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nan mi' d _ ın erecatından ~azetemiz mesuliyet kabul etmez Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin bekçüi, aabahları çıkar sıyasi gazetedir YENi ASIR matbaasında basılmıştır 

i le yş da in-
tizar Ed.len Mühim Nutku u Söyledi 

liarp devam 
edecektir --·--lfem de 
~annedildiğinden 
daha çofı çetin oıaraıı 
devanı edecefıtir -·-HAKKJ OCAKOGLU 

ı.;fn. giinlcrde mihver devletleri mer
ırı •rın~en gelen hnberlere nazaran Al
ruan~a.' lnıtiltereye )apacağı büyük taar· 
le ı. •çııı biitün hanrlıklarını ikmal ey· 

rnısti.r. 
D" ••k un~anın mukadderatını !ayin ede-

<a olan bu harbın ne zaman başlıya-
~ tnaliln1 bulunınıyor. 

d.. •rlin radyosu L·u hu•usta meraka 
11'~i;'nleri tabniıı İ\in karar hakkının 
tc1~ .ere ait bulunduğunu, onun enıredc
en ı:ı dakikada har'"-"katan başlıyacağmı, 
le kısa bir miiddcı kinde biitün İngil-
~~nın İstil;t olun:..ıtaJ!ını sOyliyor. 

d 0 tnadan gelen l:ahcrlcr ise taarruz
d aı~ ~\·vcl ln!:ilterf')·c ültimatom ~eklin
Be , hr sulh taarruzu :rnpıla<:a{{ını. büyük 

( :!~an~·aıun tt-t.liın ~h11ağa davet cdiJc .. 
.., ı•ı • 

(·<J.'= ~ 1 • ~ksi ta~.r.irıJe taarrul"an ba~lı'.'· a-
1'.ıı hıldiri)oı·. 

){ fatta hu ii1tin1aton1 \crilnıcden evvel 
_ ont Ciano Bertin~ g-idccek, ~·eni tc-
'"ası · ~ ~~ :vaı>acak \'e ondan M>nra Ilitlcr 
..... ~1 1 Soziini1 Ra,· t.ı!:: i.iniinde söyliyccck-.. ll •. . 
}{ · .. ıtekinı biz hu ~atırları yazarken 
n, on.ı Ciano Berliur ı:itıni-; ve Bitler de 
lua.vı~.ta~da n~1tkunu irnda ha ·lanıış bu
lıt:"~.lor. llitlerin nutkunun tam metni 
ta:::z elimize gernu.·ınistir. Bununla he
İıı . r ınuhakkak olan cihet şurasıdır ki 
0 t:tere asla te<sliııı olmıyacaktır. Hatta 
de ~~r ki toıalikr devletler İngiltere
~.~. ıç bir ~ev tale!' eylcmc~ik~erini, 
ka ı A\·rupala ,.-crılecek yenı nızaına 
te~~~llıamak ;arli' le sulh yapılmasııu 
r. daı. ~tınis olsalar bile, böyle bir tekli
, . h 1 derhal Bib ilk Britaııya red ce
ti;, 1 \·ernıekteo tereddüt 'östermiyecek-

teıinf.!ilt~re imµaratorıu;:.runun sarsılan 
te:ellerı uğrunda uihai zaferi elde cdin
ıııi .~. kadar harbe devam kara~mı ver
ke ş ,t. Fakat bt. kJrarla yalnız lngiltcre 
h .. 

11 _ısıni dci:il al·11ı zamanda diinya 
""•:tel' · ·1 · · ·1· llğ · ını, dcnıokrası erın ve ısti aya 

ııı;r1•ııı1s., uğrıyacak bir çok küçük 
raa •tlerın havai ,·e i'tikliıllerini müda· 

İ •~leınektcdir. 
tin ~Jnlterenin miit·adelesi ne kadar çe
tir "• davası da o nisbette mukaddes-

dit~~naeııale)·h ~ ı ""~a bu ı,ekildcki teh
~eçıı:-ıe. teslim olması, m?cadelcdcn vaz 

n esı asla nırvzuuhahıs olamaz. 
aha dün çoı, enerjik bir karar ve 

=-=-SONU 2 iNCi SAHIFtmt; -

lllliiiiitt 
l\lilli Şef 

1 lstanbulda 
lsti:~•bul 19 (Te,ı;raf) - Yalo\'ada 
!Nö~ a~ eylenı<·kıo ohm Milli Şef Ismet 
Şeren Ün.un y2 r> n (Bugün) lstanbulu 

n~lır.: , leıri muhtemt'lcl.ir. 

Bitler, lngilterenin aklı selimine müracaat ediyor! 

lngilterenin tam manasile tahribi neticesini 
verecek bir siyasete sürüklenmenıesi (!) 

-- --

Son defa talep ediliyor 
J..Iman Devlet Şefi Türkiyeden de bahseylemektedir 

Berlin, 19 (Ö.R) - Rayi~tag meclisi bay 
Hitlerin nutkunu dinlere.ek üzere saat 19 da 
içtima etmiştir. Saat 3 te Berline gelmiş oları 
İtal}ıt hariciye nazırı Kont Ciano içtimada 
hazır bulunuyordu ve Führerin locası kar
şısında yeralmıştır. 

Çok alkışlandıktan sonra söze başlıyan B. 
Hitler Alman milletine hali hazır hadiseleri 
hakkında bazı izahat vermek lüzumunu his
seylemiş ve Versay muahedesiyle onu takip 
eden Avrupa siyasetinden bahsettikten sonra 
İngiliz aklı selimine müracaat ederek İngil
tereıJn tan1 manasiyle tahribi neticesini ve
recek olan bir siyaseh.: sürüklen.memesini 
tavsiye etmiştir. Hitler •Alman kıtalarının 
Polonyada, Norveçte, Flandrde ve bütün 

ccphelerdcdeki muvaffa~ ıyetlerinden bahset
tiktC't• sonra Almanların daiına hasırunu.ı ha
rekete hazır buJunduğunu öğrenince orduyu 
harekete getirmek mecburiyetinde kaldıkla
rını bildirmiştir. 

Nutkun doğrudan do!<ruya İngiltcrcye hi
bp eden kısmı bervcchi atidir : 

B Çerçi! icap ederse· Kanadaya giderek 
harbt• devam e.dcccğin\ bildirmi~tir. Ben 
kendi hesabıma Inııiliz milletinin Kanadnya 
gideceğini zannctmiyorun1. Biliikis öyle sa
ınyorum ki ora:ya gidecek olanlar yalnız harp 
rnulıt~kirlcridir. İngiliz mi11eti pek iyi tah
miıı ederim ki İugiltcrcde kalmak mecburi
yetinde olacaklır ve şüphesiz bu millet har
bi Kanadaya kaçacak olan sözde zimamdar-

Mühim bir muvaffakıyet 
-----------* 

larır.dan bambaşka bir gözle görecektir. 
Ben milletleri ve eski parlamenter devlet

leri tahrip vazifesinden nefret ederim .. Bu 
rejimleri devirmek ~ini mukadderatın bana 
yüklemis olmasından adt!a tiksinti duyuyo
rum . Harp yapmak berıiın kat'iyen niyetim 
dahilinde değildir. Mak,~dım Almanyada en 
yüksek kültüre sahip biı sosyal devlet kur
maktır. Her harp senesi bu gayemden çalın
mış bir senedir. 

Bitler B. Çörçilin emriyle allı haftadan 
beri İngiliz tayyarelerinin Alman açı'l<: şehir
lerini, köylerini, hastanelerini. çocuk yuvala
rını bombardıman ettiklerini müşahede 
Pderek İngiltereye ;u ihtaı·da bulunmuştur: 

- SONU 1 l NC( SAHiFEDE -

Sof ya 
••••••••••••••••••••• 

Bükreşe 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Dün bir protesto 
notası verdi 

--*--
Dobrica me!öelesi 
dostane $ek.ilde 
halledilebilir mi? 
Sofya 19 (ö.R) - Alınan malfunata 

göre Romanya ile Bulgaristan arasında 
iki memleket münasebetlerinin istikbali 
hakkında müzakerat cereyan etmekte
dir. Romanya hariciyesi, Romanyanm 
Bulgaristanın metalibatını tetkik eyle. 

- SONU 4 tlNCÜ SAHİFEDE -

Ruzvelt tekrar 
seçilmeyi 
kabul etti -·-
Nutku 

Girit Adasının şimalinde 
bir deniz harbı oldu 

Ya harekete geçmek, yahut 
ninniler dinlemek lazım, diyor 

• 

Son sistem bir Italyan kruvazörü batırıldı. ikinci 
Italyan kruvazörü 

Londra 19 (ö.R) - Biraz evvel Bar
tolomeo Kollconi İtalyan kruvazörünün 
bu sabah Akdenizde bir deniz muhare
bel' ' nde S idney Avusturalya kruvaznrii 
tar.Jından batırıldığı haber alınmıştır. 
Bu husustaki bahriye nezareti tebliği 
c:ö\' 10 dir· 
" . ;·Akdeniz Britanya filosu batku

m~ndanlığı bu sabah erkenden Sid
ney kruvazöriyle bir kaç destroyer
de" mürekkep ufak bir kuvvetin 
Gir" adasının §İmali garbisinde iki 
ltal ·an Kruvazöriyle harbe tutu§tu
ğur.•ı bildirmittir. Bu muharebe ne
tice: · nde altı kıt'a sekiz pusluk topla 
müc-?l>Jıez Bartolomeo Kolleoni İta!· 
yan kruvazörü batırılmıştır. Kaçan 
diğe · kruvazör takip edilmektedir. 
lngil:z destroyerlerinden biri batan 
kruvazörün mürettebatından 250 
kişiyi kurtarmıştır. 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHiFEDE -

selameti firarda buldu 
o 

lngilizlerin meşhıır Hood safı harp gemisi 

Londra, 19 (Ö.R) - Aınctika reisi
cümhuru B. Ruzvelt önümüzdeki ikinci 
teşrinde yapılacak olan reisicümbur in
tihabında demokrat partisinin namzetli
ğini resmen kabul etmiştir. Parti reisi
cümhur muavinliğine namzet tayin olu
nan zat halen ziraat vekili bulunan B. 
Helli Holasbr .. 

B. Ruzveltin namzetliği kabulü Şika
goda demokrat partisi toplantısına Va
şington radyosundan gönderdiği bir nu
tukla bildirilmiştir. Bu nutkunda Bay 
RuzveJt biraz evvelisine kadat intiha
batta ücüncü defa olarak namzet olma
mağa karar verdiğj ni kaydetıniş ve fa
kat evlerini ve va7Jfelerini terkederek 
milletin hizmetine gelmeği talep ettiği 
vatandasların Bir1e~ik Amerikanın mü
dafaası icin kendtiine verdigi vazifeye 
hazır olduğunu bUdirdikten sonra sö
züne şöyle devam cbniştir ; 

Hali hazırdaki fevkalade ahval karşı
sında kadın ve erkek bütün Amerikalı
ların hi1..ınet gürmelerini talebe hakkım 
yoktur. Fakat kendim millet menafiine 
vatana hizmet etıneğe davet cdildiğiın 

- SONU 4 ü, ·cu SAHlFl::DE -

C. H. Partisinin --·--
Yeni mebus namzet-
leri hakkında tebliği 

Ankara, 19 (A.A) - Münhal olan 
Ankara mebu.Juğuna Ankara belediye 
uasından Avukat Ekrem Ergün, Kırıe
hir mebusluğuna Niğde parti ve beledô
ye reisi Dr. Hüseyin Olkü, Seyhan meb
usluğuna it bankası umum müdürü Sa
lahaddin Çam ve Siirt mebusluğuna es
ki Konya mebusu Ressam Şevket Dağ 
genel başkanlık divanınca parti namze
di olaraI. gösterilmişlerdir. 

Sayın ikinci müntehiplere bildirir ve 
il&n ederim . 

C. H. P. Genel Başkan Vekili 
Bll§vekil 

Dr. Refik Saydam 

'!J~,..:.. ~ . . ( : 

Trablustaki harpta 

Petrol depoları yandı 
Taarruza kalkışan motörlü bir 

Italyan kolu imha edildi 
------X4X 

Malta üzerinde 21 tayyare düşürüldü 

lngiliz tayyareleri Alman şehirlerini 
X4X 

Londra 19 (ö.R) - Kahirede İngiliz Bombardıman tayyareleri cenubi Habe
kumandanlığı tarafından neşredilen bir şistanda hareketlerde bulunmU§lardır. 
tebliğde küçük rnotörlü müfrezelerin ltalyanlar ise Kenyada bir ve Mısırda 
Trablusta Kapulso mıntakasında bir kaç iki şehre taarruz etmişlerse de pek az 
ltalyan topunu zapt ve imha etmişlerdir. veya hiç bir zarar ika edememişlerdir. yeniden allak bullak ettiler 

Loodra, 19 (Ö.R) - Ren ~tak~;
nı bir gece rahat bıraktıktan sonra İn
giliz tayyareleri tekrar taarruzlarına 
başlamışlardır. Hava sisli olduğundan 

Kaputsoya tank hi,nayesindc sokulma
ğa çalışan bir İtalyan nakliye kolu top
çu ate~iyle geri atılmış ve motörlü va
sıtalardan on biri imha edilmiştir. Holanda başkumandanı 

neden tevkii edildi?---·--
Kumandan 

-e-
Alman beyaz 

kitab .. nı tenkit 
etmiş 

Londra l~ (A.A) - A.N. Ep. ajan.ı 
bildiriyor : 

Hollanda başkumandanı general Vin
keunanın 15 iin evvel tevkif edilerek 
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Alman propaganda 
nazırının nutku 

--*--

Göbels -·-Sulh çanların-
dan bahse 
başladı 

Londra, 19 (ö.R) - Uzun za
mandan beri konuşmıyan Alman 

propaganda nazırının sesi dün 
- SONU 3 'ÖNCÜ SAHİFEDE -

SONU f: İNCİ SAHİFEDE -

General 

Şarki Afrikada devriye kolları İtalyan 
Somalisinde faaliy et göstermişlerdir. 

Londra 19 (ö.R) - İtalyanlar Malta 
üzerine yaptıkları hava t<ıarruzlarında 
şimdiye kadar 21 tayyare kaybetmişler
dir. Buna mukabil lngilizlnin zayiatı 
~ir tek avcı tayyaresinden i\ arettir. 

