise bu, alınan 
kararların esasen olgun bir holde bulun
duğunu ve yalnız hunları toplamanın 
kifayet edeceğini gösteren bir bürhanı
cLr. 

FRANSADA MOTTEHtT 
PARTI VE ALMANLAR 
Berlin, l 5 (ö.R) - Vişiden celen 

haberler Fransada müttehit bir partinin 
teşekkül etmekte olduğunu bildirmek
tedir. 

Bu yeni Fransu partisine iltihak eden
ler kendilerini timdiye kadar demok
rasinio hamisi olarak gösteren partilere 
mensup idiler. Bu yeni Fransız partisi· 
ne Fransanıo fclikete yuvarlanmasına 
•bep olan e.k.i mebuslann da iftirak 
ettikleri Almanyada l>illıana ifaret 
olunmaktadır. 

ROZEMBERGtN SöYLEDILF.Rt 
Londrn 15 (ô.R) - Bitlerin dostu 

Rozemberı yeni Fransız karı.unu esasisi 
hakkında şöyle diyor: 1889 ihtilalinin 
mevliıdiı olan eski kanunu esa~ Vişide 
Fransıı.larm bndilcri tarafından gö
ınülmü~tür. Bu karar, sa.iklri ne olursa 
olsun Fransanıu Avrupa.da siyasi ve 
fikri bakımdan blitün ınevkileıinin in
hidaınını göstermektedir. 

dısclcrının \'ehnınctı kar ısında yıne 
dimdik ayakta danryor ve bütüa dün· 
l nya sesini işittiriyor. 

HAKKJOCAKOCLU --·---Umumi nüfus sayımı 
neler temin edeceJı? 
Nüfus sayımı, bir devletin sınırlan 

içinde ynşıyan insanların sadece azalıp 
çoğalmasını bilmek için değil, ayni za
manda ileri, doğru ve hesaplı bir yaşa
ıruınm imkfınlnnnı bulmak ve tnnziın 
etmek için· yapılır. Bu bakımdnn önU
müzdcki ilk teşrinde ynpılncak sayını 
devletin daha ileri bir yaşama seviye
sine varmnsı için alaca{!ı tedbirlerin sa
ha, çare ve yollarını gösterecektir. 

llaş\·ekiılct İstatistik 
umum müdürlü~il 

Ankara radyosu 
BVGVN 

7 .30 Program ve ır.emleket saat ayan 
7.35 Müzik (pi.) E.00 Ajans haberleri. 
8.10 - 8.20 Ev kadını - Yemek Listesi.. 
8.30 Müzik (pl.) 12.30 Program ve mem
leket saat ayan 12.35 Müzik pl. 12.50 
Ajans haberleri, J3 05 Müzik pi. 13.20 
14.00 Müzik... 18.00 Program ve mem
leket saat ayan 18.05 Müzik : Dans saa
ti pi. 18.30 · Çocuk saati 19.00 Müzik : 
Çocuklar için pi. 19.15 Müzik : Fasıl 
heyeti 19.45 Memleket saat ayarı \'& 

ajans haberleri 20.00 Konuşma ve mü· 
zik (Çiftçinin saati) 20.30 Mü:ı:ik : An
kara radyosu küıne ses ve saz heyeti 21. 
15 Serbest saat 2130 Konuşma (Radyo 
gazetesi) 21.45 Müzik : Radyo salon or
kestrası 22.30 Memleket saat ayan, 
Ajans haberleri; Borsalar, fiatler- 22.45 
Müzik : Rndyo salon orkestrası ı>ro.1?1'8-
ınmın dcvanu 23.0!> Müzik : Cazband pL 
23.25 - 23.30 Yarınki program ve kapa· 
m~ .. 

İLAM 

letlerin mümkün vr. muh~mcl olan her ,•••••••••••••••••••• .. il!!•••••••, ... 
kombinczonuna muvnffakıyctle karşı 

Tavnsın kara yayla devlet ormanla
nnd:ın kesilmek ve 1627 adedi Dentzll 
istasyonunda, 260 adedi Çalda, 185 ade
di de Tavas&a teslim edilmek üzere ~art. 
namede eb'adı gösterilen 2072 adet ar
dıç telgraf direği knpaJı zarf u!ulil ile 
on beş gün mQqdetle 4-7-940 ıari)ıinden 
itibaren eksiltmeye konularak 18-7-940 
tarihine mUsadif Perşembe giinil saat 

koyaca.k kudrettedir. 
INGILTEREYE Y ARDllU 
Sikagodan !!OD dakikada alman tel

graflara göre Demokrat konvansiyo
nunda toplanan de?ege1erin yürcfe dok-
anmdan faz.lası biı dereccve kadar İn

.,.iltercyc yardım taraftnndır. Bazılan 

1 
:in Amerikan harp ~cmilerinden ve tay
•arclerinden bir kısmının İng.iltcrenin 
•mri nlbruı veı itmesini ve İngiliz va
mrfarının. Amcr~k?ı~üı:anl~dan isü-

Emlak almak ve satmak 
• .... 1 
ıst.ıyen er ••• 

Jzmirde veya kazalannda emlaki olup ta satmak veya almak 
istiyenlere azami kolaylık gösterilir. 

lznıirde Kemerahmda Hacı Huan otelinde 60 No. lu 
yazıhanede... C A V 1 T 

Telefon: 3903 

1
16 da Denizli P. T. T. müdürlüğü binası 
içinde toplanacak komisyonca ihalesi 
yapılacaktır. Beher direk için bedeli 
muhammen (910) kuruş takdir edil~ 

• olup muvakkat teminat (1414) lira (14) 
kW'uştur. 

İsteklileri teklif mektuplarını ihalı 
saatından bir snat evveline kadar Deniz· 
1i müdürlüğüne makbuz mukabilinde 
vermeleri ve fazla izahat isteyenlerin 
mildürlüğe müracaatları ilan olunur. 

7-10-13-16 (1399) 



YENİ MIEZVNLAR 

~,ar.lita sulha dog-ru? 
B sen harp 
akademisini 

bitirenler -·-
lngiltere, Japonya ile Çinin arasını 
bulmağa ve iki taraf için de şerefli 

30 zabitimize 
diplomaları verildi 
İstanbul 15 ( Yeni Asır ) - Harp 

akademisini ikmal eden otuz zabitimi
ze bugün (dün) diplomaları merasim
le verilıniştir. Akademi müdüril gene
ral AÜ Fuat, merasimde veciz bir nu
tuk irad etmiştir. 

s· bir sulh teminine çalışıyor 
vcki~;{;fur, 15 <~:A) - (Royter) - Malezya umumi vali Çin ve Ja:xm milletlerinin hakiki nrzuı:.unwı şerefli bir ı;ulh 
fngili~ hij~~~es .'1~ın akşam radyoda söylediği bir nutukta üzerinde toı:ıanmış olduğundan emin bulunan İngiliz hükü
sı için ,,. • ~etının Japonya ve Çin arasında sulh yapılma- meti sru·k!n harb~ müzaheret etmemek ı;e harbin dc'V'amı-

Yeni mezunların üç il akademinin ha
vacılık, beşi deniz, yimıi ikisi de kara 
kısmını ikmal etmiş bulunmaktadır. --·--Adli ve Vekili intihap 

