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iZMİR B İıntıyaz sahibi : $EVKET Biı..GİN 
8$1I!uharrir ve umum! neşriyat müdüril 

HAKKI OCAKOOLU 

ABONE $ERAİ'Iİ 

~~~t:1 MÜDDET! Türkiye için Hariç için 
Altı avİ·tl;;·· 1400 2900 

Cünü a.e.=m···-.. 750 1650 1 ~ ' ~ nüshalar (25) kuruştur .. 

- TELEFCN:2697 

• Fuarında bulacağınız şeyler. 
Fuar yUl'dda sulh, cihanda sulh düsturunun 

!:ım bir tezahürüdür. Onda insani bir kaynaş
""'• mili\ bir birlik, tam bir satış, mükemmel bir 
lıayat bulacaksınız.. Acele ediniz .. 

- 20 A~tos • 20 Eyliil 1940 -

·-------' fin ıT'iindPtecatınd~ı 
gazetemiz mesuliyet kabul etmez Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin bekçisi, sabahlan çıkar siyast gazetedir YENi ASIR matbaasında basılmıştır 

ngilizler '' Hitl ri imha 
kadar harbedeceğiz '' 

edinceye 
diyorlar 

~~~~~~~~~~ ........... ..-~~~~~~~~~ 
lngilterede zafer azmi arttı lngllterede hazırlık: 

"Bitler mah;olmadan sulh 120 Alman tay-Yaresi lngiltereye 
asla .. k.. d ""·ıd· yaklaşmağa teşebbüs etti, yalnız bir 

H;tlerin nutku 
mum un egı ır,, günde12Alman tayyaresi düşürüldü -· 

maktan 
devam ve 

Hitler 
lngilterede harbe 

bafka bir :}eye y~ramadı. -
zafer azmini arttır

Ciano konustu:ar 

little,.;11 •-~ nutkunda ik" . 

Roma, 20 (Ö.R) - Berlindc brılunan 
Kont Ciano, Führer tarafından yanında 
hariciye nazırı Fon Ribbentrop ile İtal
yanın Berlin sefiri B. Dino Aliiyeri ve 
Almanvanın Roma sefiri Fon Makenzen 
oldu~u halde kabul edilmiştir.. Mülakat 
bir saat 15 dakika devam etmiştir. 

Na,vonal Sosyalist partisinin başm
\la Führerin mümessili olan B. Rudolf 
fie,, B. Dino Alfiyerinin refakatinde 
Lulunan Kont Cianoyu kabul etmiştir. 

Berlin, 20 (A.A) - B. Von Ribben
trop Kont Ciano $Crefinc husu~! bir 
kabul resmi tertip eylemiştir. 
Hi1LERİN NUTKU VE İNGİLTERE 

T.ondra. 20 (A.A) - Roytc>rin diplo· 
nıntik muharriri bildiriyor : İyi haber 
al ,, mahfill~rdeki kanaate göre Bitle
rin söylediği nutuk başvekile geniş su
ı·et te yapılan hakaretler ve Dul Cooper 
ıle Edene ikinci dErecede savrulan tah· 
kıı ler hariç olarak o derece az şev ge
tirmekte Ye her cihetçe o derece kısır 
bil- mahiyet ar~etmekledir ki bu nutuk 
si ıdi lik her hangi bir resmi aksulfunele 
hic de layık bulunmamaktadır. 

ParJamento toolantısında başvekil her 

Fransızlar 

• 
halde bazı mülahazalar sercleyliyecek
tir. O zamana kadar bu nutku okuyan
lar nutku kıymeti hakkında kendi ne
ticelerini bizzat pek güzel istihraç edç
bileceklerdir. 
BİTLER MUSİBETİ ÜIHA 
EDİLECEKTİR 
Nevyork, 20 (Ö.R) - Londradan bil

dirildiğine göre B. Hitlerin Rayiştag 

nutku hakkında simdiye kadar resmi 
hic bir aksül5rncl yoktur. Bununla be
raber nutkun ce\'abı müstelzem olup 
olmadığını tayin i~in nazırlat bunun 
metnini tetkik etmektedirler. B. Çürçi
lin önün1üzdeki sah günü Avam Kama
rasında bu nutka t.:cvap vereceği i.imit 
edilmektedir. Bu cevabın ne mahiyette 
olacağı gazetelC'.'rin nesriyatiyle şimdi
den anl:r;ılmaktacır. İngiltere hariciye 
neıarcti~ıde sıkı nı.bıta~ı olan Deyli Tel
graf gaz~tesinirı siyasi ınuharriri ~unla
rı yazıyor : ••ffjtlcrin nutku bizim Hit
leri imha eder~k Avrupayı bu musibet
ten kurtarmak azminıizi ancak tal;,viye 
etmktir. Bu musibetin inıha edileceğin
den ise hiç şiiphemiz yoktur .. 11 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİJ<'EDE -

söyliyor: 
~•kire 14 k .. . ıncı derecede 

ıı1• gorduğü Dııff Cooper 
- re ıkaaiyle beraber 

Bitlerin Nutku 
a· ---·-d:Ö~"'" taarruzu 

lngiltereyi yenmek ko
lay bir şey değildir 

ııuı1 dir. Sinir harbinde 
Sil - anılan mutat 

ahlardan biridir ..• 
Büyük Almanya 

muvafakatile ve 
ancak diğer kıt'a/arın da 
sulh icinde kurulabilir ·HAKKIO<.:AKOGLU 

Üir ay . 
r' d ~ l anütrcav b. 1

, C\'aın ede .. ·~ ı~ zamandan be
llı!lerin beki n \ukunetı nihayet Adolf 

Paris, 20 (ö.R) - Fransız gazete· 
lerinin yalnız bazıları Hitlerin nutkunu 
tefsir ediyor ve bilhassa lngiltereye ait 
hitabını tebarüz ettir:yorlar. Avenir ga
zetesi diyor ki: İngiltere Führerin nutku 

Tabir ca· enen nutku '.\·ırtnustır. 
nu ızse Alınan, lh •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bir ~~rhn"i oldu. uıi.: ~~~~"rı:'u':~ :.·Alman - Sov yet dost ... : 
ttıeın? aarruıu dcnill·bUir mi bil· • 

~ 11.
1 
epiıni, 1ıı1ırıa E l uğu iddiası ve Al- : 

··o arı bir ka~ .. -' oruz ki Ronıa rad- • 
nun !okrar B ı:u.ndcn beri Kont Ciano- : manyadaki bolluk! 
~.•~lot rei" ıl~r1:::ı~z gkıdec1eğini, Alman : J.ondra 20 (Ö.R) - Hitlerin nut-

gını, araların a ere erde buluna· 
la<tırarak 

1 
.
1
da sulh sarllannı karar- ku,ıda Alman - Sovyet münasebatı 

rını \e hu t~~;i:re~ e teklif ynpacakla- Almanyanın namahdut yiyecek ve 
Yıldırun ha b' 

1 
~r kabul olunmazsa bir ham maddelere malik olduğu hak

line bac.;Ja;ı ~ 1! e ln~iliı adalannın isga- kında verilen malfımat Amerikada 
Bir ta . 

1
• <aı:ını hıldiri~·ordu. şüphe ile karşılanmıştır. 

t ı._ . ra lan t·ı•d"k d"" Lo d d k" F hf"ll · d . e"Zlp ol " 1 • ıı:er taraftan da n ra a ı ransıı ma ı erın e lr unan n•·m 1 · ih dil F k . ')aatı kı..,, "' a tna 1fıllerinin bu sas e en ransız no taı nazarı 
~ ıırn let•' • ··t ı tk Ma Kam! b" k ,or. Kont C . -• u ey emis bulunu- nu un yn ın ır tc errürü 
Berline ıtit ':'"0 cuma güniı öğle üzeri oldugu merkezindedir. Nutkun son 
lere ıtirism~"· f uzun boylu müzakere- kısmı sinir harbmda yeni bir adım 
hattii 11.'tı ırs,.tını elde etmeden tel5kki edilmektedir. 

• 
karşısında unsurları tamamen kendisine 
ait bulunan bir karar almak mevkiinde~ 
dir. Sulh zamanı gelmiş midir; Meçhul
ler dolu olan bu istihfama Fransa cevap 
veremez. F ransanın asıl fedakirlıkları 
ona şurasını hatırlatmak hakkını verjr 
ki Fransa yarınki Avrupanın esas par
çalarından biri kalmaktadır. 

Figaro gazetesi şöyle yazmaktadır: 
Büyük Almanya ancak sulh içinde ve 
diğer kıtalarında muvaffakıyetle kuru
labilir. Bu muvaffakıyeti elde etmek 
için Almanya mağlı.ipların kendi mağ
lUbiyetini ilin ettirmek meharetini bul· 
muştur. 

Şimdi karJısında yalnız lngiltere 
kalıyor ki arazisi dünyada nihayetsiz an
l8fmazlıklar doğurmadan dokunulamı· 
yacak mükemmel bir ıeheke te~kil et· 
mektedir. Londranın muvaffakıyeti ol
mıyan müstemleke coğrafyasında isli.
bat olamaz. 

Bu muvaffakıyeti istihsal için yalnız 
iki yol vardır: Ya tam zafer. veya vazi
yetin derhal kabul ettirilmesi. 

lngilterede 1907 sınıf:ı da askere alınıyo:r 
Londra 20 (A.A) - Harbiye nezare

tinden bildirildiğine göre Kral aşağıda
ki tayinleri tasdik eimiştir: General Slr 
Edmund İronide Feld Mareşal, General 
Gort talim kuvvetleri umum müfettişi 
olacak, Liva generali olan Booke de ge
neral salahiyelile general tronidenin ye
rine me!repol kuvvetleri başkumandanı 
olacaktır. 
YENi BiR SINIF ASKERE ALIN1YOR 

Nevyork 20 (ö.R) - Londradan bil
dirildiğine göre 1907 sınıfının kaydı 
başlamıştır. 

INGlLTEREYE HAVA 
TAARRUZLARI 

Alınanları .ı te~ebbiis edebilecekleri. ilı raç haTeketini. ezn1E'ğe 8nıade ı~e.!cıttteft 
Jngiliz tankları 

Londra 20 (A.A) - Hava nezarctinin 
bir tebliğine nazaran 1ngilterenin cenu
bu şarki sahilleri açıklarında dün yapı
lan iki bava muharebesinde 120 Alman 
avcı \'e bombardıman tayyaresi iştirak 
eimiştir, Öğleyin cereyan eden birinci 
büyük hücumda ~O ye yakın Alman 
tayyare >İ bir deniz nakliye kolunu bom· 
barclıman etmiye te5ebbüs etmişlerdir. 
50 den fazla tayyare de öjtleden sonra 
bir cenup limanını boınbardnnan etmek 
teşebbüsünde bulunmuştur. 

- SONU 2 tNCf SAHiFEDE -

lngiliz tay yare/eri ita/yanlara nefes aldırmıyor 
~----~~--~-- ........ * ........ ~~~~~~~~~-

Afrika da yeniden bir çok 
yerler tahrip olundu 

-· ltalvanlar 
Deniz 

kruvazörlerinin batırıldığını itiraf ediyorlar bir 
rr.uharebesinde 

Londra, 20 (Ö.R) - Yakın $arkta 
düşman mühim h~va zayiatına düçar 
edilmistir, Masra Ma!ruhu bombardı
man eden bir İtalyan tayyaresi yere dü
şerek parçalanmış, beş kişiden ibaret 
mürettebatından d<;rdü parçalanmış, bi· 
ri esir edilmiştir. 

İng-iliz tayyareleri Trablusta Birclbu· 
bi mevkiini bombardıman ederek be.; 
hiiyük :\'an~111 çıkarmı$1ardır .. l\lısıra en 
yalan İtalyan den;z üssii olan Tobnık 
linıanında İtalyan ticaret geınileri yeni· 
den bombardıman cdilmis 'e isabetler 
kaydolunnıu,stur. 

Cenubi Afrika tayyareleri Habe~ 
Kenya huıludunda Negelli tayyare mey· 
danını bombardım:ın ederek yerde bu· 
lunan bir dü man tayyaresini yakmıs, 
diğer birisini uğır hasara uğratmıştll' .. 
Diiter iki tayyare l<ullanılamıyacak hal
de bırakılmıştu. 

