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llan nıtinderecat d 
ın an gazetemiz mesuliyet kabul etmez 

• 
Cümhuriyetin ve Ciimhuriyct e3eıinin bekçisi, sabahları çıkar siyası gazetedir 

İZMiR 
.., 

Fuarı en güzel luardır 
Mevcut Fuarların en güzeli o1an lzmir Enter

nasyonal Fuan gibi en büyük bir eseri az bir za
manda kuran, büyüten ve yaıatan, yapıcı ve ya
rahcı eller mallarımazı tanıtmak hususunda da 
sizlere en büyük kolaylıklan göstereceklerdir • 

-- 20 Ağustos - 20 Eylül J 940 - 1 
YENi ASIR matbaasında basılmıştır 

Gençlerin Beden Terbiyesi Başlıyor 
Beden terbiyesi kanununun tatbiki 

x.x---------------Lord Halifaks, 
8. Bitlere 

cevap verecek -·--'l'aymfs, ingilterenin 

-
--

- 18 - 20 Yaşındaki bütün 
1 
mektepsiz gençler beden 

nihai zafere itimadını 
ve harbe devam azmini 
telırar edi.Jor 
Londra, 22 (A.A) - cRoyter» 
Londra gazetelerine nazaran, 'harici

ye nazın Lord Halifaks bu akşam bir 
nutuk söyliyecektir. 

• 
terbiyesi görecekler 

x.x----------
E unların muhitlerindeki gençlik kulüplerine 

yazılmasına yaktnda başlanıyor 
x.x---------------

Beden terbiyesi İzmir bolgesi istişare 18, 19, 20 ~ aşlarındaki mektep harid Timesin diplomatik muharririne göre, 
Greenvich saatiyle 20.20 de radyo ile 
İmparatorluk ve Amerikaya nqredile
cek olan bu nutukta l..ord Halifaks İn
gilizlerin teslim olmalan lÇım geldiği 
hakkında B. Hitlerin yaptığı tavsiyeye 
cevap verecektir. 

he~eti dü~ ~aat ~ 7,30 ~a ?aşkan vekili gençlerin bt'dcn terbiyesi mükellefiye-
valı muavını Emın Refık Kırışın Ti} o:.e- • b .. . . 

------==:..::::.::_~H~a~lı~fa~k~·4>~, ~S~efırlerden B. HendCTson ile beraber t. t d t J k b""l · I 940 1• tıne aşlamak uı.:cre muhıtlerınde bulu-
ı a ın a op anar. · o ~enın ma ı 
yılı bütçt'siyle senelik ~lı~mn mpCJrunu nan gençlik kulüplerine kayd edilmeleri 

Avrupanın 
Yeni nizamı 

Bu harpte lngil
tere mağlôp 
edilebilir mi? 

Tunes muharriri diyor ki: 
Hitlerin hemen heinen teklif edeceği 

yeni bir şey yoktur. Bunun içindir ki 
Lord Halifakı da ancak şimdiye kadar 
söylenenleri tekrar edecektir. 

tetkik ve kabul etmiştir. hususunda tebligat yapılmasına ve der-
35 30 sayılı beden terbiyesi kanunu hal faaliyete geçilmesine karar verilmio

mucibince belediye hududu dahilindeki tir. 

---llalı ve adalet 
:;'!fhuınıarına u)'gun 
isii~ınezse beferiyet 
tı~balde de yeni 

ftiaaıara lıatlanmağa 
::ahJıiim edilmis 
ııacaJıtır. ~ -·-HAKKJ OCAKOGLU-

Son giinle d diinya b r e gerek Türki~ c ve gerek 
Yeni .. :mat uahnda Avrupala "erilecek 
• •u7.arn ıneseJ . .. . d . 

nyata tes d"f ~ı uzerın c gcnış ncş-
Bu ht 8 u edılmektedir. 

ni niza~~sta hazırlanan planlardan, ye
Rizcc hn ~aslaımdan bahsolunuyor. 

