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Cümhuriyetin ı:e Cfünhuriyet eserinin bekçisi, !abahları çıkar siyasi gazetedir 

İZMİR 
Fuar Bayramı Yaklaşıyor 

Güzel lzmirin bütün memlekette sab1rS1zhk
l:ı beklenen büyük bayramı yakJasıyor. 

İzmirin Enternasyonal Funn 20 Ağustosta 
açı1arak coşkun bir neşe kinde 20 Eylille ka-

1 dar de,·nm edecektir • 
.................................. .......: 

YENt ASIR matbaasında basılmı~tır 

H~ğü't~~~--~-~f~;·~··k~d~; .. ;~;·k~;·;~tü~·h·~;·b~d~~~k·~.. Bitlerin kurduğu 
lngiliz tayyareleri Norveç ve Manş kıyıların- • 1"' 1 

daki Alman hazırlıklarını altüst ediyor yenı P an ar 
•••••••••••••••• ······························································································································································· x.x---------
A l manya da yapılan tahribat pek vcisi Avrupa ya gilya bolluk getirecekmiş, 
12 radyo merkezi de ~~~!<':'ıu!!uN•u• hakikatta ise esaret getiriyor 

Zurcher Zeitung gazetesinin Roma mu- -*-
habirine göre, tngiltereye hücuma baş- 1 e yok 
lanmadan evvel Roma - Berlin mihveri e na 
ültimatum mahiyetinde son bir sulh tek-
lifi yapacak ve bu sulh teklifi Kont 
Cianonun Bcrline yapacağı yeni bir z.i
yare-ti takip eyliyecektir. 

1NG1LTERE REDDEDECEK Hitlerin maksadı bu laf /arla herkesi avutup Alman· simdilik 
~ Nevyork, 16 (Ö. R) - Salahi

yettar kaynaklardan alınan haberle- yayı aç: ıktan korumak' sonra 
re göre Almanya ve İtalya İngiltere
ye taarruza başlamadan evvel bir 
ültimatom vererek sulh şartlarım 
bildireceklerdir. Londra salahiyetli 
mahfilleri böyle bir ültimatomun 
derhal reddedileceğini ve İn~iltere
nin var kuvvetiyle zafere kadar harp 

a'ün ya ya tahakküm etmektir 

ec.leceğini bilclirmektedir. 

Londra JG (Ö.R) - Bitlerin yeni Av
rupa tc kilah perdesi altında Britanya 
imp:rr:.ıtorluğunn karşı \'e diinynyn ta
hakkiimüııc mıı:ıi olacak her devlete 
karşı uzun ve sıkı bir mücadele plfuıln· 
rnu t:azırlndığına dair I..ondraya maili· 
mat gcJmi tir. 

Taymis gazetesinın dıplomatik muha
biri lfülcrin Avrupaya sulh ve bolluk 
\'erece~i hakkmdakı yeni iddialarının 
boşlu~umı ortnva vurmakta ve şunları 
yazmaktadır: 

- Almanyayı yıldırmaya b~lıııan Jııp li::: Blenheim bombardıman 
ta.yyareleri ycıpılırkcn 

Hükümct, millete şimdiki sükunete 
bakarak emniyet dahilinde bulunuyor
muş gibi yanlış bir düşünceye kapılm2.
ması lüzumunu ihtar etmi,ştir. lngiliz 

- SONU 2 lNCf SAHiFEllE -

Hitler gU.} a yeni ve daha iyi bir iktı
sadi temel hazırladığını iddia etmekte, 
kendish le müs.'lvi veya hemen hemen 
müsavı olduğunu söyliyerCk İtalyayn 
ve Macaristana iJ,ifat etmektedir. Haki· 
katte ise şimdilik cenubu şarki Avru~ 
hakkındaki emelkı ini sadece gizliyor. 
Eger İngiltere mağlup olursa İtalya ve 
Macaristan da AL-c.anyaya tfibi vaziyet 
alacaktır. Bitler ~mdilik Ukraynaya 
uzanmak niyetinde olmadığını söylemek
le Sovyet Rusynya dost olınağa çalışı
yor. Britnnyn ile \ızun ve dehşetli bir 

J. vrupa harbı 
Karşısında 

-*-
Sovyeııe,.;n illı ve 
son vaziyetleri -·HAKKIOCAKOGl.U 

T"' k lrıekurh - Sovyet dostluğunu torpille-, 
diki . usuı.unda Almanların sarfeyle-

S e~ı RaneUcr boşa gitmiştir. 
ti.irıti" 1~. b:şvekilinıİzin çok açık ve her 
beyan~'\ e ve tereddütleri izale eden 
lcnıiş a~.11!1 m~cll'yi kökünden halley
hatı ~ 1 1 P<>!ıtikamız hakkındaki iza
hnrarct~;n.ıete~ımiı.in içinde ve dışında 

o ka n d_ırlcr toplamı tır. 
tahrif c~~f ~· D N B. ajansı n~rettiği 
ve tavz'hı mı ~csıkalnn kısmen tashih 

Art kı b eylemi tir. 
ı..ıriyl~ h· k b~<:s~le:\ c biz kapanmış na

$irnd' a .? ılırız. 
ı;ı ba ~~~talca etmek istcdii::imiz nok-

1\caha Aİ 
)et do tluw mantar ne için 'l'iirk - Sov-
kadar t:a !?Unu boımak htısusunda bu 
dir? A lb-:ret s:ırfına liizum crörmüşler-. ca · ı .. 
iddiaları ~ >u do tluk hu kadar basit 

nu ik"a o-~ulacak kadar zaif midir? 
harbe t~k~ınlı.~ <'C\ahını verebilmek için 
hın 'Jk ddum eden yıllarda ve har-

ı a~I· d . 
lcr'ı ,. .. d arın a cereyan eden hadisc-,.oz en · ~ 
ltu l'n A t:e<·ım1t:k lazımgelir. Sovyet 
lctcir. Bu'~Upad~ lıiricik Sosyalist dcv
Hrttı evletın kuvvet '\'e nüfuzunu 

rması ka . ı· 
lckctler . . P~ta !st ve mperyalist nıcm-
Yordu ~çı~ ~ıddı bir tçhlike te kil edi
•nanl·~ 

1 
u ~ıbarlıı. ne lnı;?'iltere, ne Al

Rusya 'n ıc ran~a. ne de İtalya Sovyet 
nıh'or Sc ıkı hır münasebet tesis ede-

·' • • O\':'ı'ct R nsl:ı İtimat· l~'i~ a da bu devletlere 
\'e 'cc hu h~~!~nıı~·ordu. So,•yetlcr er 
~erin bir .. l\tk '~ .emııer.valist de,·l<~t
ıhtiıuall ~u.n u:ndı ıne hücum etmeleri 

c crını u" .. .. 
:vor. ona .. ..oz cınıınden uzak tutmı-

s • t:ıırc hazırlanı,·ordu 
ovyctler b , · :' · 

ri k nd'I • u ~ndı ela yıllarda Türkle-
n. ı crınc en . kı d b 
ılhassa h ~ 1 ·' n n ost uldular. 

nıa 1 on] '~t!?z arın Tiirklcr elinde ol
f,. ... kil cd~r lfdın uvrı bir emnivct noktası 
_, l:\'Or 11 ' . 

Tıirkis c cınp. ı· 
tiknta il j erl n ıst de\ Jetlerin tnh-
Ccblik ~ ınlat \'C ıstik151ini kaybetmek 

csıne maruz k ld w ntiicndeled , n ıgı zaman milli 
lcrden g<.ird"cn lnlun dostluğu Sovyet-

'11:· u. 
~urk - So, • ., ·t d 1 ~ 

şurada idi: c ost ugunun km ,·eti 

lki dc\'lct cı ı· . 
lar. İk'ı 

1 
nııcr:\ a ıznıın diişınanıdır-

ı . mcm ekct ·ıı· h ınde hür , .. ~· 1 udutları dahi-
1\tillcUerin' el ~~~.tn~ıl s:şamak istiyorlar. 
knbuJ et · l a 1 1 1 lerıne müdahaleyi 
ru ic;in ~ıforlar. Dünya ~ulhu ve huzu-

nu .. kn 1 mnyı 'azife biliyorlar. 
uÇI \'C ntn • d'' .. nat eden d 

1 
ımı u uncelerc isti-

kuvvetin' 051 uk her «\iıı biraz dnhn 
dc\letıe/ :rt~rıyordu. }'nknt kapitali t 
t~, enıniyc~ı ·z.I\;1•11i:u. iipheli giinnek
:rı katnıad 1 ı ı tnkıp eylemekten ge. 

• ı ar Lak· ı · d' «:tti A · ın ııı ıselcr yardını 

Almanya ile Sovye 
lerin arası açılıyor 

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

İngUterenin işi bitirilince sıranın So1Jyetlere 
geleceği Alman hallıınca biliniyormıq 

At.'T1tpaya bollıık gctireccfii-ııi vadetmek suru. lıerkcsı Almanya hesabına ca.
lı:ştırabilcccğini sa.nan llitlcr ttalyuıı lıa ricive nazın ve Ribcntropla bir arada - SONU 2 INCt St\HİFEln: -

~---------~----------------------
Londra 16 (Ö.R) - lsviçrede çıkan Yurcher Zeeitung gazetesine göre Al

manyanm nihai zafere itimadı birçok nazi makalelerinde k«!ndisini göstermekte 
ve muharrirler bu makalelerinde Almauya ve İtalyanın A vrupaya hükmetmek 
hakkı üzerinde ısrar eylemektedir. 

Bu makalelerde Sovyet Rusya hakkında hiç bir bahis yoktur. Fakat Alınan 
tekziplerine raimen Sovyet - Alman münasebetlerinde bir değişiklik bulun
duftu hakkinda şayialar deveran etmektedir. 

lsvic;re hududuncı gelen bitaraf yolculann söylediklerine göre, Alınan halkı, 
Almanyanın İngiltel'enin işini bitirdikten sonra Sovyet Rusya ile meşgul olacağı 
fikrind~ir. 

lngiliz müdafaası öyle müke.mmel 
tertip tdilmiştir ki Almanlara karşı 
koyup mutlaka muzaffer olacaktır 

Amerikada muhakkak görülen netice 

Ruzvelt tekrar Reisi
cümhur intihap edilecek 

Londra 16 (Ö.R) - İngiliz matbuatı 
Narvikten Bordo~ a kadar 2000 millik 
me~re dahilindeki sahiller üzerinde bi-
15 fasıla bck<"ilik gibi ağır bir vazife der
uhte eden in~iliz hava kuvvetine min
net ve şiikranuu lıildirnıekte ve şöyle 
demektedir: 

Bir taraftan bu ne:1.arct işi devam 
ederken diğer taraf tan hava kuvvetleri 
Almanya ve Alman iş~ali altındaki ara
zi üzerinde tayyare meydanlarını, tny-

------x:,. x-------- yare fobriknlariyle petrol tasfiyehanele-
Ncvyurk 16 (Ö.R) - Şikagoda top- Roma 16 {Ö.R) - Şikago okngresi- rini ve diğer fabrikalarla askeri hedef-

lanınış olan demokrat konvansiyonun- nin birinci ~ünkü müzakerelerinden leri bombardıman dmeğe fosılasızca de
dn D. Ruzveltin taraftarları, 1094 dele- sonra B. Rw:veltin muhakkak surette vam etmektedir. İngiliz hava kuvvetleri 
geden 904 ünün B. Ruzveltin üçüncü üçüncü defa !'Cisiciimhur namzedi seçi- nakliye kafilelerinin muhafazasını der
defa reisiciiınhur intihabı lehinde rey leceği anlaşılmaktadır. Maamafih de- uhtc etmekte ve bunları hücuma tcşcb
vereccklel"ini temin etmişlerdir. Şu tak- ınokrat ayandan bir zat partinin harp büs eden Alınan fayyarelerine ağır za
dirde B. Ruzvelt ilk rey toplayışında partisi olmadığını ve Amerikanın kendi yint verdirmektedir. İngiliz hava kuv
partinin resmi namzedi olarak ilan edil- arazisi haricinde bir harbe iştirakine mu- vetlerinin her gün ,ı?Österdiği faaliyet 
mis bulunacaktır. anz bulunduğunu !>Öylem.iştir. kendilerine tevdi edilmiş olan müdafaa 

Af rikada harp devam ediyor 
x•x~------------

l n gi Ji z kıt' aları ve tay-
yareleri faaliyette 

vazife.sinin daha aziınkar kimselere tev
di edilemiyeceğiııi ispat etmektedir. 

Taymis gazetesinin hava muhabiri ıİn
~iliz tayyarclcriniıı farihi haftasu başlı
ğı altında geçen haftaki hava muharebe-

- SONU 2 inci SAYFADA -

Romanya Bal
kan antantın-

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

ray11 reler mühim tahribat yaptılar-Kaputso dan çıkn ıyor 
lıale i e varmağa çalışan İtalyanlar Jıa;tı --*--
Kahire. 16 (A.A) - Jngiliz hava meydanlanna bombalar isabet etmiştir. Rumen U1e Alman 

kuvvetleri kumandanlığının tebliği: Habeşistanda Dh-edauvada kı~lalara ve h • • J 
Libyada Tobnıka karşı diğer bir hii· diğer binalara tam isabetler olmu~tur. arıcıye nazır arı 

cum muvaffakıyetle icra edilmiştir. Bir - SONU 2 iNCl SAHlFElll~ - GPGSlnda manidaF• 
çok bombalar atılmıştır. infilaklar kay- .................. 