Bundan başka bir benzin deposu ve 
- SONU 2 iNCİ SAHIFt:UI:\ -

/ngilizler hiç zayiat vermedi 

ı •• 
I 

Miitemadiyen zayiat veren ltalyan donanmasından bir parça topfantısı~d eri~ hulu~madan. Rayştağ •••••••• ••• • •••• •••~ ••• • • ••• •• ••• •••••• •••• 
ta Şahit ol a ltalya lehindeki tezabüra- ---------------------------------.....,,,...,,....,.,,.....,. ___ .,....,,..,,..,,..,,..,,..,,..,,..,,...,,,,,. _ _,,._,,.,,..,.,,......,..,,,,..,,... ________________ =...,=="' 
lcınistir. N m~~ 'e Bitlerin nutkunu din
tnak ı11iim•~1

11nd11 •. ~' esaslı iıç kısma ayır-
1 ~ ur · · 

- 11.i!lrr en 'r h 
l-'?Pılan teea;·üzl e. a ~rbin sebeplcrıni, 
hın inkisar t erın hıkmetini ve har
olaıı noktai anını Almanyanın maliun 
dııJıa hikaye ":z~rlarına ııöre bir kerre 
rutbeler v"e la~/~" • zafer iinıillerine 

~ _ Alnı ı_r er dağılını.ştır. 
b~ıa Çörçil ~mdıkt?türii bu nutkunda 
~uk Britan:va d akı uzere bir kısım Bii· 
•karetlerd~ h t et adamlarıııa ağır 
3 - N'J u ıınmııştur 

Uç küçük Baltık devleti 
Sovyet Rusya ile 

birleşn.ek arzusunda .•. 
ma ı ıaveı llitler t '. . S 

n:va arasınd. 1 : ngıltere ile Al- OVyef/er /ttihadı da bunu kabule amade 
sebep R'iir«"tned~ . ı~rhın devamına bir 
Britanya de ·I ıı:ını bildirerek Büyük x.y.x:-------
la hadise! ~ et •d~mlannı akıl ve izan . 
aks; tak/" mi_italaaya davet e 1 . • Londra, 20 (Ö.R) - $imali şarki Av· talep yolunda kararlar ittihaz olundn-
tıun Çok ırdc lngiltere imparat Y ~"!ış, rupadan alınan haberler Litvanya, Es· iiunu yazıyor. Rigada iki yüz bin nüma· 
tehdidi . kısa bir zamanda y k:°J u~- tonya ve Letonya Baltık devletlerinde yişçi Stalin ve diğer Sovyet liderlerinin 

Biz kı sa.'urmu,tur, 1 acagı Sovyet ittihadiyle birleşmek arzusunun resimlerini havi olan ve birleşme talep 
lizerinc e~dı ~csalııınıza bu üç h t gittikçe kuwetlendiğini ııöstermektedir. eden yaftalarla hükümet binasına ka-
!>Özleri asnıl edebildiğimiz ~:~~I ? ~oskovndan Royter ajansına bildirildi- dar yüriimiişlerdir. 
teklifin:7Mnd.~ müsbct biç b' ı er;u ı:ıne göre, göriindüiı:ü ı:ibi bu üç Baltık 

Nutukt e adıı! eylemiş dejiiliz ır su h ~~'·leti So\ yeller ittihadiyle birleşmek 
•cvaı.. b•. nıuıafler bir kum. d ı<ın ıniiracaat ederlerse bunun kabulü 

ue urıi k an anın .. h . d" t k , . •ı' (la b nn1e 1!\lİ~cn. \C r k t b sup esız ır. l\ os ova gazetelerı Talin-
" eı:~r<":nı.' ~" (dası güze ft: 8 k-1 d~ ve l{a\unasta ~:apılan içtimalarda 

O_ L 2 iııı-i 'AIJIFEU;pma "ı ~ıhanva \ 'e F.stoııya hükümellerinin 
- So''l"el ittihadına müracaat etmelerini 

Riga. 20 (A.A) - Tallinden bildiri!· 
diğine göre, neşredilen bir kararname 
ile borsa esham ve tahvilatı devletin 
kontrolü altına girmekte ve bütün tah
vilat sahipleri mal beyanında bulunma· 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

japonyanın 
)-eni siyaseti 
anlaşılıyor 

Alman ue İtalya ile 
münasebetleri 
lıu1111etleştirmelı ••• 
Tokio, 20 (AA) - D. N. B. Ajan

sı bildiriyor: 
Yeni harbiye ve hariciye nazırlariyle 

görüıtükten ıonra Prens Konoye dahili 
ve harici siyaset üzerinde bir anl~mıya 
vanldığını beyan etmiştir. Bu mülakat
ta umumiyet itibariyle Çin harbinin hal
li, Almanya ve ltalya ile münasebetle
rin kuvvetlendirilmesi, aynı zamanda 
lngiltereye karıı takip edilecek ıİyaset 
miinak8fa edilmittir. 

Başvekil harbin idaresiyle siyaset 
arasındaki ahenge müteallik tek1ifler 
yapmıştır. Bu mesele hakkında da bir 
an1aşmıya varılmıştır. Bundan başka 
ordu ile aiyaset arasındaki münasebetler 
meselesi de tekrar münakaşa edilmiıtir. 

Italyadan çıkan sesler 

Adalete müstenit yeni 
kuracaklarmış • 

nızam 
Roma 20 (ö.R) - İtalyan gazeteleri 

Führerin nutkunda İtalyan yardımını 
takdir eden kıı;ımlan tebarüz ettirmekte 
ve şunları yazmaktadır: 

Alman)'a ve ltalyanın içtimp için her 
şeyi yaptıkları «? ~ bu harbın sebebi, 
Versay nıuahedesindeki hak,.zlıklarclır. 
20 sene evvel Duçe sulhu edo 1et rerçe
vesi içind• kurtarm::~< için bu muahede
nin ymid•n tetkikini talep etmiş ve o 
zamandanberi talebinden bir an bile fa
riğ olmamıştır. Fakat garp plotokrasi
leri büyük gUl'Ul'lariyle bunun tahakku
kuna mani olmuşlar \·e kuvveUe iki to
taliter milletin idealojisini imha etmek 
maksadını takip etmişlerdir. Bunun feci 

- SONU ' ONCO SAHiFEDE -

........................................... 
Amerikadaki F·ran-
sız menabiinden is

tifadelerine mey
dan verilmiyecek 
Vaşington, 20 (AA) - Royter 

Ajansı bildirjyor: 
Elde resmi biç bir iı'ar bulunma· 

masına rağmen iyi haber alan menba- : 
!ardan öğrenildiğine göre B. Margent- : 
bau vesair Frederick Phi_llips ıimdiki : 

- SONU 2 İNCİ SAHiFEDE - : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



SAHIF' I& 2 

Pendikte yapılacak yeni 
-- tersane·. projeleri 

~~~~~~~~-x-•~~~~~~~~~ 

Sahil biraz 
hazırlıklar 

derinleştirilecek , iptidai 
simdiden tamamlanacak ,. 

~~~~~-x.x---~~~~~-

litanbul, 20 (Telefonla) Şehri- manm her hanıi bir yerinde .} ap1ldığ1 
mizde tetkiklerde bulunan münakalat takdirde zaruri görülen istihlak masraf· 
velu1i Ali Çetinkaya yeni kurulacak ter- larmdan az olacağı anla Jnuştır. Diğer 
11ane işlerVle de metKUl o aca1'tır. T tt- taraftan tel'Mnenm tehir içerisinde ol-
ane yakın p.rkın en büyük inpat tez.- mayıp şehir banliyoaunda olması da 
gahı olacak 8 - ! O milyon aruında bir muhtelif sebeplerden muvafık görül
para sarfiyle vücut bulacaktrr. Tetkikat mektedir. Her ne kadar tersanenin der· 
neticesinde tersane için en münasip gö- hal in!}asına ~e-c;ilme!Iİ için harp vaziye
rülen yer evvelce de bildirildiği gibi tinin tevlit ettiği imkansızlıklar mevzuu 
Pendi.kte Pavli adasının l.:ar§!Smdalci sa- bahis ise de ille fırsatta filen inşaata baş
hildir. Bu sahilin kafi derinlikte olmadı- lamak Ü:ı:ere bütün iptidai hazırlıklar 
ğı yapılan sondajlar neticesinde anla- şimdiden tamam1anacaktır. Vekil bu 
oılmış ise de derinleştirilmesi .için sarfe- husu.sta hazırlanan projeleri tetkike baş. 
dilecek paranın, tersane haliçte veya li- lamıştır. 