Degol'ün beyanatı 
-------""'1fAN*Aııı1111tıı1111----------

In,;liz hükün .. eti, 
Fransız ticaret 

limanlarındaki 
• 

emrıne aldı 
-* 

• ı.! : a 19 ( ö.R) - Britanya Bunların ekserisinde mürettebat 
h.;- .meli şimdi Britanya limanla- olarak Fransız efrat ve zabitanı kul
rında bulunan bir çok Fransız tica- !anılacaktır. Gemiler Britanya hay
ret gemilerini hükümet emrine ala- rağı alhnda seyrüsefer edeceklerse 
cağını bugün Londrada bildirmi§tir. de Fransa ve Avrupayı kurtanne.ğa 

karar vermiş olan Fransızlar için 
de Fransız bayrağını taşıyacaklardır, 
Harp nihayetinde bu gemilerin isti• 
mali İçin tazminat ödenecek ve va• 

- SONU 4 üNC'O SAHİFEDE -
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A OL ar evam 
• 

----------><,,.'<:---------- e ece ır 

Akşam 
mühim 

ayş a~' da intıza edi enı .....,~..;..-~..;.;;...-=-:ııııı:m:::<::=ıc:ııı---------===-ıım:ısırt'I 
u söyledi uarda ························ Almany dan························· 

___ * __ _ 
Hem de 
zcnn.eda!dağinden nutku 

·----x~x-------

Hitler, /ngilterenin aklı selimine 
müracaat ediyor ! 

~i ndi~e kııdar l:una n1uknbelc ediJ-ısl!'İne muvıııffak oluna~ama;ından do .. 
mcsinc n: :ıadc ctnıcdim. Fakat bu dl'· layı teessüflerini heyan etmiştir. 
mek delildir ki son ce\abım bundan iba- Adolf Hiıler ltalya ile bu esa5lar 
ret kalacaktır. P~lı. iyi biliyonnn ki bir üzerinde tesİ5 edilen ~amimi dostluktan 
gün ,·erec f'imiz et\ ap bir çok insanlar mütevellit büyük meınnuniyetını ve 
için tariFi im ·an "lZ J-;tırap ve fe13kctle- r~1ussolininin dehasına hayranlığını iz
ri mucip olacaktır. Tabiı buna düçar har ederek ftalya tnra!ınd ın ittihaz olu
olacak Mister Çör< il değildir. Zira o o nen tnvru hareketin Al manyaya t .. min 
\'likit şüphesiz Kanndada lıulun:ıcaktır .. ett,~i fevaidi kaydetmiş ve bu hareketi, 
, 'asıl ki harp mnhtckirlerinin servetle- bu büyük devletin mf kendi te~ebbü
ri \'C cocuklan şimdiden Kanadaya nak- aüyle ittihaz cıli;!ini beyan ve lt>lyaya 
!edilmiştir. Fnkat bu mıık:ıbelcmiz mil- teşekkür ettikten sonra iki müttelil: dev
yonlarca in an İ<;in n1ütlıis ıstırapları ; Ie-t arasındaki t~riki mesainin siyasi 
mucip olacaktır. Ben bir kahin ckğilim, ! 92 hada da askeri sahada olduğu kad>r 
(a~t c.örç~l buna. ina~ ki lıarcke~i- ı taI'l ve mükemmel oldu;;unu ve muzaf
mız .netır~~ ndc .Brı!~nya ı~npa:atorl':1~" I feriyetin her iki n1il!cte k r~ı ihtiyar cdi
tnhrıp cdılc ektır. 0) le hır dun)·a un- len hak. ızlıkhn ail "'eği hususundaki 
p_aratorlıı~'ll _ki onu iınlm e~~ \'~ hat- kanaat'ni beyan e>miştir. 
ta zarara tırl'ratınak asl:ı nıyetwıız d:ı- Ntl·un ist'l·bale tahsis edı'len kıcımın-
1 ·ı· d d --ıd· n .. d ı · d · • · 11 ın ':, . c ... ı ı. l1 m~~a. C cnın ctn'1!ı da Führer ,'\lr.ıan ordus1.1.,un 16 Mayıs-
~rtdt ~:u hası?'dan bırın.1n tam .olara.tldan evvel biç Lir mi.sli m vcut olmıvan 
ımluısıllC netıcelenc .. cktır. J'abrıp c~ı· büyiik muz:lffcriyetinin Alman h 11kı-
lccck tarafın .\hruın)n rlacaı:ına B. Çor- d · · kt · . . • . . . nın ve or ucıunun ıa sı no · ·11 nf\Zarın-

çil ınana dursun .. ilen lıılıvorum kı mı- 'd h · ld - L • t' k d t · h d'I k la İ ·ıı ıi· an oız o u• u e'"""'''Y ı ·ay e mı 
aBc 1 ecett- 0b. ndanh:;:ı ekrle ır.1 • .• tir. Bu vaziyetin bütün harb:.1 devamı 

u S!la ~ ır a o · ı sc ınıe mura· . . . ·ı d • .. ı d 'k 
caat liizumunu \"İt'rlani hir ,·azife eL'l- ıçın temJn o ~n qgunu soy ı ten so~-

k hl d' , ı· ~·1 · k . ra Almanya ıle Sovyetler ~rası~da bır 
ra •sc ı)orum. n"ı tcrenın a lı se- 'h ·ı·ı uh 1 -· h kk d d .. 

• Hm.ine miiracaat ediyonım. Bunu .rapa· ı tı a z . u: e~ ecegı a · ırı a uşman 
bilere:!imi zn.nncd~rim. Zira b!'n bu ak- devletl'en n~alı. tarafından yapıl3.n hc
lı selimi m:ıl:lirn sı[atiyle i tirham edi- •ı:pların 6 1 eşrınev~el 19 39 d~ yanlış
). O (eğilim. Fa!;at galip sıfati:rlc aklı lıgı meydana. çıktıgını .. YC lngı.ıtere ve 
scHnıdcn lıalısediyoı um. Beni iogillerc- F rans.oya ,-akı olan muracantları hatı:
yc karşı ınilcndeleye devama icbar ede- latmtş ve o zaman sulhtan ba!'l.ka _ hıç 
cck hiç bir saik ziirnıiyorunı. bir ıcy istemediğini. fakat sililh fabri.ka-

Hitlcr harbin İ~iliz siyasileri tara- törlerinin başka türlü i~ diklrıini kayp 
fırıdan istenildıi(ini kaydederek şöyle detmiştir. 
devam etmiştir Führer bundan sonra ıstikbalin muh-
Bevanatnnı istihkar etmekte ve bu- t~mel h~rliseılerini işaretle h:ırp muhte

nu nihai zafer imanımın zaafına atfet- kir"nin Kanadaya gidı:-ceklerini. fakat 
mekte Çörçil aerbestıir. Fakat bunun lngiliz halkının lngiltorede kalacağını 
böyle olmadığını ileride göstcrece~im. süyle:niş, harp et:nenin kendi niyeti ol-

Hitlcr nutkunu h~tirirke.'1 zafer hak- ma<l•ffını, fakat y('ni b!r içtinı~i. rejim 
kındaki kat'i itimadını tekrar etmis ve ,.e Y"ksek bir kültür t•sis etm•k emdin
Alman sil8hlanna her yerde zaferi na- de olduğı::nu bı:-yan ederek Cörell!n ~on 
sip kılan Cenabı H~kka hamdLhena et- n~tkuna i aret etm 1~ \'P tn<'iliz haweki
tiktcn sonra Almar:ya için hayatlarını 'inin harbı istediğin; ka -ıH• btt hn .. k•
vcren Alınan ınillctinin hürriyet ve is- tin neficele'l"'in7 telmihl!n keh2,,"."l ftrniz 
tiklfılini bu sureti~ teınin eyliyen as- l·nlim~lerlr bu takr!irJ~ cih?n sümul bir 
ke~lcre şükranını bildirmistir. : il"'Oa!'atorluğun ortadan kalk2r;ıttını, 

Berlin, 1'9 (AA) - Rayşta •ın bu
gÜnkü toplantısında irad ettiği nutkun 
ba~langıc:ında Führcr Ver3ay d;ktasır.ın 
tadilini istihsal için parti programında 
bildirilen arzu}·a İşaret ettikten ve Bu 
gayeyi sulhan istih~al etmek hususunda. 
ki ümide nazarı dikkati celb ettikten 
a:onra bugünkü harbin esa~launı ve muh· 
telif safhalarını izah etmiş ve Norveç 
harekatiyle garp cephesindeki harbin 
ııureti ceryanı hakkında mufassal izahat 
vermiştir. 

Hitlcr muhasematın biday~tindcn he· 
ri Majino hattının yarılması Alman er
k8nı harbiyesince isdihdaf edildiğini ve 
dü man Rühr havzasına Belçika ve Hol
landa tarikiyle hücuma karar verdiği 
andan itibaren de bu hareketin icrası 
karargir olarak bu iki memleketin hu
dutlarının l O Mayıs tarihinde aşıldığını 
beyan etmiş, kumandanlar ve askerler 
tarafından büyük bir gayret ve ~ebat tle 
tatbik edilen bu harekatın ordu kuman
da heyetinin ve bilhassa Mareşal Cörin· 
gin vatanının şükranına liyakat kes· 
betmesini İntaç eylediğini söylemiştir. 

Führer bundan sonra kendi harici ~İ· 
yasetinin her şeyden evvel iki gaye is
tihdaf ettiğini hatırlatmıştır: 

1 - 1 tal ya ile aamimi bir dostluk 
idame etmek. 

2 - Jngihere ile mümasil münasebet· 
ler tesis etmek. 

Führer lngiltere ile arzu edilen ve 
her iki büyük devlet için mesut netice· 
ler verecek olan bu münasebetlerin tc· 

halbuki bu yok o]u,u kenflio;in:n hi,. hir 
zam n istem diğini b•yandan son:·n F''lı
r. r harbın iki rakipt .... rı h·r!nin kafi ha
""abftlle biteccf'i.ini si.iylerk"n Çörcilin bu 
harab:ye Alınanvanın u~ra\•aca "ır'ıt z· rı 

"Vlcdilini. fakat kendisinin bunun in..,il
terP olacadını bildF''ini ifudn eyl,,,m;._tir. 

Führer harbın deva"1:nd n ha< -a hiç 
bir eare görülmrdiği ~u anda vao1 lan bu 
veni ve son müracaat:n rt~ C0rcil tarn
fından dinl•nmo:ııesi muht 0 mel olıln~u
nu, fakat Almanva tarafınılan kendisin" 
t:.on bir fırs:tt da.lı.a \.-Prildiğini beyan et
mistir. 

Borlin 1~ (Ö.R) - Ad~lf Hil lcr çok 
uzun sür~n nutku ·aras1n"1.a tnıiltrr:'.' ve 
Fransanın bir çok kü~ük m;ll~tleri d> 
harba sürüklemek icin tahrikatta bulun
duklarını ve TürkiyPd 0 endi•rler tevliıl 
ederek bitaraflığını ihlf.l calıstıklarını 
kayd•tmiş. mahut vesikalardan bah•ey
lemiştir. 

Diğer bir noktasında da Almanya ile 
Sovyet Rusya arasındaki münasebatı 
bozrP3k icin lngiltrre Ukranvavı A1m~n
yanın isgal niyetinde bulundut~unu, R<r 
nıanyada gözü oldu~unu. Balkanlara 
müteveccih emeller be~lenildiğlni iddia 
ettiklerini tebarüz ettirdikten sonra Snv
yet - Alman münasf'batının ı::arsılmaz bir 
me~nettP bulnndui!unu Sovyet toprak
larında Almanların gözü olmadığını iki 
memlL'kPt menfaatlıninin ayrı avrı tes
bit edildii.'ini, Romanyanın yerinde dur
duğunu, ileri sürülen iddieların hakikate 
tevafuk etmediğinin delih olarak ileri 
sürmüştür. 

r • ' 1 ELHAMRA Sinemasında• 
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lrı an pavyonu 
hazırlanıyor 

-e-
FLa.r haz.ırlıklaruuı dt'vnrn '-'<!ilmekte· 

dir. Fuar saha,,.nda EOr<(i lrayı yeniden 
tanzım edilmektedir. Se ı s~·ayı dahi· 
lincle •t.ındların en bü} ük kısmı kiralan
mıstır 

O nizli vi!Jiyeti ıçin s rgi sara} ında 
ayrılan hususi ve l ,üyiik bir yerde tesi
s:ıt y~mlmaktadır. Bir çok hı.:cu.ı mües
s. ,eler de stand ,.c pavyonlarını ikm 
<tm~k i..izcre calış:naktc:ıdırlar. Mani!:>a 
pavyoı.,·r.dn da t~c!ilat yapılaca,;;., :an 
çaı, mn1a:ra [aslan1nıstır. 

Vaktin ı:;ccikmes• dnl~yısiyle !r~rı hü
~ iiı..,eti tarafoıdan ın~ edilmesi karıı.la
ş:ı.n pavyon ancak. re lccck sene inşa cdi4 

lcc 1 tir. İron p:ıvyunu Ju s;:rıc yinr;ı- ,.._ 
ı:i s;.•ay1 rl:ıhilincl~ bulunacak ve iyı lı.r 
şckıld, lıazırhm.,'C\ktır 

_,,,,,,,_ ~ -
/zmir valiliği 

D:ıhıliye müsteşarlığına tayin edilpn 
vali B. Ethem Aykut bir lıafla sonra Iz
mird n ayrılara'< Ankaradaki vazifesi 
başına gidecektir. Yeni İzmir \'afüi B. 
Fuat vaziL ·~ d 0 vr«tme'' üzeredir. Ay 
başında lzmird 'ki vazifesine başl ya" k
tır -- -
Bandırma treni 
Balıkesir civarında 

koza geçirdi 
Evvelki gece Bandırmadan İzınıre gel

mekte olan tren Balıkesir civarında ve 
10 kilometre mesaf.,de müessif bir kaza 
gecirmiıc;tir. Bandırma treni va~onlarını 
çeken iki lokomotiften ikincisinin yan 
tekerlek yatakları bir aralık kırılarak 
bi.ıtün somunlcı:-ı kesnü:}, lokonıotif yol
dan çıkn1ıstır. 

Öndeki lokoınolili idal'e eden maki
nist hrınen fren SJkarak makineyi tev
kife muvaffak olı:nw, ve büyük bir ka
zaıun ()nünü ~lrnı ·t:r. Bununla beraber 
trenc'e bulunanlar hcyccruı geçirmişler
dir. 