1111111
•

1111111111111
...... telgraflar 

dedilmiştir. ikinci bir infilak birincisin- B"k 16 (AA) R d AJ·ansı 
d l 1 : Jngı'lı"zler ltalyan : u reş, . . - a or en dn ıa şiddetli o muştur. : : bildiriyor: 

Blenheim tipindeki tayyareler Bar- E h "l/ • Af • : Romanyanın yakında Balkan antan-
dia büyiik topçu mühimmatı depolanna : sa ı erıne ve rı- : tından çekileceği hakkında bazı yabancı 
hücumlar yapmı§lcır \"e tam isabetler Ekaya Ma vn do .. ktu .. ler= gazetelerin neşrettiği haber taınamiyle 
kaydcylemi lerdir. : asılsızdır. 

Londrn. 16 (ö R) -- Trablus ve Nevyork 16 {Ö.R) - İngiliz deniz E ROMANYA MACAR EKAI.LlYET-
cırki Afrihdn lınlyan bahri üsleri in- kuvvetleri İtaly.m sahilleri etrafında : LERLE ANLAŞIYOR 

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

Dün ln~iltereye oek az Alman 
ta3vyaresi hücum edebildi 

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

Almanlar birlıaç gemi batırdılılarını söyliyor 
Nevyork, 16 (Ö. R) - Londradan batırdıklarını bildirmişlerdir. Dün 

bildirildiğine göre dün (evvelki gün) Manş denizinde yapılan hava taarru-
150 den fazla Alman tayyaresi İngil- zu münasebetilc Almanlar 11 bin ton-
tere üzerinde uçtuğu halde bugün luk üç vapur batırdıklarını ve diğer 
(dün) tngilterenin cenup sahilinde beş \'apuru hasara uğrattıklaroı id-
ancak bir kaç Alman bombardıman dia ediyorlar. Diğer taraftan İngilte- • 
tayyaresi görülmüştür. Maamafih re üzerine yaptıkları cür'etkarane ta-
bunların altığı bombalar 15 kişiyi nrruzlarda Alman tayyareleri kendi 
öldiirmiiş ve yaralamıştır. tngili?.ler resmi tebliğlerine göre Pımburg, Pli-
en az iki veya üç tayyareyi düşürdük- mut, Lcsisterde tayyare meydalarını, 
lerini bildiriyorlar. Kardif Breylonda ve diğer bazı yer-

ALMAN lDDtALARI lerde mi.ihimmat fabrikalarını bom-
Nevyork, 16 (Ö. R) - Alman Baş- bardıman etmişler ve infilaklara se-

kumandanlığının bir tebliğine nanı- bep olmuşlardır. İngiliz tayyareleri 
ran bir Alman tahtclbahiri 23600 ton- gece garbi Almanyayı bombardıman 
luk diişman ticaret gemisini, bir di- etmi~ de Alman tebliğine nazaran 
ğeri 9 bin tonluk bir petrol gemisini hasar ika etmemiştir. 

·········~··············································································· 

50 vataklı yeni verem Suriye ve Lübnandaki 
pavyonu açıldı Frans1z tayyareleri 

ne olacak? -·--Londra 1G (Ö.R) - Suriyede salfıhl· 
yctli zevnttan biri Suriye ve Lübnan
daki Fransız askeri tayyarelerinin ora
larda kalacağını ve Alman - İtalyan eli
ne düşmesi ihtimali olmadığını bildir
mic:tir. Suriyede dnhilden \'e hariçten 
sulhu ihHU edecek her harekete karşı 
ciddi tedabir ittihdZına Fransız makam
ları karar vermiştir. 

Bu resmi beyanat askeri tayyarelerin 
teslimini g(ıya Britanya hükümetinin is
tediği hakkında İtalyan radyosunun çı
kardığı haberleri de tekzip etmekte
dir. --·--

'''" .k vnıpadn ihtıla"flar b ... t • '""ur S • a gos crıncc 
ernnh:,· o.v'c,·t mii .. terek mesaisi. dün~a 

·•iliz layı.arderinin hücumlanndan c;ok yeni mnyn tarlulrı.rı tesis etmişlerdir. E Bükreş, 16 (A.A.) - Rador Ajansı 
lıas ra uğrnmı~tır. İngiliz amirallığı Italya ve ~imali Af- : bildiriyor: <-

İtalyan seliri 
istanbulda 

J"" \C 1111.U • 
tinde m·· runu ınuhaCazn gunc· 

ll5PN llt-lilltri ortaHı koydu: 

- SONU 2 ıncı SAYFADA _ 

Tobrul: bahri pc.trol depoları ve Bar- rikadaki İalyan s<!hilierine 30 milden E Millet partisi genel sekreteri B. Vic-
diyecl~ topçu depoları harara uğratd- fazla yaklaşacak olan vapurların ken-: tor Noldovan Romanyadaki Macar ce
nu;hr El ;n 1. de yerde bulunan tayya- eli nıcsuliyetleri altında fo;eyrüsefer E maatı .reisi Ni<~las Banffy'yi Ayan aza-
rder imha ttlilnıiftir. Sidyada ta17are .~~ıf.~ .~}ı:ffh,l J • " ~ • ir. : - SO.NlJ Z INd SAJllFED& -

İstanbul 16 (Y~u Asır) - İtalya11111 
Ankara sefiri bir kaç gün kalmak üzere . 



Bu seneniı1 Haziran 
tahsi atı 9 nı ·ıyor fazla 

---------x~x~~~-~---~ 
An,kara, 16 (Telefonla) - .Maliye Ve:- miktarı bu sene haziranda irnd kayde

kaleti haı:irnn l940 tahsilatını 39,803,483 dildil.,ti için :fozlıı göri.ilen tahsilat mik
lira • larnk tcsbit clmiştir. Geçen sene tarından bu fnilalığı indirmek icap et
ayni nynı tahsilat miktarı 30,235,972 li- mektcdir. Bundan başka 1940 mali yı
ra olduğuna göre bu sene 9,567,511 lira lında :ılınan yeııi vergilerin tahsilatına 
bir f:ız.lahk görülmc'lttedir. Ancak 1938- mukabil de l milyon lira tefrik ve ten-
1939 senesinin kn a lannda yapılan :rili lfızım gelec -;i için 1940 haziranın:n 
ve mahsup suretilc vaki olan tahsilfıtın geçen seneye göre hakiki tah ilfıt fazlası 
mi.~ıim bir kısmı )'lllli 7,155,68i liralık 1~411,824 liradır. 

Bitlerin kurduğu yeni planlar 
------x.y.r------

- BAŞTARAFI 1 İNCi SAHlnmt; - ı tikbaldcn emin olm.adıkça Rumen mil-
mücadelc için haLırlık yaparken kura- lctinin tam ,gayretle çalışmıyacağını da 
cağı yeni nizamla Avrupaya sulh ve bol- söylemeği unutuyor. Rumen hükümeti 
luk vereceğini söyliyerek h esi huna halka cınni)·et \'Ctmek için Rwnen hu-
inandırmaf!a çalı~)'OX. dutlannm muhafaza edileceğini iddia 

Hnlbuki ir Alman ı.afcri t:ıkdirinde, etmektedir. Fakat Almanyanın idaresi 
on iiç sene ı.arCıııdn Alnı:ınyad:ı tatbik altına girmiş olan bu hükiimetin halk

edilen muaZ7nın te lihat programı bütün tan itimat kazanması pek 1.ordur. 
AlTUpayn tahmil edilmiş olaraktır. Yani Roınanrnnnı bir ,,;in Almanlar tarn
Avrupa mcınle:k"dlm a~ı.nda :nonmıl Uıubn Ukra}naya ızcçmck için basamak 
mübndclelcr ortm1aıı k:ılkacıık ,.c bütün ola •ı sarih hir hakikattir. 
gayretler Alman menafii he abma sarC· Alman işgalinin Bohcmya ve Morav
edilercl; Avrupımın biitiin ~leri Al- \iadn u randuxL,ğı hoşnutsuzluklar gün
mnn makine ine devredilecektir. den ~üne artmaktadır. Polonya hnlk1 

Hitle.ıin cenubu ~ki Avrupadald he- Alımın münakaffitına karşı bir çok sa
dcfi şimdih1c sül..-iineti idame etmek ,.e bou.jlar yapmıştır. HoUandadn Amster
Alinanyanm nçhğrr.a mani olmak icin ~am valisi halkm Alman askerine daha 
oradan ia maddC'!erini ve ham madde- dürüst davranmnsıııı talep eden bir teb
leri toplamaktır. Rumen ordusunun ter- li,ğ neşretmiştir. Amsterdam polisi bir 
hisi sebebi Alman matbuah tarafından Britan\·a tayyaresi tarafından atılan bir 
Alınan a-ıkerine v:iyecck yetiştirmek demir kutuvu bulana 5000 Go\dcn mü
mnksadiyle izah edilmiştir. Bu kı ~ k.afat \•ooe1.ıni.5tir. 
gösterecek olan açlığı karşılamak ve va- Bütün bunlar Alman is~li dtmdaki 
tnn~lanna bu yolda itimat vermek yerlerde hakim olan memnuniyetsizliği 
HitJerin maksadıdı.-. Fakat bu yeni ve lJitlcrin yalnncı vaadlaı-ına kimsenin 
teşkilat sisteminin Ballcaıllarm yağ- iııannıı~-acaaını J!~terınektcdir. Hitler 
ması ve Balkan halkının yaşa- bu vnadlnrla h~ hesi a\•utup Almanya
mn seviyesinin dü~mcsi şeklinde tooelll ı•ı :.tclıktan korwıınk. sonra dünya1·a ta
edecel:i muhakkaktır. Alınan radyosu, hakkünı etmek maksadına eıi.o;;eıııi.re
bunu ~kten s.llcnıyor. Keza is- cektlı. 

.Afrikada harp devam ediyor 
x..,.x 

- ftASTAK F1 :1 tNct SATitf'EOE. -ı sal ederek Kcn} dan Do1o ids:.uetin-
de Somaliye ircn çıhntıya hi1üm ol-

Erilrede As8l bombe te-ni d eposURa mu r. Ba miistcmlclccnin cephesi tak
hiiet!m edilmİJtir. lmriliı: ta~mnin Tiben 300 kilometre bsalh1Qll1 hulun-
he-·" ~ Jimen dönmüııtür. mnktndır. 

1C l\M JTS0 mn.ERINDE Düşmanın Rudolpl. gölü mıntakuın-
kArnLAR daki meV7.i!cl'.İmizc karşı yapmış olduğu 
Londra, 16 (t).R) - C ecen pazar bir taama. tqcbbüsü yerli ahalinin de 

ıünü Mısır· Trablus frududunda Kaput- yardun.iyle eh TardediJm" Ye düsma
ıo kalesine varmaia çalı§<'n motorlu 'bir na ZA} iat ven:lirÜmiştir. 
lta1yan lcolu ~iz kuvvetleri tanfın
dan ~meğe mecbur edilmiş ve mo
tor1a vasltAJardan birini bybrtmişler
dir. leaputao ka!esind e ele mühimmat 
ve m a1zeme dep~1an tahrip ed!lınişlir. 

:Kenya hududunda Moyali ci\·uırul 
ltflyanlarm işgali altında bulunan bir 
köy cenubi Afrika bombardunan :tayya
releri tara'lmclan boml>arclıınan eclilmi:ı 
ve balyan askcrl :kuvl.·etlcrine is.ıbetlcr 
valcl olmuştur. Kenyanın tıimaljg,ıırbi
sindeki gerilla 'harbinde bir hzılyan bra
kolu tDhrip edilmi ir. 

ITALYAN RESMi n:BU~ 
hal nda bir mahal. 16 (AA) - hal 

yan llmumi .karargiıhırun .30 ollllUlrah 
tebli2i: 

Dünkü tebliğde bildin1en torpido 
muhribinin torpillenmesi bir denizaltı 
gemimiz.in talihli bir t~düfü eseridir. 
Denir.ahı emm nltı düıman torpido 
rnuhribiyle cür' ctkiirane muharebeye 
tutu!lmuştur. 

Hava teşe'Uüllcrimizdcn birisi Fili.
tinde mühim petTof depotannı bombaT
dımnn etmiştir. Bir çok depolar, tasfiye 
vesair tesisat.a isabetler ,.alj olmu ve 
büyük yangınlar h le gelmi~tir. Hep
si salimen .ınrdet eden ıayyarelerimiz
den bu yangınlar avdet esnasında takri
ben 200 kilometreden görünmd:.te idi 

T obruk Ü7erine dü~an ta!'afm.dan 
yapılan neticesiz bir hava alıt.tnı ~sın~ 
da bir Jngiliz tayyares.i düşürülmiiftür. 
Mürettebntı mr edilnı" tir. 

Kıtantımız Sukciln. Tabaga. Terkali. 
Kakaya. Dula ve Onm.isa mevkilerini i~-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: KEMDİMİ BİL! : 
: Eski bir Yunan filozofu. insanlara 

en büyük hayat düsturu olarak (ken
dini bil) demisti Bir fert için bu düs
tur ne kadar önemli ise bir lfüıs kin 
mtihaldrak ki daha wk önemlidir. 
Ulusun kendisini bilmesi demek, her 
se:vdcn önce sa:,ısnn bilmektir. Bu 
bil,nvi bize ooiimüzdeki flkteşrinde 
yapılacak o!fm nüfus sayımı temin 
edecektir. 

-: BASVEKALET 
: İstatistik Umum müdürlü~ ............................................ 

Romanya Bal
kan antantın
dan çıkn}ıyor ---·-

- 8 ~'TARAfil l INC:i SAl!t n:ut: -
sından Gyarfası Vl' müıtavir Mikoyu ka
bul e~tir. 