B. -.tt~"?n.,~: ~.aıfotm~~e olduğunu haber vermiştir. 
Jone , "7Mımle dcmışhr ki • 

ha:,bi hİ.k~ılV, hm üm:li Japon hükümcti ile Japonyanm Çin 
- a l. l'\<ta var.Lgı bazı teklifl~ri müznkere etmektedir. 

nın önüne g~mek için gayretleripi azami hadde kadar ,gö
türecek ve bu harbe son vermek icin mümkün bütün gay
retlerini yapacaktır.• 

dairesini gezi yor 
Ankara 15 (Hususi) - Adliye vekili 

,.e Dolu mebusu B, Fethi Okyar refa
katinde Bolu mehus.ları olduğu halde 
GerdC?ye gclmiş, Vilayet hududunda 
\·ali. müddei umumi, vilayet ve knza 
parti ve belediye erkanı tarafından kar
silnnmıştır. Vekil Escn t epeye çıkarak 
h alkla t emas etmiş ve öğle yemeğini 
orada yemic;tir. Öğleden sonra bir müd
d ... t Esen t t'pcde kalarak insası ikmal 
cdilrn Esen tPpt? b eledlye ve- cümhuri
yet halk parfsi binalarını t etkik etmiş 
ve ceza evi hakkında izahat almıstır. 
B u tetkiklt'rden sonra veh-il Gered 0 den 
ayrılmış, B olu yolu üzerinde nahiye 
hr:!':ı ve kadastro h eyeti tarmından k ar
şıl:ınnrak halk odasında samimi hashi· 
hallerde bulunmuş, saat 17 de Boluya 
varmıştır. B. Fethi Okyar beraberinde 
vali D. Naci ve Bolu mebusları bu1un
duğu halde Düzce ve Akçakocaya ha
reket etmi~tir. 

Yunanistanda 
kısmi terhis 

Fransa - lngiltere münasebetleri 
X.f.X 

Roma 15 (Ö.R) '"r . ihl' - ı unanistan bazı 
"aıyat efradını terhis etmiştir. Roman
J ve Ma . 

lngiliz zafer yolunu 
eden hadi car stnndaki t erhisleri tak ip a a a arasınd s:. Tuna ve Balkan devletleri 
be sü .~klunascbatın inkişafını ve har
mckte~':r enmcmek azimlerini göster- Londra 15 (ö.R) - B. Çörça diin1<ii 

nutkunda aynen şunlan da söylemiştir: 

--.. --
~ İ Mü 'l!'E "LER 
ISTANBULDA 
fst b 1 ••• 

ya v:C uk, 15. (~"ENİ ASIR) - Polon-
bir kart nıültcılcrinden on beş kişilik 
_ 

1 e trenle sehrimize gelmiştir. 

c- Zafere giden yolumuz knpanma
dıkca Fraru:ız hiiki.inıctin t? karsı hüsnü
niyetimizi gösteren harekatta bulunma
ğa hazırız. Büyük Fransız imparator
luğunun halen esir Fransa ile muvas::ı
lası kesilmiş olan ve hürriyetini iade 
eylemekte bulıman kısımlarında tica-

5 ) 
6 ) 
8 ) 
8 ) 

15 ) 
14 ) 
13 ) 
20 )Lira Kr. 
9 )3292 26 220 kuruş Kapalı 17/7/940 çar

şamba saat 15 

Veıetalin V<>lrı "000 
...,.. u 8000 80 ) 480 • Kapalı 1717 /940 çar-

T;i su d ~amha !':Sat 15.30 
arnacana 3000 3500 65 ) 170 63 Açık 17171940 car-

K';ıoJe kB- samba !".aat 16 
~r <tnn) 1590 2175 1600 )2610 174 kuruş Kapalı 19/ 7/ 940 cu-

Ki<;es~ihlrn~i~s~od~u~n:--~7~1)----~-------------------- ına~aat15 
cc k 90 350 ) ~ }( . e i) 

desılrneıniş 1900 2500 320 ) 802 50 
~un <Ceki) 
_;ırıaAl k;;mr;ı 4::lOOn 

Kapalı 19/7 / 940 Cu
ma saat 16 da 

Arua 5MOO 4.50 ) 
Saman Zd!'ıllO 33000 7 ) 
keoek 8000 lO!lOO 4 ) 247 88 • Açık 19/ 7/940 Cu-

Sıhhi 8000 11500 5 ) 
hile cksihüessescfcrin 1940 mali yılının bir kısım ihtiyaçlnrı şartnameleri veç-

1 _ Ek ~eye konulmustur. 
nassU~neler Ca~aloğlunda Sıhhüt ve İçtimai muavenet müdürlüğü bi-

2 _ E~~ a kurulu komisyonda yanılncaktır. 
nat t~~erın şekli J?lin ve saatleri muhammen fiatleri muvakkat tcmi-

3 _ 1<a 11: arları karsılarında g\isterilmistir. 
ist:ıc~·ı Z?rfla yapılacak eksitmeler ic.in ihale saatinden bir saat evvel 
ko . 1 crın teklifi havi ve ağzı mühürlü zarflarını makbuz mukabilinde 
he;;;ı:.vonn vermeleri lazımdır ..• Mektuplarda tekiif olunan fiatlerin 

4 - İsteki~fzı· he-m de rakamla yazılması kanuni mecburiyettir. 
Vesi~ler 1!140 :vılı Ticaret odası vesikasivle 2190 sayılı kanunda yazılı 
zarfJ ar. ve ~uvakkat garanti makbuz Yeya banka mektuplnnnı kapalı 