Hasat ve harman işleri
yolunda gidiyor • 

mız 
~~~--~~-~~.x~~~~~~~~--

Burdw, 20 (A.A) - Dün cümhu- Deniı:li, 20 (A.A) - Hasat 'ile har-
riyet alanında toplanan binlerce dinleyi- man işlerini yakından takip etmek üze
ci önünde vali Sadri Akagünün siyaseti re vali bugün yanlannda vilayet ziraat 
ve cümhuriyet hükümetinin dünya ah- müdürü bulunduğu halde Sarayköy ve 
:vali içindeki dürüst ve sağlam siyaseti Buldan kazalarına gitmiştir. Valimizin 
hakkında coıkun aUu.ıarla karşılanan bu havalidt>ki tetkikleri bir he; gün de
bir hitabede bulunmuş. hükümetim.izin vam edecektir. 
millete kar~ı gösterdiği fedakarlıklar ESKtŞEHtROE 
içinde vilnyetimize gönderilen orak ma- Eskişehir, 20 (A.A) - Ziraat müs· 
kinelerini ve faydalarım anlatarak hal- le.şan ve kombinalar müdürü buraya 
kın huzur ve sükUn içinde İş ve güçlerin- gelmişler ve yeni harm&n makinelerini 
de olmalannı, Türk ordusunun yurdu tetkik etmek üzere vali ile birlikte vila
-her yönde korumağa muktedir bulun· yet ziraat mıntak.a91na çıkmışlardır. 
duğuna eöylemiştir. Yeni makineler çihler ve Sivrihiaarda 

Bu toplantı halkın Milli Şef lamet faaliyete geçirilmittir. öylülerimiz bu 
l.aöaiiye kufı derin bağlılık hislerinin makinelerden ald ık.lan neticed en çok 
tezahürüne bir defa daha ,·esile ver.miş- memnundur. Vilayetimize verilmiş olan 
.tjr . ~inelerin sayısı ellidir. 

lngiliz tayyareleri Italyanlara 
nefes aldırmıyor 

~~x---

- BASTARAf'l l i Nci SAetFEDE - kaydedilıı~Lir. Limana a\'dctleı·indc fı
d~er binalar yılkıhruştır. lo mürcttcbab nrkadaşlannı alkışlarln 

Eritrede Agorda tayyare meydanında sclfunlamışlardır. I .imandoki diğer ~ 
yerde bulunan d~man tayyareleri ye miler: de bu sevinç tezahüratına iştirak 
'lıangarlar tahrip cdilmi.şt.ir. Yine Erit- etmişlerdir. İngiliz gemileri hic bir uı
rede Malcaaka tayyare. meydanını da yiata uğramamıştır. 
bombardıman edileıek iniş yerleri ve bi- Roma, 20 (Ö.R ) - İtalyan resmi teb
nalar tahrip edihnbtir. Bütün İngiliz liği : Dfin sabah Girit adası ci\'arlannda 
tayyaft}eriıiin salimen döndü~i.i Kahi- bes bin tonluk Ciovani ve ayni tipte 
redeo bildirilm.i$tir. Bartolomro Kolleoni kru\'azörleıiıniz 7 

MALTA CZElll"JDE BOMBASIZ bin toriluk Sidney tipinde iki düşman 
UÇUŞLAR Kru\•azörUndcn ve dört torpidosundan 
Londra, 20 (Ö.R) - ltalyıın tayyare- milrekkep bir kuwetlc karşılaşmış v~ 

leri dUn iki Ç'UP halinde Malta üzerin- arolannda deniz ,ınuharebcsi olmuştur. 
de tıtTn~lnrdır. Top ~leri duyulmuş Dil$m.a,wn ili>tünlü~üııe rağmen kruva
isc de tayyareler hiç bir bomba ntma- zörlerimiz muharebeye girişerek hasmı
mıslard.tr. nı ağır zayiata uğratmışlardır. HayaU 

İngilterenin Akdeniz filosu kumanda- bit· kısmına isabet t!den mennilerle ha
nı Malta halkına bir mesaj göndererek reketsiz bir hale gelen Bartolcmco Kol
adalılann müdafaa azinı \'e cesaretini leoni kru,·azörü harhcderek batmıştır ... 
takdir etmiş \"e şunlan ilave eylemiştir: M.ürelcbalın h""lsmı azamırun kurtanldı
Siı:in refah ve saadetiniz Britanya do- f:ı 7.annedilmektcdir. 
ruınmasını fevkalade aliıkadar eden hir Hava tcşekkUlkrimiz muharebe ma-
mEseledir. halline yetişerek düşman gemilerine 

Londra, 20 (Ö.R) - Giridin şimali mükerreren i.sabctl~r yapmışlardır.. Bir 
garbisindeki deniz muharebesi hakkında düsman ~mi.;;i nle\•ler içinde batmıştır. 
şu tafsilfıt veriliyor : F.ge denizinde do- Tavvarclcrimizin hepsi &\·det etmi..cıtir. 
la~akta olan Sidney krU\·azörüyle tor- ı:;;..---
pido muhrtplerinden mürekkep hir dev- u· k .. .ı:. k B it k 
riye.. kolwnuz diln sabah 7.30 a doYtı Ç UÇu a l 
Kolleoni sınıfından iki dil man kruva- d l f . 
zöril ile temasa girnı.i.ştir. Düşmanı ill: ev e l 
önce destroyerler görmüştiir. Sidncy - BAŞTARAFI 1 iNCi SAHİFEUE -
kruvazörü ancak bir saat sonra onlarct Wı mecbur tutulmaktadır. 
muavenete ge~'Jtir. Bunun üze~ Ayni uımanda bir aylık bir morator-
d 0$man kruvazorleri cenubu garbıye yom iJh edilmiştir Bankalardan b' 
~ yollannı de~ kaçmağa da k nda • ır t-L~•- •- :-1 ~ _ k 1 . . ay on uro n fazla para çekmek te 
...._ uuuıs e~erst! uc U\'ıret enmıı memnudur 

sarih ve isabetli bir taarnwla b ulun- yeni Lc~·a parlamentosu ile · 
~nuşla.rdır. _Sidney kruv3;_WrünUn çok Lih'tmya ve Estonya parlament!"ı:; 
ısabetll a~. ~lcm.eo Kolleonl düş- yann ilk defa olarak içtiman davet edil
man kruvazoruniln hayati noktalanna mWerdir 
isabet ederek sürstinin kınlmasıru mu- ·• 
cip olmu.s ve bunu mUtealdp destroyer- --•--
ler bu ~nin işini bitirmişlerdir. ikin- Ameri lıa -'alıı· · rransr.,,, 
çl dUşrnan kruvazörü de takip edilmiş- aı r -< • 
se de lo11.ksek olan sllrati sayesinde ayni 
Akıbete u~tan kurtulmuştur. 

Kuvvetlerimiz babrılan düşman kru
vazörilniln kumaııdanı da dahil oldu~ 
halde 545 kişilik milrettebatuu deniz
den toplamışlardır. Bu insan1 hareketi 
.vaptıklan sırada İtalyan tayyareleri ge
lip harp gemilerircW bombardıman et
ınislerdir. 
Dönüş yolunda da İtal.van hava lwv-

vetlerinin bir cuk bombardımanları 

menabii 
- B~TA&AFI t İNCi SAJll(.'IIDto.: -
Fransa bilriimetiınin ve onun Yauta~ 
.iyle AJma.,oamn Fra,..nm Amerib
dm leaıit menabiine totaliter de.let
ler lehine YUİyet etmeaine mani ol
mak yolmm t..lenklard.. 

B. Morgenthaun Fhillipsi ureti 
mahsuaada bu mCKleyi münakaşa 
için davet ettiği zannedilmektedir. 

(iKJNCJ KJSJM) - 225 --
- Sababtanberi bu kutuyu kaybct

llm. Hizmetçilerim hep onu arıyorlar. 
• - Sıkılma elbette bulacaklar .•• 

.-- Emlnim bulacaklar, bir lcac n:ıt 
evvel yeni bir hizmetçi tuttum. • 

- Bir çılgın daha değil mi? 
- Hayır bir alim ..• 
- Bir rılim hizmetçi.. . olur şey de-

ğil •.• 
- T am bir saat yıldıı.ların esrarını 

bulrnağa çalıştık. 
- Bu senin filim parşümenlcr kadar 

ihtiyar bir adam mı? 
- Onu size takdim edeceğim Sir ... 
Kralın müsaadesini almadan kapıya 

koştu ve seslendi: 
- Dominik.. Dominik gcliruz. 
Dominik içeri girdi. KL'la boylu biraz 

kanburca bir ihtivar. vilzti buınb•ıru-

şuk, kafası cazcavlak ..• Yere kadnr eğil
diği zaman cilacl.ar kafa tasından b~ka 
bir şey görünmiyordu. 

h·on onu görmekle klbinden bir dar
be yemiş gibi sarsıldı. 

Bu hizmetçi klındi? 
Düşes nynı mebzul kahkııhaLtrla sor

du: 
- Haşmctwea~ bala benim etrafımı 

genç delikanlılarla doldurduğumu iddia 
edecek misiniz? 

Sonra hizmetçiye döodü : 
- Dominik dedi, yıldızlarda size em-

rettiğim şeyleri okudunuz mu? 
- Evet Düşes cenapları okudum. 
- Ay site ne cevap verdi? 
- Düşes eeıuıplnr1nın aradıkları şey 

bulunmadıkça güneş gizleruniyecek ... 
- Sigaro tabakam bulunacak öyle 

Köy salma 
paralan hacze

dilemeyecek --·-

Köylü için ucuz elbise 
ll'.1t 

Ev dokuma.sanayii İıinla-

-·---BASTA.RAFI 1 t.-.:ct SAHİFEDE -

ta.; İ~t~dcn ilk safta Avnrp:r ~· 
ne~ •• ernrinkileri kat.al et · 
mest iStennıektcair. llitlft huhe 4Ma· 
ma scbeıl görmemelıle İoıiltere:re •AV· 
rapa ile alikuu kes! Biziııı tı. ülkelere 
\·eı:ece,iinıü l·cni n.i:unııa taraşma! Seu 
keııdl ndafarmda kal?ı. demek istemek · 
t edir. 

Temyiz mahkemesinin 
kararı vUAyete 
bildirildi. .. 

Liakiu İn.rjltereoin böyle bir teklifi 
kabul eylemesi. Koskoca imparatorlu· 
itun yıltılnia~ kararını kendi eliyle ini· 
zalamM:ıNliu farksızdır. Büyük Britan· 
.r• ruuzaUer Almanya ile bit; lsiı su.ret· 

_ x., x------- le sulh müzakeresine. ~rişemH. Böyle 
- bir hareket İnıilterenio de tesliai olma· 

ye ve teşvik edilecek 
Randmanın arttırılması ıcın halkeoleri ae fiı. ıııaııkimıi ·et 1ı:arnnnı kat>uı eyıeıne· 

• si olur .. 
.- •-Köy kanumUlUn 8 inci 111adclc!>indc, 

köyü hUtün varlık \·e vecibeleriyle ko
rwnak için cKöyün orta malı, kanun 
karşısında devlet malı gibi korunur. Bu 
türlü mallara el uzat.anlar, devlet mal
larına el uzatanlar gibi ceza görürlen 
diye bir kay>t vardır. 

her türlü yardımda bulunacak Farzı muhal olarak İngiltere impara· 

-
------ torluğu ic;in bir yıkılma mukadder ise, 

~x..,x:--~-----~-~ . Büyük Britanyn btmn ber halde düş· 
l>ahiliye w kiletinden vilayete gelen d!ten ı~~ bu:unamamıştır. Ancak manlarma (ok ağıra maletmck ister. 

bir tamimden anlaşıldığına göre, ucuz köylilmüzün giyun bakımından pazara Nerede l:aldı ki üzerinde güneş batını· 
ve sağlam köylü elbisesi temini için ha- ~.uhtaç o~~ı .. Yc kendi hasılat ve )an deniz~r haki.mi biz imparatorluğu 
zı vilayetlerde ciddi tedbirler ittihaz ışıyle kendisını mucehhez bulundurma- yıkmak. nutuklarda ilcrh·e siirüldüğü 
edilmi§, bu meyanda bir kaç vilAyetten St da köy iktL<ıadiyatı bakımından 2aru- ~bi kt>Jay bir i · değildir.· 

Bu kayde istinaden, köyün umumi 
em\•al ve emlllkl gibi fcöy salma para
larının da icra ve iflas knnununun 82 in
ci maddesine tevfikan haczi caiz olma
dığına temyiz mahkemesi tevhidi içti
hat heyeti umumiyesince karar veril
miş ve keyfiyet Dahiliye vekaletinden 

1 \•ilfiyete tebliğ edilmiştir. Bundan böy
le, köy hukukunun mahfoziyet ve ma
suniyetini temin ve teyit eden bu karar 
dairesinde hareket edilecektir. 

iptidai maddelerin ve bilhassa halen riclir. Buna ilaveten B. Ruzveltiıı yeniden 
köylerde kullarulmak.ta olan el tezgah- Bu itibarla alınması lfwın gelen iay- Amerika rei-ıicümhurlu~ma namzet 
!arının randımanını arttıracak ve sağ- dalı tedbirlerin arttınlması, teknik ~ gö.rterifmesi dobyJSiyle söylediği nutuk 
lam kumaş imal edilebilecek surette ıs- lerde tktısat vekaletinin rehberliğine is- çok dikkate ~:rnudı.r. Amerika, İngı1te· 
lahı etrafında yapılmış olan teklifler lk- tinat edilmesi, mahallt ustalardan ve renin yıkılmasına miisaade etmiyecek· 
tısat vekaletince nazarı dikkate alınmış halklevlerinin yardımlarından istifade tir. Bu çökünti.inün netayirini (Ok iyi 
ve bir çok: ınmtakalarda esaslı tedbirler edilettk ev do1'.uma sanayii randımanı- bilmektedir. Amerika reisicümhuru, be
ittihaz edilmiş olmakla beraber bunun ~ a;tt~ emrolunmakta, netice- ş~yetiıı ş?™Iiye lmd~ • m~ddes bil· 
derhal bütün vilayetlere teşmiline rnad- nın bıldınlmesl de istenilmektedir. .u,, şeylen muhafaza ıçm her yardınıı 

yapmak lüzumu üzerinde ısrar eyle· 

•• Uzüm ve pamuk Adliyede yaz tatili 

vaziyeti dü~6:şladı 
- · - Adliyede yaz tatili dünden iübaren 

Manisa ve Alaşehir luivalisine gıde- başlamıştır. Ağır ce7.a mahkemesi ile bir 
rek üzüm rekolt~ini tcsbit eden borsa a">li.Ye ceza hakimi nöbetçi k.8lm.ış4r. 
heyeti şehrimize dönmüştür. Heyet bir Calışmağa devam eden ticaret mahke
kaç güne kada.r Urla \'e Çeşmeye gide- mesi, hukuk mahkemelerinin mU-rtacel 
cek, oradaki Uzüm mıntakalannı da işlerini de görecektir. 
tetkik. ettikten sonra Ege bölgesinin bu A D L İ Y E D E 
seneki üzüm rekoltesini bildiren rapa- Yeni den; ... ;1rıikler 
runu Ziraat vekiıletine gönderecektir. . ~ . . • . 

Evvelce de yazıldığı gibi sürekli yağ- 8~ lır~. rı:a:ı.şI.ı . ~rgama bAkimligıne 
murlann neti~si olarak muhtelif has- Vezır kopril bakımı B. Fevzi Can, 35 
talıklar sebebiyle bu yıl Uzüm rekoltesi lira ma~lı ~uşadası ~~im muavinliğl
gcçen yıllardakine nazaran azdır. ne Ma~ ~ ~uavı.nı B. ~~ Tar-

han tayın edılmışlerdir. İzmir sulh hA-
PAMUKLARDA HASTALIK kimi B. SaWıettin Başkan 50, Seferlhi-

Meneınen, Kuşadası ~e Foça kazala- .!!ar sorgu hftkimi B. Rauf 35 lira. Ba
rında yetişen pamuklarda Helyotis de- yındır müddeiumumisi B. Memduh Ka
oilen haşerenin tevlit ettiği ha.c;arat üze... razincir 40 lirn maaşa terfi ettirilmi~ 
rine Ziraat müdürlüğünce mücadeleye !erdir. 
başlarunışsa da son glinlercle bu haşere-- * 
le.rin ya\•ru.lamak için ortadan kaybol- MU\•akkat salahiyetle Foça hakimliği-
ınıı.Lin üzerine mücadele simdüik dur- ne tayin edilen şehrimiz birinci sulh ce-

.. za hakimi B. Ferruh Adalı tekrar İz. 
durulmuştur. ırtirdeki vazifo.c;fne dönmUş, salfilıiyelte 

- -·-- birinci sulh ceza hAkiınüği vazifesini 
Köylüye yapılan görmekte olan Bn. ZUbcyde Yeğin de 
yardım ve bir zarar yine ağır ceza fıza!ığı vazifc_qine başla

mıştır. 

Ziraat vekalet.iııdcn vilayete bildiri!- - -·---
diğine göre, tohum ekme, orak, har- Terli eden memurlar 
man mevsimlerinde idare amirlerince 
ihtiyaca dair yapıhuı taleplere göre çift
çiyi seyyanen him~ye için alınan tcd-= 
birlerden bazı yer;erde fayda yerine 
zarar husule gelmekte, bu da tevzi için 
lıazır bulundurulan tohwnlukların hal
kın her hanJ."(i bir \'esile ile müracaat 
etmemesi veya hakikalen ihtiyacı ol
maması yüzünden elde kalarak çürüme
si veyahut hazinenin zararına olarak 
dü~ük fiatlc Slılllınası suretiyle vuku 

Yeni gelen kadrolara göre, ehliyetle
ri sahil görülen İzmir \"e civarındaki da
hiliye memurlarından 47 si en az 15, en 
çok 30 lira asli maaşa lcrfı ettirilmiş
lerdiı·. --·--Merinos mütehassısbi• 

İzmir Veterineri B. Saip Ali Dalak 
140 lira aylıkla Merinos mütehassıslığı 
l:adrosuna nakledilmiştir. 

Askerlik kamp
ları bitti -·-Askerlik kamplarında derslerin bit--

mesi münasebetiyle birinci ve 1klnci 
erkek liseleriyle Kültilr lisesi son sınıf 
talebesi tam teçhizatla, bando muzika 
ve kamp komutanJannın iştirakiyle dün 
sabah Atatürk heykelin.ı ı.iyaret ederek 
çelenkler koymuşlar ve orada parlak 
bir geçit resmt yapmışlardır. 

Halk, gençlerimizi alkışlamıştır. -·-POLtsTE 

mektc, ahi tukdirde dünyaıun orta çağ· 
lardaki derehe)·lik rejimlerine u·det za· 
rurctinde kalacaima işaret eylemekte· 
dir. 

Bu ~özler llitlcrin nutkundan bir kac 
saat enel söylenmiştir. Eğer Almanya, 
pek kola,Jca elde ettiii zaferlerle düo
yaya hikim olaaıbftı iimit ediy.ısa 
kendi.sini tath bir hayalin peşine ka11· 
tumı demektir. 

Alman süngüsii altmda olıwyan top· 
rakla.r ii:lıerinde YiilO• imanlana llep
ı;l mtlerin yeni nizamına bflw •••• 
ise dün.Ja hüniyeti uiruada ölmeii ter
cih edeceklerdir. Bilfiil müt:adele İ(İll· 
de bahman ~ ile Nazi ~ 
sözleri muhakkak iri istihfafla bqıla· 
nacaktır. . 

Ncdnkfaki cfiic.r dilrbfc yaa Wr 
noktQa da İşaret etmek isteriz. üma· 

tld aAar yaralama ya bir taraftan İngiliz ..taıanrua lllinıt· 
Sehitlerde bir makarna fabrikpsı™fa le işpl ed.iJec:eiinden b.t'iyede ..._. 

amele Mustafa ~u Ahmet Ordu. iş me- derken llitltt, umn sii.recıek bir ._.i 
selesinden kavga ettiği Ali oğlu Haydar kabul .imlinJarma sahip IKıJunilwiaatı 
Karademirl başından ağır surette yara- !laveye lüzmn ~iinnii1tiir. Yui • • · 
Iamıştır. ~Jlıt adaJanmıı qpJiDİll kolay lıir ~ 
* Torbalıda Hortuna köyünde, Tahir olmadıitnı pek ili bilmekı~. 

oğlU İzzet ile yanında çalıştırdığı Hakkı Su halde bu nutkma beMfi neılir! 
oğlu Sabri Yılmaz arasında bir alacak Bu nutkun hedefi salla ~ el· 
meselesinden kavga çıkmış, Sabri Yıl- maktan c;ok maktır. Zira salla tarnaa· 
maz bıçakla İzzeti ıığır surette }~ mm m üsbet teklifler ihtiva eı.. mi 
rruştır. Yaralı~ memleket hasta- icap eder. Nazi şefi. sinirleri Difa ili· 
nesine kaldınlmış, suçlu yakalaıuiıqtır.. ratınak. hıı:ıli:deria uia n bnıidMt-

• • ıu sarsmak için nlnız ceı.rrtıer -~· 
Bırbırlerini yaralacldar mt$rr. . 

Kahramanlar mahallesinde F.&ıt oğlu Bn tehditlerin en az pe:ıeeıii lıit c· 
HaYrettin ve BüseYin o~ Mazh1m. bir zar \ 'arsa o da ~- ÇiiMii · 
ktz meselesinden kavga ederek sopa ile ~ ~ ~ ~bö. hcilD 
birbirlerini b3.$lanödan yaralamışlardır ılıillcthlm mümeyyiz nısdlarmıl.. en __ . mühimlerini teşkil eder. 

Ingilterede 
hazırlık 