Bu yüzden tren Da...,ınahD.ne~·ı..· beş sa
at teehhür! gelmi,tir. 

-·-e--
T erf i eden Emniyet 

memurları 
Ankara ikinci sııuf en1niyet fınıirlerin

den sabık İzmir adli kısım reisi B. Hu
lfısi Gümüş birinci sınıf emniy('t iimir
lii!inc terfi etmiştir. İzmir eınniyet kad
rosunda konıi;;cr Galip Oral baş komi
serlii\e terfi ederek Edirneye tayin olun
muştuı-. Bolu bas komiserlerinden Ni
yazi Tekin İzmir La.ş komiserliğine ta
yin olunınuştur. 

KomiserJiğ,• ter!l eden İstanbul ko
nli~er mua\'"inlerindcn Tev[ik Öziş İzmi
re tayin edilmiştir. 

İzmir poli;lerindtn Adnan Kırman 
komiser muavinlij'tir~e terfi ederek İs
tanbula tayin edilmiştir. --·--

Lozan 

-Gelecek makine yedek 
aksamı tespit edildi 

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

Hazırlanan liste Vekalete gönderildi 
X,"J.'X 

lthaliıt tıiccarları, kendi aralarında 
yaptıkları iki toplJnhda Türkiye - Al
ı:ıany:ı ticaretinin geçirdiği bir kaç ay
ı k t2\'ahlmf denesi i inde Almanya
c!an r.ıcmlekctc ithal cdilcıniycn \'e it
i ~1 edilmesinde fJyıla göriileıı bazı it
h:ıU.t ıııadd~lerini te• :. eylemi k"dir. 

Haber aldıj:ınu·:ı ;:öre Alm:lJ!l·ı:ı!aıı it
lınl eı!'':'lcsi erm edilen ı ıadd !erin en 
mühim kısmını mo.!r'nc yeddt Metleri, 
otobiis "' kamyon yedek .:.S..mı, il:ıç
lar. i pesplileler, hir kısıı:ı sun'i ipek 
kuma brı, manifat urn e ya'1 te kil et
mck!edir. ne:cdiY<' de, şehir otobiislcri
n'n noksan olan J'e<lck p:ırçaları hakkın
da bir füte lı:ı2ırlıyarak ticaret \'ekile-

Adliye yaz tati
line ~irdi 

Adlıycnin yaz tatili bugün başla.mak
tadır. Adliye vek5letı.o,kn müdrlciumu
miliğe bildirildiğine gbrc, bu sene yaz 
tatiltnd?n aftır ceza \'e tie:aret mahke
meleriyle sulh hukuk !ıakimi B. Müfit 
Erkuyumcu, asl:ye ccz~ hükimi B. Ke
mal Aksüt, •ulh hukuk hakimi Bn. Nai
me Özveren, B. Adem Balkıs. B. Sala
hottin Başkan. sulh ceza hakimi B. R ·h
c~t Ti.irkay, cJ.lUhiyetli suHı c~za h2k!ıni 
B Miinir Pilavo~lu ve icra hakim mua
vinleri nöbetçi k8larak vazife görec~k
ll!'rdir. 

N1;bot>i bll'akılan mı:I'J<eme \'e h5-
ki~l~rden ma:ıdru:ı yaz tatHind!'n istifa
do edocoklerclir. Bu ni'b'tçi mahkeme 
\'e hlıkimLr diğ'er m:ıbkemelcrin müs
ta .. zl davtilarıııı c1a k_·ndi vazif ı,,.rine 

il:ıv t n rüyet ed•ceklcrdir 

ÖVÜ.iTVLER 
Birbirlerini döğmekten suclu Ha-•an 

ojlu Mehme Ali, Mehm l Ali oğlu Ha
san, ve lbralıiın o7Ju HE- '1 dı.in mı.:ıı.::hut 
suçl:ır mahl::cmesin~'.2' ,,,ı.ıhak.cın2 edil
misl,rdir. Bunlar.:!an Ali o::.Ju Hao:nn 
Kafadarın bır ay 18 g.J.:ı h ıp<ıne, 58 li
ra n~ır para c. zasın:ı. ın~h1<ümiyr:tin~ 
ve Hasan oğlu Mehmet .lin'n de bera
etlnC' karar \perilmiştir 

Terfiler 

tine giindcrnıiştir. 
Tc,bit cdilon ithahit eş) asma ait her 

tiirlil mnd"~lcr, Ankarada lınzırlanmak
ta el !Lste) e, tetkik edilerek ithal olu. 
ııacaktır. 

' "'rkiyc - Alnıanya ticari anlu nıası 
im: a edilmek üzeredir. Düıı piyasada an-
1 .. .;ı ~rnn in1za ıhıntluğu ş:ıyi olmuşsa 
da J_,n hususta hic hlr makama resmj l'C

Y~ ;:nyri resmi bir iş'arıla bulunulma
ıru:;tır. 

J\lmanyaJ·a bu <nfo~ma ile sa'.ılacak 
maddeler. iHcllcn beri bu memlekete ~a· 
tılaıı rnaddelcrdeıı ibaret olacak ve bü
~ ük hir kt~nwıı iizi.im, incir, zeytinyağı, 
paınuk ve tütiin!cr tc kil edecektir. 

skeri kamp
lar:;, bitti 

Lıseler son sınıflarının yirmi gün ev
vel baölıyan kampları hu sabah nihayete 
ermektedir. Birinci ve ikinci liselerle 
Kültür liso•i kamp talebeleri bu sabah 
saat on buçukta Cümhuriyet meydanı
na gelecekler, Atatürk heykeli önünde 
an<liç::rek çelenkler koyacaklardır. 

Bunu liseler talebolerinin ayrı ayn 
yapacakları parlak bir geçit resmi ta
kip edecektir. --·--Menemende bir 

yangın 

l\:fcncmcnin Aliağa nahiyesir; rı şimal 
kısmında Bayramlıkuyu mevkiinde Be
kir Aksay karısı Rn. Sıddika ekmek pi
şirdiği sırada çarda!< önünde yaktığı ateş 
etrafa sirayet eder.k yangın çıkmış, bu 
çardakla bazı yerler yanmıştır. 

2600 kilo bu~dayl& bir çok ev eşyala
rı, 400 lira para, 1 beşibiryerde altın, 
bir yüzük \'C 2 elmas küpe yanmıştrr. 
Yangın tahkikatına devam edilmektedir, --·--Travmay kazası 

On iki ya~mda Hasan adında bir ço
cuk Karantina tramvay caddesinde 
t raın\'aydan yere düşerek yaralanmış 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Ankara radyosu 
Aıı!alva maliye tLhakkuk seli Ahmet ---;:;;.---

Gürkan i,mir tahakkuk ı,<efliğine, İzmir 8 V G V N 
varidat mümeyyizi Ekrem Çeliker İzmir 7.30 program, 7.35 müzik, 8.00 Ajans 
varidat u1ü<lül' ınuavinH~inc, varidat 
müdür muavini Hüseyin 50 lira maa~la haberleri, 8.10-8.20 ev kadını, 8.30 mü
varidat kontrol mcmurluğun:ı terfian zik, 13.30 program, 13.35 müzik, 13.50 
tayin edil:nişlerdir. <>ians haberleri, 14.05 müzik: Plfilc, 14.20 

müzik: Riyaseticümhur bandosu, 15.00 --·-- 15.30 müzik: Rapsodiler, 18.00 program 
B•'i' ınai!hümi)lef fıararı IS.05 müzik: Senfonik parçalar (Pl.), 
Bornovanın Eğridere köyünde Ahmet 19.15 müzik: Fa<ıl heyeti, 19.45 sa~t aya

oğlu Süleymanın çalınan bey;ıirini, hır- rı ve ajans haberleri, 20.00 müzik, 20.30 
sızlık malı olduğunu bilerek satın al- konusma: (Günün meseleleri), 20.50 
maktan suçlu Hasan pehlivan, Kopuk müzik: Divan, semai, koşma ve oyun 

Lozan günü öni:müzdeki Çarşamba Mahmut ve Mevlüt haklarındaki dava havaları, 21.15 müzik: Saksafon solo, 
J(ÜIIÜ halkevinde büyük töı·enle kutlu- dün asliye ceza mahkemesinde nolice- 21.30 konuşma: (Radyo gazetesi), 21.45 
!anacaktır. Tören için dolgun bir prog- lenmiş, Hasanın yirmi gün hapsine, on müzik: Radyo salon orkestrası, 22.30 sa-

aha ço!ı çetin oıaraıı 
deuam edec:eJıtir 

- B.\ŞTAP.ı\ • 1 1 İ'.'>l İ SAllh'EOB -
lıarekcıle Fran ız donanmasının düş
ınanlan eline ~e"nıcsinc mani olan ve 
bir iki ::iin CV\ el tııı:iltcre otpraklarmın 
luırı karış ve 1.A>udrnnın ev ev ınüda
faa edilecei:iııi söyliycn bir lıükümcte 
knrn her haıı.~i bir sulh tanrurzunda 
bulunmak, tchditkr s.•·· urmak ciddi bir 
hareket sayılamaz. Biiylc bir sulh taar
ruzu <'•rplş eden devletlerin zaafına \'e
rilebilir 

Buiıun bir ınana~ı her nasıl!.a ele gc. 
çir.I 11 zakrl ri mulıafaza cd>bilı:ıck, 
emri vnkıl 'ti l:ahul ettirebilmek yolwı
da bir · nlaşma ·a ,·armak imkiınlarını 
arn tınnalctır. 

E;.cr İu~Htcrc Pıııri\ükileri kabule tc· 
mayül ı:üstcrs.) eli harla. daha Polonya 
ortadan kalkmadan durdurmak müm
kün olurdu. Denecektir ki inırı1tcrc 
Frans:ının bu luıd:ır •Üratle yıkılaca~ 
talımin etmemi hnlunabilir. Yeni ,'87.i .. 
}et k3J'!iısında )·eni kararlar almağı dü
şünebilir. 

Hayır! Biz büyle bir mütaleayı da asla 
\'arit göremeyiz. İngiltere d:ıha hnrbnı 
basmda bütün ihtimalleri derpiş ederek 
tek basına harbı de•anı ettireceğini 
açıkça beyanda tereddüt göstermemiş
ti. 

Almanya kara kuvvetlerinde iistünlii
~ünü ispat eylemiş olabilir. 1''alınt bu ni· 
lı:ıi zafer kin kil.fi değildir. Lıgiltere bir 
deniz devletidir. Onu denizde yenmek 
Ji\zımdır ki, Alman)a ve İtalya bu im
kiınlardan m:ıhrumdıırlar. 

Sonrn maliım olan diğer bir hakikat 
rnrdır ki, o da totaliter devletlerin ta
hnmmiil barhına dayanacak kuvvette 
olmadıklarıdır. 

Ual'hın uzama.ı İngiltereyi kuvvetlen
dirnıekte, Alnı:ınya ve İtalyayı :tiiafa uğ
l'atnıaktadır. 

Totaliterler her ııe bahasına olur LC 
olsun Ağustos soanna kadar netice) c 
varmak. ınılha kn\ uşmak arzusundadır
lar. İn~iltere ise gelrcek ilkbahar hatta 
1942 ilkb:ıharı itin hazırlanmaktadır. 

Bazı devletlerle siyasi müzakered&
dirlcr. Yeni nnJa.,malar peşindedirler 
Amcrikada yapılaL:.k reisicümhur inli· 
habatının Avrupa harbı üzerinde miies
sir rolleri vardır. Bu seçimin ilk safhası 
İn~ilteren;n lehine neticelenmi._stir. 

Gerek Ciimhuriiet 'e gerek dcnıok
rat partileri aclına seçilen namzetlerin 
her ikisi de İnıtiltereye yardım taraltn
rıdırlar. IJilhass:ı Ruzveltin teamüller 
hilôhna ii('i.incli defa Cümhur reisliğine 
namzet gösterilmes-i, demokratların 
prog-ranılann(!a tecavüze uğrıyan de· 
mokratları ır.iitecavizlere karsı müda· 
faa liizunıtma sarahatle :rer verilmesi 
çok dikkate ~ayandır. 1914 harbinde de 
Vilsonmı reisicümhurluğa se ibnesi yo
liyle Amerikalılann reyine müracaat 
cdilmis \"C ondan sonra esash karar alın
mı~h .. 

Ruz\'eltin iııtihahı Amerika milletinin 
arzularının ifadesi olacaktır. F"'111Sa yı
kıldıktan sonraki hadiseler İngi\terenin 
lehine inkiµf eylemektedir. 

Binaenaleyh sulh taarruzu üm;tleri
ne kapılmak. bö.vle bir hayalin ark..sııı
da kafa yorınak. manasız bir har~ket 
olu!'. 

Harı> devanı etleuktir. Hem de zan
nedildij!inden daha çok çetin olarak de
vam cderektir. 