Bu toplantıda ~car ekalliye: !eri 
mensuplarının millet partisine yazılma
sı meselesi tam anlusıua halinde müza
kere edilmiştir. 

B. Moldovan, Macar ekalliyeti z.imnm
darlarının partiye yazılma meselesi hak
kında ne edecekleri tebliği tasvip ~ )e

miştir. 
ALMANYA - ROMANYA 

ARASINDA 
Dükreş, lG (A.A.) - c.Strfani> 
Romanya hariciye nazırı Fon Ribenl

ropa bir telgraf göndererek bilhassa ~öy
le demisür: 
Almn~·.a ile Romanya arasındaki mii

mıscbetlerin bugün vlcdanımwn emret
tiği ve yeni Avrupa nizamının icap et
tirdiği ynklnsma, samimiyet ve anlaşma 
yolunda ilerliyeceğini Rumen milleti ile 
birlikte kuvvetle ümit ediyorum. 

Bu telgrafa \'erdiği cevapta Fon Ri
bentrop ManoUescunun hariciye nezare
tine tayini münasebetile en samimi te
mennilerini bildirmi~ \'~ şunları ilave 
etmiştir: 

Memlcketlcrimiz arasında temrunile 
emniyete müstenit münasebetler tesisi 
yolunda sarfeWği:niz gayretler için ben
den :anlayış ve y~rdım bekliyebileceği
nizden emin ol:ıbilixslniz. -·--Ankaraya gönderilen 
vahşi hayvanlar 
Anknra<la yeni tesis edilen orınau 

ciftli'!i hayvruı.at bahcc.sine Kültürpark 
hayvanat bah~sirnlen ilk olarak 1 Sırt
lan. 2 Çakal, 8 Kuba.v, 2 Baykuş, !? 
Puhu \'C bir Akbaba gönderilmiştir . 

POl.tSTE 

Su fabrikas ı müdü-
rünü bir amele vurdu 
Dün I:alkapıuar su fabıik:ısında mü

essif bir hadise ulmuştur. Fabrikada 
nmelc Konyalı Mustafa Topc;\1, yevmi
yesini artırması içın fabrika müdürü B. 
Rahmiye miiracaat etmiş. bazı sert söz
ler söylemiş ve bu yüzden bir münaka
sa baslamı tır. Neticede amele Mustafa 
Topçu, bıçagını çıkararak müdür B. 
Rahmiye taaruz Ptmiş \'C mumaileyhi 
dört yerind •n \"C tehlikeli surette yara
lrunıştır. 

B. Ratuni hemen hastaneye nakledi
lerek tedavi altına alınmıştır. Mustafa 
Topçu firnr eylemişse de zabıtaca ya
kalanmıştır. 

Makasla yaralamış 
Halil Rifat paşa caddesinde oturan 

AZiz o~lu 'Mustafa bir münazaa netice· 
sinde, tnnıdıl',rı kadınlardan Emineyi ına
kasfa. baldınnclan y~ralnmış ve tutulmu~
tur. 
İki kadın arasında 
aş;k meselesi 
E:urındırm Hacı İbrahim mahallesin

de oturan Bn. Emine, nyıu mahallede 
oturan Bn. Nurivc tarafından bir aşk 
\'e kıskandık 111€Sclesinden dolayı tn la 
)·aralanmıştır. --·---Yeni Lüleburgaz 
kaymakamı 

Lülcbur~z kaymakamlığına tayin 
ediJen vilayet maiyet memurlarından B. 
Feı-it Yücel bu~ün yeni vazifesi başına 
hareket cd C(!ktir. --·--Altay ocağında sünnet 

Mumcu kahvesinde C.Il.P. Altay oca
S:ı tarafından bir sünnet <l~ünü haz.ır
lanm ış ve 25 cocu\ parasız siinnet edil
mişti!'. --·--Gelenler, gidenler 

Manisa mebusu B. Hüsnü Yaman İs
truıbula. mülkiye mlif~ttişi B. N'Lhat M.a
nüoava ,::itmişlerdir. Jrlhisnrlar umum 
müdür muavini il. Sami Kutsal istan
buldan. milli Emlak müfettişi B. Aliıet
tin 1',oc.,dan şclıria.izc ~elmişlerdir. --·--Tepecikte tephir hane 
yapılacak 
Beledh"CCC Tc.:>eeikte büyük bir 1ep

hirhnne meycbna getirilecektir. Bunun 
için bir binn istimlfık edilmiştir. 

- - . . . - -- --
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lzmir mühim bir müessese kazandı 

50 yataklı verem pa vyo
nu dün tör-enle açıldı 

a harbı 
a 

o~etlerin ilfı ue 
son vaz·~e ıerii 

- BASTJ\RAFl l İ~Cİ SAHİFEDE -
Türkiycyc knr~ Lcslcncn şiiplıclcr ta

mamen ortadan kalkh. 
ını:ri.tcrc, Frnn a. Tiirltiycnin ınilU 

politiknsıru çok bcj!enmc:!c \'e ona İÜ• 
mat lıcslcnıei:'c ha~ladılar. So\·yctlere 
kan.ı da husumet hisleri zaafa uğradı. 
Anl sma tema' ülleri hclirdi. Uıkin ka
pitnli:uııiıı tesirleri, nıiispct ,.e kat'j bir 
itiHiCa varnuağa mani olu;\·ordu. Bu sırn
lnrda Alınan tclılikesi a~rlığını hissettir
di. 

Kızılay dro bir pavyon yaptırtacak 'ıızi . Atmmıyn ı Avrupada bir Cer-
---------x~x ıneıı hcgcmonynsı kurmak, dünya haki-

Dün öğle vakti büyük bir sıhhat mü- hazır bulunmu lardır. Misafirleri hasta· miyctini eline geçirmek husu unda fna
esıescsfoin, 50 yataklı bir verem pav- hane b~e.kimi Dr. Lütfü Serinken kar- liyetc :,rcçti. 
yonunun nçılmn töreni yapılmıştır. Ve- şılamıştır. l\liislcrek tl'lılikc İngiltere, Fransa ve 
rem afetine verilen ehemmiyetle müte- Törene Dr. Saraçoğlunun bir nutkuy- Sıwyctlcri birle nıd;c ic:har ediyordu. 
nasip olarak yükselen bu eserin ıneyda- le batlanmıştır. Dr. Sarnçoğlu, bu pav- Ncd<:nse hu )'apılamadı. 
na gelmesinde villiyct makamı ve sıh- yonun yükselmesinde çalı~anların adla- ~edense değil, kapitalizm Sovyctlere 
hnt müdürlüğü kadar Emrazı sariye has- rını saygiyle anmış, sıhhat vekiline aleni lıir tiirlii itimat edcmcai. So\'yctlcr de 

cmpcryııli.zmc imımmındı. 
tahanesi bıışhekimi Dr. Lütfü Sabri Se- teşekkürlerini bildirmiştir. Almanl r bu fırı.attan (Ok i}·i istifade 
rinkcn de yorulmak hilmiyen bir gayret Bundan sonra vali B. Eteın Aykut kı- ettiler. 
sarf etmiştir. Biz. bu çok lüzumlu pav- sa bir hitabe ile pavyonun kordelasım Esasen Almanya harp sahasında oldu
yonun in,asıaı bn~ranlan hararetle ıeb- kcsmi7, Jzmirden aynlacağı bu sırada ;:u gibi politika '5a!Jasmda da düşmanla
rik etmeyi vazife bilmekteyiz. açtığı eserin ehemmiyetini tebarüz et• nnı CV\"eUİ J~alanıak, ayırmak, bOnra 

AÇILMA TöRENt 
Elli yataklı olan, Solaryom ve kür 

şezlonglariyle her türlü sıhhi terbbat ve 
teçhizatı havi bulunan verem pavyonu· 
nun temeli vali B. Fazlı Güleç zamanın· 
da atılmlf, vali B. Ethem Aykut zama
nında ikmali vilayetin yardımiyle sıhhat 
vele.aleti taraf ınc:lan tabakkuk ettirilmiş.
tir. Vilayet. makamı şehrin böyle zaru
ri bir müesseseye kavu~ması için pav• 
yonu 2000 lira muhbi1inde sıhhat ve
kftletfoe fe rai eylemiş, sihhat vekaleti 
de J 7.200 lira RÖnderm" ve pavyon ta· 
mamlıuuruştır. Görülüyor k i, bu i}in ta
hakkukunda vilayetin fedakarlıiı mev-
cuttur. 

Dünkii açılına töreninde vali., beledi
ye rci i, vali ve belediye muavinleri, 
pn.rti reisi, hutaba~ICJ' ha,he1cimleri, 
doktorlar, •İhhat miidüril ve gezeteciler 

tiren güzel sözler söylemiş ve uğur dile- teker teker, parça parça t"ZIDek usulüne 
miştir. azami itina göster:yordu. 

Do\•etüler pavyona girerek yeni le- Burnda clıı n:rnı nıanenayı çevirdi 
aisatı gezmİller. verilen izabatla alaka- Bilihara h~apl mak üzere Sovyet t a
dar olmuşlardır. Bunu, misafirler şerefi- lcplerinin hepsini k~bul ederek bir adc
ne verilen bir öğle ziyafeti takip eyle- mi t<.•ca\·iiz paktı imzaladı. Şarkta şer
miştir. be tisini teminle J.'llrptelô de\'letlerle 

Açılan pavyon lzmirin pek büyük bir mücadel ye atıldı. 
ihtiyacına cevap vermiştir. Bu suretle, So\') etler de empcryulist 'c kapitalist 
Emrazı sariye lıutabanesiode mcvc:ut de\•JetJrrin birbirLcrini yıpratmalarm& 
25 verem yatağı yetmif bete baliğ ol- keucli menfa.?tleıi.M unan ~ _. 
muştur. Bundan aonra 75 veremli bu yirci kaldı. 
mücae9Cde daimt b ir Mırette ihtimam Bu hidisclıı7 c:erey• ~ Tiidd

ye mih' er .ıe,·JetlerİDİD .aıUm ı.uım
göreccklcrdir. Mevcut 350 m üracaatm istili po.litılWarma bJ1l bDıli mmİJ'O' 
hiç olmazaa yetmif betine ceYap veril- . :..: moha~-- ,..._, __ __....._ ~-"h- _ 
meai pek büyük bir netice .. yıla bilir. ....... .uu.a .,.ut~ .uııpaw::n: •• 

Bundan bqb bzılay da 50 yataklı Fransa ile karsaldds , .... ,.,..,., 
"k" • b" • . -- -'- ~Wi. 
ı . ınc:a ır. Yerem pa.yonu mp etbr~- Boiad•n auıtbk lıildmQeOe ~ 
tır. :.ım..b ·~· 1..-t ma1ze.. bahmiann TüıtiJaüııa .nttef'Meda 
mca tedarik ediiace iDfaata b.a,lana- Wr uhı yapmas1 s..,dla:i bıtb-
cakbr. ._.,da. z mpnarıdı ,., , '-,.;a,, ni m 

-------------- Tüıti)·P)'e eski itinaMI &Üiiei ........ 

Kl'lrWT AYJN ....,...._s ESP' a ~oL bte Almanya bu i t.imal:mllk llans-ilm 
.,~ ~ DnAa ~ & ' da istifade ederek Türk - Sn)'et cı-a... 

Yaptıracaeı köyler Hayat sigorta şirketi iuau )'lkmak. ilerJcle ~ bqıa 
Dikili \"e Beı"J:runı:;da zelzeleden truna- Sigorta şUk.et1er:nin te~ ve müra- ya~ l:aaMitta BaSbn ,.ahm: ,...._ 

men :vıkılm~ olan Kabakum ve Ovacık kabesi hakkmda1d kanun hükümlcri da- bmak ç.daswa bpddı. 
köylerinin wnidcn kurulacağı yerler, ircsindc Türkiycde muamele ifasına me- llalbuk:i b~ \"1IZİyet Wislııiitiia cıeJt
mahalline giden Kızılay heyeti tarafın- zun ve müscocel Fc-niks :&panyol hayat resini deiti tinniştir. Frama ümit eG
dan tesbit cclilmisti Bu yerlerde arazi . • . • • . . mi)"cn bir siiratJe ı,kıJnuştır. lnö"eııe 
pars llcre ayrıld~ı için bilahara tapuya sı~o~ ~tiıım ngo~ aıt :z:· )ahm başma çetin bir miialıildeyi a-. 
bağlanmaları kolaylaşını~tır. yazi ihtiyat akçesi karşılıklariyle sabit rine almıştır. B u müQdcle alere tdat-

Yeni köy evlerini Kızılay kurumu in- kefalet nkçesinin sözil ~cçen kanwın tev- tıih lnkdirdt' dnhi Rüyiik Britanya mu· 
ettirecek ve felaketzedelere verecek- , fiknn memleketimizde milli bankalan- hnkbk ki ~ok )'O~m butamaktır. 

tir. Köyliiler yalnız kendi saınanlıklarıııı mızdan Sümer ve Ziraat bankalarına SoY)·cUtt uzun müddet bir İngiliz hü· 
insa ettireceklerdir. 'tevdi cdildi,ği haber alınmıştır. cuınunu asla lıc'kli.}cnıcLler. Bu yol daki 

endi elcr.i t:wıamca zail olmuş lıırzcdi

Almanyada yapılan tahribatpek vasi 
12 rady o merkezi de susturuldu 

lchilir. 
1.iıkin Alıruınya nihai zaferi elde eda· 

ıı-.e Almanlar Sovyet &.61·aya saldırmak· 
ta. kendileri i~ hnyati Mr ehenwmi,.ai 
haiı. huhmıluğunu tekrarladıklan Uk
rayn:ı)'t :işgalde. asla tereddüt göstermi
ycccklerdir. 