İ~in vak t cnuz hu mevzulara girmek 
ediyor v~ dç~k erkendir. Harp devam 

İngiltere ~ a d.a edecektir. 
da vukın ~~ ınih, er devletleri arasm
c;arı>ı inıal~r • lenen. geniş mikyastaki 
Avrupan hır neticeye bağlanmadan 
«"ak kar 'f nıu~dderah üzerinde nlma-
1ur. ar ann hıc birisinin kıymeti yok-

V crilınek • ları Al ısteııeıı yeni ııizamııı {'SBS· 

hnda b~anyanın mutlak hakimiyeti al
ine]( bi~rt .. Avrupa ittihadı vücuda getir-

• ' 
1 un küru"k '11 ti · · "kl"ll l'ıni ortad . " mı e crın ıstı a e-

ların1 Y kan kal~ırmak, gümrük mal)ia
toı>rak· i r~k, hır çok milletleri yalmz 
Avrupan erı~~e istigalc mecbur ederek 
eyleınckt~n ıçınd~ müstemlekeler tesis 

b ır. 

ou istekle 1 
ni vaziyeti r ıa~pl~n ı;onra do~rınu ye· 

S · er degıldır 
encJc d 1 · 

Yük de, {ten >eri A \Tupanın dört bii-
histir "'te ara ınd:. taksimi mevzuuba· 

' n Ussol° ' • 
laı.-ınası ı: ınınırı mc lıur dörtler an-
için Yap r .ını lıcı> bu gal eye \ arılmak 
n. . 1 ınıs haınlel d' n .. . . ıznnı . • er ı. ugun ıse yem 
. n.ımı ult d A • sılıı 1, ikt • ın .. '\rupada askcra, 

lllak \c ı:~d.ı Al~an hfıkiıniycti kurul
diye kiic:i'k k~· de ltalyn) ıı dostluk payı 
n1ektcdir. 1 ır sey R) rılmak dii iinül-

Uiz<' "Ö • 
nıcleri .,ı: re mıh, er de" lctlcrinin dü ün
. • uzını "cin kt r . ıc;ınde ~ " d no a za er nc:jesı 
niznın k arın )ı ıkılacağı muhakkak bir 
Pay1 ı~;:;-ınagı tasarlamak değil, Avru
nıakır A enen hih iik felaketten koru
sefalet.e vr~pa kı~ mevsiminde büyiik 

• genı "k · dur n·· . nu ~asta açlığa mahküm-
k · un,u ıle l"k • ıtası k: d' a a ası kesılıniş Avrupa ._ en ı k d" .. 
ıı.udrctindcn m en ısını bcsliycbilmek 
otlarını hile ~.hrumdur. Hay\'anlarınm 
hu kıt: mııstt•mlckclcrden getiren 
h anın aclık i hl'k . . . . 
8Yalleri ·· 1. c 1 esını ycnı nızam 
Filh on ı~ eın .. ·• 

ı ak.ika · ...... 
ihtiyacı d Anup.mın yeni bir nizama 

· ı a \ardır N'h • r · · · atı tere elde et . · . ı aı :ıa erı ıstcr In-
nuş olsun bu ~ı , .~ster Almanya kazan
Itri ı:-iderece:unku .harbı doğuran amil
caktar. tedbırler ınutlaka alına-

--·--
Cenubi Afrilıa 
baıuelılli uasla!n diyor 
ve müstaJılJel sulhu 
anlatıyor 
Londra 22 (A.A) - Cenubi Afrika 

başvekili general Smuts dün akşam Kop
tovnda radyoda bir nutuk söyliyerek 
küçük ve hür biı millet mümessilinin 
dünyanın iki büyük hür milletine, İn
~ilterc ve Amerikava hitabını neşretmiş 
ve dcı:tıiştir ki: 

- Hür memleketlerimizde milyonlar-

Muharrir, Çörçilin 18 Haziranda yap
tığı ve ordu, bahriye ve hava kuvvetleri 
istişare heyeterinin noktai nazarına da
yanan ve f ngilterenin harbe devam et
mek hususundaki kat"i kararını teyid 
eden, nihai zafer hakkındaki ümitleri 
haklı ve yerinde gösterecek sebepler 
bulunduğunu bildiren beyanatını hatır
latmaktadır. 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHiFEDE -

Kücük Baltık devlet. • 
&eri ve Sov yeti er 

ca insanın fikirlerine ilk planda gelen Moskova. 22 (A.A) - D. N. B. 
iki m~cleyi münakaşa etmek istiyorum. bildiriyor: 

1 - Harbın hali hazır safuası istikbali Moskova siyasi mahfillerinde intizar 
görenlerce ne merkezdedir? edildiğine göre, yüksek Sovyet şurası 

2 - Bu mücadele neticesinde elde et- üç Baltık devletinin SovJiet ittihadına 
mdlc ga:vret ettiğimiz sulh ne şekilde ilhakı hakkında bir karar ittihaz etmek 

- SONU ~ UNCÜ SAHiFEDE - 1 üzere yakında içtimaa davet edilecektir. 