- ann ıc:crisıne kovmaları Inz.ımdır ••. (5299) 2-6-11-16 (1358) 2438 

~~~~~ ~EFrERDARLfCINDAN : 
dan dola h o~lu K~resteci lsmail Hakkının Milli emlak satış bedeli borcun· 
Yeni aayıf' acız ed~en 3 ncü Karatq Enveriye sokağında ltain 155 eski 133 
lllliddetle ı v~ 288 lıra kıymetindeki evi vilayet idare heyeti hrariyle 21 gün 

Tali le ?'uzayedeye çıkarılmıştır. · 
P rın 30 Temmu 940 c_ ı ·· ·· l 5 v·1· 'd h · ·· racaatları i]• I z .:>aıı gunu saat te ı ayet ı are eyetıne mu-

İZ . anounur. 9 16 23 (2618) 

. Me!~~ ~~~r~.RDARLIGINDAN : 
rınci Kara / 1 rı oglu Zıyanın satış bedeli borcundan dolayı haciz edilen bi-
4400 lira kına t?'mv~y caddesinde ki.in 514/2 eski 628/2 yeni sayılı ve 
ınüzavede ıy'btindcltı evi Vilayet idare heyeti lcarariyle 21 gün müddetle 

T 1• I ~e çı nlnuşttr. 
r a ıp erın 30 Temmuz 940 Sal - ·· 13 v·1· ·d h . .. ac:aatlnrı W l ı gunu saat le ı ayet ı are eyetıne mu-

İ . an ° unur. 9 l 6 23 (2609) 

M!~~~u DEFTERDARLIGINDAN : 
cundan do) ~.anın .Baıturak tubesine olan Milli emlak sat~ beddi bor
aayıla ve 80~Y1•. acız edı!en Cüzelyalı Eminali sokağında kiin 4 7 eski 2 3 taj 
detle rnüza dra kıymetındeki evi Vilayet idare heyeti karariyle 21 gün müd
saat 1 s te v·~· eye. 4;ıbnlm~ır. Taliplerin 31 Temmuz 940 Çarşamba giinü 
f%MIR 1 

ayet idare heyetine müracaatlan ilin olunur 9 16 23 (2606) 

Mnkinacı e~J"J'ERDARLIGINDAH : 
<fıtn dolavı bac~ 1~:8'~ _tubesine olan Milli emlak satıı bedeli borcun
da lrain 6 eski 1~ e • en bırıncı Süleymaniye M. T okaydın Kamil bey sokağın
kararivle 2 1 ltÜ ta! •ayılı ve 960 lira krımetindeki evi Vilayet idare heyeti 

•. raliplerin 30n Tuddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 
rn11 racaatlnrı n· e1mmın: 940 salı günü 'Ulat 15 te Vilayet idare hevetine 
jz an ° unur. 9 16 23 (2608) 

MiR DEF'J'ERDA 111e 
Ali oğlu Hac Ah d" RLfulNDAN : 

h~rcından olan SB 1• mb ın muamele ve istihlak vergileri ~bC!line kadastro 
duz .sokağında k-. "~. ,i;cund.an dolayı haciz edilen i tiki al mahallesi Cün
Yet ıdare heyet• ~n ~ 

1
1 

2 
yenı 2 7 sayılı \"e 3120 lira kıymetindeki evi Vila· 

1. ı ıu\rarıy e 1 •· -dd l . aliplerin 31 T 
9 

gun mu et e müzayedeye çıkarılmı~tır. 
tıne rnürncnatlıırı .~mulz 40 Çarşamba günü saat 13 te vilayet idare heye-

- ıanounur. 9 16 23 (2607) 

Tire Orta Ok 1 ıt nrcde inşa cdilrnekt u ı Kurma Çemiyetinden : 
1 aksamı nçık ,.k ilt e 0 anlı: orta okul bınasının ikmali inşaası için 6128 lira-
rennı<-k • . h sı meye onulmuş old v d . ki"! . . . -v - .• ıçın er FÜn k •

1 
• • ugun an ıste ı erın şartnamesını os-

.unu saat 1 ı; 1 l I lkve. ed sı t~eye ıstırak etmek için de 20/7 /940 Cumartesi 
a <'Vın e muteaekk•l t k J • • -" ı or a o u cemıyetıne muracaat etmele· 

ı a r 
rct i himaye edeb ilir iz ve Fransız impa
ratorluıtunun bu kısımlarının idaresine 
ynrdımda bulunnbiliriz.> 

Londra 15 (ö.R) - Royter ajansının 
diplomatik muhnbiri tarafından L on
dra Fransız mahfillerinden öğrc.-ıil<li
ğine göre Fransa sefaret erkfuıile me
murlan yakında lngiliz payıtahtmı ter
edcceklerdir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
• • 
~ Devlet Demir Y ollarindan i . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 l / b/ 940 tarihinde münakasası icra edileceği evvelce ilan edilmiı olan de~ 

rince limanı tahmil tahliye vinciyle münakasası talibi zuhur etmediğinden bu 
defa takrar eksiltmeye lı::onmuıtur. 

11 ameliyettin ibaret olan ve 32907 lira 90 kuruş muhammen bedeli bu
lunan 226404 ton muhammen manipülasyon tonajlı derince limanı tahmil ve 
tahliye işi bir ıene müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakuaya konulmuştur. 

Her ameliyenin beher tonu lcaçar kuruşa yapılabileceği p.rtnameye merbut 
fiat cetvelinde gösterilmiştir. 

Münakasa 23/7 /940 tarihine rastlıyan Salı günü saat 11 de Haydarpaşada 
~ar binası dahilinde birinci işletme komisyonu tarafından yapılacaktır. Talip 
!erin 2468 lira 9 kuruş muvakkat teminat ile aynı gün ıaat 1 O na kadar komis
yon kalemine teklif :mektuplarını vermeleri lazımdır. 

Bu ite ait prtnameler Ankara<la 2 nci işletme müdürlüğünde lzmirde 8 ncl 
işletme müdürlü~ünden Haydarpaşada liman rıhtım başmüfettişliğinden parasız 
olarak alınır. 2, 5, 11, 16 2436 ( 1353) 

Bornoua 
Kilo 

Ziraat Melıtebi Müdürlüğünden : 
Fi. Ci.nd Yüzde yedi bucuk 
Kr. ilk teminatı 

28000-30000 
6000- 70C:> 
800- 1000 

2000- 2500 
500- 800 
700- 1000 
800- 1000 

2000- 3000 
1000- 1200 
800- 1000 

2000- 2500 

10.50 
50 
:J5 

130 
50 
lG 
28 

7 
38 
28 
35 

Birinci nevi ekmek 
Kovun eti 
Dana eti 
Sadevağ (Urfa) 
Zeytin yağı (Ayvalık 

Un {Ayvansarav} 
Kuru fasulya (Horoz) 
Patates 
Toz şeker 
Makam·:l (Ekstra imıik) 
Pirinç (Tosya pirinci) 

Yekun 

Lira Kr. 
236 25 
262 50 
26 25 

'243 75 
30 00 
12 00 
21 00 
15 75 
34 20 
21 00 
65 62 

968 32 
Mektebimizin 94Ci mali yılı ihtiyacı için yukarıda cins ve mikdarları yazılı 

erzak 11/7 / 940 tnrıhinden itibaren 15 g1n müddetle açık eksiltmeye konulmuş 
olup 26/7 /940 cuma ~ünü saat 15 te Bornova Ziraat mektebinde müte ekkil sa 
tın alma komisyonunda e~siltmesi yapı-1acağından taliplerin mezknr gün ve sa
atte iğreti teminatlarını Izmir Mektep1er Muhasebeciliği Yezncsine yatırarak 
ınakbuzunwı komi::sona vermelerL 

Bu işe ait sar~1eleri görmek istiyelcr her gün mektep müdürlüğüne mUra-
caatleri iJan olunur 11 - 16 - 20 - 25 2664 (1421) 

İZMİR DEFTERDARLICINDAN: 
Avukat Şemsettinin Başturak §uhesine olan kazanç vergisi borcundan dola

yı haciz edilen Ahmet ağa M. Meyveler gümrüğü 86 3 ncü sokakta kain 8 • 1 O 
snyılı Ve 2000 lira kıymetindeki mağazanın 1654 hissede borçluya ait olan 
790 hissesi vilayet idare heyeti karariyle 21 &Ün müddetle .müzayedeye çı
karılmıştır. 

Taliplerin 3 1 Temmuz 940 Çarşamba günü Sftat 1 S te vilayet idare hey~ 
tine müracaatları ilan olunur. 9 16 23 (2605) 

MANİSA BELEDİYESİNDEN : 
1100 Liıa muhammen lı::ıymetli bir etüv makinası açık eksiltme ile mübayaa 

olunacaktır. 
Muvakkat teminat 82 lira 50 kuruştur, 
ihalesi 1917 /940 Cuma günü saat 15 te Belediye daire.inde yapılacaktır. 

Şartname ve resimler Belediye tababetinden vuair. 
9 11 13 16 2582 (1409) 

~----------------------------
POSTA TELGRAF IZMJR MVDURLVOVlfDEH 
idaremize en aşağı orta mektep mezunu olmak oartile müsabaka ile satej

yer alınacaktır. Bunlara verilecek ücretle müsabakaya i•tirak için aranacak ve
ıikalann nev'i Ye mhiyeti Vilayet Poıta Telgraf ve Telefon Müdürlüklerinden 
öğrrnilir. • • 

imtihanlara vilayet merkezinde bir aifuatoı Perşembe gününde saat 9 da 
başlanacakbr. 9 11 13 16 2581 (1406) 

BAYRAKLIKULVBVNDEN: 
Bayraklı kulübüniln senelik umumt heyet içtimaının önümüzdeki Ağu.c:tos 

1940 ayının dördüncil pazar günU saat 10 da Bayra1clı sahil caddesindeki 
kulilp binasında icraın mukarrer bulunduğundan yazılı azanın me:r.k~r gUn 
ve ~aalte fotimada hazır hulunmalan rica olunur. 

RUZNAME: 
tdare heyeti raporu 
Vlürakip heyeti raporu 
'7ecmis pHlnçonun tetkik ve tasdiki 
Gelecek bükenin tetkik ve tasdiki 
Yeni idare heyetinin seçilmesi · 
Yeni mürakab" heye!inin secilmesi 2736 (1461) 

1STAHBUL BELEDİYESİNDEN: 
Galatada ters..,"le caddesinde yaptırılacak parke :kaldınm Bordur Tretuar 

insaah kapalı z~rf usulile eksilbneye konUlmuştur. Keşif bedeli · 21148 1ira 
28 kuruş ve ilk teminab 1586 lira 12 kuruştur. Mukavele eksiltme bayındır
lık işkri genel, hususi ve fenni şartnameleri proje ve keşif huHlsas!le buna 
rnüte.forri diğer e\Tak 106 kuruş mukab;linde fen işleri müdürlü!:<ilnden veri
lecektir. İhale 31. 7. 940 çarşamba günü saat 15 te dnimt encümende yapıla