Bul!ün Ccrmeo h~O'D}'all 'İn1tilte
re için oldu~u kııdar SO\·yet Rusya için 
de nmauaw bir tehlikedir. 

----------- *-
- BA "l'ARıU'J 1 İNCİ SAHİFEDE -
askeri mahfilleri kanaatince Hitlcr ln
giltercye taarruz için bütün kuvvetle
rini tensik etmektedir. Bu i~ biler bit
mez l11v..Uterl'yc kı:ırsı c ns taarruz bas
lıy~cnktır. 

lngiliz otoritelerinin fikrince 
Almanlar gerek Man§ denizinin kar
§1 yakasmda, gerekse Norveçte i -
galleri altında bulunan araz1de ln
giltereye karşı büyük hazırlıklar 
yrıpmaUa me~guldürler. Bu sebep
ledir ki İngiliz hava kuvvetleri bu
ralardaki Alman üslerini fasılasız 
darbelemekteclir. 

Diin gece İngiliz t..ıyyarclerinin Al
manya dahilinde çok muazzam bir taar
ruz yaptıkları zannediliyir. Çünkü en 
az on kadar Almnn radyo istasyonu n"S
riyatmı tatil etmi lerdir. Asken eks
perler bu sükUtu Jngiliz tnyyarelerinin 
taarruzlarına at.fodiyorlnr. Bu hava hi.i
cuınlarına iştirak eden pilotların bütün 
raporları alındıktan sonra taarruz taf
silatı neşrcdilecektir. İngiliz milli mü
dafaa nzırı, Eyf el kulesinde7t Br~tJava 
kadar Alman kontrolü altmda bulunan 
12 radyo merkezinin muhtelif saatlerde 
nc.şıi)·atı k~klerini tesbit etmiştir. 
Bcrlin, Münib, Viyana r.:ıdyoları keza 
susmuşlardır. 
NASIL TELAKKl J<;DECEKLER:.\UŞ? 

Londra, l6 (Ö. R) - Berlindcn bil
clirili)•ir:; f..ondranııı hini lıacette .:.okak 
sokak müdafaa edileceği hakkında B. 
Çörçil tarnfından yapılım beyanat mü-

nasrhetiylc salahiyetli bir Alınan mü
ınessiJi AJmnn kumruıdanlığınm bu bt"
ynnattan sonra Londrayı artık açık şe
hir telakki ed miyeceğini söylemiştir. 

Şimal denizinden Alp dağlarına 
kadar uzanan muazzam hududu bir 
lngiliz tayyaresinin geçmediği gece 
yoktur.» Spiker, şimali ve garbi 

ALMANLARIN iTtRAFl.ARI Almanya ahalisinin çetin bir imti-
Londra, 16 (Ö. R) - Hava ta- hana maruz bulunduğunu ve ağır 

arruzlarına karşı nlınacak ihtiyat fedakarlıklara katlanmış bulundu
tedbirlerinin Alman radyolarında ğunu ilave etmiştir. 
sık sık ahaliye tavsiye edilmesi ln- Alman r~d~~s~. saatlerce i~taa _uğ-

·ı· 1 · · ki rıyan mcsaı yuzunden amclenın mute-
gı iZ tayyare erının yaptı an taar- .,~~·ır ol namas "rin b . tJ k b d" . . . . . . . ...... • ı • ı ı~ u :bW"e e ay e ı-

ruzların şıddetmı ıtıraf mahıyetınde- len saatlere ait ücretin dörtte üç nisbe-
dir. Alman spikeri şöyle demiştir: tinde tediye cdileceğlııl iliive etmiştir. 

Mü terek telılikc hu iki devleti de ye. 
niden ynkınln tır.abilir. anfasıwyn se\•k· 
edebilir. Bunları ıliışüncn Almanya her 
hangi bir Türk-SO'\:yct-İn~Hlere · nn1aş
nınsınn 'ücnt \'c.mıcj!c ıunni olmak için 
bcr çareye haş 'wmnk istemiştir. Utkin 
nıu\·aUak olamamıstır. Çünkü Türki~·o 
samimi, nçık \'C dürüst ııolitikasiyle 
so,·yet komsusuna lfızıın ~ele:ı itimadı 
'ermi.,tir \'t• 1·cnnckte devanı edecektir. 
Bu dostluğun kun eti ve kıymeti aynca 
müt.ale.aya dc~cr lıir mevzudur. 

HAKKI OC4KOGLV 

Ankara radyosu lngiliz müdafaası öyle mükemmeldir k i 
l l k l k 

7.30 proı:ram ve memleket saat ayarı, 
A man ara arsı mut a a muzaffer olacaktır 1.ss müzik (Pl.), s.~o aians haberleri, 

~ x.v.x 8.10 ev kndıru - yemek listesi, 8.20~.30 

- _B:AS~~RAFI. 1 İ:\Cİ SAHİFEDE - 'ııcfaknt cd~ harp .:~erine zarar i~ m~~~;O ~;,.am ve memleket saat a a
l •rını hulasa cttıktcn sonra şunlan ya- maksadı~ı g?5termektcdır. Fakat bu cu- n, 12.35 müzik: A1aturka, 12.50 aj~s 
zıyo:. ret kcndı1erıne pahalıya mal olmuştur. habrleri. 13.05 müzik: Türküler, 13.20-
.. Dusmanın baslıca hc~c? ~~arak tebcl- Alman tnarnrzları mikya.~ları itiba- 14.00 ınfizik: Radyo orkestrası, 18. 

lur eden maksadı lclkı 1:>blayı hazırla- riylc toialmakla ber.ı~r henüz son de- _Program, v m mkkct saat ayarı, 18.0S 
mnk \"C İngilrerenin iaşcsİne mani olmak rl'ttye ~clnıiş deiitrlir. ln:i}tcrcye karşı müı.ik: Co.zband (Pl.), 18.4tl mütllc Fa
için ticari gemilere taarruz. etmektir. daha ~ nıü küt akınlar beklemek icap sıl heyeti. 19.15 ko1ıuşma: (Dış politika 
Fakat bu teşebbüsler aklın kalmıştır. eder. F kat müdnfnalarımn o kadar mü- hadis lcri}. 19.30 müzik: (Sn eserleri 

Alman hava le !<küllerinin :refakatin- k~mel tertip edilmiştir ki fırzla hiç bir 19.45 memleket ~ı::ı a:,-an. ve ajans ha: 
de bulunan kuvvetli Messersmits tayya- endaşe~·e bpı lmaksn:tn Almanlara ka~ bcrlcri, 20.00 müzik: Alaturka, 20.15 ko
ıeleri Spilfnycrs ve lfüjan tipinde İn- knyncağn. Almr.n lmmandanlığuım in- nuşma, 20.30 mfüik- Amatör saati {Ke
~iliz tayyareleri tarafından düşürülmüş ~tiz :.r.a.viatını giilünç derttCdc mübala- ınan So1o}, 20.50 müzik: Gc •it konseri. 
\'e bunlar dii rnanııı boınbardl.11lan tay- ı:a ile bildirmesi ve kendi zayiatının an- 2t.15 Müzik: (PL). 21.:~0 koııuşına (Rad· 
l'areleriııi de durdurarak mühim kısmı cak diz'i bir kısmuu itiraf etmesi, «ece ~·o ı!azctesi}, 21.50 müzik: RiyascticOın
itibariyle imhaya muvaffak olmuşlardır. ı:iindüx iz'~(. ~dilc;11 .Alman sanayi mm- hur bandosu, 22.30 memleket snat &yan. 
Yunkcrs sistcınincb dalıcı tayyarelerin taka<;ı ahalısuıın ı:ıttik~e kırılmakta olan ajans haberleri, borsalar, flatler, 22.4S 
Alman boınb~rdıım:n tayyarelerine re- nıanc\•iyalını yük~dtınek liizumunu his· müzik: Ca7.band (Pl.), 23.2~23.30 ya-
fakat etmesi I~iliı. nakliye \'c bunlara cttiiini ispat eder. nılki program ve kapanış. 

DEM~ IR MU'"~A/DSKE~ ~~~:~i:.t~ı~:;:~~i~=r~~~ cı·han Hatun N tilmc~lcrini tahtı korumak ~ibi şerefli :mmmu:m J. m11a:11:11m: 
N bir vazüe ıu~ntkı ölmcğe c;nğıracaf!ıın. : : 

Bu kııhraııınn1ık hareketleri sarayın : E 
Luvr nehri ru-kasma çekilmek i(.:in ha- = Tefrika: 81 y A Z AN: Curci Z evdan -

kimse onu ne taktim, ne de "tehir ede
Lilir. Her hnlclc tınbır ve tahammül la
zımdır. Sabrın aonu selamettir. 

- Snhır ve tahammülden u~ndnn. 
Rahatı ancak ölümde buluyorum. Fakat 
intihardan. intihara teşebbüs edenlerden 
nefret ederim. a &MWM M'3M ti zırlıkları ynpnıasıruJ mani olmamıştı. : - _ S 

( J K J N C J K J S J M ) _ 22 J __ Mndnm Mentenon tehlike 4areti veri- Z.wallı sevd.ızcd.a ycsit.cn, ıstıraptan 1S1nda ıkuYVctJi ve samimi rabıtalar vii· 
lince bütün km! ailesinin Şaınborda git- ha}·ı-etl ;:o(> düşüyordu. Bu hali yüzün- cuda gctirmi~ti. (Aydoğdu) hayrete, 

karsı mücadcled boşaltılmıştı. .Fran.c;a ı~'Ullll bUtiln altın '-'e gümüş takımlan- mesi icin icrip ed~n teclhirlcri alını tı. dcıı beliJ oluyordt.. Onu her klın görse .meraka düştükçe halini (Verdan) a açı
L, ı...... b" .ı-."- t ...... -b ......::+-....J:.... ~- c.kl ı._L.ı t Almanlar ve llofü.ndahlar Nuvnyona '. •üzündcn mc:mkb olduüunu anlı .. oı·du. yor. fikrinden istifade etm-ı. ,·stı"yordu. 
wr •U<Qlml ır U<QC.I mn em \~ ~ .. ı.n nı ""' ..... ıq......, ~uuu...nnn e mUK4lUC.IC e - kadnr ilerlemiş bulwıuyorlnrdı. Markiz- ·'( l "d l k- ,... b } ' ı CK 

oı müiliisi içinde bulunuyordu. Fakat misti. Ordunun en namdar kumandanı 1 .. "'.I Bl 1 d h • Ayc o~ u~ h::r rr.sc ve il ıoıssa va i- (Verdan) ise ona sabır ve tahammüJ" u·· 
< o n l'ntcnon ezuva yo un a i tiyati <lesin kar l hal b J 

piyasaya akardan altuı1ann }'arısından l\llareŞ31 Villarsa. şun lan söylem.işti: IC'dbirJcr alınrıınsını majeste ile prens- c sı JU • ini ~l i ettiınıcmcj!e 1 tavsiye ediyor, ümidini takviyeye çalı-
oofuınun knlo oldukları ögrenUd~i za- - Sizd n düşmanla \'Uruşmağı dci:oil, !erin ricatleriniıı tahtı cmniy<•lte bulun- son. deı~ gııyret ed~y?rdu. Zavallı şıyordu. Bir gün (Verdan) Aydoğdu 
man halkın hiddet \"e infiali her şeyin ona taarnız etmcr.izi istiyorum. Eğer ımısını istemişti. (~~.ta.p c~~lunun hu halını ~'.1lı.yor. tces- ile beraber aray bahçesinde yürürken 
fevkine çıkını tı. Yer yer galeyanlar. i.5- bu harp laıybcdilinie baruı ve yalnız ba- ~urunu ~ostermenı~j!e, .una umıt verm7 (.Aydoğdu) nun hayatta kalmaktan ~İ· 
;yanlar ~östem.isti. Sarayın en kud- ııa şu meşwn net•ceyi bildireceksiniz. MaN'sal Villars D<incn z:ıfe.rilc prens gc çalı ıyordu. V al.desi (Cihan) n daır kayctini i§itmiııti. (Verdan): 
retli şahsiyetleri \'C blz7.at kral mcın]e- O uıman ntıma &tlıync::ık. mektubunuz Öjcnin ordulnnnı ric"ate mecbur etmi~. malumat h;tedikçe (Aydoğdu) c:imdiyc 
ketin iflas ve harabisine sebebiyet ve- elimde Pal'istc dofa.şacağun. Fransızları Fransa)'l istiladan kurtn~ı:J, Raştad sul- kadar mal~m.at al&madıklarm~, diğer - Efendimi SiTin gibi bir odama 
ren bu kalpazanlıktan mesul tutulmak- tanırım. Milleti öyle ayaklandın.ıcağım hu ve Otreşt muahcdesıle Fransız hu- cihetlere yeniden <•damlar ~önderdiğin- zaaf bu dereceye kadar tesir edememcli-
ta idiler. ki size derhal 200 hin kişilik bir kuvvet dutlarının tamnmiyetini temin etmişti. den bahisle <mu bulmak ümidinde bu- <Ür, demişti .• 

Ekzilinin kim\n usulleriyle Apremon scvkcdeceğim ve ic-ap ederse ben de fakat kötü günlerin kederleri sarayın lunduğunu gösteriyordu. Validesi ise - Azizim! Bana efendim deme. Çün-
boğazlannın mahzenlerinde yapılan bip krallıj!ın enkazı altmda gömüleceğim. kalbinde t:ilinmez iz.ler bırakmıstı. Ver- oğlunun sijzl rine inanıyor gibi görü- kü en benim en samimi dostumsun. 
altınlar yavaş yavnş bütün krallığa ya- - Majeste harp karargahına hareket 

1 

say sn rayında ağır, yeisli bir hnv:ı ha- nerek (Cihan) m mutlaka bulunacağı- Bütün dertlerimi, her şeyi sana açıyo
ydmıs ve hakiki nltınlnrın yabancı mem- t!bneği mi düşünüyorlar? kimdi. Kral tebessümü unutmuştu. Belki nı, ona kavuşacağını söyliyor, kendisi- rum. Seni kardeş gibi sayıyorum. (Ci
Jeketler vo1unu tutmasına mukabil - Evet, krallığımın en eski vatandaşı de Yicdan nz pi nndan doğan öldürü-ıııe ümit veriyordu. han) a knvu~mak ümidini kesersem ha· 
Frnno:;a bir kalpawnlar diyan olmuştu. 1 olmnk ~ercfini haizim. Orduya sadakat 

1 
t'Ü bir can sıkıntısı onunla birlikte bü- (Verdan) Aydoğdu için hümraz ve ynt benim için bir manayı t'lznmmun 

·· ·· · · ı · · · - luı - · ;· • • b tün sarayın havasın hiıkim bulunuyor- sadık bir refik kesilmiş idi. Tevnli eden edemez. 