HAKKI OCAKOGLV 

KISACA: 
•••••••• 

RADYONUN DİLİ 
YAZAN: Eczacı K. Kı!mil Aktaı 

ram hazırlanm••tı•· Do"rt hati'p Lozan altı lı'ra para cezasına. M•hmudun 1 ı.t ayarı, ajans haberleri, 22.50 müzik, "' " , Umumı· yerl"ı·d» radyo dinüyenlere 
h d · · h ı ki · • ı • .. h · hk 23.10 miizik: Cazband (Pi.) 2325-23.30 " -mua c esının u ':.U , sıyası, as <crı ve gun apıs cezasına ma ~ (hniyetine ve dik.kat edin~ havadısi her kes kendine 

ekonomik cephelerini tetkik eden mcv- Mevliidün do bPraetin> karar varilmiş- yarınki progr.ım ve kap:lnlş. göre anlıyor. Lizbondan Aınerikaya ve-
zularda söz söyliyrceklerdir. tir. rilen bir haber. Anıerikadan bilmem ne 

--·-- F R AN S 1 Z ı.jansına naklettiriliyor. Bu haber guya 
Sivrisinek bolluğu ............ );j'ii;'v'i.'tf r""'""" Maliye nezareti ıaıan memleketin hariciye vekilinin nut-
Mazot buhranı yüzünden beledıye bu 

2 
Parise tacındı... ku iınis mahiyetinde anliyanlar oluyor .. 

sene sivri.sinek mücadelesini arzu eyle- 1-7-940 Pazar günii ögle namazı- Vişi, 19 (Ö.R) ~- Fransrz maliye na- Vakıa hayatın her safhasında h.'idisat 

b 
nı müt>akil>en Karşıyaka Osman pa- anlayışa göre değişil anuna şu günlerde 

BUGÜN 2 HARr
.KULADE FiLi. ·l\l BI.RDEu diği gi i yapamamı~. bu "1cak giinlerde zırı bugün Vişiden ayrılarak Parise git-,, b Ih G G şa camünde İzmir yab1ncı Askerlik radyonun dilinden anlıyana pek az te-

l L O R E L H A R D 1
. i assa üzclyalı, öztepe ve Karşıya- mistir. Yarın Pariste maliye nezareti ça- b •• k d . . . k k ki şubt~i reisi Yarbay Htfzı Çataltepe- sadu"f ediyorum. Hadisat, vekayi ir ·a a sıvrısın~ ve ~ara sine er artmış- lışn1ağa başlıyaca.lttır. Bütün Fransız 

H O V A R D A L 1 K T A G 
· 1 ı d · ki "d d h nin kırk gun" eV\'el ölen annesinin bakuna göre pek &nlaşılacak şekillerde 

:de ~~~~~~k~asd~r~ er a eta or u a- ruhuna ıncvlüt okunacağından arzu ~~~;e~~ı da Pariste faaliyete başlamak cereyan etmiyor amma ne de olsa rad-

• 
Pd •nl?rin tesriflerini rica ederim. yaların dilinden aıılıyanlar için laf ve 

TÜRKÇE SÖZLÜ -~ _....,,,_ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Japonyanın Vaziyeti.. hadiselerde vu:tuh yok değildir. Radyo 

2 h A T A 
1 

Bütünleme kursları Ncvyork. 19 (Ö.R) - Tokyodan bil- parazitleri hazan öyle muziplikler yapı-
- FRAUSIZCA so"ZLU" Kı·ralık daı·reler diriB• r : Hariciye nezaretinin sözciisü yor ki tam Almanların sulh sartları der-

n....., Fizik, kimya, riyaziye ve Fransızca VE'ni .küınetin totaliter esa~lar dahi- ken •tar, tır tor• başlıyor. İnsan para-
SEA:SSLAR · HATA : 4.30 - 8.00 DE .. L. IIAROİ : ~.00 _ 6.30 _ 10 DA derslerinden ikma!e kalan gençler için linde .rnrulmakla beraber Amerika ile zitl~riyle radyodaki ses parazitlerine 

Halkevinde bütünkme kursları aeılmı~ FEVZi PA')A BUI,VARINDA ZEY- · - .. b ti 'd · d cd Cumartesi ve Pazar 11.30 da ve ı. de başlar .. Yalnız 11.30 da UCUZ seans.. • • '-'ıtnımı munase e er ı amesıne evam nikkat ediyorum, hepsi ayni tcran e ... 
tır. Kurslar büyük bir ra!(betle kar!;ılaş- BEK APAll.Tl\1ANINDA... edecef:ini ve mihver devletleriyle mü- Hemen Ulu Tanrı P'!razit denilen mah-
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(lKJNCl KJSJM) - 224 --
Gözlerinden çeşme gibi yaşlar dökül- daha yaklastı, bol lıol gülmekte idi. Fa

dü .. Bu manzara\'a şahit olan İvonun kat kralın ;:özleri yaşlı olduğunu ı:ö
dudaklarından müphem ve kederli bir rünce : 
tebes•üm dola:;tı.. - Sir devlet ı leri bu kadar kötü mü 

Fakat kralın t""ssürü daha uzun bir ki ağlıyorsunuz. ycksa daha elemli bir 
inkişaf arzetmedeıı kapı açıldı.. Düşes haber mi var? 
Dö Burııoyn bol knhkahalarını saçarak, - Evet kızım, eloınli bir haber var ... 
zıplı:varak iceri girdi : Dük dö Vandom ölmüştür .. 

- Öi!rendi~i:r.e göre samaı'esteleri - Zavallı adam .. Kendigi icin h<ıkika-
büyük bir kabine toplantısı emretmiş- 1 k b' f k · b k 
1 en acınaca ır şoy, a at sizin u ·a-
er .. Bu toplantıda devl•tin mühim iş-

leri görüşülec~~ni~.. Ben de siyasete dar teessür duymanız ic;in bir sebep mi? 
:veni alışıyorum .. Sir! .. Politikada mu- Söylendiğine göre Dük çok tcnbeldi. 
vaffak olmak icin güzel dansetmek la- Bilhassa pisliğiyle meşhurdu. Majestele
zım ı:eldi~i do!!ru mu? .. Bakınız, eğer ri hatırlamazlar mı ki. Dükün köpekleri 
bu dol:ru is~ danotaki muvaffakıyetim kendi yatağında yatarlardı. 
kadar siYa•ette mu,·affak olacağıma da Madam dö Mentenon muhaverenin 
et1'!n olabilirsiniz.. bu <ekle girmesinden sıkılmış gibi: 

Kendisini dıkkatle seyreden Markiz Diises dedi. 

lıJ1i1lllllİIİlıiılıiiiiiiiiiiıiiiiıliıii1 iiiıiiill' ııilii11iiıı'ili' iliillİ/\ i~ 

- Haydi canrm pis, h!?rbat adamın 
biriydi. Traş olmak için kullandığı kap 
en pis kaptı. Böyle b~rbat. zevksiz. mis
kin bir adam öl:nü~ diye ağlanır mı? 

Bu konuşmı tarzı kralın hosuna git
mişti. Düşes dö Burgoyn kralı kucakla
dı. Sonra yanaklarının dt'l'isini. kulağı
nı, burnunu ç4:rneffee basladı. Her jes
tinde bir kahkaha •alıvpriyordu: 

- Sir eminim ki sizin şu saçlarınız 
bana rok yakı•acaktı. 

Nazik parmaklariyle Samajeslenin ko
ca P'"rÜkt'sını Ç"'kio çıkardı. Kralın rır
ÇI!"lok kafasını elleriyle okşamağa ko
yuldu. 

Kral D:i..:es do Burgoynu biraz daha 
kışkırtmak için: 

- Soytarı ölmemiş dedi. 
Düşes kralın perükası başında olduğu 

halde kafasını salladı: 
- Az daha unutacaktım Sir. Dük 

Dorleanın bana ne hediye verdiğini bi
lir mi~iniz? 

- Bir sigar.o. kutusu zannederim. 
- Ta!llam, güzel bir kutu ... 
- Peki ne demek istiyorsun? 

' 
T 

er;-ız •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Milli Roman: 33 YAZAN: Adnan Biltıet 
Acaba bunu yapsam mı? Batım fena 

halde dönüyor. Her ıey gözlerim önün .. 
de s;liniyor. Karan.mı veriyorum. TPm 
kendimi aerin ~ulamı sinesine terkede
ceğim anda kuvvetli bir elin parmaklan 
kolumu tutuyor ve konu.uyor: 

- «Geriye Fikret, sular insanın göz
lerini karartır. Söyle ,.eriye re!, bera
berce oturalım. Derdini bana acm•ktan 
çeVinme, çare.ini araıtıralım. Belki de 
bulunur.» 

Mükreminin •~•İ.. Mahcubivet, heye
can ve tereddütlü bir an.. işin eninde 
sonıında dönüt tarafını arayın bulmak 
lizım. Yürümiye b~lıyoruz. O, bu de-

Salona giriyoruz. 
Arad•n sessiz dak;kalar geçiyor. 

Mükremin düşünceli haliyle şezlongunu 
terkederek ıandalyelerden birini çeki
yor. Gö7.leri gözlerimde soruyor bana : 

- Fikret, diyor. RA.batsı.zsın sen? 
- ff;:ıık.Jısm Mükremin divorum, ben 

cidden ileri bir hastayım. Kendimi biç 
bir zaman kontrol etmesini, idare etme .. 
sini beceremiyorum. En mesut olduğu
ma inandığım zaman, en manasız ha .. 
reketlere kal"1şıyorum. Bunun sebebini 
kendim de tahlil edemiyorum. 

- Fikret, söyle bana, derdini söy
le.. A1'%Unu söyle, benim keşfedemedi-

• r a h lmı-

ya çalışalım. itiraf ederim ki beraber 
geçirdiğim.iz şu mahdut saatler, sana 
kar§ı olan hissiyatımı tamamen denecek 
derecede t~bdil etmeme aebep oldu. 
Sana karşı timdi daha müşfik olmak, 
daha yakm olmak istiyorum. Öyle isti. 
yorum ki, aramızdaki bütün sui tefeh· 
bümler ortadan kalksın. Seninle tekrar 
bir hayalHl alfabeıine bathyahm. B~
mem fikrimi anlata bildim rni? 

- Anlıyorum Mükremin ... 
- Şu halde cevabını ver. 
- Ben o kadar müter.ddit, havai ve 

kararsız oldum ki en sarih suallerin ma
nalann.3. varamıyor. Kavrıyamıyorum. 
Hayat benim için hiç te b~a ızitnıez bir 
ıey oldu. Yasaımya karsı duyduğum ar
zu, arzusuz bir mahlukun yAş!1Itıa:>İyle 
etittir. Mükremin ben artık bir külçe, 
biltün hi• aileoini istiycrek öldünnüt bir 
İn!anım. Eğer benim idare edilecek bir 
noktam olursa senin iraden ve kararın 
bence makbul olacaktır. Her ıey, şeyiır 
için. 

- Teıekkür ederim Fikret. 
- Teıekkür borcu bana aittir. 

Şu halde bana cevap ver kımn- ' 



muz cumarıesı 1940 

alta ve talya lar, I giliz ilosunun 
Cebelüttarık üslerini terkettiklerini 

geç te olsa anlıyabilmişlerdir 
~~~~~~~ ....... ~~~~~~~~~~-

re ~ oKndlra, 1 ~ { ö.R) - 1-\mirallık dai- olacağını kim!ie tayin edeınemektt>dir. ' o kadar kıs kıvrak ba.ülamı .. tır ki gerek 
:

1
• 

1 >rıs d~n~ Ü ünı.:;ı mf"vcut olan Bununla beraber ln,..iliz filolarının ha-, Cehelüttarık, (terek ~lalta üsleri tam 
tnustahkf'm h::ıt! rnı b kat d.ıha takvi- rekete geçmesi İtalyan çizmesinde emniyettedir. Kıbn:o1 üsleri, ltalyan tay
k~ ed,.rck Cebelüttnrık ve l\1alta kadar ısaklanmıyan bir telaş ve heyeçan göster yarelerinin ve filo.sunun yaklaşmıya cc~ 
ti~~etli bir hale J!tfrdiğini ilan rtmİ.!i- mektedir. !aret edcmiyeceği bir yerdir. 

'·ı· u ouroıle Akdeniz tamamen lnıriliz ITALYAN GöROSU Yine Roına radyosu C'ebclüıtarıka. 
1 orunun ko t 1·· J d - b h l k d A k R So •. n ro u 1\ tın a tutulacaktır. Roma radyosu J ngiliz filolarının ha- yapılan ir ava l8!; ının a r o-
içi~d~ jr;u~l d_ ve bilhassa son 48 saat rcketini ve K•brı.s üslerinin tahkimini yal ve 11ood gcm"l rinin b:ı..tınldığını, 
h. h nsnHz fılosu Akdeniz-de baı:ı mü- kendi mantıklarına göre tefsir eyl~miş- yaralandı~ını. yakı1d ğını halırr vcrmiş-
ım arL9'kS.t y N k '! h f 1 b 1 1 h uh b. . a ... m, tır. evyork Times tir. Roma radyosu bu ak• m ·i neqriya- tir. r er a ta taze enen u t:ı yan a-

fij a rrıne <ire bu hartk8.t lt lyan tında: berlerinin ne kadar sihhatsız olduğunu, 
osuna _ı:es:ıret ve-rer· k denize açılma- .-1ngiJizler f\1altavı terke<.l.ivorlar.> bu gemilerin başaraca~ i1ler gösterccek-

tt1nı temın k _, 1 
I J ma sa y c yapılmaktadır. cin ilizler c.b.lütı rıkı tahliye edi- tir 
'er oye v •. tiil c s:.roste en avantajlara rağ- yorlar.> 

rnon IHvan fi ·· ı L d 1 ö !') G rl · ıa lu~ f h' , 1 0•u .. vuc l«ınu saklamak· «İngiliz filosu Kıbnsa kaç•yon do- on ra, 9 ( . ' - irit a ası şı-
1 1 •: ır: t ro!!ltermektedir. mi· tir. malinde vukua gelen deniz muharebesi 

Ült kC"lderıyed,.ki filo dün ce~e. Cr-bc- l·Iakikat şudur: lngiliz filo u 1-\kde- ln~iliz filolaTının neden Ü lerinde:n ay-
arı teki fi d b b J k l"kt h 1 0 a u sa ah şafakla bir- nizde o kadar k;;ıt'i bir hôkimiyet tcsi- rıldığını ltalyanlara nnlatmı~ o sa gere -

~ e areket etm~ştir Hedefin neresi sine muvaffak olmut. ltalynn filosunu tir. 

lngiliz zaviat 
listeleri 

Londr 19 ·· 

Hitlerin 
Amerikan 

ve Ruzveltin 
gaz~telerinin 

nutukları ve 
mütalaaları 

cil h a, (Q R) - Dün Mıster Cör-
~~~~~~~~-x~x-~~~~~~~-

.•....•....••.•...... , •.....•.•••....•.. 
: Bir, ikı satırla E 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lon n n (AA) " "riyc nezar<-

f n·1 ·1 t !..1 • cGJ.- ır: 
11' yn tQ; yı.ı ·ne k n"l"n 

balık vapuru n 01 i ,. rup r- 1 1j 

a.cıklarında el: ı 'an tayyarC>l rinin ta
arruzun; u ,.., ıs V"' vuku' u.lan muha.
ı ebede b;r dü man tayyar ı düşürüle
rek batmıe!.+ır 

Vap da ;,. ! . ." i c !mu t ... r 

Nevyork l!l (ö.RJ · -A.<osyetıxl Pres
sin bildirdiğine göre Şjl.i hükü'.lleti İ>
panya ile münasebatın kesilmesi mese
lesini miizak re <'t!Tlışı:r Silinin l\1adrit 
sefiri Jspanyayı t"rkctmist1.-r. 