c2ktır. Taliplerin ilk teminat makbuzu veya mektupları ihale tarihinden 8 
~ün evvel fen i5leri müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 
vılına ait ticaret odası vesikaları ve im~lı sartname vesaire ile 2490 numaralı 
kanunun tarifatı çevresinde hazırlıya,..nklnrı teklif mektuplarını ihale günü 
saat 14 te kadar daimi encümene verm"lt'rl lazımdır. 

SAHiFE J 

ç·;n - Japon harbında yeni bir saf ha 
x•x------~--~~----

Cen u b i Çin limanlarını 
da abloka ettiler 

Çine mühimmat ~önderilehilen 
bütün yollar kesildi 

Nevyork 15 (ö.R) - Hindiçini, Hong Kong ve Birmanya yolile Çine harp 
malzemesi sevk.iyabnın kesilmesi üzerine Japonya Mareşal Çankayşck'e mü· 
himmat nakline yarayabilecek cenubi Çin limanlnnnı da abloka etmiş ve bu
ralarla bahri miinaknHitı kesmiştir. Japon bahri kumandanlığı abloka hattını 
geçıneğe teşebbüs edecek gemilerin kendi mesuliyetleri altında seyrüsefer 
etmiş olacaklarını nan etmi~tir. 

R~manyada yahuc/i aleyhtarlığı 

A 

usevı doktorlar hiz
çı ar ldı ar etten 

------~--~x~x-------------
Berlin 15 (Ö.R) - Bükreşten alınan kararın infaz.mı takip ed2cektir. 

haberlerden anla~ıldığına göre Roman- Berlin 15 (Ö.R) - R omnnya or dusu· 
yadaki yahudi doktorların sıhhiye ne- nun terhis edilmekte olduğu bUdiril· 
zar~tince bugünde~ it.i~aren .de~lC'.t hiz- mekledir. Bükreş salfihiycttar mnhfil· 
metınden çıkarıldıgı ılnn edılmıştır. Ierinin beyanatına göre Romanyanın 
yahudi doktorların devlet hizmetinden bu knrarı Macarist::ınm buna benzer 
atılmaları, yahudiler aleyhinde ilk ted- sulhcuyane karar.na bir cevap teşkil 
biri teşkil eder. Diğer tedbirler de bu ebnektedir. 

iZMİll VAKJFLAR MVDVRLVGVNDEH: 
Muhammen B . 
Lira Cinsi Kapu No. Mevkii 

240 Bllyük depo 185/20 Salepçioğlu hanı içinde 
42 Dükkan 185/ 25 
n ~hw ~1/U4 

160 Mağaza 160/34 
170 Mağaza 162/30 
30 26 dönüm tarla 265 
GO DUkklıı 18/626 

144 Kahvo 62/590 
160 Dükkan 411/431 
160 c 404/427 
160 c 405/428 
160 « 406,1429 
160 c 407/430 
84 c 409 

84 c 410 

c 
Selatin oğlu camii karşısında 
Yol bede.steni 

< 
Balçova yanıklık mevkii 
İhsaniye camii altında 
Karantina camii ittisalinde 
Hal binasında 

c 
« 
c 

160 c 412/432 c 
240 Fırm l.66!114 Asmalı mescit. lkiç~c;mclik C. 

48 Dükiln 116 ~ XestelU caddesi 
48 c 343/6 Jkiçeşmclik Tuzcu sokatc 
48 c 392/47 - 45 Namıngab Alaybey 

240 lki dükkAn 138/265 - 267 Çorakkapı Müveddel salonu sırasında 
660 Aile vi 477/ 58 !stiklfıl M. Katip çelebi sokak. 

Yukarıda adresleri yazılı kiralık akanıtı açık artlınnada talibi zuhur etme
diğinden müzayedesi üç gün müddetle temdit edUmi,.c;tir. 1haleleri 19/7/940 
Cuma günil saat ondadır. Taliplerin Vakıflar idaresine müracaatları. 

2742 (1464) 

JZMIR BELEDiYESiNDEN: 
1 -- Eşref paşa 61 7 sayılı sokakta 

623 sayılı sokaktan itibaren 30 metre 
boyda kanalizasyon yaptırılması. fen İş· 
leri müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmu5ıtur. 
Keşif bedeli 21 O lira muvakkat teminatı 
15 lira 75 kuru~tur. Taliplerin teminatı 
öğleden evvel iş bankasına yatırarak 
makbu2lariyle ihnle tarihi olan 17-7-940 
Çarşamba günü saat T 6 da encümene 
müracaatları, 

2 - Sokak tenviratı şebekesinde di· 
rek ve konsol sökme ve direk dikme işi. 
makine mühendisliğindeki ~artnamesi 
veçhilc açık eksiltmeye konulmu~tur. 
\fuharnmen bedeli 355 lira, muvakkat 
.eminatı 2 7 liradır. 

Taliplerin teminatı öğleden evvel iş 
bankasına yatırarak makbuzlarlyle ihale 
tarihi olan 17 /7 /940 Çarşamba günü 
saat 16 da encümene müracaatları. 

30, s. 10. 16 2469 (1348) 
1 - Darülacezeye senelik 12.000 kilo 

ikinci nevi ekmek satın alınması, yazı 
i~leri müdürlüğündeki şartnamesi veç
hile bir ay müddetle pazarlığa bırakıl
mıştır. Muhammen bedeli 990 lira mu
vakkat teminatı '74 lira 25 kuruştur • 
Taliplerin teminatı öğleden evvel iş ban
kasına yatırarak makbuzlarile ihale ta
rihi olan 17-7-940 çarşamba gilnü saat 
16 da encilmenimize müracaatlan. 

2 - Darülacezeye senelik 23 kalem 
muhtelif erzak satın alınması, yazı i~ 
lcri müdürlüğündeki şartnamesi veçhi
le bir ay mUddetle pazarlı~a bırakıl
mışbr. Muhammen bedeli 1412 lira 50 
1ruru.,<rtur. Muvakkat teminatı 106 lira
·hr. Taliplerin teminatı öğleden evvel iş 
l,ankasına yatırarak makbuzlariyle iha
le tarihi olan 17-7-940 çaı,amba günü 
saat 16 da encilmıne müracaatlan. 

3 - Darülac~eye senelik 800 kilo 
dana eti "::ıtın alınması yazı isleri miİ
dürlil~ündeki .şartnamesi veçhile bir ay 
'llüddetle pazarlıb bırakılmıştır. Mu
'ıammen bedeli 240 Jira muvakkat te
-ninatı 18 liradır. Taliplerin teminatı öğ
leden evvel l~ bankasına yatırarak iha
le tarihi olan 17-7-940 çarşamba günü 
, aat 16 da encümene müracaatları. 

21~30~10~16 (1270) 
1 - Cocuk yuv:ısına senelik 9000 ki

lo birinci nevi ekınek satın alınması işi 
vazı işleri müdür1iiğünd_ki şartnamesi 
vechile, bir av müddetle pazarlığa hıra· 
kılmıştır. İhalesi 24-7.:940 Çarşamba J?Ü
nü saat 16 dadır. Muhammen bedeli 
900 lira, muvnkknt teminatı 67 lira 50 
kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden 
cvvc1 iş bnnkasına yatırarak makbuz1a
rile tayin edilen gün ve saatta encüme
ne müracaatları. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
W. F. E-lenry Van Der 
Zee ve sörekAsı 
I>alıa fazla t~f-:ilıit için ATATÜRK 

coddcsi 148 No. d:ı W. F. Henry Van 
Der Zcc \'C $sı. Vapur acentalığına 
mürncaat edilmesi ricn olunur. 

TELEFON : 200712008 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OPF.RATÖR DOKTOR 

AllMEr CEMİL ORAL 
Fransız Hastanesi Operatöril 

Her J:Ün öğleye kadar Fransız hastane
sinde, öğleden sonnıı Birinci Be~·ler so
lml;nda_ No. 42- n;u~FON : %310 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OUVIER VE 
$VREKASI f,TD • 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binas1 

l'ELEl'ON; 2443 

• • • • • • • 

Londra ve Liverpol hallan için 
piyasamn ihtiyacına göre npur~· 
nml7 !lefer vnpacaklardır. .. •..•..........................••••........ 

DOKTOR OPERATÖR 
CEVAT ALPSOY 

ASKERi HASTAl\T.si OPEKATÖRO 
Hastalamu ber ~ ~eeea soma 

ikinci Beyler sokak 81 numarada ka· 
Lul eder. 1-13 

müdürlüiündcki şartnamesi vechile. bir 
~Y müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 
lhalc~i 24-7-9:10 Çarşamba ~Ü saat 16-
dadır. Muhammen bedeli 700 lira, mu
vakkat temin3tı 52 lira 50 kuruştur. Ta
liplerin tcrnlııatı ÖRleden evvel iş ban
kasına yatırarak rnakbın:larile tayin 
edilen ~ün ve ~atte encümene müraca· 
atlarL 

3 - Mezbahn jdaresinin senelik ihti• 
yacı olan 1200 teneke benzin satın alın
mnsı :işi, yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile. bir ay müddetle pa.. 
zarlığa bırakılmıştır. İhalesi 24-7 -Mt 
Çarşamba ~nü saat 16 dadır. Muham
men bedeli 4230 lira, muvakkat teminata 
317 lira 25 kuruştur. Taliplerin teminab 
öğleden evvel iş bankasına yatırarak 
mnltbuzlarile tayin edilen gün ve saatte 
encümene müracan11an. 

4 - Halimağa ("arşısı 863 üncü sokak-
ta 22 sayılı dükkanın bir sene müddetle 
kiraya verilmesi işi, yazı isleri müdür
lüğündeki şartnamesi \•eçhile, bir ay 
müddetle pazarlığa bırakılmıştır. İhalesi • 
24-7-940 Çarşamb.l günü saat 16 dadır. 
Muhammen bedeli 32 lira. muvakkat te
mimıtı 2 lira 40 kuruştur. Taliplerin tc
'1linatı ö_ğledcn cwel iş bankasına yatı
rarak makbuzlarile tayin edilen gün ve 



nan•na .. ---
ltalyan donanması yine bombalandı 

~~--------------~4WW·-----------------------

A f r ikada ki Harp 
lng '/iz tayyareleri ltalyanlara 
büyük zarar veriyor - ltalyanlar 
T rablusta da müşkül vaziyetteler 

Malta ya, Cebelüttarık ve Adene yapılan Italyan hücumları 
~~~~~~~~~-,Mıl'W*-.ıı.1111-~----~~~~~-