Bir tayyare hucumumm <lef ine 
çcılışı1ıyor 

lngiltereye ya
pılan yeni hava 

hücumları -·-Bir lıaç bina yılııldı, 
2 lıqi öldü, 6 
yaralı var 
Londra. 22 (A.A) - .:Ro}teU 
Emniyet nezaretinin tebliği: 
Gece düşman tayyareleri Ingilterenin 

merkez \'e ıimalr şarkisi sahilleri mınta
kalanna bombalar atmışlardır. Az hn

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Dahiliye Vekili mühim bir nutuk söyledi 
-*-

Şefimizin sözleri, irşatları bitn,.ez 
tükenmez feyiz kaynağımızdır _* __________ _ 

Fertleri muhabbet ve itimatla per~inleşmiş ue Milli Şef etrafında 
birleşmiş IJüyülı IJir mftHetin çocHlıları ve r !zmetfıtirlatıı,l1ız 

Ankara 22 (A.A) - Bugün jandarma ve bu hitabeye rnczunlnrd, n teı men 
suba; okulunun dördüncü <levre me- Ahmd Utku • rkada~ları adına 
zunlrrı ile gedikli erbaş okulunun 10 venni!itir. 
uncu devresı mezunlarına diploma tev- DAH1L1YE VEK1LtNt.N 
zii merasimi yapılmıştır. NUTKU 
Öğ1eden evvel mezunlar Ulus mey- Müteakıben dnhıliye vekili Faile öz. 

danında abideye merasimle çelenk koy- trak nşağıda.\i nutku söylemiş ve me-
duktıın sonra Atatürk'ün Et.noğrafya zunların diplomalarını tevzi etmiştir. 
müzesındeki muvakkat kabrini ziyaret - Çok muhterem davetlileJ·im; 
etmişl<'r, çelenk koymuşlar ve Ebedi Şe- Size genç jandarma arkadaşlarımı 
fin mınevi huzurları önünde hürmet takdim etmekle bu atıda büyük bir ifti-
ve ta? mlc eğilmişlerdir. har duymaktayım. Burada gördiiğilnüz 

ÖğlE den sonra saat 17 de okul bina- subaylar harbiye mektebinde tahsilleri-
sındn <liploma tevzii merasimi yapılmış- ni ikmalden sonra bir sene de bu mües-
tır. M rasimde dahiliye vekili B. Faik sese.de jandarmalığa ait bılgilerle teçhiz 
öztrak, Maarif vekili Hasan Ali Yilcel, dılcliler ve imtihanlan!lda muvaf:fakı-
Gümriık ve inhisarlar vekili Raif Kara- y~t göstererek jandarma zabiti sıfatilc 
deniz, Mebuslar, ordu ve vekaletler er- vazife nlmağa liyakat kazanmış oldular. 
kanı, Ankara vali muavini ve emniyet Şu gördüğünüz erbaşlar da Jandarma 
direktörü, matbuat mümessilleri hazır hizmetindeki kabiliyetlerine binaen sı-
bulunmuştur. nıflarında terfi eden çalışkan arkaclaş-

Merasime müzikanın işlirakilc söyle- larımızdırlar. Jandarmada kalmağı ter-
nen istiklal marşile başlanmış ve bunu cih ile hizmetlerini temdit ettirdiklerin-
ayni surette jandarma marşı takip et- den bilgilerini art1ınnak için bu mües-
miştir. seseye alınmışlar ve altı ay devam eden 

Bundan sonra okul komutanı Albay tahsillerini muvaffakıyC'lle ikmal etmiş-
Refik Günscven bir hitabede bulumuş Dahiliye vekili B. Faik ôztrak - SONU 2 lNCI SAIHFEUE -

Ne Ve.rsay ·ı . . 
emel \c h'· zı llU)chlc, ııc de tahakküm H • l Mı / · • 
lüksek m~~~~:ari~·le medeni \"e kiiltürü ıt er usso ınıye 

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

Belçika filen 
mücadeleye 

devam ediyor 

lngiliz tayyarelerinin 
Almanyada yaptığı Hau; .. er ıdare olunamazlar b • hl h d • 

ll~·anış. h:~tcinl~k.ele~dc bile başhyan ır zır ı tren e ıye 
de tutnıai:;a et crını mılletlcr göz öniin- d" J d • 
haklan \·e·~e~onlara da layık oldukları e ıp gönaer ı 