BAŞTA.RAFI 1 inci SAYFADA 

Bitlerin her sr.h:ula talimi dmane'k 
istiyeceii muhakkaktır. Bu nutuk sinir 
~aianu yaratmak denemec;MO. 

bulmaktadır. 
Yen.i gelen tamiındc bu gibi hallere 

meydan verilmemesi istenilmektcclir. 

- -·-- Loodra 20 (A.A) - Hava nezareti 
P O L İ S tebliğ ediyor: 

Ayni zamanda sinir hariR i(inde bu· 
lunduium.uza ı::öre n uluk bu sahada t&.. 
sir ler uyandırmak, İngiliz milleti ile 
hükümet.i arasına nifak BDkmak pyesi· 
ni istihdaf eylemektedir. Fakat Loncfrn 
daha simdidcn cc\-.. bmı vcm1i'ilir 1·1: 

ı.ulhu değil, harbi bekliyer. -·-Hastalılılara lıarşı 
e1111elden tedbir lazım 
Sıhhat ve İçtimnt ınua,·enet vekaleti, 

umumt sağlığın konırunası ve bilhassa 
lekeli hwn.ıua gibi buloşıcı ha<>talıkların 
tamamen önlenme.'>İ için v.aml gayret
ler saı-fetmektedir. 

Evvelce gönderilen bir çok tamimlere 
ra,ğmen mahalli idarelerce bu gibi har 
tnlıkiarJ karsı esa">lı ve kuvvetli bir 
tedbir alınmadığı vekiletçe p,iirülmüş
tür. Bu şcbcple vekalet, tJımimll'rdekı 
t:0>nnn? hususlar:ı yerine gct.~nniye·ı c.lü
kadar memurlann derhal ceuılandırıla
cai!ını. halkın bu ) üzden müşkül vazi
veUerlc karsıJa"tığını. binaenaleyh h.if
"t1ssıhha kanunwıun 18. 20 ve · 72 ir.cl 
maddelerinde ta~ih edilen vazifelerin 
ifasım ehemmiyetle istemektedir. --·--BORNOVADA BUGVN 
SERGİ AÇJLIYOR 
Bornova Türk kadınları biçki, dikiş, 

şapka ve çiçek yurdu talebesinin bir 
.vıllı.k el emeklerini te:-;hir etmek üzere 
bo~ün saat 17 de bir sergi açacak. bu 
münasebet.le davetlilerine bir çay ziya
feti de verecektir. 

Karakollarını t ı!, Muharebe servbleı-ine mensup tayya
. . .. .. e~ . . relerle tayyare dafi bataryalan dün tn-

.. Emnıyct direkt~ı u B: ~t zgü~, gilterenln cenubu şarki sahilleri aç:ıkla-
dwı gece ~7ç va~ıt şehrmw.m muhteIµ rında büyük düşman hava kuvvetleriyle 
yerl_er~eki Pofo; Karakollarını teftiş mü<18deme etm~lerdir. 
etmiştir. Cereyan eden iddetli - -- '*- ' çarpqma Borsada yeni intihap larda avcı tayyarelerimizin -.e ~y.: 
Ş hrimiz bo "d he t" • b yare dafi bataryalanmwn atepyle 

e rsa ı are ye ınm u ekiz d'. • d- _ -1m-
avın sonunda kanuni müddeti bitecek~ 1 U§m&n tayyaresı uıuru Uf-
t.ir. İntihap mürakabc encümeni ayın tür. Diğer bir kaç dütman tayyaresi 
23 ünde seçilerek içlimalanna başlıya- de hasara uğramıştır. Dün aahilJ.eri .. 
cak ve :;eçiın gününü tesbit ve ilan ede- miz cinnnda diifürülen cfüt 
cektir. Yeni idare heyeti 1 ağustostan t el • · d"" d'" bo b dunman 
itibaren vazifeye ooşlaım4' bulunacaktır. ayyar ennın or u m ar an 

_ __ _;_ ve yedisi avcı olmak üzere 11 oldu-
MESUT BİR AKİT ğu haber verilmektedir. 

Belediye fen heyeti yollar şubesi .şefi 
yüksek mühendisı bay Behçet · Üstay la 
11anya e raf ve ashabı emlAkinden bay 
Ahmet Bertuğun kerimesi bayan Nec
detin akitleri dün belediye evlenme da
iresinde iki tara f ı:ıilenin efradı arasın
da icra cdilmi!l"tir. Kendilerini tebrik 
eder sonsuz saadetler dileriz. --·--Resmi dairelerin kirası 

Dahiliye vekaleti. merkez ve mülha
kat daireler inin 1940 yılı icarlanna . ait 
senelik kira IL<>tesini viJAvetten iste-
mi._'ltir. . 

Cam parçalarını yuttu 

Londra 20 (A.A) - Hava ve cııutlyet 
ne-zaretlcri.iin tebliği: 
DU~man tayyareleri geçen · gt!ce l :;

koçya ve 1ngiltcren.in cenubu şark! ve 
garbisi üzerlerindc bombalar atmışlar
dır. Bir dti§man tayyaresi dü~ürülmüs
tür. Telefat olduğuna dair şi~diye k~
dar bir haber alınamamıştır. 

Londra 20 (Ö.R) - İngiliz avcı gru
buna nıensup bir Blcnhaym tayyaresi 
bu sabah erkenden bir dü]man deniz 
tayyare.sini düşürmüştilr. /U sonra bir 
Horigan hombaı·dıman tayyaresi deniz
de bir Alman bombardıman tayyaresini 
düşürmüş \'e diğer iki düşman boınbar
dunan tayyaresln.in de düşürüldüğü ta
hakkuk etmiştir. Düşıruuun dünkü za
yiat yekunu 12 tayyare olmuştur. 

Bakalwı, dünyawn owbdderatuı.ı La· 
yfn edecek olan Almımyanm ~lt11t ta
arruzu ne ZamaJl baslıyaoktır? ... 

HAKKI OCAKOGLll --·--Şehrimizden gidenler 
Konya mebusu Il. Ali Ri7.4l Türel Is

tanbula, Milli Emlak müfettişi B. Sa
dettin Özkaynak .1''oça1-a ı:itrnişlerdir. 

Ankara radyosu 
---ı:;..---

B U G V N 
8:30 Pro~n \'e memleket saal e1yarı 
8.35 Milz.ik 9.00 AjHD.'i haberleri 9.10 c" 
k.ad.ı.nı - Yemek li . .;lc.si 9.20 - 9.30 Müzik 
Mar~lar (pl) 12..30 Progtcım \'C ıncmlı·
kct saat ayarı 12.35 Müzik : Saz e:;eı·
leri 12.50 Ajans lu;.lıcrlcı·i ı:ta5 l\tü1.ik 
Alalw·ka 13.25 - H.30 Müzik 18.00 Prn~
laın \"e memleket ~at ayarı 18.05 Mii-
1.ik : Radyo caz orkestrası 19.~rn Mi.izi!~ 
Türküler 19.45 Memleket ~at tı\'arı \ ' t ' 

ujan." haberleri 20.00 Mi.izik : Fasıl he· 
yeti 20.4;) Konuşma Zl.00 .Müı.ik Al:ı
lurka 21.30 Müzik : İzahlı lıiı· Opcr.1 
(Ca\-alleıia Rustic-ctua) 22.~0 Meııılckt'l 
saat ayarı Ye ajans haberleri 22.4!i Ajaıı • 
SPol" scn·isi 2J.OO Müzik : Coızh:md pi • 
23.2:l - 2~.3(\ Ynrm!d pı~rnm \ t ' knp:.ı· 
nış.. 

ise . .. Majeste şu Dominilt'in bir ilim ku
yusu olduğunu söylediğim 7.aman yanıl
madun değil mi? Memleket siyasetinin 
i$tikbali hakkında bazı tahminlerde bu
lumnasmı isterseniz kendisinden istifa
de edebilirsiniz. 

Sonra başınd.ııki perunayı çıkardı, 
Madam d ö Mentenonu zarafetle selArn
lıyarak on dördüncii Luiyle ~ha~ bı-

Keçecilerde Hamam sokağında Sabc
tay kızı 17 yasında Rika Medina, ablası 
Rebeka ile bir elbise meselesinden kav
ga etmiş ve asabt buhrana kapılarak 
evin bahcesindeki cam parçalarını yut
ınu.şlur. Kız, yetişen imdadı sıhhi oto
ınobilivle memlekt!t hastane;ine kaldırı
larak tedavi altına alınmıştır. ELHAMRA 

-. ~, 
Sinemasında 

raktl: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 

SAYIMIZI 
Arttırmağa muhtacız 

- Geliniz Donıinik, dt!di. Şu Ayla 
muhavereyi nasıl ynptığınızt öğrenmek 
istiyorum. 

İvoıı ilk önce bu ~cnç kaduıuı fs'OCuk- Yanılmak, her şeyden önce nüfus· 
ça neşeleriyle, hafifliğiyle elraf ına ver- landuınaktır derler. 
diği sempatinin tesiri altında kalmıştı. Geniş yurdumuzwl her köşesini 
Ya\'a'i ~·avaş çehresi esk.i karanlık cid- şenlendirmek. onun bütün zenginlik.
diyetini ikfüap elti. Nazarları tekrar lerini ulusun yüceliğinde kullanmak 
baritleşti. Kafası Bastilin bedbaht ınev- için sayımızı artlınnağa muhtacız. •• 
kuf unu düşündü. Aynı tebessümleri, Bunun icin de ııüfusun sayısuu ve 
aynı sevinci, aynı aile saadetini izhar et- halini çok iyi tanıınak gerektir •. Bu 
mek hakkını kendL<>inden çalan insanlar itibarla 20 ilk teşrin pazar günü ya
arasında içinden kabaran infial duygu- pılacak olan genel nüfus sayımının 
lnrı düşüncesine hakim oldu. Ruhunun devlet ve ulus için önemi çok büyük 
öldürülmüş olmasına rağmen monsenyör 

1
hir ~ olduğunu birbirimize anlat.ma-

Lui . k ı1 b" k ıyız .. 
nın. :ırısı ç gınca ır ı~m esna- BaşveWct istatistik 

sındn ıntikanı duygularına taht olarak ··d ·· l '"V .. l•mum mu ur u~ 
~BiTMEDi"""""""' ····································'ı••••· .. 

BUGÜ N ? HARlKULADF. Flilil BİRDEN 
1·· LOREL HARDİ 

HOVARDALIK TA 
TÜRK(.:K S()Zl.-Ü 

2- BATA 
fo'RANSlZCA SÖZLÜ 

SEANSLAR HATA : 4.30 - 8.00 DE .. f ,. JIAROI : ::.on - 6.30 - 10 UA 
Curnarte.-ıi ve Pazar 11.30 da ,.e 1. de haslar •. Yalnıı 11.l'I da UCUZ c;eaus .. 

............. 91ı ........... 191 ........ .,,.,.._,.1PZ•a..m..: .. u~a~c•sm: ...... W'~· 

SALİHLİ -KURŞUNLU 
Kaplıcaları açıldı 

Otel, Lokanta ve Gazinosu ihtiyacı Karş•lıyacak Haldedir. 
Etyasiyle Gelenler için H t:susi Odalar Verilir. 1-6 (1466) 



™ !!S 

'SöN.·:H .ABER 
. • 4 

Fran~ada. to.pracıı ·dön.üş 

167 Esnafa 
Belediye cezaşı 

kesildi 
Petrol ihtiyacımız ve teneke buhranı 

------~~~~---x*x~----------~ 

Iraktan petrol getirtil-- :!t- -·-- .. . . " Tan,,, artık fazla buğday istihsal 
etmemeli, 
maddeleri 

sanayi için lazım olan 
diyor 

Bunların içinde gazino
cu ve plajcdar. da 11Cll' 
tst.anbul 20 (Yeni .~u·) - Son bir 

hafta· içinde şehrimizde 167 esnafa be
lediye cczn.ıoı ke:silmi~tir. Bunlar arasın
da 15 Gazinôcu, 16 plaj müsteciri var
dır. Bir çok esnaf ta küşat ruhsatJyesf 
ve tarifo nlmndıkları için ccwlandırıl
m1şlardır. 

• 
mesı düşünülüyor 

----------x•x------~---
A nado/u ya sevkiyat' varille yapılacak 

de yetiştirmeliyiz _______ * __________ _ --·--
lmralı hapishanesi 

tstanbul 20 (Yeni Asır) - Petrol ih
tiyacımızın mUhim bir kısmının Iraktan 
temin olunması için hük.ümetimizce tet
kikatta bulunulduğu Ankaradan bUdi
rilmekteclir. 

Piyasada teneke buhranı kendini his-
settinncğe başlamıştır. Bu sebeple Ana
doluya yapılacak benzin sarfiyatında 
varillerden isUf ade edilmesi ve varil 
kullanılması kararlaştınlnu~tır. ., C~c~oiJ.t - Fcı-racd, 20 (.A_A) - Terups gazetesi cTopra- deleri d.:ğiL :mnayi için la7.lm olan mnddelcrı de istih;;-al d

;f e ön~ş~ başlığı altında ne$retüği başmakalede köylerde melidir .. 
aldı,?la>ka.ının milstı:c7l ihtiyaçlarım önlemek icin hi.ikiimetin Gazete ynısuıı ~u suretle bitirrnckt«:~~r : . • 

gı rulan tasvıp etmektedir. Zirai ikt·c;::\diyatımızda tasavvur ettigımız uikılap budur. 
Gazete z' t' Bu inkıliip \'enilnıı'si lazım gelen miişkülat hesaba katılarak 

şal p •- tr; a m nıuka~deratına riayet etmek üzeı'e ınare- \'C sadeıne"~Z olarah tamamlanınalıdır. Toprağa dönüş mu-
e"'n tarafından """ılen tı ~~ı., .· · t' ·ı· t <:ti~ .. t- .. · b' bb"' " H"'k-· mckte ve . .~... za n "°"'"'ıye. ın_e ı ıma .... ~ ."'·· vaffakıycbizHğe mrammul etmıyen ır tcşe ustur. u u-

} a ııız telkınlcrde bulunmakla ıktifa ctmektcdır. m<'t emria,le bulunan bütün mali ve manevi vasıtaları ha-
Tenıp,se r.az "di F k ~ · d d"l 1 . . k" F aran, artık fazla buğday istihsal etmemelidir.. rekete ~et.rmeli r. a at topraııa ın e c ı en erı ın ısara 

_raıtsa topraklan yalnız mevcudiyeti iı:in lazım olan mad- uğratmaktan cekimnelidir. 

~ongulilak ve Muğla
da parasütcülük 

Balıkesir birinciliği aldı 

bü yültülecek 
İstanbul 20 (Yeni Asır) - Adliye ve

kili B. Fethi Okyar şehrimize gelmiştir. 
B. Fethi Okyar 1mralı adasına giderek 

oradaki asri ceza evinin genişletilmesi 
hakkında tctl:ikatta bulunacaktır. --·--

Fransızların yeni 
Cezayir valisi 

lngiltere, Fransa ve 
lsviçreye gönderilmiş 
olan malların bedeli 

konferanslar." verildi 
Ha~k:;uı~~k 20 (A.A) - Zonguldak 
terr ~ ~ Hncıali köyünde bir gezi 
ve ~~O C?~mış ve on köyden 1.600 erkek 
tir. adın bu geziye iştirak eylemiş-

----------x~~----------- Londra 20 (ö.R) - Bugün Vişidc.n 
gelen bir habere göre Dwıkerk'in tahli
yesi esnasında Fransız bahri kuvvetle
rinin kumandnnı olan, Britanya seferi 
kuvvetlerinin ve binlerce Fransız aske
rinin ınuvaHakıyetiyle tahliyesini hlına
ye etmiş olnn amiral Abriyal Cezayir 
uın1ımi valiliğine tayin edilmiştir. 

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

Beden terbiyesi kanunu 
Ankara 20 (Hususi) - Ticaret veka- bunu alncaklılnra cslt.i~i gibi merk~ 

}etinden bildirildiğine "Öre tn!?iltcre bankn ınca röpor suretiyle tediye edile
Fransa ve tsviçreyc iıı.r:ç edilip 

0

alaka~ ~ektir. Gc~ek ~a~ bedel.lerl?in \'e gerek 
. ihracat pnmlennın tediyesıne yeniden 

dar ecnebl ılhalatçılar tarafından tese1- başlnnınışbr. .Alakndarlann merkez 

tatbikatı ilerledi lüın edilen ve bedeli endisponibl hesaba bankası ve takas limitet sirkeU merkez 
~ 

yatınlmak suretiyle ihbarnamesi ıncr- ve şubelC!rine müracaatları bildirilmek· 

ıi:!~ı l:lantıdan b_ilistüade dünya \'a- --------------X.Y----~--------- --·-- kez banka~ına gelmiş bulunan malların tcdir. 

.. rşısında Ti.irkiye sivaseti ile 
ı>ataşutçUl'"k · ko f u ve zirai işler üzerinde 

Balıke.fü 20 (A.A) - Yurdun her ta- cılık kulübünün bu kanuna iıı:ibaklan 
rafında beden t(!rbiyesi kanununun tat- yapılmış ve intibak beyannameleriyle 
Likine geçilmesi dolayısiyle · bölgemiz ı·aporl:m genel direktörlüğe sunulmuş
dahilinde 21 gençlik ve bir avcılık ve atı· Cur. Bu suretle Balıkesir bölgesi intibak 

p AR i S 

fın~:raıh~lnr VC?. Halkevi gençleri tara-

G ni ır temsıl verilıni«tir. 
C1: ye • ti k '-1' lar 1 ış ra eden bando milli ma.rş-

Yı çabmış, milli oyunlar oynanmıshr. ne u g • ~ 
kılmış. ·ıa f1 esnasında 380 hasta}·a ba-

1 ç arı verilmiştir. 

.Muğl MUCLADA 
mahiye~ 20 (A.A) - ParaşUtçülügün 

ve ı>ara§UtcUlcre memleket 

dahilinde alınması lô.ı.un olan tedbirler 
hakkında Muğla. Milıls, Bodrum ve 
Marnıaı:is halkevlcrinde ve odalarında 
kurmay subaylar tarafından verilmekte 
olan korıforanslaı·ı halkımız büylik bir 
alaka ile takip eylemektedir. 

1-• 
Gözlük • • 

ıçın 

YALNIZ 

S. Ferit 
ECZACIBAŞI 

Şifa Eczanesi 
* s..?ZlllR DEFTERDARLICJHDAH : 

No. Muhammen B. 
Lira K. --

18 1 ine' .. ,_._. M 'ı· '- 6 (n 1 ~qc . abak Ahmet so111;ak 1 00 .ıda ı·ı 

19 br1el aa;vılı 42 taj No. lul2.SO M M. arsa 10 00 
M çkuyular Urla fOSUı üurinde 185 S ada 2 parsel 966 

ıo · M. 483 oo 
~· Y~ka Alaybey 168 7 ci Mehtap sokak 32 nda 20 parsel 

2 I ı.jla ev 400 00 
~uyular ikinci sokak t879 ada 8 panıd 9 tnjlı 300 

2 2 • M. araa 2 1 t 6 
A~sal ncak h:rnir bahçderi soltak 1071 aaa 3 parsel 11 / t 
taJ ı ev 750 00 

23 ~·j ~ta A. bey Mirnatsinan sokak 44 ada 32 parsel 1 /2 
24 K M. M. arsa 194 40 

• Yaka Soğukkuyu M. ada çıkmazı sokağı 146 ada 1 1 
25 ~aracı aayılı 103 M. M. arsa 260 40 d:alta Donanmacı M. 171 S inci caki Banka sokak 5 6 
26 K. 22 Parsel sayılı 70 tajlt 141.50 M. M. arsa 172 80 

Yaka A(aybey 1682 inci Selamet sokak 202 ada 22 
ı 7 ~arael.aayılı 9 tajlı 112,50 M. M. arsa 135 00 

k aladıso Buca fzmir cad. 3 tajlı 9656,50.M. M. bağ, tarla, 
28 K~~ 1667 82 

ta .
1 
tü[ _ M. Bahçıvan aok.alt 1 1 15 ada 2 parsel aayılı 2 7 

ı9 KJ 1 nane 400 00 
· yaka Alaybey 1693 üncü Feryat sokak 38 a<la 32 

30 ft~yılı 80/ 1 taj No. lu 284 metre murabbaı arsa 792 00 

4 • Y Alaybey 1695 iaci Dündar çıkmazı sokak 42 ada 
3t B ~arsel sayı!• 12 tajh 72 M.M. ana 56 70 
33 tk~ ç~va Yeru.köy ~öy civan~da 3216,50 M. M. bağ 206 91 

60 ncı. Karanttna koprü Türkoğlu eokak 830 ada 1 S pa~I 
icar N lllJ sayılı 129 M. M. anut 108 00 

o. 

:~ ~ olbedcateni 38 taj No. lu dükkan 98 00 
Yuk u~nova zirallt mektebi Konserve fabrikaı.ı SO 00 

Para u:rı a yakılı emvalin mülkiyetleri ve iki parça emvalin aeneJik ic.an peşin 
detle m·~e açı arttırma usuliyle 14/1 /940 tarihinden itibaren 16 gün müd
teai gün ~za:redeye konulmuştur. ihaleleri 29 /7 /940 tarihine müsadif pazar-

T 1
• u saat t 5 dedir. 

a ıpl · 
hrarak ~rınk;ıuh.~mmen bedelleri üzerinden yüzde 7 ,S depozito akçuı ya· 
nunn mü ez r

1 
gunde milli emlak müdürlüğünde müte,ekk.il llltt• komisyo-

- rncnat arı ilin olu_nu~. 2718 ( 1502) 

:~"nova Ziraat MeJıteııı MöclürlüAlünden : #-
sene mcktcb · ı 'Y 
$ A n unıze eyll meccani olarak 40 t.nlebe alırıacaktır. 

l ~" T L A R · 
- Orta ınekteb" · · · . · 

.2 - Orta m kt 1 en ı~: ıyı ve orta derecede bitirenler.. 1-

~ 11 ve en niha;et ehi en ıyı derece ile bitirenler tercih olunur. Kndro dulma7.sa 
3 - yaşı 19 d orbta dereceliler alınır. . 
4 _ Cif . • ~n üyUk olmamak .. 
5 - y,.-_ t~ı ( VÜtdı \'C llt'a7.i sahibi olnıak .. ~}·ıt ıs a - .. 

~al;Ctc ile ilfın 1 S.Mstösa kadar de"·am edee\!k ve kabul CJluruml41r 20 (j~ustosta 
Fazla t.afsiıa o unacaktır. 

ll'\UdUrIUk{ine t ~mak lstiyenler bulundukları yerin Ziraat idaresine ve mektep 
- ın racaat edebilirler. 11 - 22 2583 (1420) 