Kahire, 15 (A.A) - Hava nezareti 
tcl>liğ ediyor: 

Bir lngiliz bombardıman tayyaresi 
filo u Eritrede Assabin cenubundaki 
kışla ve depolara hücum etmiştir. Çı
karılan yangınlar 48 kilometrelik bir 
mes feden görülmüştür. 

batı ölmüştür. Aynı muharebede cenu- edilecek neticenin ehemmiyetle münasip 
bi Afrika hava kuvvetlerine mensup iki olmıyacak derecede büyüktü. Bu taar
muharebe tayyaresinin arkasında du- ruza sevküleeyş müliihaznlanndnn ziyn
man izleri bırakarak uuıklaştığı teııbit de siyasi maksndlnrla girişildiği vnkur
edilmiştir. lu bir muvaffakıyet kazanılmak istendiği 

MALTA VE CEBELOTI ARtKT A anlaşılmaktadır. 
01.işman gece iki, bu sabah da bir de- TRABLUS DA MOŞKOL 

TRABLUSTA fa Maltaya hücum etmek teşebbüsünde V AZıYETTELER 
Trnbluıı Garpta Tobruk limanında 

bulunan gemilere bombardıman tayya
relerimiz yeniden hücum etmiJlerdir. 
Elde edilen netice1er henüz belli değil
dir. Bununla beraber hücumun birini 
müteaki~ bilde kara bir duman sütunu 
yül· eldiği görülmiiJtür. 

bulunmuşsa da hiç birinde muvaffak Mısır - Trablus Gnrp hududunda 
olıımıımıştır, zayiat ve telefat yoktur. ltalyıın garnizonunun çok müşkül bir 

Londrn, 15 (ö.R) - Akdeniz mın- mevkide bulunduğu Kaputso kalesi et
takasından alınan radyolara göre dün rafında muharebe devam etmektedir. 
Cebelüttarik üzerine bir tayyare tnarru- TRABLUSDA YARALANANLAR 
zu yapılmıştır. Sahil bataryaları ve harp 1TALYAYA GELM1Ş 
gemileri şiddetli bir bnraj açmışlardır. Roma, 15 ( ö.R) - Stefani Ajansı-

Bulun lngiliz tayyareleri üslerine 
dönmu,.lerdir. 