(Verdan) kendi emeline ve (Aydoğ
du) nun hal ve mevkiine muvaffalc ola
rak lr11ka geldiği gündenberi göı'Cttiği 
bir fikrin dermeyan olunmasının fırsatı 
geldiğini kestirerek dedi ki: 

- Hayattan nefret mi ettiniz? 
- Evet. nefret ettim. 
- (Mutesem) in hasse ricalinden, 

İslam ordusunun en büyük kumandan· 
!arından olan sizin Gibi bir adom, i lam· 
ların, komısulnn Acemler. Rumlar veya
hut bizzat Araplnrlo. muharebdcri bir 
lahza inkıtan uğro.maz iken hayattan 
kurtulmaktan aciz mi kalır? Harp mey
danı ya .zafer. ya şahndcttir. Muzafferi
yet hayata haşka bir teselli verir. Şaha
det ise insanı hayat dertlerinden kurta
rır. Knhramnnlar jçin en ~refli yol bu
dur. 
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YENİZELANDDA 

eş ·ş·ıi bir 
harp kabinesi 

kuruldu -·-Fransanın içinde de muhalefet başladı. Bu 
sebeple Vişi' den Versaya taşınamadılar 

Vcllingtoıı 16 (A.A) - Üç hüküınet 
azasından \'e bilfiil nazır salahiyetini 
hdz iki muhalefet a;r.asından mürekkep 
Yeni Zeland harp kabinesi söyle tc~ek
kül etmiştir: 

Eski Fransız Reisi~Ümhuru B. Löbrön 
dün Vişi' den lsviçreye gitti 

Başvekil: Frascr. Maliye nazın: Nash, 
Müdafaa nazın: Johnes ve muhalefet 
rızasından: 1Iaınilt..m ve Coate<:. --·--Garbi Yunanis-
tan bombardı
man edilmedi 

---~----------~----.. 
L?ı:dra lG (Ö.R) - D.N.B. ajansı bildiriyor: Vişi hükü- rici Politika mesclt•Jerini, mütareke iti;afnaıncsinin sw-cti 

metının ~~"'l'ke?Jni Versaya nakletmek teşebbüsü bazı Fran- tatbikini, i.fori faaliyete geçilmesini, mülteciler ve ziraat me
~ _ınahfılıer:ndc Peten hükümetine karşı görülen sndakat- selelerini t<!tkik etmiştir. Kabine bugi.ir. saat 18 de tekrar 
sızlık sebebiyle tcahhüre uğramıştlr. Pcten tekrar kabineyi toplanmıst:r. . 
toplamış ve hu nak~l işiyle di~er meseleleri görüşmüştür. ESKi FRANSIZ REİSİCÜMHURU ISViÇREDE 

KABİNEDE l\TÜZAKERELER Londra 16 (Ö.R) - Romn radvosunun iddia ettiğine gö-

Atina 16 (A.A) -Royter ajansı bil
diriyor: 

Londra 16 (Ö.R) _ Havas ajansı Vişiden bildiriyor: Na- re eski Fransız reisicümhuru B.Löbrön ve zevcesi dün Vi. 
~lar mccl•si dün saat sekizden 20 ye kadar toplanarak ha- şiden Cen,,vreye hareket etmislcrdir. 

Garbi Yunanistanın tayyareler tara
fından bombardıman edilmiş olduğuna 
mütedair haberler resmen tekzip edil
mektedir. 

Bur&ada açılan çiçek ı 
&ergisi beğenildi 

.k.Buraa, 16 (A.A) - Çiçekçiliği teş
vı ketmelc ve çiçek sevgisini uyandırmak 
~\ ~diyle halk.evi tarafından tertip 
E 1

1 
rnış olan sergi açılmıştır. 100 den 

Arıburnu şehitleri zi
yaret ve taziz edildi 

-*-istanbula yeniden 
Polonyalılar geldi 
lc;tanbul 16 (Yeni Asır) - Polonya 

muhacirlerinden 31 kişilik bir kafile da
ha şehrimize ~elmiştir. Bunların ekseri
sini 15 - 16 yaşıodF.ki çocuklar teşkil 
ect.;•or. 

~ a .5.eşitli ve nadide çiçeklerin t~hir 
edıldıgı sergi kalabalık halk tarafından 
gezilmişti\.. 

----------------x~x------------~ 
Çanakkale, 16 (AA) - Halkevi idi. 

köycülük kolu tarafından Anbumunda- Abide ba~ında söylediği bir nutukta 
ki şehitleri ziyaret için tertip edilen ııe- halkevi köycülük kolu başkanı Aziz, şe
yahat yapılmıştır. Çanakkaleden 500 hitlerimize ka~ bütün milletçe duyulan 
kişinin iştirak ettiği bu merasim E.cea- minnet borcunun ancak bu vatanı ve 
bat kaza~ halkı ile askeri bandonun çal- Türkün ~eref ve istiklalini her ne baha
dığı Ye bütün halkın iştirak ettiği istilc:- sına olursa olsun konımalc ''e icap eder
lal marşı ile ba,lamı' ve bunu matem se hu yolda can vermekle ödenebilece
marşı takip ctmittir. Bu esnada Çanak- ğini ııöylemiştir. 

. j.efKi~e Tevfik Fuat ve Halilin yetiş
~rd ıklen re~lt ve çqit itibariyle hariku

. e. olan çıçekler hayranlıkla ~yred.il
nıııtır. 

Bundan sonra abide etrafında mev
lut okunmuş ve genç bir Teğmen tara
fından Çanakkale deniz ve kara harple
.i hakkında bir konferans verilmiştir. 

btanbuı Kazeteleri 
küçillda 
~bul 16 (Yen\ A.iiır) -Koordinas

Yon. heyeti tarafından \'erilen karara 
tevfıkan hüYilk hacimdeki İstanbul ga
~·ı:Jeri bugünden (dünden) itibaren 

0 er sahife çılannğa ha! lamışlardır. 

kaleli genç kızlar tarafından hazırlanan Hatip sözlerini bitirirken Ebedi Şef 
çelenkler ve hülcetler Mehmetçik abide- Atatürkün manevi mevcudiyetine hitap 
sine ihtiramla konulmaya başlan~tır. ederek cMezarlarınm düşman çizme
Konulan çelenkler arasında Jngiliz Me- siyle kirletmemek için bir tek Türk ka
zarlıklar komiıyonu reisliği tarafından lıncaya kadar çarpı,acağu; ve öleceğiz, 
gönderilen bir çelenk de bulunmakta inanın> demi~tir. 

Çanak.kalede bizimle kahramanca 
dövüşmüt olan lngiliz ve Franaız mezar
lıktan da ziyaret edilm~ ve çelenkler 
konulmuıtur. 

Anbumunda dönüşte Çanakkaleden 
Milli Şef lnönüye çekilen bir telgrafla 
aziz ,ehitlerle birlikte ya"-llnılan büyük 
günün tahassüsleri arzedilmiştir. 

Yllf'ddaşlarımızın Nazarı Dilılıatine: 
Mul:ernel bava taarnulanna karşı PASİF KORUNMA TALİMATNA· 
M~lNtN tensip ettili şekilde hazırlanan : 
At~e dayanıklı, kau('uklu t"e su ~t'(mcz yani GAZ l?C('irmez 

Pasif Korunma Tıbbi Ecza 
Çanta ve Sandıklan 

CA:i LAİJORATUV ABINDA hazırlanarak piyasa:\·a C'ı.kanlmıştır .. 
P..esmt, hu usi bütün müessesatla ev, apartman, mektep. mahalle, köy, ka· 

sa
1 

ba \•e kazalat'Cfa !'ı&~hk korunma bakırwndan birer 1>:nıdık ,·eya çanta bu
unma ı behemehal liizımdır. 
Conta ve sandıkların hacim ~c rıati, aile nüfu!~•na giire değistiğindcn talep 

Vukuunda iuıhat ,·erilir. Çanta ve s!lndıkların fü:crindc (C A N) marka
ını ara~,nız.. 

UMUMİ DEPOSU 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
• • 
E Devlet Demir Yol/arından E . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SANATKAR ARANIYOR 
DEVLET DEMtR YOLAARI VE UMANLARI UMUM 

DEN: 
Motörlü trenlerde çalı,tırılmak üzere imtihanla birinci ve 

yeci ıJmacaktır. 
SERAtT ŞUNLARDIR 

MODORLOCON. 

ikinci sınıf tesvi-

A -Türk olmak ve Türkiye Cümhuriyeti tabiiyetini haiz bulunmak 
B - 18 yaonı bitirmiş olmak 
C - Hüsnühal ashabından bulunmak 
D - Ecnebi ile evli olmamak 
Bu şeraiti hniz talipler imtihan edilecekleri yer tarih ayrıca kendilerine bil

dirilmek üzere nüfus cüzdanı diploma tasdikli suretiyle askerlik vesikalan kı 
saca hal tercümeleri bonservisleri iyi, huy, çiçek, aşı kağıdı evli olanların ev
lenme cüzdanlarını 6 adet vesikalık fo tograflannı istidnlımna bağlıyarak An
karada cer dairesi rei,]iğine bizzat veya po ta ile müracaat etmelidirler. 

CAN LABORATUARI 
İmtihanda muvaffak olanlara birinci sınıf İşçilere 7 7 lira mukabili saatte 

muz 940 tarihine kadar kabul olunur. 14, 17, 20 2703 (1457) lstanbu1. Bahçckapı, iS Bankası arkasmdn Na. 5 
Tel: 21939 .. Telgraf adresi : ASİ P R O CAN 

' 

32. 90 kuruş ikinci sınıf işçilere 59 lira mukabili saatte 25.20 kuruş ücret veri· 
lecek ve sanat okulu mezunları tercih olunacaktır. Müracaatlar 30 Tem-