~~~1-~~!tL B~~EDiYEIİHDEH : 
Palı ~rf usuliyl b~I d11hılındcki muhtelif yolların katran ltaplanması iııi lta
llatı 1136 lira as\ 1 tmeye konulmuştur. Keşif bedeli 15158 lira ve ilk terr:i
ve fenni tattna I u~u tur: Mukavele, ebiltme, bayındırlık i~leri genel husus? 
kuruş mukabi]· ~e ('1 P_roıe. kC!if hülaaasiyle Luna müteferri diğer evrak 76 

!hale 6/8/cJ~O c fn ~!l:_rı müdürlüğünden verilecektir. 
:e'!n ilk teminat sakb gunu saat 1 S de daimi encümende yapılacaktır. Talip
erı ınüdürlüğü hla .. uz veya mektuplan ihale tarihinden 8 gÜn evvel fen iş
~daaı veaikala~J m~~~c;atla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait ticaret 
, arı teklif rncktu el 'h numaralı kanunun tarifatı çevresinde hanrlayacak-
ıeri P arını ı ale <?~ - 1 ,. d •- d d 21 26 30 ~unu saat "' e ııta ar aimi ~ncümcne verme-

• . . 3 2824 (1510) 

BORSA.Si AÇJLIYOR 
Vişi 20 (A.A) - Paris Soir gazetesi

ne nazaraıı Paris Borsası yakında tekrar 
açılacaktır. 

20 milyon dolarlık dumansız 
hazırlanıyor top barutu işinde birinciliği almıştır. Şimdi bölge

nin her tarafında yenid!.'n açılacak genç
lik kulüpleri işiyle mcşıtul olunmakta
dır. Alınan neticcll'rc göre, bir Ağu!l-
tosta nahlyelerd~ 23 ü köyforde olmak 
iizcrc 74 gençlik kuHibU faaliyete geç
miş bulunacaktır. 

-·-Nalia vekili istanbulda.. --------x~x·---~------

İstanbul 20 (Yeni Asır) - Nafıa v~ 
kili general Ali Fuat Cebesoy şehrimi
ze gelmiştir. 

Va~ington, 20 {A.A) - Harbiye nezareti Ouport , emaura kumpanya· 
ı1yle dumansız top barutu imali için 20 milyon dolarlık bir mukavele akdet
miştir. Bir kaç gün evvel harbiye nezareti aynı kumpanya ile 25 milyon dolara 
malolacak bir barut fabrika.<ıı İnşasına ait bir mubvcle imza et~tir. 

ı~rvıı~ 13E:J.:.E:.I>l~!IiI>F:~: :····················································································: 
1 - Karşıyaka 1672 ve 1679 sayılı E Devlet Demir Yollarından ! 

fl'okak.larda ct-mnn 180 metre boyda ka- =•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••: 
nalizaı1yon yaptırılması, fen işleri müdür- htekli çıkmamasından dolayı ihalesi yapılamıyan Alpullu ve Çerkesköyde 
lüi{ündeki keşif ve şartnamesi veçhile birer 11u hazinesi ve kulesiyle pompacı binası inşaat i~i kapalı zarf usuliyle ve 
açık l"ksiltmeye konulmuştur. Ke~if be- 216'>6 lira muhammen bedelle yeniden ekıiltmeye konulmu~ur. 
deli 1260 lira muvakkat teminatı 94 Münakasa 1 Ağustos 940 perşembe g\inü saat 11 de Sirkecide 9 itletme bi
lira 50 kuruştur. Taliplerin teminatı öğ- nasmd!!. A. E. Komisyonu tarafndn yapılacaktır. isteklilerin 1620.20 lira te
leden evvel lt Banka~ma yatırarak mak- minat \'e kanuni veııaikle ehliyet vesikaıını ihtiva edecek kapalı zarflannı a}"nt 
buzlarile ihale tarihi olan 22/ 7 /940 ııün saat 1 O na kadar komisyona vermeleri lazımdır. 
Pazartesi ~ünü sa-at 1 6 da encümene Şartnameler 108 kuruş mukabilinde Sirkeci veznea.inden emin edilir. 
müracaatları. 17, 19, 21, 23, 2731 (1470) 

2 - Karşıyakıı.da 1 700 sayılı cadde- O. O. YOLLARl UMUM· MODORLO(;ONDEN: 
de sahil yolunca muhafaza duvarı yaJ>- Banliyö katarlarm;a mahsus yolcu tarifeleri üzerinden satılan bileder abon· 
tırılması fen işleri müdürlüğündeki keşi( man kartları müstesnR 16/8/940 tarihinden itibaren yalnız banliyö katarların
ve fftrtnameai veçhile açık elniltmeye ı : Ja muteberdir. 
konıılmuş ur. Keşif bedeli 1060 lira mu- Banliyö istaıryonlarında tevakkufu olan anahat trenlerine mezkm tarihten 
vakkat teminatı 79 lira 50 kuruştur. Ta- • it 1~aren binecek yolculara 1O1 numaralı tarife üzerinden bilet aatılaeakbr. 
!iplerin teminatı öğleden evvel iş Ban• Bu katarlara biletsiz veya banliyö biletleriyle binen yolcular hakkında bi· 
kasına yatırarak makbuzlarile ihale tarİ· letsiz yolcu muamelesi tatbik olunacaktır. 
hi olan 22 /7 / 940 Pazartesi günii saat Abonman kartları munzam Ücrete tabi sürat katarlarından gayri katarlarda" 
16 tia Encümene müracaatlan. yer müsait olduğu takdirde muteber tutulur. 260-4 ( 1503) 

7 1 1 1 7 2 1 ( 1 39 7) 

- Beledirc otobütılerine 1 7 kalem 
muhtelif yedek parça satın alınması i~i. 
yazı i!1leri müdürlüğündeki şartnamesi 
veçhile bir ay müddetle pazarlığa hıra· 
kılmıştır. Muhammen bedeli 3340 lira 
muvakkat teminatı öğleden evvel iş 
bankuına yatırarak. makbuzlariyle ihale 
tarihi olan 9 / 8/940 cuma günü ııaat 16 
da encümene müracaattan 

ı o. 22. 3. 6 2636 ( 1415) 

Kültür mahallesinde 1381 sayılı so
kaktaki molozların kaldmlarak yolun 
açılması işi f'en işleri müdürlüğündeki 
keşif ve şartname.si veçhile açık eksilt
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 
970 muvakkat teminatı 73 liradır. Ta
liplerin teminatı öğleden evvel 4 Ban
kasına yatırarak makbu.ı.lariyle ihale 
tarihi olan 31/ 7 /940 Çarşıwba günii .sa
at 16 da encümene müracaatları. 