KENYADA 
Şimdi teeyyüd eden bir habere göre 

tfe Kenyada Vajir üzerine 11 Temmuz
d dü"marun yaptığı hücumda tayyare 
defi bııtaryalannın ateşiyle bir düşman 
tayyaresi düşürülmüştür. Bir tayyare de 
Derkalide yere çarparak parçalanmı~tır. 
Oç kişiden ibaret olan tayyare mürette-

SABAHA KARŞJ 
•••••••••••••• 

HABEŞtSTANDA VAZIYET 
Londra, 15 (ö.R) -Ş:ırki Afrikada 

Habqistan ve Kenya hududunda Mo
ynli mevkiinde bir haftadan beri ııiddct
li haly n taarruzlarına mukavemet eden 
küçük BritanY.a garnizonu dün geri çe
kilmi~tir. ltalyanlann bu küçük hudut 
karakolundaki lngiliz garnizonuna karşı 
hücum için kullandıkları kuvvetler elde 

na göre Trablus muharebelerinde yara
lanan beşyüzden fazla ltalyan Napoliye 
gelmiştir. 

ADENDE HASARAT 
YAPMIŞLAR 
Nevyork, 15 ( ö.R) - ltalynn tı.ıy

yarelcrinin Aden üzerine yaptıklan 
bombardımanlarla ağır hasamt ika et
tikleri halyan tebliğinde bildirilmekte
dir. 

iman radyolarının ilha
kını ilin ettiği yerler 

Londra, ıs (Ö.R) ··Alman radyoları Almanyanın bütün Belçikayı, 
D nkerk, Kale ve Lil şehirleri de dahil olduğu halde Fransız Flandra· 
sını ilhak kararını bildiriyorlar. Diğer spikerler Fransayı bin seneden 
beri daima Alman memleketlerine hücum etmiş olan kötü bir düpnan 
gibi gösteriyorlar. 

Londra, ıs (Ö.R) •• Fransanın Vaşington se~iri, Peten hükümeti tara· 
lından akdedilen mütareke ~eraitinin hiç bir Fransız taraEından ıstırap 
sız okunamıyacağını ve bunun Fransızlarda isyan hissi uyandırmama
sma imkan olmadığını söylemiştir .. 

lngiltereye karşı Alman taarruzu 
ne zaman başlıyacakmış? 

~~-~----~ıwıw.-.....-------------------

Vaşington, 15 (Ö.R) - İngiltereye karşı bir Ahnnn hU-ı ne gefocek rnftn olacak veya hiç bir zaman olmıyacak değil, 
cumwıa ... it rivayetler 24 saatten beri bütUn dünya e.fkan gUnün biri:.de bu hücum her halde olacaktır. 
umuıniyes m slakadar etmektedir. Amerika gazetelerine * 
göre bu rivayetler şundan do~uştur : Roma, 15 (Ö.R) - Alınan hnriciye nezaretinden salMıi-

B. Çörçıl nutkunda Almanya bize karşı hücumunu bu yettnr bir zat Amerikan Üneyted Pres gazetesine bcyana
akşam, bu b:lfta uırfında yapabilecek veyahut hiç yapaını- tında t;öylc demiştir : 
yacaktır• dc-miş, bunu takiben de Alman taarruzunun baş- - Madı.ım ki Cörçil nutkunda Londrnnm her evini ve her 
ladığı şayi olmuştur taşım müd.ruaa edeceğiz demiştir. Biz artık Londrayı açık 

Cörçi.li.ı D• tkuna cevap veren Alman radyosu şöyle de- şehir olan\:: telakki edemeyiz ve cll.et ona göre hareket 
mcktedir ~ Almanynnın lngiltereye hücumu ne bu akşam, 1 edeceğiz. 

Uzak Şarkta Amerika 1 

ve lngiltere siyaseti 

Küba Reisicümhur 
intihabatında kanlı 

hadiseler oldu -·-Vaşington, 15 (Ö.R) - Kubada cUm-
----------~--x•x---------------

Vaşington. 15 (Ö.R) - Londrada do
laşan rivayetlere göre İngiltere Binnnn-
ya yolunu üç ay kapatmağa razi olmuş
tur. Buna muknbil JaPOnyadnn bu Uç 
ay esnasında Çinle sulh için elinden ge
lmi yapmağa çalışmasını istemiştir. İn-

ıdltere Uzak Şarkta takip ettiği siyaset
ten Vaşingtonu haberdar etmiştir. Fakat 
Amerikalılar Londraya verdikleri ce-
vapta Amerikanın Uznk $arkta milnfc
rit bir siyaset takip ettiklerini bildir
mişlerdir. 

lstila altındaki yerlerde 
sefirleri dönmeğe 

bulunan Amerika 
hazzr:anıyor 

---------------x4x----~~---------
Va ngton 15 (Ö.R) - Hariciye ne- Almanyanın istiJfu,:ına uğrıyan mcm-

zaretindcn bildirildiginc göre Fransa ]ekctlerdeki Amerıkan sefirleri Berlin 
hükumeti nczdırdt:ki Amerikan sefiri tarafından memleketleri terke davet 
mczuncn Vnşingtona avdet edecektir .. edilmişlerdir. Bir rivayete göre bunlar 
Son haftalar zarfında Fransada vuku hükümetlerin::e, Londrnda teşkil olu
bulan hfıdisat hakkında sefir mufassal nan bu devletlerin hür hükümetleri nez-
bir rapor tanzim etmiştir. dine sefir olarak S(Önderileceklerdir. 

Suriyedeki Fransızlara 
ültimatom verilmedi 

x~x-----~----------
Londro, 15 (Ö.R) - Yakın Şark Brit!l11ya başkumandanlığının Suriycdeki 

Fransız askeri makamlarına bir Ultima•om ~öndererck Suriyede mevcut 500 
Fransız nskeri tayyaresinin ya teslim, ya imha edilmesini talep ettiğine dair 
Alman ve İtal';an radyolarının yaptıkla n gıyatı İngıltt hazıne nezareti knt-

hurreisi intihabatı çok hadiseli geçmiş
tir. 18 ö1ü ve üç yaralı vardır. İntihaba
tın neticesi henUz malam dej:,tildir. Yarı 
resmi menbadan alınan bir habere göre 
Faşist kolonel Batistarun kazandığı mu
hakkak addedilmektedir. -·-Amerikada Reisicüm-
hur intihabı meselesi 

ve namzetler 
I..ondra, 15 (Ö~) - Buraya son da

kikada gelen bir habere göre B. Ruzvclt 
cümhurreisliğine üçüncü namzetliğini 
kabul etmiyecek gıbidır. Fakat bu kat'i 
de •ildir. 

B. Kordcl Hulün ismi cümhurrcisi 
namzedi olarak çok söylenmektedir. 

Dcmokratlann istedikleri imdiki hü
kiimcl siyasetinin devamıdır. Bu siyaset 
te şu üç noktada foplannıaktndır : 

1 - Amerikanın mlidafaası için bü
tün Amerikan km\ etlerinin seferberli-
ği .. 

2 - l\tüttefiklere çok geniş yardım. 
3 - I>emokrasi dii manian ile knt'i

)'Cn nnlaşmamnk .. -"'-ingilterede şimale 
gönderilen çocuklar 
Londra, 15 (Ö.R) - İngiltercnin ce-

nup snhlllerinden eskiden tahliye edil
miş olan çocuklar, İngilterenin şiınnl 
evnlct.lcrine scvkedilmcktcdir. Son gün-

-* •• aveyamuz 
e eye yanaşın yacagız,, 

~~---------------~.------------·---------
uffal'p uzun ve zor olacalıtır- Hitler ltineti yolı edilecelıtir-.. Merhameı 

gösterebiliriz, falıat merhamet istemiyeceğiz .• n -· B. Çörçilin evvelki nkşamki radyo 
nutkunun en geniş kısımlarını dün sa
bah karilerimize bildirmiştik .. Nutkun 
mütemmim bir kaç parçasını da Londra 
radyosundan aldığımız gibi aşağıda gö~ 
terjyoruz : 

meğe te~ebbiis etmedikçe taarruz edil-
mi~·cccktir. 