İstekli çıkmamasından dolayı ihalesi yapılamıyan Alpullu ve Çerkesköyde 
~~~~~~~~~~~~aı~~~~~-•~~~~~~~~~~~~~ biur w hadnc~ ve k~e~0e pompa~ b~a~ inp~ i~ kap~ı zad wul~le ve 

1
EM İYET UMUM MÜOVRLiJCti DEN: 

31 
- Zabıta memur lan için azı 13800 çoğu 145 00 metre kışlık. gıri kuma~ 

~ 71940 ç:ı.rşamba günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
- Beher metrosuna 550 kurus fiat biçilen kumaşın numune~ini görmek 

v~ Şartnamesini almak istiyenlerln umum müdürlüğümüz atın alma ko-
rnısyonuna müracaatları. 

3 - Mu- k • k · 1 · b k nıı asaya gınne ı'lteyen erın 

g al j mektubu ile beraber 2490 sayılı 
e 

1
er : birlikte münakasa günü saat 14 

rne erı, 

5982 liralık. teminat makbuz veya 
kanunun 4 ncü maddesinde yazılı bel
de kadar mektuplıınnı komisyona ver-

12, 17, 2ı. 27 2670 (1434) 

~i~~AT MVDVRLVCüHDEN: 
tı - Zıraat Vekaleti namına 30 ton göztaşı ve 1 O ton Avrupa kömürü sa

n alınacaktır. 
; - Şıutnameleri Ziraat Müdürlüğünde ~örülebilir. 

ıl - Açılı: eksiltme 24/7 /940 gün ve '.'ltlat 15 te Ziraat müdürlüğünde ya
p •caktır. 

4 - Muvakkat teminat 750 liradır. 9 13 17 21 2604 ( 1405) 

!2drrı1_i,. Mııhasebei Hus asiye müdü,.lüğünden : 
e e ı sabıkı 

lira N Ci . M k' o n.st ev u -360 
350 

15 

10 
25 

108 
110 
85/87 

71 

6 
105 

ev 
ev 

Fmn 

ağaç zeytin 

• 

lnönü caddesi. 
lnönü caddesi. 
Karşıyakada Celil bey iktısat so
kağında 
Karşıyakada Soğukkuyu mevkiin
de dağınık vaziyette. 
F..mrez timannda . 
Kilizmanda Hamit bey çiftliği ara
zisi dahilinde. 30 

q dükkan f lisar camii arkasında Saman çar-
5 sısında. 

ldarei h . 15 dönüm tarla Emrez mevkiinde. 
liJı: kiray ususıy.ei vilayete ait olup yukarıda mevkii ve cinsleri gösterilen em
e çık arttı a ve ngaçlar mahsulü de aatıl malc üzere temdiden 1 O gün müddetle 
hnsebei hmay.a çıkanlmıştır. Kira şartlarını öğrenmek istiyenlerin her gün mu 
günü ola uUfl müdüri~e~i varidat kalemine ve pey sünnk isti}·enlrin de ihale 
çuk dep n 't /940 tarihıne müsadif pazartesi günü saat 11 de yüzde yedi hu 
ilin olu ozı 0 mekbuzlariyle birlikte vilayet daimi encümenince müracaatları 

nur. 2710 (1474) 

İzmir muh b. 
Bed ... t· b k ase eı • ı sa ı ı 

I.ira 

~----------------~-----·----· 

hususiye müdürlüğünden: 
No. Cin.sı Mevkii -

Bucsda !darei Husush·ci Vilfıyete 
ait Bahçe içinde . 

240 3 Büyük F.v 
48 5 Ev 

120 43 c c c c c 
48 13/ l c « c c < 
48 13/2 c c c c " 
72 18 c c c c c 
24 1 c c c •[ 
48 7 c c c c c 

ldarei Hu usi . V'l c c c c « 
Çesl icindc yu/eıd ıkftyete ait olup Bucada (Eski Sarı ~ölh.i) yeni Vilôyet bah
mUddetle b' 3~1 • n apu numaraları yazılı evler ihale tarih:nden itibaren 

lst kl'l !r ay ıçınde pazarlıkla kiraya V"r:Jı>cektir 
ı rın h 1 . · 

pazaı sı ve prrşemb • ..,··nı rı ":-ı~t 1 1 de ViliivE't Daimi En-

21656 lira muhammen bedelle yeniden e!.:sihmeye konulmuşur. 
Münakasa 1 Ağusto~ 940 perşembe günü saat 11 de Sirkecide 9 işletme bi

nasında A. E. Komisvonu larafndn yapılacaktır. isteklilerin 1620.20 lira te
minat ve kanuni vesaikle ehliyet vesikasını ihtiva edecek kapalı zarflannı aynı 
gün 'iaat 1 O na kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 108 kuruş mukabilinde Sirkeci vezne!!inden emin edilir. 
17, 19, 21. 23. 2731 (1470) 

Çamaltı 
den: 

Tuzlası müdürlüğün-

1 - Tuzlamız için 47,643 metre mikap muhtelif ebatta lereste açık eksilt
me suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Beher metre mikabının muhammen bedeli 48 liradır. 
3 - Şartnamesi her gün İzmir ba~m üdürlüğü levazım şubesinde Ve müdüri· 

yetimizde görülebilir. 
4 - isteklilerin eksiltme gÜnÜ olan 1 Ağuı;tos 940 per!lemhe günü saat 1 1 

de teminat akçalariyle birlikte müdüriyetimizde müteşekkil komisyonda hazır 
bulunmalan. 17, 24, 30 2749 ( 1472) 

İZMİR NAFİA MVDVRLVCtJHDEN : 
İngilizce lisana vakıf bir tercüman ile keza lngilizce bilir 3 lira yevmiye ile 

makinist alınacağından isteklilerin acele nafıa müdürlüğüne başvurmaları 
2714 (1453) 

IZMtR BELEDlYESlNDEN: 1 tzMtR tKtNCt tCRA MEMURLU-
CUNDAN: 

1 - Karoıyaka 1672 ve 1679 sayılı Emlak ve eytam bankasına İpotekli 
'!okaklarda ceman 180 metre boyda ka- olup arttırmasına karar verilen lzmirde 
nalizasyon yaptırılması, fen işleri müdür- Ha.,san hoca mahallesinde Çiviciler so
lüğündeki keşif ve şartnamesi veçhile kagında ve tapu kaydına göre ada 341, 
'lçık ekı<iltmeye konulmuştur. Ke~if be- parsel 1 O, kapı 11, taj ve takdiri kıvmet 
deli 1260 lira muvakkat teminatı 94 raporuna göre sokak numarası 895 taj 
1İra 50 kurustur. Taliplerin teminatı öğ- 2 no da kain ve fazla izahatı dosya 
'eden evvd I~ Bankasına yatırarak mak- içindeki tapu kaydı ve takdiri kıymet 
buzlarile ihale tarihi olan 22/7 / 940 raporunda yazılı c.500> beşyüz lira kıy
Pazartesi günü saat 1 6 da encümene nıeti muhammineli dükkô.nın mülkiyeti 
müracaatları. açık arttırma suretiyle 844 nolu emlak 

ve eytam bankası kanunu mucibince 
2 - Karşıyakada 1 700 sayılı cadde- bir defaya mahsus olmak üzere arttır· 

de sahil yolunca muhafaza duvarı yap- ması 23/ 8 / 940 cuma günü Haat 16 da 
tınlması fen işleri müdürlüğündeki ke,if İcra dairemiz içinde yapılmak üzere bir 
ve şartnamesi vechile açık ek<ıiltmeye ay müddetle satılığa konuldu. Bu arttır· 
konulmuştur. Ke,,if bedeli 1 060 lira mu- ma neticesinde satış bedeli her ne olur-
vakkat teminatı 79 lira 50 kuruştur. Ta- sa olsun en çok arttıranın üzerine ihalesi 
1iplerin teminatı öğleden evvel iş Ban- yapılacaktır. Satış peşin para ile olup 
1<nı<ına yatırarak makbuzlarile ihale tari- müşteriden yalnız yüzde iki buçuk del
hi olan 2217 /9 40 Pazartesi günü saat lal ive masrafı alınır. ipotek sahibi ala-
16 <la F.ncümene mifracaatları. caklılarla diğer alacaklıların ve irtifak 

7 11 1 7 21 ( 1397) hakkı sahiplerinin gayri menkul Üzerin

Kültür mahallesinde 1381 sayılı ı::o
kaktaki molozların kaldırılarak yolun 
-:ıçılması i i F en işleri müdürlü1iündckı 
keşif ve şartnamesi veçhile açık eksilt
•ncyc konulmuştur. Muhammen bedel" 
170 ınuvnkkat teminatı 73 liradır. Ta 
liplerin teminatı öğledm evvel tş Ban 
kasına yatırarak makbuzlariylc ihal 
tarihi ohm 31/7 /940 Çar§amba günü s· 
at lG dn l.'neUmnnr- müracaatı rı. 

deki haklarını isbu ilan tarihinden itiba· 
ren yirmi gün içinde evrakı müsbitele
tiyle birlikte memurumuza bildirmeleri 
·cap eder aksi halde hakları tapu sici-
1ince mıı!Um olmadıkça paylasmadan 
'-ıariç kalırlar 10/ 8 1940 tarihinden iti
':ınren artname herkese açıktır. Talip 
.,tanların yüzde yedi buçuk teminat nk
·ası veya milli bir banka itibar mcktu
'm ve 940/ 17100 dosya numarasiyle 

'7 

AZS •-

Uzak Şarktaki son hadiseler 
x~x---------------

1 n g il tere bütün haklarını 
nı.uhafaza ediyor 

x•x------~~---

Japonya 
Amerika 

karşısında lngiliz, Sov yet ve 
menf oatleri birbirinin 

. 
aynı 

Londra, 16 (ö. R) - Japon ablokası- dir. Dünyanın bu kısmında tngilteTe, 
nın tevsilne karar verilmesi karşısında Sovyet Rusya ve Amerikanın menfeat
tngilterenin bütün haklarını muhafaza ]eri müşterektir ve deniz hakimiyetin!n 
etmesi ve İngiliz vapurlarına ika edi- bakasile, Çinin bakasma matuf bulun
lccek hasardan dolayı japon makamatı- maktadır. 

nı mes'ul tutacağını beyan etmek sure- Nevyork, 16 (ö. R) - Londrada 
tile enerjik bir tavır takınması Çin ve zanndfldiğine göre Başvekil Mister Çör
Amcrikan mehafilinde pek iyi bir tesir çil Avnın kamarasında !gilterenin Uzak 
yapmıştır. şarktaki faaliyeti hakkında beyanatta 

İngiliz gazeteleri Çine sempati göster- bulunacaktır. Başvekilin Çinliler için 
meğe devam ediyorlar. lvning Standart malzeme tedariki hususunda ba~lıca yol 
şunları yazıyor: Çin Japonyanın Uzak olan Birmanya yolunun kapanmasm
şarktaki hegemonyasına başlıca engel- dan bahsetmsi muhtl."llleldir. 

Baltık memleketleri 
tam Sovyetleşiyor 

x•x--~--~~----~~ 

Vaşington, 16 (Ö. R) - Moskovadan bildiriliyor: Estonya, Litvanya ve Le
tonya parltımentolan pek yakında toplanarak Sovyet modeli üze-rine yapıl.nıq 
olan yeni teşkilatı esasiye kanunlarını kabul edecektir. 

Panama kanalında fırsat 
kollıyan 6 bin Alman var! 

Nevyork, 16 (Ö. R) - Amerikanuı gizli ajan tc~kilAtuıuı e:okl reisi Leon 
PUo, Panama kanalı mıntakasında Almanların en az 6000 teknik ajan bulun· 
durduklarını if2& c1mlştir. 

SALİHLİ -KURŞUNLU 
Kaplıcaları açddı 

\ 

Otel, Lokanta ve Gazinosu İhtiyacı Kar,ılayacak Haldedir. 
E,yaıiyle Gelenler için Hususi Odalar Verilir. 1-6 (1466) 

tZMIR tKtNCt tCRA MEMURLU
CUNDAN: 

lzmirdc Balcılar çarşısında 6 sayılı 
dükkanda mukim iken halen ikametga
hı meçhul kalan lsmail Hakkı tarafına. 

lzmir emlak ve eytam bankasının 
26/3/940 tarih ve 940/1157 nolu 
ilamla nlacaklı bulunduğu otuz bir lira 
1 O kuru ve masrafları ve icra ve takip 
macraflıırının temini tahsili JCın 
940/ 16784 sayılı do!!ya ile tarafını~a 
gönderilen icra emri ikamet1?ahmızm 
meçhulivetine binaen tebliğ edilemedi
<7inden ilanın tebligat icrasına karar ve
rilmi~tir. 

On gün zarfında ödenmesi ve bu 
müddet içinde borcu ödemezseniz tet
kik merciinden veya temyiz veyahut ia
deten mt•hakeme yoliyle ait olduğu 
mahkemeden İcranın geri brakılmasına 
dnir bir karar getirmedikçe cebri icra 
yapılacağı ve yine bu müddet içinde 
mal beyanında bulunmanız ve bulun
mazcıanız hapiııle tazyik olunacağınız ve 
hakikate muhalif beyanda bulunursanız 
hapisle cezalandırılacğınız lüzumu İcra 
f'mri makamına kaim olmak üzere ilanın 
ihbar ve tebliğ olunur. 2 7 38 ( 1463) 

171\TfR tK.L~Ct HUKUK HAKtM
LtOINDEN: 

Evvelce lzmirde oturmakta iken ha
len J:(aip olan İtalyan teb'asından ölü 
S'.:lfo1<1i Nikolayıdı oğlu Liderakin gaip
liği H. 

Gaip olan Liderakinin gaipliğine hil
küm verilmesi cin hazine tarafından 
Nüfus müdi.irlüğü aleyhine ikame olu
nan gaiolik davac:ıının icra kılınan mu
hakeınsi sonunda: Liderakinin istirdat 
eı::nasında Faip olduğu ve o tarihtenl:>e
ri kendisinden haber alınamadığı ve ölü 
mü pek muhtemel görüldüğü usulen 
vaki i15.nı müteakip muayyen olan miid
:lct mürür ettikten sonra ikame ve lsti
ma edilen şuhudun şahadetile sabit ol
duğundan medeni K. nun 31 ve 32 ve 
34 ncü maddeleri hükümlerine tevfikan 
Liderakinin ~aipliğine ve gainlii!in öli.iın 
tehlikesi ~ününden itibaren hüküm ifa
de etml'slne ve masarıfı muhakeme 
olan 664 kurusun da davacıva aidiv<>ti