17 21 2S i!O 2761 (1467) 

OT İLAMI 
MANiSA V ALILl(;INDEN: 
1 - Mütevellide aygır deposuna ait çayırlıkta biçilmiı ve yığın haline ko

nulmuş tahminen altmı§ bin kilo ot vardır. Bu otlann yüzde hesabiyle bir kıs
mını asgari otuzar kiloluk balya haline koyup Maniaada aygır deposuna teı• 
lim edene otun bakiyesi parasız olarak verilecek.tir. Bu işi yan yanya )'ap
mağa talip vardır. 

2 - ihale 1 /8/ 940 perıembe günü saat 11 de vilayet daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

3 - Daha müsait teklifte bulunacakların yüz liralık. teminatlariyle ihale 
günü encümende bulunmaları ilan olunur. · 2785 ( 1 SOS) 

ZİRAAT MVDVRLVOVNDEH: 
1 - Ziraat Vekaleti namına 30 ton göztaoı ve 10 ton Avrupa kömürü sa

tın alınacaktır. 
2 - Şartnameleri Ziraat Müdürlüğünde görülebilir. 
3 - Açık ek.iiltme 24/7 /940 gün ve saat 1 S te Ziraat müdürlüğünde ya

pılöcaktır. 
4 -- Muvakkat teminat 750 liradır. 

ORDU VJLAYE'J'f HUSUSi 
DVRLVCVHDEH: 

9 13 17 21 (1405) 

MUHASEBE MU· 
1 - Temizlik i~len hayvanlarının blr 

senelik ihtiyacı olan 15000 kilo saman 
salın alınması, yazı isleri müdürlüğün- 35. lira asli maaşlı Ord~ vilay~ti Hus.usi ınuhtı.scbe varidat n\Udilrlilğü ınUn-
deki §artnamesi vcçhile açık eksiltme- haldı~" Maası ~e gore ve~~ece~ır.. . . . 

k 1m tur , Talıp olanların bına ve araz.ı işlermdc çaiışlılıru ı.spat edecek vesaikle ve 
ye onu uş · . . dairesinden istifaen avnlrnış olanlarda beraeti zlmmet mazbatalarlyle bir\lkte 

Muhammen bedclı 150 lira olup nıu- Ordu Vilbetine mUracaatlerl. 19 - 20 - 21 - 2.1 2782 (1493) 
vakkat teminatı 11 lira 25 kuruştur. Ta-
liplerin teminatı ö~leden evvel iş banka
sına yatırarak rnak.bu.ı.lariyle birlikte 
ihale tarihi olan 5-8-940 Pazartesi gUnü 
saat 16 da encümene müracaatları. 

2 _:_ Temizlik işleri hayvanlarının blr 
senelik ihtiyacı olan 15000 kilo arpa sa
tın alınması, yazı işleri müdürlüğünde
ki ~artnaıncsi veçhile açık eksiltmeye 
kon~lınu~tur. Muhammen bedeli 600 li
ra, muvakkat teminatı 45 lirndır. Talip
lerin teminatı öğleden evvel ~ banka
sına yatırarak. makbu7Jarile birlikte iha
le tarihi olan 5-8-940 Pu.artesi günü sa
at 16 da encümene müracaatları. 

3 - TemWik işleri hayvanlarının bir 
s~nelik ihtiyacı olan 15000 kilo kepek 
satın alınması, yazı isleri müdi.lrlü~Un
deki şartnaınq_.o;i veçhile açık eksiltme
ye konulmu~hır. M~hammen bedeli 300 
lira, muvakkat tcminatl 22 lira 50 kuru~ 
tur .. Taliplerin teminatı öğled!?n evvel 
tş banlCasına ynl ınırak makbuzlarile bir
likte ihale t:ırilıi nlnn 5-8-940 Pauırtcsi 
giini.i saot 16 da encümene müracatıtla-
rı. 21-2:h11-4 2838 (1505) 

Eeledıyemian ' 'aridat servisinde 40 
lira aylık ücretli .sube katipliği açıktır. 
Bunun içiıı 23-7-940 tarihine müsadif 
Salı günü saat 14 bucukta müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. Orta mektep me
zunu olmak ve askerlik fiil hizmetini 
bitirmiş olup 35 ya,ını mütecaviz bulun
mamak şarttır. 1steklilerin evrakı mils
bitelerilc birlikte riyaset makamına mU
racaat.ları 1ü7.umu ilan olunur. 

(1507) 

EMHİYE'I' UMUM MVOVRLtliJVNDEH : 
1 - Zabıta memur lan için azı 138 00 çoğu 14 5 00 metre kışlık gıri kumaı 

3117 / 940 çarıamba günü saat 15 de kapalı zar( uauliy(e satın alınacaktır. 
2 - Beher metrosuna SSO kuru• fiat biçilen kumaşın numuneaini görmek 

ve şartnamesini almak istiyenlerin umum müdürlüğümüz ıatın alma ko
misyonuna müracaatları. 

3 - Münaltaaaya girmek İsteyenlerin 
~anka mektubu ile beraber 2490 sayılı 
~elerle birlikte münakasa günü saat 14 
ııeleri. 

5982 liralık teminat makbuz veya 
kanunun 4 ncü maddcainde yazılı bel
de kadar mektuplarını komisyona ver-

12, 17. 22, 27 2670 (1434) 

Jzmir Jnhlsfll'IGl' IJaş rnöclftl'lü(ıünden: 
Başmüdürlüğümüz merkezindeki mıntakalar ve lzmirle civar kanlar ara· 

sında 940 mali yılında yapılacak ispirto, ıuma ve içkilerle patlayıcı maddeler 
nakliyatının ihaleli on gün uzatılmı tır. Muhammen nakliye ücreti tutarı "' 
(6502,35) muvakkat teminatı (487,68) liradır. 

Şartnamesi levazım şubemizde görülebilir. lıteklllerin 28/7 /940 günü saat 
15 de ba~müdürlüğümüzdeki komisyona gelmeleri ilan olunur. 2643 ( 1504) 

tZMtR ASLtYF. BtRtNCt HUKUK 1 Z A Y l · · 
B:AKtMLlCtNDEN: Abdülkerim ismindeki mührümü 1.n-
T) ll ··1t ba "'d"" J"' wün · af""\ yi ettim. Bu ınühriiınle imza edilmiş hiç 
avacı g ınru sınu ur ug e ız c-• e . . d • 

h · k·1· ·ı M iz K h b k 1 bır evrak olmadığını ılAn c enm. azme ve ı ı ı e o o en ve sa ı U 1 o9 d Abd"lk · .. "'k 1 1 d k 1 k zun yo <> numara a u erım ~umru memur an ara arın a. i a1aca E 2821 (1509) 
iavasırun icra edilmekte olın ınuhake- ,rcan. • 
ıncsi sırasında müddeaaleyhlerden irfa
nın ikametl!ahı meçhul kaldığın.J..an mu
ınnileyhin 13-7-940 1..."lrihine müsadi! Cu-
martesi f:Ünü saat 10 ela İzmir asliye !>i
rinci hukuk hakimliğine- gelmesi hak
kında 1zmlrde ınlinteşir Y. Asır gazete
sinin 15 Haziran 940 tarihli 1051)g sayılı 
nilshasile ilanen tebligat yapıldığı halde 
gelmediğinden hakkındaki muhakcq1e
nin gıyaben icrasına ve kararın dahi 

ilanen te-bli~ edilmesine ve muhakeme· 
nin de 14-9-940 tarihine müsadif Cumar
tesi günU saat 10 na talik edilmiş oldu
ğundan mezkur gün ve saatte ma!;al'ifi 
gıyabiyeyi temin ederek İzmir asliye bi
rinci hukuk hakimliğinde ispatı vücut 
etmesi veya tarafından kanuni bir vekil 
göndermesi ve aksi takdirde hakkında
ki muhakemenin gıyaben rüyet ve in
taç edileceği ilAn olunur. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OL!VfER VE 

ŞVREKASI L'l'D. 
VAPUR ACENTASI 

ATATÜRK CAl>UESl Rees blrwa 
TELEFON:2443 

Londra ve Llverpol hallan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
nmı:r. sefer vapa<'&klardır. . ........................................ .. 

tZMtR 1KtNCl tCRA MEMURt.U-
ôUNDAN: D.No. 940-16602 

İpotekle temin edilmiş bir borçtan do· 
layı nçık nı1ttrmn suretile satılmasına 
karar verilen Akdeniz mahallesinin 
ikinci kordon sokağında krun.971 ada ve 
12 pnrsel ve 60.62 tajlt ve heyeti umu
mlyesine yinni bin lira kıymet takdir 
oluruın ve senevi 1400 lira bedelle beş 
sene miiddcUe icara verilmL~ olan kar
giı- deponun yarı hissesi 28-8-940 tari
hine rastlayan Çarşamba gilnU ~at 15-
tc aşağıda yazılı şartlar dairesinde h
ınir ikinci ic.rn direslndc peşin para Ue 
açık arttmna suretiyle satılacaktır. 

1-tcra kılman artınnnda satış bedeli 
satış istiyenln alacağına ruchanı olnn di
ğer nlacnklıların bu gayri menkul ile te
min edilrnL' olan alacakları mecmuun
dan fazlaya çıkmak ve muhnrrvnC"n kıy
metin yliuie yetmiş beşini tecavüz et
mck...şartiylc en çok arltırana ihale edl
lecckUr. 

Bu aı-ttırnıada böyle bir b.."<icl eldo 
edilmt-7.<;C en çok arttıranın taahhüdü 
baki kannak üzere arttırma 15 gün da· 
ha uzatılarak 12-9-940 tarihine tesadüf 
eden Perşembe gUnU saat 15 te aynı 
mahalde yine ruchanla alacaklan geç
mek şadiyle en çok arttırana ihale olu
acaktır. 

2 - Arttınnaya çıkarılan işbu gayri 
menkulün atltınna şartnamesi 12-8-940 
tarihinden itibaren icra daireslncl~ , her 
kesin görebilmesi için nç1k bulunc;lurula
caktır. 11Anda yazılı olanlardan fada 
malumat almak istiyenleriD 940-16002 
dosya No. siyle memuriyetiınlze müra
caat edebilirler. 

3 - Art tınnaya iştirak için yukanda 
yazılı kıl--metin yüzde yedi buçunu nls- · 
betinde pey akçası veya milli bir banka
nın teminat mektubu tevdi edilmesi ll· 
zımdır. 

4 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
alAkadarların ve intifa hakkı sahipleri
nin _gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususiyle fai:r. ve masrafa dair olan ld
dialannı işbu Ui.n tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı mlisbiteleriyle 
birlikte memuriyetimize bildirmelert 
icap eder. Aksi halde hakları tapu sici
liyle sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

5 - Gösterilen günde arttırmaya iş
Urak edenler arUınna şartname.sini ör
müş \'e lüzumlu malOınat alınış ve bun
ları taınaınen kabul etmiş ad ve itibar 
olunur • 

6 - Gayri menkul kendisine ihah· 
olunan klın.<ıc derhal ihale bedelini ver
mezse ihale kararı r~h olunarak icra ve 
iflas 'kanununun 133 ncü maddesi hUk
milneo göre muamele yapılacağı ve gayri 
menkul işbu HAn ve gösterilen şartna
me dairesinde satılacal?ı ilan olunur. 

2840 (1506) 

DOKTOR 
Demir Ali KAMÇJOOLV 

Cilt \•e Tena~ül hastalıktan ve 
ET.EKTRIK TEDA VİI..ERI 

Birinci Reyler Sokn!t No. 55 •• lzmir 
Elhamra Sineması arka<ıında sabahtan 
akşama kadar ha!ltalnrını kabul eder. 