HiTLER FELS·F..FESİ SÖNECEKTİR 
Bu harbin uzun ve zor olacağı görü

r.en emarelerden anlaşılmaktadır. Har
bin sirayet edeceği yerler hakkında kim
se bir mütalaa yürütemez.. Muhakkak 
olan şudur ki Avrupa halkı Nazi ve 
GestaPO tahakkümü altında ebediyen 
kalamaz.. Nefret, ınüteatTizlik ve ta
hakkümden ibaret olan Hitler folscfesi 
dünyada yeralınıyacnktır. 

Ticaret gemilerimize karşı düşman 
tahtelbahir ve hava kuvvetlerinin taar
ruzundan sonra ela yiyecek stoklnrımız 
her zamankinden daha kuvvetlidir. 
Kontrolümüz altında ecnebi ticaret fi. 
lolarma mensup bit çok vapurlardan 
başka bizim kendi bayrağımızı taşıyan 
ticaret ~eınilerinin mecmu tonajının da 
harbin bidayetindekinden daha fazla ol
ması şayanı hayret değ.il midir?• 

DE!'.1Z HAKll\DYIITİ 
Londra, 15 (Ö.R) - B. Cörc.;il şunlnrı 

söylemistir : 
" - İngiliz donnnmnsı Alman filo u

nun mUhim kismını tahrip etmiş, mUtc
bakisiylc İtalyan filo unu denizlere çı
kanuyacak \'aziyetc düşiirmüştiir. Son 

nnlnrdn Fransmun ba lıca harp ge
miJerini de bu haı ptc kullanılamıyacak 
şekle sokmaktan ibaret olnn miiellim 
vazifesini ikmnl etmi tir. $imdi Fransız 
filosunun henüz ikmal edilmemi olan 
Jıınbar zırhlısı bir Fns limanındadır ve 
Frnnsnnın dünyadaki müteaddit liman
lannda da bazı harp gemileri vardır .. 
Fakat Jmvvet müvazcnesini değiştircıni
yecei:i için bu gemilere Fransayn dön-

ZAFERSiz SULHA 
YANAŞI\llYACAlilZ 
aAni ve mü idil her dnrbcye karşı 

mukavemete ve belki daha müşkül olan 
uzun bir nöbctçiliğe muktedir olduğu
muzu ispat etmeliyiz. Fakat felaketimiz 
ister dehşetli, ister uz.un olsun hiç bir 
zaman zafersiz sulha yanaşmıyncağınuz 
gibi sulh müzakeresine de tahammül et
mb cccğiz.. l\le.rhaınet gösterebiliriz, fn
knt merhamet istem İl eceğiz.. • 

HİTLEK YOK EDİLECEKTİR 
B. Cörçil nutkunn şöyle nihayet ver· 

ınistir : 
•Tarihi krallıg.ımızın tahtı altında va· 

ziyet aldık.. Hepimizi bağlıyan :Cevkall\· 
de bir bağ vardır ki o da hem çekmek, 
hem de çektirmek için son çareye mü
racaate hazır oluşumuzdur. Milletler bu 
gibi zamanlarda ancnk böylelikledir ki 
hürriyetlerini muh .. foza edebilirler. Her 
kes imanının bütün kudretiyle c;alışrna
lıdır. llitler laneti bizim neslimiz tar -
fmdan yok edilecektir ... 

Pek şiddetli hava harpleri oluyor 
- BAŞTARAFI l iNCi SAHİFEDE -
yüklü mavunalar ve daha bir çok askeri 
man edilmiştir. 
hedefler en müessır şekilde bombardı-

Ems şehrindeki fabrikalara, bir çok 
yerlerde harp malzemesi imal eden fob
rikalarn, mlihimmnt ve benzin dePOla
nna, Hollandadaki mühimmat depoları
na pek mühim isabetler temin edilmiş
tir .. Biitün bu harcklltta yalınz iiç İngi
liz tayyare i knyhedilmiştir, 

İngiliz hava neznretinin tebliğine gö
re Alman bombardıman tnyyarclcri In
gilterenin cenubu ~rki ve cenubu gnr
bi sahilinde müteaddit noktalara taar
ruz etmişlerse de ehcmmiycl<>iz basan 
mucip olmuştur. Yt!lnız bir h-işi hafifçe 
yaralanmıştır. 

İngilterenin cenubu şarki sahili açık
lannda projektörler bir çok Alınan my
;ı,'llresi keşf etmiş.lcrdir. Bunlar bir kaç 
bomba atmışlarsa da İngiliz a\·cı tayya-

""""""'* ...... ___________________ _ 
relerini görür görmez kaçmışlardır. 

Bugün öğleden ~onra ana yurd cmni
l et nezaretinin n<.'şrettiği bir tebli~e 
nazaran s.-ıbahleyin düşman tayyareleri 
cenubu şarki sahilindeki şehirlerden bi
ri üzerinde uçarak bir kaç bomba at
mışlardır. Bir kaç ölü ve yaralı vnrdır. 
Bazı evler has:1ra uğra~r. 

Niyuz Acensi tarafından alınnn maltı
mata göre İngiltereııin cenubu şnrki sn
biline gündüzün ycıpılnn bir Alman ta
arruzu neticesinde birisi ölmüş ve bir 
çok kimse yaralanmıştır. Bombalar iki 
halk mahallesine düşmüştür. Taarrw.a 
uf!ı-ıyan şehirlerin ahalisi en büyük bir 
sükfuıet muhafazu etmişlerdir. İsabet 
vaki olan evlerin rıhnfü.; kom.şuları ta
rafından derhal kabul cclihniş ve ihti
yaçlan temin olunmuştur. 

Dün akşam İngil:z radyolan Mans de
nizinde bir himayeli vapur kafilesine 
karşı Alman tayy&-rcleri tarafından ya-

pılan taarruzun canlı radyo raPQrtajını 
vermişlerdir. Bu taarruzda yedi Alman 
ve yalnız dört İııstiliz tayyaresi kaybe
dilmiştir. Ha\•a dafi bntaryalannın atı -
ları. mitralyöz sağnoklnrı, Alman tay· 
yarlcrinc hücuma ko nn Spit l'nycn 
tayyarelerinin nıoför güriiltüleri dinle· 
)icilcrc pek snrilı olarak gelmekte idi .. 
Alımın tayyarelerinin düşiirüldü bildi
rildikçe heyecan artıyordu. Bu heyecn
nı en yiiksek dereceye çıkaran hadise 
radyo raportajını yapan muharririn 
kendi gözleril•le takip ederek cnnlnn
dırdığı u \'ak'ndır : Bir ingiliz bombar
dıman tayyaresi iki Alınan bombardı· 
nıan tayyaresini tnrdetmi!? ve bunlar
dan birisini di.işürerck diğerini takip 
etmiştir. Radyo muhabiri bir (ok defa 
u hakikati tebarfü: ettirmi tir ki Al

mnnlann hüti.in bombardmınnlanna 
rafnıcn kafledeki tek bir \'apura dahi 
isabet vaki olınrumştır. 