Lonr1ra 19 (Ö.R) - Royt r ajare.nın 
diplomatik muhabiri tarafından bildir!l
diğin• göre H-1.ı-< i p•ratoru I-Iz •. ~ Se
lase ralcn Sudanda •ulı. ,,aktad·r 

N'\'}'ork 19 (Ö.R) - İn<'ıliz askeri 
,·e bahri rnahfill •rlnd• B. Cörcilin son 
nuth."1Jn<lakı s"z' C't bir paT"ola olm 111>tur. 
Bunlar şimdi h m lngil: ·r nin nıü~:ıfaa
sı, hem de t·ırruza g•çeceği fuı için ha
z1~lanmaktadır. 

Londra 10 (Ö.R) - Süveys kanalın
dan mürur u~ur daima s .. rbE"Sttir. tn"İ
llz ti~rct g milcri AL·i1ra yolunu t;ıkin 
etmektedir. Fakat hir kaç vapur Kenal 
rü.oumunu altın okırak ödomek suretiy
le kanaldan geçme'!e devam ediyor. 

---i:r·---
Alman propaganda 
nazırının nutku 

- BAŞTARAFI 1 inci SAHİFEDE -

zavia "1~a taa~uılannda verilen inıı::an 
;;·,11• h -~'.' ncşır surctivle bildirilmivece-
~ a.,..r ve-·-· 'f h r · " 1 L~l·r. aarrt:.'7'1 uğrıvan 

tel~·ar işitilmiştir. Alman askeri 
Lonclra rn (Ö.R\ Am riknn g3ze- decliği g;bi harhi bzanmak nzmi içinde muvaffakıyetlerini öven Alman 

telcri fü~Jerin nuıku hakkındaki tah- birlcsmiş olan İnıtıliz milleti için sulh 
rn1n•· ·ad t • tr••- a n;;;-ruz bıttikten sonra 

·-.ıı 7:1\· .ıtın .. 
cak~ da b 1 ~oc;-tı ren listrh:.·r ttıı::ıln-
Vecok . unlar ııazetelerde neSTedilmi
telerle ırn Almanlar insan zayiatını ııaze
Brita · retmıvorlar. Bundan dolayı 

minlerinde İn~iltercyc karsı büvük Al- taarruzunun a15J.a;1 calip biricik nokta- nazırı Alman halkını teskin etmiş 
man tnnrruzundan tvvel bir sulh taar- sı clüsman tarafından tereddüt ve ka- olmak için bazı sözler söylemiş
ruzu olm:ısmı bek!:yo•lardı. Bu tnarru- ı arsızlık alameti olmas•dır. İngiliz baş- tir. Nazır ezcümle demiştir ki: 
zun 11ave~i biL'ıas.s:ı Amerikruı devletle- vekilinin dcdi.'ii _gibi İn,ı:iliz milletini 
ı·iııin Havana k0nfrrnnsı arefesinde te- birlcstiron tek ha)( her hususta en son «Alman askerfori... Harbin bi
•ir ,:apma_1< ve İnoiltereyi ekonomik in- haddine kadar ıtitıneğe hazır olması her rinci merhalesi bitmittir. Şimdi 
firada diisiimwk olacaktı. Fnkat B. Ruz- ""vi tahammiile ve düşmanı h<'r şeyi ikinci merhalesi baslamaktadır. 
,eltin nutku pek iyi. ııöstermistir .ki bu' katlandırmağa. hazır olmaö!dı'.. -~u az- Bu ikinci merhale d~ ba•arıldık
rulh taan-uzu Am(;rıkada el:\ ln~ılteTe- mı rauhafaza ıcın İngıltcre hulun mev-

nYava J-a ıkla da ınuv ff k rşı Yaot rı taarruzlar-
ten >.nv~· a. olun. ~bıadıklarını J?Öste
ne 1 ıat lısteler• Jn neşri müdebbira
ı~e~k;'~ Fak:ıt her_ av zayiat vekCınu 
zetf>1 1 ınerkcz zık)"{>fıı, cksizin ga-

er «? 1IC'c::r~1i1ect kiir 
de olduıiıı kod<ır \,ürudeıJe karşılana- cudivetini ortava koymus olup sonuna I tan sonra Almanyada sulh çanla-
Mlklır .. İn ôltercve ıtPlincC' basvekilin bdar gideccktir. rı çalacakhr.» 

:········ ··· .. . ··························································~············· . . 
L... Devlet Demir Yollarından ~ 

.••••••••••••••••••...•..••.........................•.•......................•.• : 
o SANATKAR ARANIYOR 

DEN~VLET DEMiR YOLAARI VE LiMANLARI UMUM MODORLOCON-

Motörli; tr 1 d b k f · yec· l en er e çalıştınlmak Uzcİ"c ımtihanla irinci ve i ·inci aJnı tesvı-
ı e. ınaca.ktır 

A _ T.. S E R A t T Ş U N L A R O 1 R 
B 

1 
Srk olmak ve Türkiye Cümhuriyeti tftbii~•ctini haiz btılunma 1~ 

C - Ya~nı bitirmiş olmak 
D - Hüsnühal ashabından bulunmak 
B - Ecnobi ilo ovli olmamak 

diril~,Ş~r~~ti haiz .. taliplt"! imtihan t"dilecC'klc~i ~er ta~ih ayrıca ~endıl~rine bil· 
ıaca h J uzer.~ nufus cuzdanı diploma tasdıkh surehyle a!kerlık vesıkaları kı 
lenm a .• tercumeleri bonservhııleri iyi, huy. çiçek, a~ k3ğıdı cvii olanların ev· 
karad cuzdanlarını 6 adet ve~ikalık fo tograflannı i.stidalanna ba~hvarak An-

i th cer dairesi rC'is!iğine bizzat "eya posta ile müracaat etmelidirl~r. 
32.9o 

1k anda. ~uvaffak olanlara birinci sın1f i~çilere 77 lira mukabili saatt.e 
lecek uruş Jkıncj sınıf işçilere 59 lirı:t mukabili saatte 25.20 kuru~ ücret verı
rnuz 9~Ô sanat okulu mezunları tercih olunacaktır. Müracaatlar 30 Tem-

D tarihine kadar kabul olunur. 14, 17, 20 2 703 ( 145 7) 
&zD.Y.U MüDüRLüCüNDEN· 

., 

• • 
SALiHLi - KURŞUNLU 

Kaplıcaları açıldı 
Otel, Loknnta ve Gazinosu ihtiyacı Karşılıyacak Haldedir. 
Eıyaaiyle Gelenler için Husu•i Odalar Verilir. 1-6 (1466) 

Yurddaşlarımızın Nazarı Dilılıatine : 
lltul _emel ha>n taarruzlarına ka~ı PASİF KORUNMA TALfMATNA
ftfüSİNİN tensip ettii(i sekilde hazırlanan : 
Afr,e dayanıklt. kauçuklu ve su geçmez yani GAZ geçirmez 

Pasif Korunma Tıbbi Ecza 
Çanta ve Sandıkları 

CAN LABOl?ATUV AKINDA hazırlanarak piyasaya çıkarılmıştır.. ' 
P.esmi. hususi bütün miiessesatla ev, npartman, mektep, mahalle, köy, ka

saba \"e kazalaıda sağlık korunma boıkıımııdan birer sandık veya çanla bu
lunması behemehal Ji'ı1.ımdır. 
Canla ve sandıkların harim ve fiati, aile niifu,,,;m.ı ııörn dejiiştijiindeo talep ı 
vuhııındn izahat verilir. Çanta ve sındıkların üzerinde (C A N) marka· 
suu araytnız.. 

UMUM! DEPOSU 

ağdada i k 
darpaşad n 

•• 
~en n ay-
hareket etti 

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

İstanbul 19 (Hu,usi) - Münakalat cik cıvarımla yapıfocak ll•rsanenin yerl
,·ekili B. Ali Çetinkaya Ankaradan şch- ni tetkik edecektir. 
ıimize geleli, karşılandı. Mutat ziyaretle-
rini yaptıktan sonra öğleden soııra de- İstanbul 19 (Tell'fonla) - Londra ile 
niz yollarına giderek iki saat kadar meş-1 Bağdat arasında yeni ibdrıs edilen tren 
ııul oldu. Muhtelif hatlarda çalışan va- hattı aı;ılırustır. İlk tren bu sabah Hay
purlar ha~<lunda \~rilen izahatla yerıi ; daroaşadan hareket ederek Bağdada ,,;it
calı•ınalar hakkında hazırlanan prog-/ mişter. Bu tren Bai\clad<1 Pazartesi günü 
r:ımı tetkik eyledi. 1 vnracab.'"tır. İ>tanbul - Ba~at yolculuğu 

Münakalat vekili yann • bu;:ün • P"n- bu suretle dört günde yapılacaktır. 

Birmanya yolu Japonya ya mühim 
bir taviz temin etmiyecektir 

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

l\foskova. 1 

tc bliği : 
19 (Ö.R) - Tas a;~nsının zarfında cs:ısen B.rmaııya yolu ehC'm

Cöıı;il tarafından Birmanya yolu me
< •lecine dair Sov;ctler hirliğivle İn'..:il
tercnin istişarodc lıulundui\u hakkında 
kamarada söyl.;,nen sözler . ·anlıştır. 

İn,ciltere Sovyeticr lıirligivle istişare 
etmcmişt!r. Ycıln~'? Birmanya J•olu,nu 
Çine kapatmak üze re J aoonya ile In
Rilte e arıısırd3 Lir an13$11a akdi husu
sunda verilen ıa:~vrdan So\•yetler bir
lifanin Londra el~isi Maiski haberdar 
edilmiştir 

Londra. 19 (A.A) - •Royter• Lond
ra 11azeteleri Birmonya yolu ile Japon
yaya yapılan tavizler hakkında mem
nunivetsizliklerini rnklamamaktadırlar .. 
Alelade zamanlarda İngiliz hükümeti
nin bu ta\·izlcri reddedeceği şüphesiz
di. Bununla beraber gazeteler bu suret
le kazanılan zamanın uzak Sarkta Ci
nin istiklal ve tam::ımiyctini vikaye ede
cek bir sulhun t >isine vardım edebi
leceği ümidini izhaı etmektedirler. 

Dey1i Telgraf divor ki : 
- •Manevi neti.:esi bertaraf. yallmur 

mevsimi dolavısivıc önümüzdeki üç ay 

mi~·etlni kavbedece~.ind n 1 aoonlara ya
pılan tav-izlerin ameli neticeleri chcm
mive!sizdir. Çin ><lalı nakledilen Mon
goli•tan yolunu ,.ı•nde buluııdurdul:u 
gibi Birınanva yolunun da daimi suret
te kanalı bulundunılması mevzuu bahis 
değildir. Kendi siJah sanayiinin iııki~· 
f, savesinde şüphO'iZ Cin yabancı mcm· 
lekctlcre bai:lı değildir .. • 

---tr---

Polis Okulu -·Mezunları abideye 
celenk ko ydu:ar 
• 

İsUınbul 19 (Telefonla) - Polis oku· 
!unu ikmal eden genç ve bilgili polis 
memurları bugün 'J aksim abideslne gi
derek merrısimle cclenk koydular. Ak
şam üzeri mezunlara diplomaları veril
mi.ı..tir. 

Polis okulundan bu devrede 197 kişi 
mezun olarak muhtolif vi15yetlere tayin 
cdi!ınişlerdir. 

~'7"LLZ7.///L/L;"/L~Ji/L/.//:AY/oX/.L:&&/..///.T/L V.//////////LLL/J 

::Halis Zeytinyağından mamul 
• •• 
: Omer Muharrem Camaşır 
, Sabunu kilosu (~O) kuruştur 
r7/.T.T.T/.T.T////.T/7!JV/LL/LL////L7//././//./////L///L/L////./'/77\ 

Sayın 

Dikkat 
nazarı dikkatine 

Sizi yazın boğucu sıcaklarından kur
taracak cep ve masa Vantil8.törleriınizi 
takdim ederiz. 20 gram ağırlığında olan 
cep vanlilatörlerimiz zarif ve şıklığı ve 
bilhassa saatte bir kuruş gibi ufak bir 
sarfiyat yapması ve bayanların el çan
talarında kolaylıkla taşıyabilmeleri ay
rıca tavsiyeye şayandır. 

Türkiye umumi deposu 
Hüsnü Özödemişli Halefleri 

ric b ururn , - Sarıkam~. Mudanya - Bursa. Samsun - Çar~amba hatları ha
isl~v cy~elınıle! miinasebetlerde satılan müşterek biletler ve Avrupa hat!ınrla 
D. i~~ hemp!~n sürat trenleri haric olmak üz?rc bütün şebekeye mahsus D. 
tnir _ ı) ~Ik. tıcnret biletleri için D.D. 102, amele icin D.D. 10~. şeb··ke ve lz
D.D 10~nızlı D.D. 104, Sirkeci - Edirne - Kırklareli D.D. 105, Samsun - Sıvas 
ıhcla~ ediı M•rstn - Ma_-nure - hkenderun D.D. 107 No.lu mıntaka tarifeleri 

B :nlstır 
tari~nta~f•lerin t•tbikine 16-8-940 tarihinden itibaren baslanacaktır. Mezkiır 
96, ıı: ~~ı,a,.,.n D.D. 7. 59, 65, 67. 71, 74, 84. 88. 97, 105, 110, l 11, 125, 126, 114, 
diye k ·a 5, .130, 87, 73 nolu tarife1erlfığvedilmistir. Yeni tarifelere göre •im
nıikcla ~ar gıdı< seyahatlerinde temiH\t yapılm:ımış mıntakalarda mühim 
barPn r ~ ya.n1•1 mıs ve urun m?~afelerde gidi~ ve yiiz kilometreden iti
betle b e gıdış dönü~ t nzilılt nisbetleri co~altılmL'tır.. Bu mlinase
pıl-nı.t azı ~ıntakalarda ve halk ticaret bileti ücretlerinde tadilat ya
Yolcula~·· bTarıfe şaı:tlarına göre bin kilome!r•den fazla me.afe irin hilet alan 
azirrıE't ; ~ ılumum g·~it; - rl'inüc:ı yolculnrına ilk tevakkuf edecPklCTi istc'l.~yonu 
rı da ilk' asyonunaa h'iet alırken müteakiben tnakkuf edecekleri istasyonla
kuf ed~" rıvakkuf etlikleri isfasynndan hareket ed•rkcn tayin etmek ve tenk
r~kPt e ... d ~ ~r1 ~s~~yon1arda biletlerini biri muvasalfiti müteakip diğeri de ha
hakkı v:~~ ;rı gun olmak üzere iki dda vize ettirm•k •artlarilc tevakkuf 
vakkuf ett·hlıst;r: Bu şartlara riayet etmeden te\·akkuf edecek yolcuların !e
den bilet 'ı crı ıst~syondan if'lıaren gid;ş veya dönüş istasyonuna kadar yeni
hes da1' k a maları ıcap eder. Grun ve aile biletleri katarın hareketinden on 