ne temvizi kabil olmı:ık üzer~ 26/12/~~9 
tarihinde karar vcrildiiH usulen iHin 
olunur. 2746 (1468) 

f7.MtR TtCARET MAHKEMESiN
DEN: 

lstanbul limanına bağlı Sosyett-.,ilen 
Türk ano~im şirketinin dnnattıV,ı Türk 
handıralı B"kır şilebinin E.re~li kömiir
leri satı<ı bi,.]iğinin 695 7 ton kömür ha
'lltıle~ivlı: 7 orı"uldaktan l7mİre hare
ketle 29/6/940 tarihinde Bababunınu 
::ivannda lodos hurnundıı kar'ı bahridıo 
mıochul bir cisme rarpmak suretile topuk 
"'tlarnış v~ geminin yana yatmuı ve su 
"llması netice~inde yoluna devam l"demi
vece~i anla~ılması iizere ı?emi ve hamu
levi kurtarmak m"badiylf" karaya otm
tulmuş ve lstanhuldan celbedilen tahli
sive sremileri getirt'lerek gemi kurtarılıp 
vüzdiirülmüş olduğundan bah~ile veri
len deniz raooruoıın okunması için mu
hakemf'!Ce 20/ 7 /940 cumaresi günü 
tnyin edildiği cihetle gemi ve hamulesi· 
le altı.kalı bulunanların raporu alınırken 
celsede hazır bulıınahilecekleri deni7. ti
c&ret kanunun 1065 nci maddesi hül:-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
oı.ıviER VE 

$VREKASI LTD. 
VAPUR ACENTASI 

ATATÜRK CADDESİ Recs binası 
TEI.EFON: 2443 

Londra ve Llverpol hallan ic;in 
piyasnrım ihtlvacma göre vapurla· 
rıınııı: <;flfpr vno:ırakl:1rrlır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Z AY 1 

1939 sene.sinde İ:ın1ir ismet paşa ilk 
okulundan nlmış olduğum 226 numaralı 
şahadetnnınemi zayi eltim. B u ke, ff 
yenisini çıknrtacağımdan eski:.-inin hük
mü kalmamıştır. 

Tepecikte 1164 numaralı sokak 1 
numaralı hanede Eyyüp Mal 

<Yeni soyadım Uçab 
2747 (1471) 

BtR TASHlH 
tZMtR DöRDONCO lCRA ME

MURLUôU:NDAN: 
Belediyeye ipotekli Fevfi p~a bulva

rı İsmet kaptan mahallesi 20 numaralı 
iki katlı kunduracı dükkanının satışına 
ait ilan l!>/61940 tarihli Y. Asır gaze
tesinin 3 üncü sahife altıncı sütununda 
intişar etmiş olup bu ilanda satışın saat 
14 te yapılacağı gösterilmiştir. 

Bu saatte ise yaz tatili münasebetiyle 
dairelerin kapalı olduğundan satışın 
ayni gilnde 14 buçukta ya01laca~ ma
lum olmak üzre tashihen ilan olunur. 

2748 (146!>) 

tZMtR 2 NCi M.INTAKA TAPU 
SlCtL MUHAFIZLiôINDAN: 

İzmir Vakıflar müdürlüğü kazak za. 
de Ahmet oğlu Mustafanın 1239 tarihU 
vakfiyesine dayanarak BornovacJa yıkık 
minare illisaliadeki arsayı ve Patrison 
evinin itisalincleki arsayı ve şadırvan 
çarşısında 18 kapu sayılı kahvehaneyi 
ve carsıi kebir cadde~indeki 23 kapu 
sayılı dükkanını; 23 zilkade 1276 tarihli 
hacı Hüseyin ağanın vakfiyesine daya
narak Bornovada Bahçeli ev ve çarsıda 
bir knhvehane ve ittisalinde bakkal 
dükkanını; Hamitli imamı Ahmet o~lu 
Mehmedin 1283 tarihli vakfiyesine da
yanarak Bornovada Kürt ömer cadde
sinde ve yeni cami sokaih dirseğinde at. 
tında 36 - 38 ı::avıh dükkanı havi 4 kapu 
c:ayılı evini; Nalbant M~met veresesi 
karısı Ahmet kızı S .. rife ve kızı Ş::ıkirc
nin 321 tarihli vakfiyesine dayanarak 
?.emini Hüseyin İsa camii şerifi vakfın
dan cuma meşihatına senevi 18 kuruş 
icareli cnrsıi kebir caddesinde 22 - 24. 
kapu ~ayıl; iki diikkanını: Türkmenoğlu 
Mustafa karısı Hüseyin kız ıEminenin 
327 tarihli vakfiyec::ine dayanarak Şa
dırvan çarşısında 17 knpu sayılı pacacı 
diikkanını vakıfları adına tapuya bağ
lanmac:ını talep etmektedir. 

1ı::imleri yukarıda gecen vakıflar adı· 
na 'J}nvıt arnnmıs ise de bu1unamamı~ 
ve 1515 savılı kanuna dayanarak tac:ar
ruflan hakkında mahallinde tahkikat 
ynoılncağından bu ııayri menkullerin 
mülldyetind•-. sm•rında her han!?İ bir 
nvn\ hak iddia eden varsa vec;ikalariyle 
birlikte muhııfoJığa veya ffin tarihin
,ı"n itibaren 10 ncu günü mahalline toh-



SAfflll'E 1 
-

ı' Temmuz Carsamtia 
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Teklif-edilecek sulh şartları ne imiş? 
Italyanlara •• gore ••• 

---~~~~-~~-.Mil---~~-~-~--~~ 

Almanya eski müstemlekelerini, 
tal ya da fili tin mandasını isteye
cekmiş - Alman mehaf ili susuyor 

-------*-
Vaşington, 16 (ö.R) - Roma- mi mahfilleri şu üç nokta üzerin

dan bildiriliyor: Romanın diplo- de durmaktadır: 
malik mahfillerinde dolaşan fa- 1 - Avrupa işleri garp büyük 
yialara göre mihver devletleri devletleri tarafından tanzim ve 
pek yakında lngiltereye sulh tek- teshil edilecektir. 
liflerinde bulunacaktır. Bu sulh 2 - lngiltere, Almanyaya eski 
teklifleri B. Hit)er tarafından pek müstemlekeJerini iade edecektir. 
yakında Rantağ huzurunda ıöy- 3 - Ekonomik cihetten Avru
lenecek nutukta bulunacaktır. pa yeniden tanzim olunacaktır. 
Dil'er bazı siyasi mahfillere göre 4 - halyan Tribona ga~eteıi
de Kont Ciano hu nutuk İrad edil- ne göre Filistinin mandası italya
meden evvel Führeri tekrar ziya- ya verilecektir. 
ret edecek ve sulh tekliflerinin ALMANLAR BlR ŞEY 
muhteviyatı mufassal olarak SöYLEMtYOR 
tesbit edilecektir. Berlin, 16 ( ö.R) _ Mihver devlet-

Sı•lh teklifleri ne olacak suali- !erinin lngiltereye yapacakları muhte
ne cevap veren ftalyan nım res- mel sulh teklineri hakkında italyanlar 

Sli AHA KARŞI 
•••••••••••••• 

tarafından verilen haberler hakkında 
burada ketumiyet muhafaza edilmekte
dir. 

iNGtLTERE BEKLEMEYE 
MECBUR MUŞ! 
Roma, 16 ( ö.R) - Börsen Çaytung 

Alman gazetesi yaZJyor: 
İngiltere Almanyanın nihai muhare

beye girişeceği anı beklemiye mecbur
dur. Zirıi kendisi taarruza geçmeğe 
muktedir değildir. ihtilafın hududunu 
genişletmek arzuları akim kalmıştır. İn
giltere harbin cenubi şarki Avrupaya 
ve yakın şarka sirayet ettirilmesi maksa
dına muvaffak olamamıştır. Yakın Al
man taarruzunu beklerken lngilterenin 
ekonomik vaziyeti gittikçe güçleşmek
tedir. Almanlar yakın taarruzun bütün 
üslerini Alman kumandanlığına mahsus 
bir mükemmeliyet ile hazırlamaktadır. 

Almanların maksadı Avrupadan 
sonra Amerikaya saldırmaktır 

----------------.....-.*--...----~------------

Londra 16 (O.R) •• Mançester Guardiyan gazetesi b günkü başmaka· 
les· de diyor ki: Almanların hede~i harp ve daima har t r. Ma sat
ları bütün A vru a devletlerini istila ederek, ·· yiilt ordu ku mak 

ve Avrupa kıtasında kuracağı ordu ile Ame ikaya saldır· 
maktır. Eu sebepten dolayıdır ki Amerika ingHte en!in ar 
at'zusunu takdir etmektedir. !ngil ere-nin zaieri A er· ayı 
yacaktır. 

e evam 
a koru-

Umumi yerlerde çay e ah 
men'" düşünüı··yo 

• 

• 
venın 

----------------......... *------~---------
Ankar 16 (Telefonla) - Memleketimize hariçten gel- kuru meyve, pasta gibi maddelerin sat..ılması tavsiye cdilc

mekte olan ve ticaıet muvazenemizde n ühim bir yekCın tu- ccktir. Cı~ kahve ve çay sat.an tacirl(:rden istiyenlerin ev 
tan çav ile kchvenin istihlfıkini nzalbm:k maksadiyle kahve ihtiyaçlan için bu maddeleri ııatın alabilmeleri serbest ola
ve gazino gibi umı:mi mahallerde çay ve kahvenin mene-
dilmesi diişfüıülmektedir. Yapılmakta olan tetkikler netice- cakbr. 
lenecck olursa bu tasavvur bir karara bağlanacaktır. Kahve 1938 vılında yurdumuza 2 milyon 900 bin liralık çay ve 
ve çay ye .. i:;e gazinolarda ıhlamur, ayran, şerbet, ynş ve kahve ve k<.>kao ghmişti. 
--------~~----~~--~---------------~~~~~~------~--------~--------~ 

Almanya uzun bir harba 
katlanmış gibi bitkin 

·----~---~---x~x•~--~--------
Londra, 16 ( ö.R) -- Eı:kiden Dan-

2ig senatosu şefi olan doktor Martin 
ııeşrettiği bir kitapta, Almanyanın 6 ee
den beri harbe devam etmiş gibi bitkin 
bir halde olduğunu tebarüz ettirmekte
dir. Alman istatistiklerine göre Alman-

yada ölümler çoğalmakta olmasına mu
kabil doğumlar azalmaktadır. Alman 
işçisinin rnndman kabiliyeti çok düş
müştür. Binaenaleyh Almanya elde et
tiği zaferlerden istifade edemiyecektir. 

Ordunun tazyiki karşısında 

Japon kabinesi istifaya 
mecbur kaldı 

Ordu teskilcita 
; 

muhalif 
. 

yenı siyasi 
~-----~----x•x------------~--

Londra, 16 (Ö. R) - Röyter Tokyo
dan istihbar ediyor: Hnrbiye nazın ka
binenin mutnd içtimaından evvel Baş
vekili ziy;ıret ederek tesis edilen yeni 
siyasi bünye hakkında ordunun noktai 
nazarını bildirmiş ve bunun nazarı iti
bara alınmasını Başvekilden istemiştir. 
Sabahki mülfikatU! nihai bir karar alın
mamıstır. 

Bugün \"(' yarın Başvekil ve harbiye 
nnzırı arasında yeni bir konuşma muh
temeldir. S ~ ukay partisinin müteassıp 
zümre i C'ı:ki BasvrkiJ prens Konoyc- hi
mayesinde t kkul <'den yeni milli 
partiy İ<ilİ" ' "ni bildirmiştir. 

Parti kon"r si bu zümrenin lağvını 
bugün ta vip <.'trni tir. Tahmin edildiği 
gibi knbin° h ı ., h~h i~tifasmı vermiş
tir. 

Tokyo, 16 (A.A.) - Japon kabinesi 
bugiin istif aya karar vermiştir. 

NEDEN iSTiFA E'ITt 
Londıa, 16 (Ö. R) - Japon kabinesi

nin istifa kararı anlaşıld ığına nazaran 
ordunun tazyikinden ileri gelmiştir. Or
du teşkilatı yeni .siyasi teşkilAta muha
lefetinden dolayı kabineyi istifaya mec
bur etmiştir. Bu siyast teşkilat taraftar
lan fevkaladl- mahiyette olan milli ve 

beynelmilel vaziyeti emniyet altında 
bulundurmak için bu teskilatın elzem 
olduğunu ileri sürmüşlerdi. 

YENİ KAB!NEYi K1M KURACAK? 
Nevyork, 16 (Ö. R) - Tokyodan bil

dirildiğine göre istifa eden Başvekil 

amiral Jonay yerine eski Başvekil ve 
imparatorun meclisi has reisi prens Ko
noye yeni kabineyi teşkilc memur edi
lecektir. 

-----17---
Fr a sadaki Amerika 
se~iri dön 
Nevyork, 16 (A. A.) - Nevyork Ti

mes gazetesinin biJdirdiğine göre, Liz
bondan tayyare ile bugün Amerikaya 
hareket eden Paris büyük elçi.si B . Bul
lit Fransada Petain hükümeti nezdinde
ki vazifesine dönmiyecektir. B. Bullit 
hükümeti ile istişarede bulunmak Uzc
re Amerikaya ~ağırılmış bulunmakta
dır. -x-Adliye vekili Doluda 

Bolu, 16 (A. A.) - Adliye Vekili 
Fethi Okyar dUn Diizcedc Adliye teş
kilatını .tetkikten sonrn nkşam Boluya 
donmi.iştür. 

lngilterenin yeni 
Uzak Şark siyaseti 

ve Amerikalılar 
Vaşington, 16 (Ö. R) - Amerikan 

Hariciye nazırı B. Hul İngiltere- ile ja
ponya arasında Birmanya yolu hakkın
da yapılan anlaşma hakkında vuku bu
lan beyanatta, Amerikanın esas itibarile 
daima beynelmilel bir ticaret yolunun 
kapatılmasına taraftar olmadığını bll
dirmİ§tir. 

Bu byanat Amerikanın, İngilterenin 
Uzak şarkta takip ettiği yeni siyasetlc
mutabık olmadığını sarih bir şekilde 
göstermektedir. --*-Japanya f 'elemenk 
Hindistanını tazyik

ten çekinmiyecek 
Vaşington, 16 (Ö. R) - Japon hükü

meti Felemenk Hindistanına bir ekono