Hak cı:e mecburdurlar e \e ad 1 · -- --
düsnllyen ınu:h!d~~=fhu'?lanna uygun Roma, 22 (A.A) - Duçe bu sabah 
uzun o··-·· I" r, nızamlar daima T" . h"l' d F""h f d •uUr u olmakta k v ırenıen sa ı ın e u rer tara ın an 
~hk(ı~dur. Orta ça~lau~a ta~a~~ga kendisine ihda edilmiş ve ltalyan kuv
d ır ..:ok ınsanların <:anı ,. rkana ah um vetlerinin emrine verilmiş olan tayyare 

evam ett• · ı . e ı pa asına d • f. · . . . . d" 
1 

. ırı mıştir. Lakin s hA a ı trenını zıyaret etmıştır. 
ıse erı art k b on asrm a- G 1 V Ph 1 f d k d' !)at I 1 lı çağa ait zihni . f enera on o tara ın an en ı-

lill~ ~~sına imkan kalmadılmı ~·~/n ~a- sine takdim edilen ilk kafileyi gözden 
R~ıy c ortaya koymuştur u un e- geçiren Ouçe lcısa bir hitabe irad ede-

l'ak ınaf;a_l~yh milletler ye~i nizamı _ rek evvelce şahsen Führere teşekkür et
:Vet"ı sult ıçınde akıl ve iz'anın ha"ki~ miş olduğunu söylemiş ve bu hediyenin 
· a ında d ·· ·· · · mı- k h k · 1 

• Londra 22 (A.A) - Röyter: 
Dün akşam radyoda bir hitabede 

bulunan Belçika sefiri B. Demarchi- • 
enne ezcümle demiştir ki: 

tahribat -·-Londra, 22 (A.A) - .-Royter> 
Hava nezaretinden bildirildiğine gö

re, lngiliz hava kuvvetleri dün gece de
nizde bulunan düşman iaşe gemilerine 
hücum etmişlerdir. Bu gemilerin ciddi 
hasara uğradıkları zannedilmektedir. 

Ayrıca Breme doklarında bir çok 
yangınlar · çıkarılmıştır. Veserrnunde 
dok1arı, hava, liman üslerinde hareket 
yolları üzerine atılan bombaların patla
dıkları görülmüştür. 

Amasya, zile ve Antal
yada. şiddetli zelzele 
Amasyada Taşhan 3ıoıkıldı, hiç 
bir yerde nufusca zayiat yok 

~---------x~x--------
Amnsya, · 22 (AA) - Bugün saat Zile, 22 (A.A) - Bugün şehrimiz-

11 '\e t L t 6 da biribirini takıben ikişer de biri saat 11 de 3 saniye süren dipten 
saniye süren çok şiddetli iki yer sarsın- gelme ve diğeri de saat 11. 16 da 5 sa-
tısı olmus ve harap T &!!hanın bir kısmı niye süren şiddetlice iki zelzele olmuo-
yıkılmıştır. tur. Hasar yoktur. 

Başka zayiat olup olmadıi!ı tetkık Antalya, 22 (A.A) - Dün gece bu-
edilmektedir Şehirde insanca zayiat rada saat 2 1 de üç saniye süren bir ya 
yoktur. sarsıntısı olmuştur. Zayiat yoktur. 

Şehrimiz Ticaret Licsi talebesinin Şefin emanetine sadık bir bekçi olduk
askerlik kampı dün bitmiş, gençler bu larına dair yeniden andiçmişlcrdir. 
münasebetle ATATORK heykeline ~-
dip çelenkler koymuşlar, hep bir nğız- Resmimiz bu merasimden bir intıbaı 
dan istiklal marşını söylemişler, Ebedi tesbit eylemektedir ... 