CAN LABORA TUARI 
LUGUNDA.ı._,: 

Tescil edilmiş olan (İzmir Esnaf ve ~ 
İZMİR SİCİLİ TİCARET MEMUR-

Ahali bankası) nın 17-7-940 tarihile tas
-----------••ı-•-•-•ı•••••••••m111ma dikli sirküleri ticaret kanunu hüküm

htaııbul. Bahçekapı, İŞ Ban'rnsı arkasında No. 5 
Tel: 21939 .. Telgraf adresi : ASİ P R O CAN 

M. SEYREK 
Umum müdürlük ve idare merkezi 
BİRİNCİ DERECE İMZALAR 
ATIF İN'AN 
Umum tnüdür 

Anedol a i''Ve! tedarik edi'melidir 
'nahsus rnu oros .. ve S"'mnlon sürat -trenlerine binmed n evvel bu trenlere 
ri rnuteı, unzam ucretli biletini almıyan yolcuların bilet ve halk ticaret biletle
nen nakl,:;;il~ut~mıvncaktır, Tam iicretli halk ticart bileti hamillerinin mecca
nıiınunclik r cc 30 kıloya kadar ba~ajl.'llt ara•ında kısmen veya tamamen 
tarifelere .. ıcaret esyası da bulunabilir. Demicyolu yolcu rehberlerinde eski 
ilinden iti~orn konulmus olan licre't ve "'1rllar yeni tarifelerin merivete '(İrdi-

F'azla t ;rr;ı hükümsüzdür. · · 
a $llat için is1a..()von1ara milracaat edilebilir 

20 - 22 - 24 . 2803 (1498) 

O. O, Yolları . (~ALAST ALINACAK) 
İsletmemi . . 8 ınc1 lc;;letmc Kontisynnundan : 

ocaktan ih z ıh~'·'""' kin Menemen ho~azında kim. 41X250-41X550 arasındaki 
harnınen ~r 1j ıle<-.•k (4000 M3) topla'lla ve kırma balast isi (5000) lira mu
""~' l:i tc Al~ <' u~ık ~·ksiltmeve konulmuştur, İhalesi 5-~940 Pazartesi günü 
lerın (375) li alnk<a <fa ışletme binasında koınisvonumuzca vapılacaktır. htekli-, ra ı · M t · · · !neleri l&zır-d emınat makbuzla,ı ile muavwn ,.akitte komisyona ı::el-

ır. &ırt'lamesi isletme ka 'eminde görülebilir. 
21\. 23- 26--31 2805 (1497) 

Gat~~~NBUL BELEDiYESİNDEN: 
insaatı kapa]~rs,:• cadd•s!nne. yaptırı Jacak parke kaldırım Bordur Trotuar 
28 kuruş ve ·ık tısulıle ek'll\:neye konulmuşt•ır. Ke.if bed•li 21148 lira 
lı~. i•l•ri ı::en!ı ~emı~atı 1586 lira 12 kuruştur. Mukavele ek•iltme bayındır
lrı.utefrırri di~ · usus1 ve f"'nni şar1na'tleleori proje ve ke<;j[ hul&snsile buna 
lecektir. lha!;r 3~vr~k 9106 kuruş mukab;Jinde fen işleri müdürlüğünden veri
c~_ktır. Ta•;plerL, ;Jk. · 4o çar~amba .günü saat 15 te daimi encümende yapıla
cun .... ~el fen i !eri ter;ıın,at .";':_klıum .. veya mektuplorı ihal". tarihinden 8 
tılın" aıt ticaret; d ın"d:!rlugune muracaatla alacakları fennı ehlivet ve 940 
anunı1n tarifatı 0 ~ı.~ı v_e.stkaları ve im?.alı ~artname vesaire ile 2490 nuınaralı 

••at 14 te kadar <l~r;sınd.~ hazırlıya·akları teklif mektuplarını ihale günü 
1 C'ncumtne vcrm ~lnri }3zımdır. • 

16, 20, 24, 30 2717 (1459) -
o3~~üıı:y '!'i HUSUSi 

35 lira ıısl· EN • 
haldir •• Maa~:"ı,":;tı Ord~ vilAyeti Husu,ı muhasebe varidat müdürlüği.ı mün-

?'alio olanlar ebme ııore verilecektir .. 
daır. · ~ ın ma ve ar · · 1 • d 
O 

~~ın~ırn fst azı ış C'rın .... caJıstı!!ı:nı ispat edec-ek vesaiklc ve 
rdu V I' • aen a\Tılmıs ol J d lıe .~ · · · · ı a.vct4 e n. an ar a raetı zımınct ınazbf\talarıy]e bırhkte 

uracaatlerı.. 19 - 20 - 21 - 2.1 ?.782 11493) 

MUHASEBE MÜ· 

Bo1'nova Ziraat mücazlele istasyonu 
lüğünden: 

mu··d~~r- !erine ıı:öre sicilin 2192 numarasına kayt 
N ve tescil edildiği ilan olunur. 

l\.lücsscscmizdc a)·niyat \'C ambar mcınurJuğu vazüclerini yapınak iizcre 75 
lira ücretli bir lab,ıraııbk ınünlıaldir. O ·ta mektep mezunlanndan talip olanla
rın dilekçe sıhhat raporu nii(us cüzdan1 şahadetname hüsnülı:ıl varakası as
kerlik ,-esikası ve ~on memuriyetlerine ait evrakı müsb•tclerini müesseseye 
'(etirmcleri 21/7/9~0 çarı;nmba günü saıt 10 da yapılacak ehliyet imtihanında 
hazır buhınmaları ili'ın olunur. 18 - 20 - 23 2762 (1481) 

Bornova 
Kilo 

Ziraat Mektebi Müdürlüğünden : 
Fi. Cinsi Yüzde yedi buçuk 
Kr. ilk teminatı 

28000-30000 
Gooo- 1oeo 
800- 1000 

10.50 
50 
35 

Birinci nevi ekmek 
Kovun eti 
Dana eti 

Lira Kr. 
236 25 
262 50 

26 25 
2000- 2500 
500- 800 
700- 1000 
800- 1000 

2000- 3000 
1000- 1200 
800- 1000 

2000- 2500 

130 
50 
16 
28 
7 

38 
28 
35 

Sadevağ (Urfa) 
Zeytin yağı (Ayvalık 

Un (Ayvansarav) 
Kuru fa_,ulya (Horoz) 
Patates 
Toz şeker 
Makam-. (Ekstra irmik) 

Pirinç (Tosya pirinci) 
YekOn 

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

968 32 
Mektebimizin 940 mali yılı ihtiyacı için yukanda cins ve mikdarları yazılı 

>rzak 1117/940 tar;hinden itibaren 15 giin müddetle a~ık eksiltmeye konulmuş 
olup 26.17/910 cuma günü soat 15 te Bornova Ziraat mektebinde mütesekkil sa 
tın alnıa komisyonunda eksiltmesi yapı-1aca1!ından talir,lerln mezkfir gün ve sa
atte iğreti tcnıinatlarını İzmir Mcktep!er Muhasebeciliği veznesine yatırarak 
ın~kbuzunun komis\•ona vermeleri.. 

Bu i~e ait ~artn~~eleri görmek istiyc'er her gün mektep müdiir]üğüne müra-
•aatlcri ilan olunur 11 - 16 - 20 - 25 2664 (1421) 

:·········································· • • . . . . . 
' . . . 

OL1V1ER VE 
$VREKA.Sl J,TD. 

VAPUR .hCENT ASI 
: ATATÜRK CADDESi Rees hinası • • TEl.El"ON: 2443 . 
: IAındra ve f.iverpol hatlan için 
: piyasanın ihtiyacına göre vapurla· 
: runı7 c:{'fpr vRp:u•aklarrlır. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lZMIR BELEDiYESiNDEN: 
Temizlik hanında mevcut kırık mer~ 

merlerin satı~ı, yazı i~leri müdürlüğ-iinde
ki ~artnamesi veçhile bir ay müddetle 
pazarlığa bırakılm1qtır. 

K.-if bodeli 587 lira 50 kuru• mu
vakkat teminatı 44 liradır. Taliplerin 
teminatı öğ-lt"den evvel iş Bankı:ı:~ına ya
tırarak m;:ıkbuzlariyle ihale tarihi olan 
5 /8/940 Pazartesi günü saat 16 da en

İzınir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik imzası. 

1: Sirküler 
İzmir Esnaf ve Ahali bankası 
1.000.000 T.L. sermayeli Tiirk anonim 

şirkc:>ti 
.MERKEZİ: İZMİR 
ŞUBELERİ: Ödemiş, TıırguUu, Salih

li, Alaşehir 
Telıı;raf adresi her yerde: ESNAF 

POSTA KUTUSU: 251 
SAYI: ....... 
Bankamız namına imzaya salllhiyetli 

olanların imza nüu1unelerini ihtiva eden 
listeyi Uıkdim ediyoruz. 

1 - Merkez ve ~ubelerimizden çıkan 
ıı;linlük muhabcrat, kasa, muhasebe, he
sabıeari çekleri il~ bankanın bilumum 
cari muameıatınt alakadar eden evra
kın, biri mutlaka birinci derecede olmak 
üzere iki sal.'ıhiyetlı imzayı taşıması 15-
zımdır. 

2 - Yukarıda birinci maddede yazılı 
muamelattan maada, bankayı taahhüt 
altına alan evrakın, İdnre meclisinden 
reis veya imza sai5hiyetine sahip bir 
&za ile umum müdiir veya muavini ta
rafından imza edilmiş olmac;ı sartbr. 

3 - Umum müdür ile muavini, İzmir 
Merkezi ve bütün ~ubeler için, her biri
nin imzalarından birile birlikte imzaya 
salahivettardır. 

4 - Salahiyetli imzalar hakkında de
ğisiklikler vukubuldui\u takdirde, bun
lar, hüküm>üz kalan eski imzalarla teb
dil edilmek üzere yrni tabedilmiş sahife 
halinde ,.e :::ımanında teblii: edilecektir. 

15 Temmuz 1940 tarihinden itibaren 
meriyct mevkiine ~İren bu sirkülerimi
zin, bundan evvelki listelerimizin hep
•ıni hükümsüz bır:ıktığının kaydedilme
sini ve işbu listemiıin alındığının lütlen 
bildirilmesini rica ederiz. 

Saygılanıruzla 
lzmir Esnaf ve Ahali Bankası 

İZMİR ESNAF ve AHALİ BANKASI 

Avukatlara, 
doktorlara 

Müstakil, kiralık 

cümen«"" müracaatları. 
7 20 26 4 25 75 ( ı 39 ) İdare meclisi azasından imzaya sala-

7hı'll1 yeli o an ar: 

Varidatı gayet az mükemmel yazıha
ne ve muayenehane. Müracaat: Beyler 
hamamı karsısında nuınara 3 7 

------------- BİRİNCİ DERECEDE İMZALAR 
Z A Y 1 Küçük Tali'ıt Muşkara 

938 senesinde lzmir beledivesinrlen al- REİS 
mış olduğum 1992 numaralı ehliyetim 
ile kaz?nç kame ve makbuzumu :zayi 
ettim. Yenilerini alac2i'ımdan eskileri
nin hiikmii olrnadıi{ını nan ede-rim. 

tzmirde kole arka•ında 80 numarada 
Mehmet o~lu Ahme't Eral. 

K. T. MUŞKARA 
KAZIM MUSAL 
AZA 

MEHMET SEYREK 
ıazA 

K. MUSAL 

A. İNAN 
KEMAL TALAT KARACA 
Uınwn müdür nı.uavini 

K. T. Karaca 
İKİNCİ DERECE İMZALAR 
İBRAHİM SOYŞAL 
Muamelat şefi 

CEVAT ÇAÔDAŞ 
Muhasebeci 

OSMAN ALPMAN 
Veznedar 

1. SOYSAL 

C.ÇAÔDAS 

O. ALPMAN 
SÜREYYA AKALIN 
Kontrolör 

ŞEVKET ARDALI 
Servis şefi 

KAMiL DİRİK 
Servis şefi 

FUAT GİRAY 
Servis sefi 

S. AKALIN 

$.ARDALI 

K. DİRİK 

F. GİRAY 
Umumi No. 1792 Hususi No. 3/99 
15 Temmuz 1940 taı-ılıli işbu sirküle

rin 3, 4, 5 ve 6 ncı sahifelerinde me\'ZU 
imzaların şahıs ve hüviyetleri marufum 
(İzmir ESNAF VE AHALİ BANKASI) 
idare meclisi reisi KÜÇÜK TALAT 
MUSKARA ve azadan KAzIM MU
SAL, MEHJ\1ET SEYREK ve umum 
müdiir ATIF !NAN, umum müdür mu
avini KEMAL TALAT KARACA ve 
muamelat servisi sefi İBRAHİM SOY
SAL. muhasebeci CEVAT ÇAGDAŞ, 
veznedar OSMAN ALPMAN, kontro
lör SÜREYYA AKALIN. servis sefleri 
SEVKET ARDALI, KAMİL DİRİK ve 
FUAT GİRAY'ın olduğunu ve daire
miz do<:vasında mevcut el yazılı imzala
rına mutabık buluı:duğunu tasdik ede
rim. Bin dokuz yü ~ kırk senesi Temmuz 
ayuun on ye<linci Çarşamba ııünü. 

17-7-940 
İzmir üçüncü Noteri Süreyya Olcay 

resmi mühür ve iınzası 
Umumi No. 1792 Hususi No. 3/99 
İ:;bu sirküler suretinin daire dosya

sında saklı 17-7-940 tarih ve 1792 numa
ralı aslına uygun olduğunu tasdik ede· 
rim. Bin dokuz yüz kırk senesi Temmuz 
ayının on ye<linci Ç~mba günü. 

17-7-940 
İzmir üçüncü ne-teri Süreyya Olcay 

N. R. Giray imzası 
Aslına mutabıktır. 



SAHfPE• RNIASIR zcrremmuz aımarıesı· - 1910 

Küba konferansı bugün toplanıyo 
Ruzvelt yeniden seçilirse 

--~~~~~~~-~-. 