mik heyet yollıyarak orada yetişen bir 
çok iptidai maddelerin mübayeasını te
min edecektir. Zannedildiğine göre ja
ponya istediği hedeflere varmak için 
Felemenk Hindistanı üzerinde tazyik
ten de çekinmiyecektir. 

- *-Fransız halkı ruhan 
Faşist değildir 

Londra, l6 (Ö. R) - Meşhur Frnn
sız muharrirlerinden Jül Romen bey
nelmilel Pen Klüb evrakını emin bir 
mnhnlle nakil için Nevyorka gelmiş ve 
beyanatında demiştir ki: Fransanın Fa
şist olmasına imkttn yoktur. Fransız 
ahalisinin muazzam ekscriyeıti Iasist 
aleyhtarıdır. Fransada faşizm için hic 
bir esas mevcut değildir. 

Bu beyanat ta gösteriyor ki F ransada 
yeni rejim cebre müstenittir. 

İngiliz hük ·· mdarları 
radyo Türkçe 
neşriyat kısmında 
Londra, 16 (Ö. R) - Kral ve kraliçe 

İngiliz radyo neşriyat merkezi olan 
Brotkasting Havzı ve Türkçe neşriyat 
kL<>mını ziyaret etmişlerdir. Memurlar 
Majestelere takdim edilmişlerdir. Kral 
ve kraliçç bunlara iltifatta bulunarak 
biiyük alaka ızöstermislerdir. 

9 Temmuz lngiliz - /tal yan deniz harbının tafsilatı 
"llNW* 

Italyan donanması lng·liz-
rd n s kaçt? 

-·-,------------~-

' ilosu ltalyanları kara sularına kadar takip etmiş, orada lngiliz 
akşama kadar kalmı§, fakat ita/yanlar görünmemiştir 

~--~~---~-~--~.Mllw----~~~~~--~ 

Londra, 16 (AA) - Akdenizde 
vukua gelen son harekat hakkında dün 
akşam Londrada verilen mütemmim 
malumata göre. Bu harekat esnasında 
düşmanın kuvvetleri iki zırhlıdan, bü
yük mikdarda kruvazörden ve 2 5 ka
dar torpido muhribinden mürekkep bu
lunuyordu. Düşman, İngiliz filosu tara
fından kara açıklarına varıncaya kadar 
takip olunmu§ ve tngiliz filosu büyük 
mikdarda İtalyan hava kuvvetlerinin 
mütemadi bomba hücumlarına rağmen 
burada kalmış ise de düşman yeni bir 
deniz hareketine yanaşmamıştır. 

Bu husustaki Amirallik t•hliği şudur : 
9 Temmuz sabahı alır raporlar 

düşmanın kuvvetinin iki zırhlıdan, bü
yük mikdarda kruvazörden ve 25 ka
dar torpido muhribinden mürekkep ol· 
duğunu tesbit eylemekte idi. 9 Temmuz 
öğle zamanım bir az geçe lngiliz hafif 
kruvaıör filotillası düşmanın kruvazör 
kuvveti ile temas tesis etmiştir . 

Fakat düşman kruvazörleri İngiliz 
zırhlılarının top menziline girer girmez 
derhal geri çekiJmi§lerdir. Bu dakika
dan itibaren harekat bir takip mahiyeti
ni almıştır. Zırhlılar arasında bir kaç 
salvo teati edilınİf ve düşman kuvvet
lerinin torpido muhripleri tarafından te
sis olunan duman perdesi arkasında 
kaybolmasından evvel İtalyan zırhlıla
nndan birisine 390 milimetrelik bir obu
sün isabet eylediği müşahade olunmuş
tur. 

Hafif kuvvetlerimiz müessir tahribat 
yapacak men:zile gelinceye kadar ltal
yan torpido muhripleri de son süratle
riyle duman perdesi arknsına çekilmiş
lerdir. 

İngiliz filosuna mensup Svordfish sis
temi tayyareler hava dafi bataryalan
run şiddetli ateşine rağmen hücuma mu
vaffak olmuşlar ve bir dü~man kruva
zörüne tam bir darbe indirmişlerdir. 
Düşman, l ngiliz filosu kara açıklarına 

varıncaya kadar takip olunmuş ve kuv
vetlerimiz brr muharebe vermek üzere 
büyük mikdarda italyan tayyarelerinin 1 
mütevali bomba hücumlarına rağmen 
akşama kadar orada kalmışlarsa dıı 
düşman yeni bir hareket imkanını ver-

memiştir. veçhile l\Talarında Hood zırhlısı ile Ark 
Düşmanın muharebeye tutuşmak ni- Royal tayyare gemisini ihtiva eden di

yetinde olmadığı sarih surette anlaşılın- ğer bir lngiliz kuvveti garbi Akdenizde 
ca kuvvetlerimiz hareketlerine devam bir cevelan yapmıştır. Bu kuvvet hiç bir 
etmişlerdir. düşman gemisine rastlamamıştır. Fakat 

Bu lngiliz kuvvetlerinin himaye ettiği bomba ile hava hücumlarına uğramışbr. 
Jngiliz vapurları kafilesi halen emniyet Düşman tayyareleri bu kuvvetimize hiç 
içinde gideceği yere varmıştır. Bu son bir hasar vukua getirememiştir. Hiç bir 
safhada gemilerimiz müteaddit defa ölü ve yaralı yoktur. Dört düşman tay~ 
hava kuvvetlerinin hücumuna maruz yaresi düşürülmüş ve yedi düşman tay· 
kalmıştır. Gemilerin hemen yanma dü· yaresi hası\Ta uğratılmıştır. 
şen bombaların parçalari:'>'le gemiler mü- * 
rettebatından üç kişi ölmüştür. Kahire, 16 (A.A) -- Calabre açık-

Gerek bu hücumlar esnasında, gerek lannda ltalyan filosuna karşı yapılan 
pek kısa süren deniz muharebesinde lngiliz hareketi hakkında bugün neşre· 
başka hiç bir ölü ve yaralı yoktur. Ve dilen bahriye nezaretinin bir tebliğine 
düşman gerek topçu ile, gerek hava nazaran, Akdeniz lngiliz filo!!una men
kuvvetleriyle hiç bir dar~ye muvaffak sup muharebe tayyareleri tarafından 9 
olamamııtır. Temmuzda 5 düşman tayyaresi düşü-

Deniz avcı tayyarelerimiz beş düşman 1 rülmüştür. Bundan başkn da 15 düşman 
tayyaresi düşürmüştür. tayyaresi tayyare dafi toplarının ateşiyle 

1 O Temmuzda bildirilmiş olouğu düşürü]müstiir. 
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iÇörçil'in nutku ve Türk! 

milletinin alakası 
~----------------x~x---~-----------

" De y / i Telgraf,, ın yeni bir makalesi: 
x~x---~~----

U ü 1ı m·ı e · in ir desini, ııuuvet!ni ıa1ıd· 
için birçoJı muh·ıı se1Jep!et4·miz va dır 

Lon<lra, 16 (A.A) -- B. Çörc;ilin ynpa<"aklannı bilmeleri çok büyük bir 
radyoda söylediği nutuk etrafında mü- ehemmiyeti haizdir. 
talan yürüten Londra matbuatı. Bu Daily T dgraphdn şu satırları yaz-
nutkun muhtelif memleketlerde ve bil- maktadır: 
hassa Amerikada bıraktığı müsait in- Türk miJletinin B. Çörçilin sözlerine 
tibaı kaydetmektedir. gösterdiği büyük alaka nazan dikkati 

Gazeteler, nutkun lngilterenin mü- celbetmiştir. Yakın şark mütte(ikimiz 
dafaasına müteallik kısımlarının ehem- muvakkat bir inhiraf ve w:un süren 
miyetine işaret etmek hususunda müt- bir ittifak içinde meziyetlerimizi tecrü-
tefiktirler. Times diyor ki: beden geçirmiştir. 

Mesul makamlann imtihan saati ge- Türk milletinin iradesini, kuvvetini 
lince verilecek emirlerde karışıklık ol- takdir için bir çok muhik sebeplerimiz 
maması için ne yapacaklarını ve nasıl vardır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Uzak Şarkta harp devam eyliyor Benzin sarfiyatı 
hakkında 

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

Çinliler ansızın Şangha
ya taarruz ettiler 

-·-Ankara 16 (Telefonla)- Benzin sarfi-
yatının tahdidine dair proje koordinas~ 
yon heyetinde tetkik edilmektedir. Hu
susi otomobillere benzin vcrilmiyeceği.
ne dair olan şayialnrın aslı yoktur. Yal· 
nız hususi otornol.illere muayyen mik
tarda benzin verile-::ektir. 

~--------------x~xc------------~-

Japonlar, Çinlilerin 
biricik limanı 

Nevyork, 16 (Ö. R) - Şanghayclan 
bildiriliyor: J apon tayyareleri ve hnrp 
gemileri Hoçeo limanına karşı harekete 
başlamışlardır. Bu hareketin hedefi Çin
lilerin halen malzeme ithal edebilecekle
ri biricik serbest limanı da kapamaktır. 

Londra, 16 (Ö. R) - Japonyadan alı
nan haberler Çine karşı abloka tedbir
lerinin sıklaştığını gösteriyor. Dün he
nüz işgal edilmemiş olan Çin sahilleri
nin ihtiva ettiği dört limanla birlikte 
seyrisefaine kapatılacağı Japonlar tara
fından ihtar edilmiştir. 

Ç1NL1LER ŞANGHA YA HÜCUM 
MU ETT1LER? 

Nevyork, 16 (Ö. R) - Şanghay şeh
rine iki senedenberi ilk defa olarak bir 
taarruz yapılmıştır. Bu taarruz Mantao 
mıntalrnsından gelen gayri muntazum 
Çin kuvvetleri tarafından icra edilmiş
tir. 

JAPONLAR HARPTEN BIKTI 
Londra, 16 (Ö. R) - Onerted Presin 

Tokyodan aldığı bir telgı·afa göre Ja-

silah alabilecekleri 
da kapıyorlar 
ponya üç sencdenberi devam eden harp
ten bıkkın bir haldedir. Şeker sıkı ve
sika usulüne tabidir. Ve ayda adam ba
şına 300 gramdan fazln verilmiyor. Kib
rit günde adam başınn 5 tane veriliyor. 
Bu tahdidnta rağmen aranılan miktar
ları bulmak pek güçtlir. Kömür fiyat
ları çok yük.selmiş olup tonu beş İngiliz 
lirasıdır. 

Londra, 16 (Ö. R) - Uzak şarktan 
gelen haberler Japonyanın Ac:;yada ce
bir ve şiddetle yeni bir nizam tesis et
mek gayretinin Japon milletini daimi 
olaralt harp halinde tutm~k surctile 
yıprattığını göstermektedir. 

ÇtN MUKAVF..MET EDECEK 
Çin hükümeti Japonynnın yeni nblo

ka teşebbüslerine rağmen mukavemet 
azmini muhafaza etmek1edir. Çunkinde 
Kuovington tarafmdan neşredilen bir 
beyannamede Çinin düşmanı ara7Jsinden 
tamamen tardedinceye kadar mücadele
ye devam azmini ilUn etmiştir. Beyan
name şunları ilave etmektedir. üç sene-

- *-lzmirde yapılacak 
piyango keşidesi 

Ankara 16 (Telefonla) - Milli pi
yangonun 7 Ağustos keşidesi İstanbul
da Fener sitadındn, 7 Eylül keşidesi İz
mirde ültürparkta ı;ckilcccktir. 

denberi devam eden müdafanlarıınız 
d~man kuvvetinin en btiyük kısmını 
yıpratmıştır. Eğer Japonların ihtiras ve 
hodbinliğine sed çekilmezse diğer hiç 
bir millet pasifik ve Hint okyanusların
da hak ve statukosunu muhafaza edemi
yecektir. Fakat bizim 1 .. 1fer imnmmız 
her zamankinden daha emindir. 

BiR AMERiKAN GAZETESİNE 
BOMBA ATILDI 

Nevyork, l6 (Ö. R) - Şanghayda in
tişar eden bir Amerikan gazetesinin 
matbaasına bomba atılmıştır. Bu taar
ruzun Nankinde Japon hükiimelinln hi
mayesi altında teessüs etmiş olan Van 
Çing Vcy Çin hükümetinin kangsterle
ri taraf ıııdan yapıldığı tahmin ediliyor. 
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itıaiya ve A!man anın zayü tı ingiltereninlıine müsavi 
ınııfıab·ı mihuerciJer ·ngHiz lıazançla ınEfıan 

gibi, 
mahrum 

buna 

----------· -
Londra 16 (Ö.R) -- 7 Temmuz ~ece yansında biten 

hafta zarf:rıda mcc•mı tonajı 114100 olan 22 Britanya, 
müttefik ve bitm · ' gemileri di.bman tarafından bntırıl· 

mıştır. Rurların 75800 tonluk 13 tanesi Britanya gemisi 
idi. Bu 7ayiat haı bın iJk 44 haftasınclaki vasatiden yük
sek i!'"e d~ bir haftı; içinde verilen azami zayiattan pek az 
fazladır. 

J:<"'akat düsmanın V<..ziyetine aykırı olarak İngiltere deniz
lt-ri s~rbt~<;tc'c kullanmakta ve bundan maada yine Alman 
ve İtalyan z.lyiatıııa aykırı olarak ınüsndere veya sipariş 
('dilen ""Ve! yeni inşa olunan vapurlarla znyiatını telafi 
etmckteı!-:.r. Norveç, Hollanda. Danimarka, Belçika ve 
Frım.::a bayrağını taşıyan vapurların ekserisi şimdi müt
tefikleı in ~ayesinc hizmet etmektedir. 10 Temmuza ka-
dar 27089 Britarıyn, müttefik veya bitaraf vapuru hima
,n!li kafi!elerde ~eyrüsefer etliği halde bunlardan ancak 
42 sinin kaybolmıısı. himayeli kafile !'isteminin ne kadar 
müessir olduJhınu şayanı takdir bir şekilde göstermek
tedir. 