Bir lngiJiz torpitosu 
denizaltısı battı 

ve "Alman ya da bir gün 
elbet ezilecektir,, 

Bir günlük gazetede 
General Degolun 
yazdıkları.-

~--~-----x.~•~---~--------- Londra. 15 (Ö.R) - Dün burada 14 
temmuz adlı Fransızca bir gazetenin ilk 
ve ~on nüshası cıkmıştır. Bunda gene
ral Degolun bir mesajı şu cilmleleri ih
tiva ediyordu : Düşman 6000 tank ve 
6000 tayyare ile bizi ezebildi .. Fakat bir 
gün 20 bin tank ve 20 bin tnyyare ile 
belki daha fnzlnsiyfo kendisi ezilecektir. 

Jngllterenin daha 180 torpidosu var· 10 ingUiz 
tahtelbahirine mulıalJil 90 lıadar Alman ve İtal

yan tahtelbahiri IJatmı~tır x,.x 
Londra 15 (A.A) - Amirallık daire- da tayyare meydanları ve mühimmat 

si &cort torpido muhribinin garbi Ak- fabrikaları tahrip edilmiş, Taymis neh
denizde batmış olduğunu resmen bil- rinin mansabında büyük infilak ve yan
dirmektedir. &corta bir torpil isabet gınlar tcsbit edilmiştir. Almanlar buna Yugoslav sefiri döndü.
etmiş ve gemi bilahare yedekte seyre- mukabil Ingiliz.lerin Almnnya dahilinde İstanbul, 15 (Yeni Asır) - Mezwıen 
Herken batmıştır. iki deniz eri ölmüş- yaptıkları akınların gelişi güzel icra memleketine gitmiş olan Yugoslavyanın 
tüı·. edildiğini ve mtlhim hasar yapmadığını Ankara sefiri B. Sumenkoviç bu snbah 

1NG1LTERENJN NE KADAR iddia ediyorlar. trenle şehrimize RClmiştir. 
TORPITOSU VAR~ --------------------------
Londra 15 (Ö.R) - Bir İngiliz tor

pitosunun batırılması milnasebetile ln
giltercnin harbın iptidasında 200 torpi
tosu olduğu ve bulardan şimdiye kadar 
20 sini kaybettiği tasrih edilmektedir. 

BtR 1NG1L1Z TAHTEL
BAHJRt BAITI 
Londra 15 (A.A) - Roytcr bildil'i

yor: 
Bahriye nezaretinin tebliği: 
Üssüne dönme i geciken Shnrk'ın 

denizalnsı :znyi olmuş addedilmesi lazım 
ge]diğini Amirallık teessürle haber ve
rir. 

Nevyork 15 (Ö.R) - Romadan res
men bildirildiğine göre bir Italyan tah
telbahiri şarki Akdcnizde bir ingiliz 
tnhtelbahirini batırnuştır. 

MUHARtPLERtN TAH
TELBAH1R ZA YlA TI 
Londra 15 (ö.R) - Amirallık tara

fındrm ziyaı bildiril"n Şark tnhtelbahiri 
675 tonluk olup 1934 senesi mayısında 
denize indirilmiştir. Harbın devam etti
.qi on buçu'k aydnnbcri Ingilterenin kay
b"ttİh'İ onuncu tahtc%ahirdir. Buna mu
kabil Italya bir nydan az bir zamanda 
17 tahtelbahir kaybetmiştir. Alnınnya
nın geçen eylülden beri tahtelbahir za
yintı 70-80 olarak tahmin ediliyor. İn
giltere harbın iptidasında 57 tahtelbahi
rc malikti. Buna o vakittenberi inşa edi
len yeni tahtclbahirlerle, diğer memle
ketlere ait olup Jngiltereye iltihak eden 
tnhtelbahirleri ila\•e etmek lazım gelir. 

YENiDEN VAPUR 
BA TIRMISLAR 
Ne-vyork 15 (ö.R) - Alman baş ku

mandanlığının tebliğine nazaran Alman 
tayyareleri on bin tonluk Uç ticaret va
purunu batırmışlar ve 30 bin tonluk bir 
muavin kruvazörle diğer dört ticaret 
vapurunu çok ağır h~rota uğratmış
lardır. 

1NG1LTEREYE HAVA 

Pan Amerikan kongresi 
x•x·~~------

Bilhassa iki mühim mes
eleyi müzakere edecek 

X4X--------~---

Amerifıadafıj Fransız v2 Felemenh müstemle· 
heleri • Almanyanın Avrupada Jiıırmalı istediği 

ilıtısadi sisteme mulıalıele 
x~x---~~-----

Nevyork 15 (ö.R) - Havanada top- normal mahreçleri tıkanmış bulunan 
lnnncnk olan Pan Amerikan kongresi ihraç maddelerinin terakUmU nazik bir 
Amerikan mahfillerinin fikrince çoktan vaziyet ihdas etmiştir. Birleşik Ameri
beri içtima eden Pan Amerikan konf e- ka devletleri bu iş için derhal bir hal 
rıınslarının en mühimi olacaktır. Burada çaresi teklif edemezse vaziyet daha zi
nlınacak kararlnnn gnrp nısıf kiirrcsi yade karışacaktır, 
milletleri arasında i birlii:>i idealinin mu- ../'::r-----
~afaza edildiğini cösterece 'i tahmin edi- ARP f elôıfıetzedele· 
lıyor. I .. d 
Konferansın müzakere edeceği en erıne .. ar ım.. 

mühim mevzulardan birisi Amerikndn- Bern, 15 (Ö.R) - İsviçre radyo ha-
ki Fransız ve Felemenk müstemlck<.'le- berlerine ~öre hnmten mi.iteessir olnn
rinin vaziyetidir. Zira bunlar fırsat dU- lara ~iyccek n_ı~ddeler~ nakleden ilk 
şerse bu yarı kürreye karşı taarruz üs- Amenkan ~emısı Marsı]yaya vasıl ol
sü olarak kullanılabilir. Bir çok mem- muştur. 
lcketler 21 Amerika cümhuriyetinin 
muvakkatı?n bu arazi üzerinde müşte
rek bir himaye tesis etmelerini teklif 
etmişlerdir. Fakat hentiz bir karar alın
mamıştır. 

1KTISAD1 MESELELER 
Diğer taraftan Amerika ctimhuriyet

lerini zahire ve ham madde istihsaUi
tındnn artacak kısımların bir elde satıl
ması jçin bir korte! teşkili mutasavver
dir, Bu suretle Amerika devletleri Al
manyanın A vnıpada kurmağa çalıştığı 
muazzam iktısadi sisteme karşı koyabi
ecekler • D er puı miltaUıalara gö-

-x-
İTALYANLAR 
BİR KALE ALMIŞ 

Londra. 15 (Ö.R) - Ekçenç Telgrf!f 
ajansı bildiı·iyor : Nayrobi eyaletindeki 
Moyali kalesi İtr.ıJyanlann eline gec;
miştir. 

AMERİKADA 
Askeri manevralar 
Va~ington, 15 (ö.R) - B. Ruzvclt 

kongreye bir takrir yollıyarak Amerika
nın milli muhafaza kıtasının biT kaç hnf ... 
ta manevralarda bulunabilmesi için Wa 