Amerika mutlaka barba 
iştirak edecektir 

-· Londra, 19 (Ö.11) - Pan Amerikan 1 Amerika halkı olan biz bugtin vahim 
konferansının yarınki toplantısında ha- ve ciddi bir vaziyete karşı koymaklığı
zır bulunmak üzere giden Amerika ha- mız icap ettiğini müdrik bulunmalıyız .• 
riciye nazın B. Kordel Hul bugün KQ- Bu sene elyevm Amerika reisicümhuru 
ba:•;a muvasalMı beklenmektedir. Yirmi bulunan namzet. kelimenin mutat ma
hir Amerikan cümhuriyetinin temsil nasiyle bir intihaµ mücadelesi yapamı
edileceği bu konferansta Avrupa harbi- yacaktır .. 
nin ~arbi nısıf kürredeki vaziyet üze- Geçirdiğimiz. zamanlar alelade zaman
rindeki tesirleri müzakere ve ınünaka- lar değillerdir. Her şeyi düşünecek va
şa edılcccktir. kit değildir. Düşünülecek şey heyeti 

Vasington. 19 tÖ.R) - Amerika mu- uınumiyesiyle memleket için yapabile
rahhasları. hariciye nazın Kordel Hu- ceğiıniz. en iyi şeyin ne olacağıdır .• Hc-
1ün riyasetinde tcıyyare ile KCıbaya pimiz.in omuzlarına mesuliyetler yük
ıritmi ler ve karşılanmışlardır. Toplantı- lenmiştir. Cümhurreisliğine namzet hiç 
da askeri isler ve müdafaa meseleleri bir kimse vaziyete yalnız başına karşı 
~oriışiılmiyecektir. koyamaz. Vaziyete ancak memleketini 

Al\11-:RİKADA SEÇiM seven onun için yaşıynn müttehit bir 
Sikago, 19 (Ö.Rl - United Press bil- millet tarafından karşı konulabilir. Her 

dırıvor ; vatandaş partisinin milletin dfivasına ta-
Nework Sun gazetesi Reisicüınhur mamiyle sadık olat.·~ kararında bulun

mtıha'1atı mUnasebetiyle yazdığı bir malı ve dünyayı daha emin bir vaz.iyc
maknl •de, bu sene harp dolayısile Ame- tc ve daha mesut teavün şeraitine iı:ca 
rikada intihap mü~adelelerinin gayeı az etmek için imkfın dahilinde bulunan her 
olaca ını, B. Ruzveltin pek yakında şeyi yapmalıdır. 

cümhurreisliğine n.nmzet olarak tayini 
etrafında mütalaa yürüten Times, kon
grenin açılmasından evvel bu neticenin 
beklenildiğini ve hiç bir demokrat nam
zedin büyük Amerika halk kitlesi nez
dinde B. Ruzveltinkine yaklaşan umu
mi bir muhabbete mazhar olamıyacağı
nı yaz.maktadır. Eski demokratların Vil
kicnin siyasi kanaatlerinden ziyade şah
siyeti için ciimhuriyetçiler tarafından 
sec;ileceğini işaret eden Times B. Ruz
veltten daha dun kıymette bir namzet 
tayin cclilmenin demokratlar için pek 
tehlikeli olacağını ilfivc etmekte ve şe
raiti hnııra içinde Ruz.veltten başkası 
seçilemezdi. diyor. Gaz.ete şöyle devam 
ediyor : 

Am rıl,an milletine ve müntehiplerine 
hitaben bir nutuk ~öyliycceğini haber 
veriyor. 

Amerikan milleti bu intihapta en 
ufak bir mUcadele<len sakınmaktadır ..• 
Bunun sebebi, Amerikan milletinin B. 
Ruzvelte olan itimatlanndan ve bu in
tihapt nn çok kuvvetli çıkması arzusun
dan ılr>ri gelmektedir. Ruzvelt tekrar 
reis olunca, Amerikanın harp ve sulh
tan tercıh edccegi tarafı tayin edecek ve 
Amerikan milleti ihtiyar edilecek şekli 
munnkasasız kabul deecektir. 

Riyaset mcvkıi hararetli mücadelele
re sebebiyet verecektir. Bir çok demok
ratlar cümhuriyetçilerin derecesinde ol
mak üz.ere üçüncü bir intihaba muhalif 
bulunmaktadır. Emsalin sebkat edip et
memesi meseleleri Uzerinde durulacak 
zamanda olmadığınuz.ı düşünmüş olan 
$ikago kongresi murahhasları her hal-

REISİCÜl\111 UR l\IUA ViNLiKLERİ de en mühim meselenin önümüzde gc
$ikago, 19 (A.A) - •Roytcn Cüm- çecek olan tehlikeli gtin)erde ınemlckc

hurreisliği muavini için B. Vnllace'den le tecrübeli ve müessir bir idare vermek 
başka mebusan meclisi reisi "B. Bank- olduğu kanaatine varmışlardır. 

BN. ltUZV:ELTİJ\ SÖZl..EUİ 
$ikago, 19 (A.A) - Kongre reisicüm

hur muavinliğine namzet tayini için rey 
vermeğc başlamadan evvel bayan Ruz
velt bir hitabede bulunmuş Ye ezcümle 
demiştir ki : 

- •Cümhurreisirıden size bir mesaj 
~etircmiyorum. Çiinkü mesajını biu.at 
verecektir. Mesul bir mevki işgal eden 
her insan üzerine öyle bir mesuliyet 
yüklenmiştir ki memlekette hiç bir kim
se hiç bir zaman'böyle 'b1r mcsuliyet al
tındn kalmamıştır .. 

Amerika 

herd ve istikrazlnr federal müessesesi Times gazetesi şunları hatırlatmakta-
idare meclisi aza.sır.dan B. Joncs de dır : 
namzet olarak teklif edilmişlerdir. B. Jo- 1938 deki umumi intihabatta elde 
nesin namzetliği B Farley tarafından edilen rakamlar B. Ruzveltin intihabı
müz.aheret görmek~cdir. . nın veyahut bu sene ciimhuriyetçilerin 

B. Aklnhoma fcceral emnıyet 8zasın- kazanacağının hemen hemen müemmen 
dan. B. Mc. Nutt':1 namzet olarak teklif olduğunu göstermekte idi. Bilahare vu
c~ıs ve bu ~eklif uzun ve heyecanlı kubulnn değişiklik dahili politikanın 
b~ a!kışa vesılc ~lm';lş~r •. ~· Mc: :r:ıutt, inkişafından değil ve fakat Avrupa har
kursüye gelerek ısınının sılınmesını tn- binin zuhuru ile mütcarrizlerin birbi
lep etmiş ve B. Ruzvelte sadakatini ifn- rinden sonra hür milletleri ezmelerin-
de etmiştir ] ·ı · l . .,. · S 1 t be · · T klü ci·1 diw . iml Col d c en ı erı ge mı~.ır. ene er< en rı reıs 

e c ı en ger ıs er ora 0 Ruzvelt bütün Amerika ideailerini tcb-
ayanı B. Adaıns, Mişigan ayanı B. Brovn dit etmekte olan tehlikelerden birleşik 
İllinois uyanı B. Lucas, şimdiki reis mu- Amerikayı haberdar etti. Kendini ten
avini B. Gamerin dostu gazeteci Tim- kit edenler ve nutuklarını tahrik edici 
menstir.. mahiyette görenler dahi bugün hadisa-

Kongrc Creen Vich saatiyle 3.40 ta tın inkişafını vazih bir surette görmüş 
r~i~cümhur mua~inliğine namzet tayi- olduğunu kabul cbnektedir. Hadisatın 
nı ıçfn rey ~vermegc ~lamıştır. bu uzak göriişleri tahakkuk ettirmiş 

GAZl!.'TELmm GÖRE olınası reisin prestijini yerine getir-
Londra, 19 (A.A) - B. Ruzveltin mistir. 

mahfilleri Holanda başkumandanı 
neden tevldl edildi? •• 

--*--

Martinik'te Fransız gemilerinin 
silahtan tecridini bekliyorlar 

Kumandan 
Alman beyaz 

kitabını tenkit 
x~x-~-~-~-

Nevyork 19 (Ö.R) - Asosyeted Pres gemisinin sil:ıhlarından tecrit cclilmesi 
ajansının bildirdiğine göre Martinik için yaptıkları teklife Fransız hükUme
Fransız adalarında bulunan 300 tspan- tinin cevabını bekliyorlar. Diğer tarnf-
yol mültecisi 17 Temmuz.da Meksikaya ta M rt" •kt ki F k ti · · 
} kct t 

• ti. n a mı e ransız uvve erının 
ıare e mış r. 

Va ingtondan bildirildiğine göre re~ harp sonuna kadar terhis edilmesi ve 
mi Amerikan mahfilleri Martinik sula- Fransanın mütareke iım.aladığı sırada 
rında yalnız bir iki İngiliz harp gemi- Fransaya göndeTilmek üzere Martinik 
sinin bulunduğunu kaydediyor. Bunlar adasma gelmiş olan 100 Amerikan tay
Martinıkte bulunan Fransız harp gemi- yaresinin orada tutulması talep cdilmiş
lerinin ve bu meyanda Bearn tayyare tir. 

Petrol depoları yandı 
--~~--~~-x4x------~~~ 

- HAŞTAltAFI l INC1 SAHİl'l.mE - işarettir. 

bombardıman taH arclerinden baz.ıları 
hedeflerini tayin edemedikleri cihetle 
bombalarını atmnd.ın dönmüşlerdir. Bu
na ral!men Kir en Kirhen petrol tasfiye
hanesi, Belcikad.ı Sond şehrindeki petrol 
depcsu ve fabrikaları, Fransada Mervil 
tayyare meydanı ve Hollandada diğer 
tayyare meydanları muvaffakıyetli ta
nrruilara hedef teşkil etmişlerdir. Çar
şamba günU öğleden sonra Hoilanda ve 
Belçika sahillerinde toplu mavunalqr 

Londra, 19 (Ö.R) - Öğleden sonra 
Londrada neşredilen bir tebliğe göre bu
gün şimdiye kadar İngiltere sahilleri 
acıklarında be') Alınan tayyaresi düşU
rülmüştür. 

etmiş 
- BAŞTARAFI 1 İ~CJ SAHİ.FEDI~ -

harp esiri sıfatiyle Almruıyaya gönderil
mesinin sebebi kumandanın Alman iş
gal ordusuna rağmen kendi kıtaatına bir 
tamim göndererek beşinci Alman beyaz 
kitabının hileli mahiyetini bildirmiş ol
masıdır. 

Bu kitap Hollanda ve Belçikanın müt
tefiklerle teşriki mesai etmek suretiy
le bitnraflıklarını boz.muş olduklnı·ını 
ispat için tanzim edilmiştir. 

A.N.Ep. ajansı diyor ki: 
Alman beyaz. kitabına göre, Hollanda 

ıçin bu asılsız ithamın sözde delili Vin
kelman tarafından 23 Mart 1940 ta 
Brükseldeki Hollanda elçiliğine gönde
rilen bir tek vesika suretidir. 

Bu vesikaya göre, Belçikadaki Hol
landa mümessillerine Belçika hüküme
tinin Hollandaya yapabileceği askeri 
yardımın mahiyet ve vüsati hakkında 
tahkikatta bulunmaları için talimat ve
rilmekte ve bu suretle aynı zamanda 
Londra ve Paıistc de buna benzer teşeb
büsler yapıldığı anlaşılmaktadır. 

lngiliz • 
ıaşe nazırının 

--------------------· 
---------~----~--.Mı11.---------~----~-~ 

Londra, 19 (AA) - Lordlar Ka- katen nazi Almanyanın zulüm boyun
marasında Kanadadan ve Amerikadan duruğuna giren memleketleri kurtarmak 
gelen harp malzemeli hakkında bir mü- için zaferi istihsale lüzumlu cephaneyi 
ukere olmuş ve Raddison tarafından aüratle ancak bu suretle tedarik edebili
ezcümle imalatın betaatı Üzerine vaki riz. Jhtiyacımız olan bütün harp malze
tenkitler yapılmıştır. 1 mesini elde etmek ic;in serbestçe sarlet-

Hükümet namına söz alan iaşe nazırı ~ek .ve aa~f ederken tereddüt etmemek 
Lord Koolyton bidayette §İmali Ame- myctındeyız. 
rika aanayiinin harp programının tatbi- Lord Koolyton !Özlerine şunları ila-
ki için hazır olmadığını ve imalat mik- ve etmiştir: 
darının o zaman münakaşa götürmez Amerika ve Kanadadan ne mikdar 
bir şekilde ağır olduğunu kabul etmiş- cephane adığımızı söyemck milli men
tir. Jmalatı arttırmak için alınan tedbir- faatimize mugayir olur. Yalnız bir iki 
leri izah eden nazır sözlerine şu sureti e mi al vereceğim: 
devam etmiştir: Bren toplarını imal eden fabrika ay-

Almanya Avrupa imalat kabiliyeti· da tahminen 50 top yapmaktadır. 1941 
nin büyük bir kısmını kontrol etmekte- senesi başında fabrika ayda 400 top 
dir Yalnız biz.im muvaffakıyctimiz de- imal edecektir: 
ğil cihanın muvaffokıyeti Amerika kıta- Nationau Stecl Car Company labri
sının şimdiki menbaın ve bütün mevcu- kası ayda muhtelif çaplarda 130.000 
dunun kullanılmasına mütevakkıftır. obüs jmnl edecek kabiliyettedir. Bunla
Carp medeniyetini korumak ve muvak- rı mübayaa etmekteyiz.. 

Şimali Amerika programı bir ord" 
için lazım olan bütün mühim teçhizatı 
yani cephaneleriyle her modelden tol>" 
lan, tankları, arabaları, mitralyözleri. 
tüfenk ve cephaneleri ihtiva etmektedir. 
Jngiliz hükiimeti Amerikaya yapılan bü
tün Fransız siparişlerini hesabına geçirt
miştir. Bu da bizim için mühim bir yar• 
dım olacaktır. Amerikadaki mübayaa 
komisyonumuza merbut ekııperlerin 
adedini çoğaltmak suretiyle teşkilatı .. 
mızı mühim bir surette kuvvetlendir
mek için müstacel tedbirler alıyoruz.. 

iaşe nazırı sözlerini şöyle bitirmiş
tir: 

imalattaki sürat Amerikan sanayiici
lerine büyük bir şöhret ve umumi bir 
hayranlık kazandırmıştır. Mühimmat 
nezareti şima1i Amerika kıtasına biiyük 
bir imaliit temin etmek için hiç bir şeyi 
ihmal etmiyecektir. Bidayetteki rnii kü
liıt ne olursa olsun şimdi nezaret zama .. 
nın acı derslerinden müstefit olacaktır. 