TEl.EFON : 3419 



SAHiFE: 1 1EMl11SIK 2i· TEMMUZ PAZAR 1940 ™ 

Bu harp hayat - memat meseles · 
-~~~~~~~~~-,,,,._*llllM---~~~~~~~~~~ 

Ame ikadaki telt\kki 
Hitler, 

\J • 

cegı 

lngilterenin kabul edebile· 
hiç bir şey söylememiştir 

,,,,,,_ * ,,,,,,_ 
uEsasen Führerin ,imdiye lıadar verdiği sözlerin tilıibeti telıliflerlni 

tamamiyle lııymetsiz bıralımalıtadır-
Eğer İngiltere YGJ•Yacafısa Hitleriznı mahvolmalıdır.-» 

Londra, 20 ( ö.R) - Nevyork Ho· 
rald p.zetesi Hitlerin nutkunu criyakir
hk ve fitne» ıa}ıeseri telikki etmekte ve 
ıunlan yazmaktadır: lngilterenin Hitler 
tarafından teklif edilecek prtlan kabul 
edebileceğini kimse aklına getiremez. 
Bu harp ölüme kadar devam edecek bir 
mücadeledir. 

Öyle bir mücadele ki eğer İngiltere 
yaşayacaksa Hitlerizm bu mücadele 
içinde mahvolmalıdır. Esasen Führerin 
pmdiye kadar verdiği sözlerin akıbeti 
teklinerini tamamiyle kıymetsiz bırak· 
maktadır. 

Hitlerin nutku en güç ve nihai sefe
re baslamadan evvel Alman milletinin 
maneı. iyatını yükseltmek için söylenmiş 
bir sıra sözlerden ibarettir. 

Ne\i vork T aymis gazetesi de şunları 
yazıyor: Hitlerin nutku gurur ve aynı 
zamanda kuvvete knrşı hayranlıkla do
ludur. Nutuk bundan evvelki vesilelerle 
sadir olan aynı tarih tahriklerini ihtiva 
ediyor ve düşmanın maneviyatını ve 
azmini hafifletmek maksadiyle matuf· 
tur. Bu nutukla Almanyanın uzun ol
mıyan ve pek bahalı olmıyan bir zafer 

-------· için lngiliz umumi efkarını ihtilale teş· ı dahi olsaydı bozulmasında menfaati 
vik ettiği görülüyor. Fakat en körler bi- olan hiç bir vadini lutmamtf bir adam
le görüyorlar ki Alman harp makaniz- dan gelen bu tekliflerin biç bir kıymeti 
ması modem Avrupayı tehdit altında olamazdı. 
tutan en kuvvetli tethiş vasıtasıdır lngİ· AVUSTIJRAL YA VE 
lizler kuvvetli müdafaa silahlarını hıra- KANADADA 
kan namus ve ıereflerinin ne olduğunu lngiliz imparatorluğu bu nutkun ıed-
bilmeyen bir düşmanın sözüne itimadın dinde ingiltere ile birleşmektedir. Avus· 
ne netice vereceğini bilirler. turalya Başvekili B. Menziain beyanatı 

NAPOL YON VE HtTLER dikkate şayandır. 
Gazete bilahare Hitlerle Napolyonu Mumaileyh demiştir ki: 

mu~aycse etmekte ve şunları söylemek- - Alman Umparatorluğu zulüm ve 
tedır: . . istibdada müsteniddir. İngiltere bu zu-

Napolyon nazılenn hala yapmakta lüm ve istibdadı yıkmak için harbe de
olduğu gibi istila olunan geniş araz.iye vama mecburdur. 
~iyasi .~zyikte? başk~ sosyal nizam ve Attavadan bildirildiğine göre Kana
ı~eolo11 ~mp.oJe etmıyecek kadar ken- da gazeteleri şöyle yazıyorlar: Dünya 
dıne .. h~kımdı. . için kabule değer yegane sulh, muzaffer 

. Hu!asa olarak Amerıknn ~atbualı İngiliz imparatorluğunun mağlup Al
Hıtlerın nutku hakkında şu muşahadc- manyaya dikte edebileceği sulh olabi-
lerde bulunmaktadır: lir. 

1 - Hitler ya sulh, ya lngiltereyi tah- Kanadalılar Hitlerin nutkunu lngil· 
rip tehdidinde bulunmuşsa da müsbet terenin yakında istilasına teşebbüs edi
hiç bir teklif yapmamqbr. Ve esasen lcccğinin bir emaresi addediyor ve 
ingilterenin kabul edebileceği hiç bir son muhariplerine kadar bu mücadelede 
teklifte bulunmasına imkan yoktu. İngiltereye müzaharete hazır olduklan-

2 - Hatta böyle bir teklifi yapını§ nı bildiriyorlar. 

Belçi ada son vaziyet Pan Amerikan 
konferansı -·-----~~-------x~x-------~--------

ffanı madde ve yiyecefı az, 'iddetli bir vesilıa 
usulü tatbiJı ediliyor •• 

X.ır.X 

Londrn 20 (ö.R) - Hali hazırda Bel- vesika usulüne tabidir. Pataüs balen 
çika hükümetinin iki nazın müstesna halkin gıdasının esasını teşkil etmekte
o1ara1< diğer erkunı Vişidcdir. Bu iki clir. Her hangi bir itaatsizlik veya 
nazırdan biri Londrayı ziyaretten sonra mukavemet halinde verilecek cezalar 
Kongoya hareket etmiştir. Deruhte et- bütün camiaya teşmil edilecektir. 
ti~! v~zife K~ngon~~ aza.mi mikyns:ıı Londra 20 (ö.R) - 21 Temmuz Bel
mult.efıkle:.e ~ızm~t~nı te.~ın etmektedır. ç!ka milli bayramı Londrada Belçika el
Belçıka huk.umet~~ın dıg;r azalannın çisinin ve Belçika askerlerinin iştirn
memle~et!eı;ne donmelcn Almanlarca kiyle kutlulanacaktır. 
mrn;dılmlıştır. "k . . . • Berlin 20 (A.A) - Hitler, zabitlerle 

Aman ar Belçı a dahılınde sıyası ve k .. ··k b'tl h · ı k ·· bütil ·k a· faal" b 1 1 ef uçu rzn ı er nrıç o ma uzerc n 
ı tısa ı ıyetle u unan ara ve karı B 1 "k h · 1 · · b b k ı 
umumiyeye tesir yapılabilecek şahsiyet- elaçı a arp ~~ .. eti~mın ser est ırn 1 

-
) k • tedb. 1 1 v d ma rmı cmre""":i r. 
edr.e alrşı zecnk ır .er a maga ev.am Belçika ordusunun tesliminden evvel 

e ıyor ar. Bu ategonye mensup kım- Al kedil • ı B ı 'k 1 
1 • F;...... d B ı "k d"' 1 manyaya sev mış o an e çı a ı 

se erın · rnnsa an e CJ ayn onme eri- · 1 · l k tl · ·· d ilın · .. d · · ·.d k" f 1i tl . esır enn mem e e enne gon er esme ne musaa e ıçın maz.ı e ı aa ye <!l"ı b la tı 
hakkında mufassal malUmat vererek Al- aş nmış r. 
manları tatmin etmeleri lfızımdır. 

Almanlar Belçikayı tekrar verimli 
bir hale koymak maksadiylc teşebblis
Jcrde bulurunaktıı iseler de ham madde 
fikdanı ve nakil vasıtalarının azlığından 
dolayı bu teşebbüsler akim kalmaktadır. 
Fabrika, bina ve yol inşaatı pek yavaş 
ilerliyor. Yiyecek maddeler şiddetli bir 

SABAHA KARŞI ............... 

-·-Fransada başbyan 
posta servisleri •• 
Vişi, 20 (A.A) - Havas ajansı bildi

riyor : İşgal altında bulunan Fransa ile 
İsviçre, Cezair, Fas, Tunus, Suriye ve 
Hindiçini arasında Posta münasebetleri 
yeniden teessils etmiştir. 

Londra 20 (ö.R) - Amerika birleşik 
devletleri hariciye nazın B. Kordel Hull 
Panamcrikan konferansına iştirak etmek 
ilzere bu sabah Havanaya vasıl olmuş 
ve Kuhtı halkı tıırnfından hararetle kar
şılanmıştır. 

Nevyork 20 (Ö.R) - Panameriknn 
konferansı yarın ilk içtimaını yapacak
tır. Bütün Amerikan devlet mümessil
leri bugün Ktibayn varmış bulunmakta
dırlar. Yalnız Arjantin mümessilleri 
beklenmektedir. Bunlar da Pazartesi 
günü geleceklerdir. -*--
ROMAHYADA 
YAHUDİ MESELESİ 
Bükreş 20 (A.A) - Nazırlar heyeti

nin içilmaından sonra neşredilen bir 
tebliğde beyan edildiğine göre, heyet 
yeni milli partinin teşkili hakkındaki 
kanun hükümlerine tevfikan yahudi 
unsurlarının Rumen devletlerinin yeni 
nizamına iltihakı meselesi için lhım 
gelen kanunlar prensibini müzakere et
miştir. 

lngiltere hükümeti Hitlerin nutkunu 
hiç nazarı itibara almıyor 

--~~--~------~~~.lllıM---------~----~~~~ 

L NDRA, 20 (Ö.R) -· İngiliz hükümeti Kitlerin sulh taarruzunu ce· 
va sız bırakmaktadır- Resmi mahaiilde söylendiğine göre İngiltere 
harbe devam etmek azmindedir ve Kitlerin sözlerini nazarı itibara 
a mıyacaktır • 
. ~o~~' 20 (Ö.R) •• Dün Bitler nutkunu söylerken Alman tayyarele· 
rmın In2iltereye karşı yaptıkları en müthiş hücum yine muvallakıyet· 
siz ilde bitmiştir •• Bu hücum bütün Britanya üzerine vuku bulmuş ve 17 
Alman tayyaresi düşürülmüştür. Hasar mühim değildir. 

L .. iman tayyare
lerinin sebep 
oldu~u zayiat 

--·--
Londra, 20 (Ö.R) - Bugün neşredi

len resmi tebliğe göre 18 haziran 18 tem
muz arasında Alman hava taarruzları 
neticesinde 336 ölü ve 476 ağır yaralı 
kaydedilmistir. 

-x-
Hitlerın nutku boyuna 

tekrar/anı yor 
Londra 20 (ö.R) - Berlin radyoları 

miitemadiven Hitlerin nutkunun İngi
lizce tercPmrl•rini neşretmektedirler. 
Fakat bu nutuk tnrnamiyle İngiliz gaze
te ve radyoları tarafından neşredildiği 
için böyle bir teb1iğe ihtiyaç olmadığı 
Londradan bildirilmektedir. 

-11:-

lngiltereye yapılan 
tay yare yardımı 

Londra 20 (Ö.R) - Cenup Af:rikasın
da Nnta] müstemlekesi 200 hln liralık 
bir iane toplıyarak İngiliz. ordusuna bir 
t. .r filosu hediye etmi,. tir. 

merikanın Fransa sefi
ri Nevyorka vardi 

~--------~-----x~x:~---~---------

uFaşistlifıten bahsetmeğe halılıınız yolıtur •• 
Peten bü ün Fransızlarca çolı sevilmelıtedir ve 

namuslu bir adamdır •• » diyor-
x~x---------

Nevyork 20 (ö.R) Fransa-dald bu yeni hükümetin Fransızlar tarafın-
Amerikan sefiri bay Bulet bugün tay- dan nasıl karşılandığı hakkında bir şey 
yare ile buraya g<.'lmiştir. Bay Bulet gn- söyliyemem.> 
ze~e:iler; yaptığı beyanatta ezcümle de- O sırada bir gazeteci faşist tııbirini 
mıştır ki: kullanınca, bay Bulet bu gazeteciye de-

«- Uzaktan telgraf ve telefonla Ame- miştir ki: 
ri.~~. ile görüşmek imkansızdır. Casuslar «- Hayır, faşistlikten bahsetmeğe 
butun sırlarımızı meydana çıkarabilir- hakkınız yoktur. Peten biitün Fransız 
l~:· .~en Vişi~i terkettiğim zaman yeni halkı tarafından çok sevilmektedir ve 
hukumet teşkıl olunmamıştı. Onun için namuslu bir adamdır.> 

Rer linde yapılan mühim 
ve gizli bir ül3kat 

Va ington 20 (Ö.R} - Buraya gden haberlere göre bay Hitler Kont Ciano 
il gızli bir görüşmede bulunmuştur. Bu görü mede Fon Ribbentrop, Fon 
Mak<'nzen ve Dino Alfi~eri hazır bulunmuşlardır. 

B. Ruzvelt ile Hitlerin söyledikleri 
nutuk ve lngiliz gazeteleri 

-* 

Har evam edece 
"Mücadele uzun, çetin, masraflı olacaktır 

kazanacağız" Sonunda behemehal zaferi biz 
~.lllıM-----~~--~--~-----

Londra, 20 (A.A) - Londra ga
zeteleri B. Ruzveltin ve B. Hitlerin nu· 
tuklarına bir çok sütunlar tahsis ederek 
aradaki şayanı dikkat tezadı kaydet
mektedirler. Gazeteler Ruzveltin cönÜ· 
müzde tarihin en mühim intihap şık1a· 
nndan biri var; Ya medeniyetin bildi· 
ğimiz gibi devamı veya bize aziz olan 
her şeyin nihai imhası'> cümlesini ve 
nutkunun diğer calibi dikkat noktaları
nı göze çarpacak ,ekilde kaydetmekte, 
bunları B. Hitlerin eski masa] diye tek
rarladığı tabirin bir reddiyesi olarak 
tebarüz ettirmektedir. 

B. Hitlerin sulh taarruzu müttefikan 
istihdafla reddedilmektedir. B. Hitlerin 
6 Teşrinievvel sulh teklifini israrla te
yit ettiğine nazarı dikkati celbeden 
Deyli Telgraf aşağıdaki mütalaayı yü
rütmektedir: 

Alman boyunduruğunun ihtarı mahi
yetinde olan o tarihteki ı.·e bugünkü 
Alman şeraitini kabul etmiş olsaydık 
şüphesiı: 6 T eşrinievvelde yarın da ka
vuşabileceğimiz sulha kavuşabileceğimi
zi bir çok kene açıkça tekrar ettik. B. 
Hitler kendi hudutları dahilinde kaldık· 
ça ve dürüstlüğe yakın bir harici siya
set takip ettikçe onunla hiç bir kavga
mız olmıyacaktı. Cihana tahakkum et· 
mek için gördüğü rüyaların tahakku
kunda geçilemez bir mania olarak bizi 
kargısında bulunca tehevvüre gelmi~tir. 
Onun bu tehevvürü onu Avrupadan sü
pürmek :için aldığımız sarsılmaz kararı· 
mızı ancak kuvvetlendirmekte ve teşci 
etmektedir. 