Ruzvelt tekrar seçilmeyi kabul etti 
~-----------~---""""""'*-·----~------~---

- BAŞTAltAFI 1 inci SAYFADA -
zaman bunu red hakkına malik dewlim. 

Harp vaziyetini t.:!tkik eden rcisicüm
hur şöyle demiştir : 

- Dünyamıza tahakküm eden mü
sclliıh miitcarrizliktir.. Miiscllah mü
tearriz.in mnvaHnkıyeti Birleşik Amc
rilta vntanda ı olan bizlerin şimdiki hü
kümet \'e içtimai lıaynt tarzımıza kan,jı 
~elmektcdir. Hu fidı bir harp olmayıp 
sfüıh kuv\'etiylc ortaya gelen \'e her 
yerdeki insanları tehdit eden bir ihti
lnldir. Bu ihtilalin niyeti insani harp 
•apınak dcf:il, dıt. tatörlcrin menafiine 
uygtın bir :ekilde halkı esir etmektir .. 
Hususi hayata cckilmeği arzu ettiğini 
söyledikten sonra B. Ruzvelt şunlal'ı 
ilave etmiştir ; 

- I•'akat bııgiin hiitiiıı hususi planlar 
umumi tehlike knrsısında ehemmiyet
siz kalmaktadır. Cümhuriyetc hizmet 
edebilecek biitün şahıslar görebilecek
leri vazife için kendilerini ileri koy
maktan başk.4 care göremiyorlar... Bu 
sebeple bana verdiğiniz vazifeyi redde 
vicdanını nıii nade cdeme7~ l\tillet tara
fından böyle bir vazifeye davet olunur
sam Allahın yardımı ve bütün knbiliy~t 
"\'e km·vctimle hizmete dcnım edece
ğim •• 

B. Ruzvclt Amerikan devlet adamla
rı tarafından Nazi sistemine karşı ya
pılmış en şiddetli hücumda bulunarak 
demiştir ki : 

• Rcisicümhurlufrum esnasında dün
yada serbest kalnn yeni kuvvetlerin do
i,surdukları tehlikeyi vatandaşlarıma 
göstermcği bir vazife telakki ettim. Av
rupanın bir çok memleketleri demokra
si sistemini terke icbnr edilmişlerdir. 
Baz.ı ıneınlckctlerde yeni ve verimli te
Hikki olunan hiikün1et sistemlerini ka-
1.ıulc mecbur edilmişlerdir. 

Bu sistemler yeni değildir. Bu hare
ket eski tarihe doğru bir gerileme ha
reketidir. Avrupanın kadiri mutlak ha
kimleri emniyet sistemine müstenit ye
ni bir Avrupa te is ed~eklerini iddia 
ediyorlnr. Fakat Mısır firavunlarının za
ferleri için piramitler inşa eden esirler 
de bu gibi bir emniyeti görmüşlerdir ... 
Roma imparatorlarının diktatörli.ik dev
rinde Bıit.'ınyadan irana kadar uzanan 
memleketlerdeki halk ta ayni tecrübe
yi yapmıştır. Bin sene evvel Avrupaya 
tahakküm eden derebeylik esirle.ri ay
ni şeyi görmüşlerdir. Napolyonun tahta 
çıkardığı krallara ve hükümetlere sa
hip olan milletler C{ nyni tecrübeyi ge
çirmişlerdir. 

Almanlar lrlandaya ih
raç hareketi yapamazlar 

Serbest İrlanda buna zinhar 
müsaade edemez ! 
---~---x4x--~~----

Dublin, 19 (A.A) - Havas Ajansı olsa bu kabil bir projeyj teshil etmek 
bildiriyor: veya pek meyyal bulunmamaktadır. 

Bazı emperyalist İngiliz gazeteleri- Diğer taraftan muhtelif lngiliz ve lr-
nin lrlandanın tahaffuzu tedbiri olmRk Iandalı siyasi şahsiyetler adayı mümkün 
üzere i;ıı;al edilmesini tavsiye etmeleri olan bir Alman askeri ihracına karşı 
siyasi mahfillerir{ nazarı dikkatini cel- müştereken müdafaa !!imek için serbest 
betmiştir. Bu tedbir lngiltereye karşı Irlanda devletiyle şimali lrlruıda arasın
yapacağı bir lınrckctte Almanyanın lr- dn bir birleşme tavsiye etmektedir. 
landa sahillerinden istifade etmesini 
düşündüğü takdirde garp cephesinin Bu tavsiyeler karşılık görmemekte-
muhafnzasına matuf bulunmaktadır. dir. Şimaldeki altı kontluğun disiplinini 
Her şeyden evvel bitaraflığını ve İstik- kabul ettiği takdirde serbest İrlanda 
lalini muhafaza etmeyi düşünen serbest devleti lrlnndad Kİ kısmının birlt>.şmesi· 
lrlanda devleti dolaşan şayialardan an- ne üphesiz lehtar bulunmaktadır. Her 
lnşıldığı ve~hile mezkur işgal ameliyesi halde kendisini büyük Britanyanın ya
Jnciliz askerleri de Polonyalı veya Çek nında harbe sokabilecek her şeyden im
askerleri tarafından dahi yapılacak tina etmektedir. 

Fransa lngiltere ile dip
loma tik münasebatı kesti 

Yeni k.ıftanları "e di.isturları ne olw·
sa olsun zulüm tarihin en eski hükümet 
tarzıdır. Bize ınalCım olan medeniyetin 
dcvamiy]e sevdiğimiz her şeyin imha
sı arasında yani ndalet ile kuvvet ara
sında bir tercih '.'I apmalıyız. Fikrimizi 
açık söyliyerek fiili harekete geçmek, 
\•ahut mütcarrizleri teskin edici niyet
ler dinlemek yolu vardır. Bunlardan bı
risini seçip kararımızı vermeliyiz..D 

Sikago içtimaında lıaz.ır bulunan mu• 
rahhaslar bu nutku dinledikten sonra 
dakikalarca alkışlıyarak büyük tezahU
ratta bulunmuşlardır. 

Londra, 19 (Ö.R) - B. Ru:ı.velt nut
kunda şu :;özleri de söylemiştir : Avru
panın bize cok az.iz olan eski hürriyet 
memleketini imha eden zulme karşı ge
rek benim, gerek B Kordel Hulün izhar 
ettiğimiz takbihi hiç bir şekilde tahfif 
etmek ist<'miyorum. Hürriyetleri için 
mücadele eden milletlere yaptığımız 
maddi ynrdıınn müteessif değilim ve 
hürriyetleri tehdide maruz bulunan 
memleketlere devamlı olarak yaptığıımz 
yarduna da esef etmiyorum. Ben Ame
rika reisicümhurluk ıncvkiindc bulun· 
dukc;a harici siyasetimizin bir Ameri
kan harici siya ·eti olması için elimden 
gelen her şeyi yapacağım .. 

Kıbrıs adasının 
harp gayreti --·-Londra 19 (Ö.R) - Kıbrıs adasının 

harp gayretine dair Londrada şu haber 
neşredilmiştir. Deniz aşırı yerlerde hiz
met için on binden fazla müracaat var
dır. Adanın müdafaası için gönüllü as
ker kuvveti teşkili her tarafta tehalükle 
karşılanmıştır. Altı bin İngiliz lirası İn
giliz miiclafna kuvveti için verilmiş ve 
Kıbrıs namına bir avcı tayyaresi satın 
alınması için de 2500 İngiliz lirası top
lanmıstır. Bu izahatı veren İngiliz mtis
temleke nazırı Lord Loit Kıbrısın adam 
ve para vermek hususundn yaptığı y:ır-o 
dınıdnn sitayişle bahsetmiştir. --·--Al.iman resmi tebliği 

Nevyork 19 (Ö.R) - Alınan resmi 
tebli~i ; Alman tnhtelbahirlerinden bi
risinin 31300 tonluk vapur batırdığını, 
bir diğerinin hima~ eli bir kafileden bir 
ınüsell:ılı gemiye t. arruz ettiğini bildi
riyor. 16 temmuzda bir düşman tahtel
bahiri batırılmıştır. İngiliz tayyareleri· 
nin şimali garbi ve ~arbi Almanyaya ta
arruzları pek az hosarntı mucip olmuş
tur. Üç iııgiliz tayyaresi düşürülmü~ 
tür. Düşmanın dünkü zayiatı 12 tayya
re ve iki baraj br.lonud'ur. İki Alman 
tayynn•si kaybolıncştur. 

---~·----

Mühim bir 
bombalanmıştır. İngiliz tayyarelerinin 
hepsi üslerine salimen avdet etmişler
dir •. Yalnız. devre çıkan avcı tayyarclc
rinden birisi dönmemiştir. Bunu nra
mağa çıkan İngiliz tayyareleri bir Al
man bombardıman tayyaresine tesadüf 
ederek derhal düşürmüşlerdir.. Alman 
b:ışlıca radyo m"rkez.i dün öğleden ge
ce yarısına kadar neşriyatta bulunma
mıştır. Bu sükut İngiliz tayyarelerinin 
faz.la hava faaliyetinin mevcudiyetine 

Londra, 19 (Ö.R) - Dün Brıtanya 
sahilleri açıklarında balıkçı gemilerine 
taarruz etmek istiycn iki Alman tayya
resi düstirülmüstür. $arki İskoçya sa
hillerinin bazı noktalarına dün ~ece Al
man bombardıman tayyareleri taarruz
da bulunmuşlardır. Bu sabah ta cenubu 
şarki İngiltere üzerinde uçmuşlardır. 
Harbin başından beri İngiltere üzerine 
yapılan taarruzlarda Almanlar 200 tay
yare kaybctmişlerdır. Bunların 157 si 
bombardıman ve 43 ti avcı tayyaresidir. 
Ayni müddet zarfında bu taarruzlara 
karşı müdafaada bulunan İngiliz hava 
kuvvetlerinin zayi&lı 23 avcı tayyare
sinden ibarettir. Yani Britanya avcı tay
varelcrinden her hiri 8 düşman tayya
resi düşünnUştür. 

Fakat Alman beyaz kitabının tema
sından ihtimamln kaçındığı bir şey var 
ki o da bu vesikanın muayyen işareti 
alındıktan sonra açılmak Uzere mühür
lil olarak gönderildiği ve bu işaretin ise 
ancak Hollandanın istilası üzerine gön
derilmiş olduğunu bildinnemesidir. muvaffakıyet 

- HAŞTAR.'\rI 1 iNCI SAlliFEDE -Gener::ifkgol'ün Fransız hariciye nazırı bazı şart-
be yanalı lar seı·deden bir nutuk söyledi y!~~0;e~ ~~l~~~~~l~~~~:'~ir:~~= 

---------------~--~~-----

ofy a Bükreşe 
notası 

bir protesto 
verdi 

dediliyordu. 1930 senesinde denize indi-
- BASTAR.ı\FI l inci SAHİFEDE - X.1JX rilmiş ve o zaman yapılan tecrUbelerde 
pur)ar Fransaya iade edilecektir. Vişi 19 (ö.R) - Fransız hariciye na- rethane erkfın v r.ıemurlnn Londradmı 40 mil süratle gitmeğe muvaffak olmuş-

Londra 19 (A.A) Fransız zırı İngiltere tarafından, iki memleket aynlmıştır. tur. 400 kişilik mürettebatı ve 8 adet 
bahriyelilerinin büyük bir içtimaın- münasebatının yeniden truız.irni hakkın- Londra, 19 (Ö.R) - İspanyada çıkan altı pusluk topu vardı. Gayet kuvvetli 

d .. l l D G il d da yapılan teklife cevaben söylediği bir Ya gazetesi Vişiden aldığı bir haberde teçhizata malik olup iki tayyare tac:ıdıgwı 
a soz a an genera e au e e- nutukta Oran suikastinden sonra Fran- Fransız milletinin hislerini tarif etmek- ; --------x ... x------- • f k' gihi mayn dökme tertibatını da haizdi. 

1 j J
.FEDE t kif tın• 1 a· B d b k B 1 mı~ ır ı: sanın İngiltere ile diplomatik miinase- tedir. Bu hisler Fransanın inhizamm- Sidnçy kruvazörü ise 8 adet altı pus-:-. 

1 NC SAH - ev c ış er ır. un an aş a u gar Yakında Fransaya dönme~ veya betleri knt'a karar verdiğini bildirmiş- dan sonra kendi lrnndılerini hülqlınct ıla 
mekı unu v~ neticenın bildirile- köylüleri harp tekalifine tfıbi tutulmuş burada kalarak Fransa ı·ç·ın harp et- tir. Fransız nazırı bu münasebetlerin diye ortaya cıkaran Peten ve hempala- luk topa mücehhez L~e de sürati İtalyan 
C,,..,. h ı · t D b · ve bu yu'"zden mahsullerın· ı· d" kald ra kruvnzl>ründen 1Jyadesivle azdı. Bu kru--.,ını ., C' onı..ş ır. o rıc·a mese- " ı - k ki d yeniden tanz.·ın1•1 'ıçı"n şu şartları 1·1,.rı· nnı hic. te tatmin edecek mahiyette de- o7 

- B\ .. 
1 · · 1 k l d me §I arın an birini intihap vazı·- '" Ü vazo··r 1934 s"nesın· d lngı"lterede ı"nş~ esının s ı· ınüm ün olursa, bü- mamış ar ır. d sürmüştür: ğildir. ç hafta evvel Peten hükümeti- " e .. 
tün dünya hı 1 u n ımnnyanın Bulgaris- Keza Bulgar sefıri Rumen matbuatl- yetin e kalacaksınız. Mücadeleye 1 _ tskenderiye ile diğer İngiliz li- ni makarrını Klcrınon Feı•andan Vişir~ edilmiş ve bilahara Avusturalya devleti 
tana karşı dostann bir jesti olarak kar- run Bulgaristan nleyhindeki şiddetli devam etmek istiyoruz. Sevgili 

1 
d .. d d"I F nnkletme~e scvkc<lcn sebeplerden hırı biz.metine ge<;Jri1miştir. 
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