Nutukta uzun bir harp imkanından 
israrla bahsedildiğini ve l S Ağustosta 
Londra dikte edilecek sulha yeni her 
hangi bir imadan çekindiğini kaydeden 
ı;azete yazısına şu suretle devam etmek· 
tedir: 

Aynı gün ve kendinden bir az evvel, 
hürriyet davasını takviye için Amerika 
menbalarınm yardımmı her zamankin-

den daha kuvvetli olarak vadeden B. 
Ruzveltin sözlerine rağmen Hitlerin 
nutkunda Amerİllaya ait hiç bir imada 
bulunulmaması gariptir. 

TAYMJS DtYOR Ki: 
Jngiltere hülümeti ve milleti diğer 

her hangi bir rniJletin hiç bir zaman arzu 
etmediği k.arar samimi bir surette sulhu 
severler. Harbin devamına refakat eden 
büyük ıstırabı tamamiyle müdriktirler. 
Harbin sonuna kadar devam etmeııi la
zım geldiğini beyan ederken mcsuliyet· 
lerini de anlamaktadırlar. Bununla be-
beyan ederler. B. Hitler su1h teklifinin 
sırf bir vicdan borcu olarak yapıldığını 
söylediği halde ne şartlarla sulhun müm
kün olabileceğini bildirmektedir. Şu an
da teklif edebileceği bütün şartlar. A vru
panın yeni nizamının kabulü esasına ve 
çoktan nazari olarak tarif. şimdi de 
ameli olarak izah edilen ve Alman ırkı
nın tahakkumü nef"ine olarak Avrupa
nm büyük bir kısmının esarete alınma
sına İstinat eden şartlar olabilir. 

Bu hal, İngiliz lisanında konuşan mil
letlerce çok aziz olan siyasi prensiplere, 
son bir tecavüzdür. Buna ka11ı son had
de kadar mücadele ebnekten bqka tür
lü hareket edemeyiz. Dava11\1% be~eriye. 
tin atisinin ölü maziye kllJlı olan davası, 
layemut ve serbest fikrin davası oldu
ğu içindir ki sonunda muzaffer olaca
ğını biliyoruz. 

Deyli Herald diyor ki: 
B. Ruzvelt bizi sahte sükunet ninni

sine knrı:ı ihtiyata davet etmektedir. Bir 
kaç saat sonra da B. Hitler biu sahte 
ninniyi söylemiştir. Bu adamla hiç bir 
sulh olamaz. Sulhtan bahsettiği zaman 
yalan söylemekte ve harbi hazırlamak-
tadır. Bunu isbat için son yedi senenin 
tarihi önümüzdedir Yalnız bir şartla 
sulhu, emniyeti, hürriyeti elde edebile· 
ccğimizi biliyoruz; O dn zafere kadar 
mücadeleye devamdır. Mücadele uzun, 

çetin, masraflı olacaktır. Fakat kaza
nılıncaya kadar ona devam edeceğiz, 

Londra gazeteainin hepsi B. Ruzvel. 
tin nutkunu alkqlamaktadırlar. 

Timese nazaran dünyanın bertarafın. 
da bu nutuk hürriyet için mücadele 
edenlere kuvvet ve cesaret verecektir. 

Deyli Eksprese göre, İngiliz milleti 
Hitlere verilecek cevabı B. Ruzveltba 
gÜzel sözlerinde bulacaktır. 

Nevs Chronicle diyor ki: 
Başka zamanlarda bu nutuk hücum 

ettiği hükümetler tarafından bir harbe 
davet gibi telakki edilebilirdi. 

HtTLERtN N1NN1LER1 tNGtLJZLER1 
UYUTAMADI 

Londra 20 (Ö.R) - Gazeteler Hitle
rin nutkunu tefsir ederken su noktada 
birleşiyorlar: • 

Nutuk evvelden cevabını almıştır. 
Geçen Pazar gi.inii İngiliz b~vekili bu
na önceden cevap vererek, İngiltere ve 
mUttefikler namına bu memleketin mÜ· 
tnvaatle boyun eğmiyeceğini bildirmiş 
ve Londranm müstekreh bir esarete 
katlanmadansn harbe ve kül haline gel
mesini tercih ettiğini bildirmişti. Dün 
sabah ta B. Ruzelt aynı nutka yine Ön· 
ceden cevap vererek şiındiki harbın si· 
]{lh kuvvetiyle empoze edilen bir ihtilal 
olduğunu ve bu ihtilalin insanları hür 
ynpmağı değil, esarete mahkum etmek 
gayesini takip ettiğini söylemişti. B. 
Ruzvelt mütearrizin teskin edici ninni
lerle milletlerin mukavemetini uyutma
ğa çalıştığını da kaydetmişti. Fakat B. 
Bitlerin di.inki.i teskin ninnisi İngiliz 
milletini uyutmam~tır. Bilakis tngilte
renin mevkiini, yani B. Ruzveltin ilan 
ettiği ideallerin Avrupada son müdafi 
ve hamisi olduğunu bir kat daha tebarüz 
ettirmiştir. Taymis gazetesinin kaydet
tiği gibi Hitlcrin empoze edece~i şartlar
la bir sulh olamaz. Esasen Hitler de bu 
hususta hayale kapılmadığı cihetle hiç 
bir teklif yapmamıştır. 

~..z-..c ··~ '!/'.ZXZ/..:L713:. 7.;ii~Q.Z~ 

lngiliz tayyareleri Almanyada bir 
çok mühim yerleri bonıbaladı 

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

Londro. 20 (A.A) - Hava nezareti bildiriyor : tahtelbah;ri 24500 tonluk düşman ticaret ~emisi batırdı
Dün ırtındüz bombardıman tayyarelerimiz Rotterdam ğını habel' vermiştir. Alman tayyareleri de İngilterenln 

~ve Havr'e hücum etmişlerdir. Saint - Omer tayyare mey- cenup s3hi1leri acıklarında harp ve ticaret gemilerine mu
~ dam da bombalanmıştır. Tayyarelerimizden üc~ü dö~m~- vaffokı•;e1le taaıruz etmişlerdir. Beş bin tonluk bir va

miştic . Gece sahil muhafazasına mensup tayyarelerımız pur batırılmış, diP.er ticaret gemileri hasara uğratılmıştır. 
Emden rleniz üssü, Harlingen Villeıru.oord limanlarını ve Mcsserşmits avcı t:.yyareleri 15 Ingiliz tayyaresi düşür
Gand le\•awn deposunu bombardıman etmişlerdir.. Bom- müşler ve Manş denizi üzerinde vukı:bulan bu hava mu
bardıman tayyarelerimiz Bremen Diefholz, Paderborm, harebesintlen zavi&tsız dönmüşlerdir. Diğer altı Spitfo

~ Thurin~p de Rotenburg tayyare meydanlarını ve fabrika- yers İnqi1i7 tayyare~i de bahriye dafi bataryalarının ate
~ lan, Bremen ve Hanovre de petrol depolarını, Essen cep- şiyle dü:5ürülmi.istür. Gece İngiJiz tayyareleri Almanyanın 

hane fabrikalarını. ham emtea garl::ınru, Eschveze civa- şimal w şimali parbisinde bir çok noktalara bombalarını 
rında Cassel tayyare meydanını, Bremenin şarkında Aol- atmışları;a da mühim hasar yapmamışlardır .. Bir çok si· 
tau ~ivarında cephane trenlerini bombardunan etmişler- vil yaraknmışlnıdır. Beş İngiliz bombardıman tayyaresi 
dir. Tayyarelerirrıizden biri fo;si.ine dönmemiştir. üçU bataryalar, ikisi avcı tayyaresiyle düşürülerek dün-

N ALMAN IDDİ.~LARI kü gün düşmanır zayiat yekunu 27 tayyareye baliğ ol-
Nevv0rk. 20 (0.R) - Alman tcbliP!ne !]Öre bir Alman muştur .. 
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• lngilterede zafer az mı arttı 
- BAŞTAIC.i ... 1 tNCi SAHİFEDE -

Dcyli Ekspres büyük manşet halinde 
şunu yazıyor : İkisinden ~irisi mnh~·ol
mahdır : Yl Almwıya, ya Jngiltcre .. 
İNGİLTERE HARBE DEV Al\I 
EDECEK ... 
Roma, 20 (Ö.lt) - İs'\'İçre matbuatı

na göre İngiltcrenin Führer tarafından 
veri1en fırsattan i!:tifade etmiyeceği ve 
sulh davetini reddedeceği anlaşılmakta
dır. 
AlUERİKADAKİ FİKİRLER 
Nevyork, 20 (Ö.R) - Bitlerin nutku

nu tefsir eden Amerikan gazetelerinin 
fikrince Führer İnpiltereyi 1eslim olma
dığı takdirde tahrip etmekle tehdit et· 
miştir. Gayesi İngiliz milletinin hükü
meti değiştirmesi ve çok geç $almadan 
Alınnn sulhunu kabule hazır veni bir 
rejim tesis eylemesidir. 

deki hafta basların<J doğru bu cihetin 
malum olacağı tahmin edilmektedir. 
E{(er Hitler İngiliz milletinin ve hükü
metinin harp istediklerine kani olursa, 
Nazilerin ifadesine göre Almanya icabı
nı yapacaktır. 

$imdilik Führerin nutkunu İngilizle
re tamamen işittirmek için her şey ya
pılacak ve günlere\! her saaı başında bu 
nutuk İngilizce ol&rak radyoda tekrar 
edilee<?ktir. Eğer İngiliz milletinin haki
knten sulha hiç hevesi olmadığı tahak
kuk ederse taarruz karada. denizde ve 
havada şimdiye kadar hiç bir meınle
kettc misli görülmemiş derecede şiddet
li olacaktır. Alman mahfillerinin kanaa
ti Londradan şimdiye kadar duyul;ın 
sesin İngiliz milletinin hakiki sesi ol
madığı merkez.indedir. Bu ses plotokrat 
~üruhunun sesi imiş.. Ajans Royterin 
tefsirleri İngiltercnin cevabını önceden 
muhtelif merkezlere bildirmiş bulunu-

AL, IANYAYA GELİNCE vor. 
Alınan mah!illerinin fikrince İngi]te-

Mareşal Göringin gazetesi olnn Fölki
şe Beobahtcr İngiliz milletini hliküıneti 
devirip çok geç kalmadan Hitlerln sul
hunu kabule davet ediyor. Bu gazeteye 
göre Hitlerin şartlariyle sulha hazır bir 
hükümet teşkil edilmek üzere Çörçil 
derhal devrilmezse Londra ve diğer İn~ 
giliz şehirleri Alman hava hücwnlariy• 
le ezilmiş olan V ar~ova ve Amsterdamın 
akibetine benzer bir fıkibete uğ:rıyacak
tır. 

iTALYANLAR MÖNAKA.SA 
İSTEMEZMİŞ .. : 
Nev:yrk, 20 (Ö.oR) - Romadan bil· 

dirildiğine göre faşist mahfilleri Hitle
rin nutkunu şevkle karşılamışlardır. 

Resmi Rilasyoni Enternasyonali ga
zetesi bir kaç güne kadar Ingilterenin 
istilası işinin başlıyı:ıcağını yazmaktadır. 
Bu gazeteye göre mihver devletleri Av
rupadn tesis etmek istedikleri yeni ni, 
zamm münnknsasını kabul ebniyecek· 
lerdir. 

rcnin mukadderata Hitlerin tekliflerinin 
kabul veya reddine tfıbi olacaktır. An· 
!aşıldığına göre Führer İngiliz milleti· 
nin ihtilal yapacağını ve hüki.iınetine 
rağmen kendi sesini duyuracağını ümit 
ettnektedir. Aksi takdirde Alınan hiı · 
kiimet mahfilleri ttarruzun derhal bas 
lıyacnğı kanaatindedir. ingilterenin sun 
veya harp şıklarından birini ihtiyarın. 
göre Almanya da kararını verecektir. 

Italyadan çıkan sesler 
--~---------x*x--~---------~~ 

- HAŞTARAFI l inci SAHİFEDE - yalnızdır. Harbe devam etmesi şimdikt 
nticeleri göz önündedir. Bir ay içinde vaziyet sebebiyle hiç bir zafer ümidi«!\ 
'ransanın askeri kudret.i imha edilmiş- temin edemez. Çünkü Ah.~nya ve ltal, 

BİRAZ BEKLİVECEKI\ılŞ ı Führer art.ık mücadeleye devamın 
Resmi Alman mnhfillerinin kanaatin umsuz olduğu fikrindedir. Çünkü di-

görc İngiliz salahiyetli otoritelerinin il · milletleri ve bilhası;a İngiltereyi ez-
mukabelesi hiç şüphesiz tekliflerin rcd •k niyeti yoktur. •?> İngiliz hükümc-
~i mahiyetinde olacaktır. Fakat Bitler' bu hakiknti milletinden bir daha giz
Ingiliz milletinin hdkikateıı harbe de- rse «!> tarihe karşı en ai;,tır mesuliyeti 
~am arzusunda olup olınadığım anla ı üklcnmiş olacaktır. İngiltere şimdi 
mak icin biraz beklivoccktir. Önümüz- ni.ithış mesuliyeti karşısında tamamiyle 

ya arasındaki tesanüt bağlarının çözül
mesini ümit etmek gülünçtür. Bu iki 
memleket knt'i zaferden sonra adale
te «!?> müstC'nit yeni bir nizam kurmak 
emelindedir. Mihver devletleri arasın
daki iş birliğinin kuvvetini hiç bir şey 
sarsamaz. Bunların tesb edecekleri yeni 
niznm Avl'upa tarihinde en mühim bir 
faslın mukaddemesi olacaktır. 