Lihey Elçimiz B. Y akup 
Kadri Istanbula döndü 

---------x•x·--------------
Her Sefir gittiği memleketin İfgal 

olu~.duğu hakkındaki fakalara ne diyor? 
---------x.x---------

tstanbul 22 (Yeni Asır) - I.Ahey elçi- tstanbul gazetelerinden birinin, ken. 
miz maruf edip B. Yakup Kadri b•J disi Pragda sefir bulunurken Çekoslo· 
günkü ekspresle şehrimize gelmiştir. vakyanın, Tiranda sefır iken Arnavut.
Beyanatında, Almanların Hollandaya }uğun, Lahcy sefaretinde iken de BelçJ.. 
ne suretle taarruz cttiklcr~i ve Laheye kanın istila edilmiş olmasını hatırlata
nasıl girdiklerini kısaca aiılatmış, sefa- rak b bil ilk ed"b' · · tal"" e
rcthanernizin 200 metre kadar ilerisine . laubnilun,.... hay kk dl ımıı.ıkn •. il es 

b
. k bo b d'" t .. v.. •• Al "sti ıı o ecegı ın a şa a sutunun-
ır aç m a uş ugunu, man ı - . . . 

}asının ikmalinden sonra da lngiliz tay- da neşretti~ _b~r fıkraya cev~b:n de: 
yarclerinin Uheyi bombardıman etme- - Her gıttiğım memleket ıstılaya uğ
lC'l'i başladığını söylemiş, Berlin yolile ramış değil ki... Hem o memleketlere 
Istanbula döndiiğünü de ilave eylemiş- benden sonra başka sefirler de geldi, 
tir. demiştir. 

böyle b" ıı uncbılırler. Harp içinde gere aul ve gere harp halınde A -
şinde kır ınevzua ft>mas etmek hayal pe- manya ile ltalyayı yekdiğerine bağlayan 
edenıez ~maktan başka bir fayda temin çözülmez kardeşlik rabıtasının bir nişa
lhahk6nı' ~.Yah~t ta .bu, yann yakılmağa nesi olduğunu ilave etmiştir. 

- Münferit bir sulh imzaladık. Fi
len mücadele devam etmektedir. im
kanlarunızın en büyük kabiliyetiyle 
sevgili memleketimizin istilclalini ve 
hiirriyetinin ye!ılden tesisini temin 
için müşterek vazifemizin ifao:;ına ça
lışmak karanndayız. Biz Belçikalı
ların kalplerimiz sevinçle dolu ola
rak ve son cümlesi, Kral, Kanun ve 
Hürriyet olan ve medeni hayatımızı 
hülisa eden milli marşımızı şevkle 
söylemek için kurtulacak vatanımıza 
döneceğimiz gün gelecektir. Belki de 

ingiliz tayyarelerine hücum eden üç 
düşman avcı tayyaresinden biri bir top
çeker tarafından düşürülmüştür. Diğer 

Hariciye vekili 8. Şükrü 
Saraçoğlu dün geldi 

haklan ~ ır ı:;.aıanı ıle yeni ıstırap kay- Ouçe bundan sonra zırhlı treni ve bu 
f:ier ·r:ra ak olur. trenin son derece seri atetli 16 toptan 

\anu anu:J'7..~ubahis nizam harbm de- mürekkep olan çok kuvvetli tayyare 
tnt'ti arttır e knc~ An·!'pada mukave- dafi bataryalarını büyük bir dikkatle 

80N7,•
2
• t:;tl8adı mesai ~tirakinijtetkik etmiştir. 

~Jf SAbtJııIDg - - SONU Z iNd SABiFEDE - yakında gelecektir. ' ............................................ 

ikisi kaçmıya mecbur olmuşlardır. Ka- X••----------
natlan yırtılmış ve obüs parçalariylc ha- Hariciye vekilimiz B. Şükrü Saraç-,çirmiştir. 
sara uğramış olmasına rağmen bir fngi- oğlu, zevcesi ile beraber dün akşamki Bugün hususi otorayla ödemişe git;. 
liz bombardıman tayyaresi salimen üı- e~resle .Ankaradan şehrimize gehniş mesi ·ihtimal dahilindedir. Bir müddet 
süne dönmüıtür. Mürettebata bir te7 ve basmane garında karşılanmıftır. Sa- ödemişteki kC>§kilnde trurahat ede-

- SONU 2 lNd SABIFEDB - ym vektıimtz ....,; tamir Pa1uta ..,. eektir • 



Radyo Gazetesi 
~---------x~x~-----------

ingiltere harbe devam edecek • ""'a~yare hü· 
cıındaı .. .Sooyetler Baıtılı &GJıiUerinde ;. Ame· 
nlıodald ted&frler oe i&u tedllirlere sebep 

oJan haJıiJıatıer 
."\akara 2l - Ilitlerın ..ı;,n nutkuud.an instnıs \C oraları So\''iC't ordu unun tnm 
onru hfıdiselel' yin · bir dul'gunluk dev- i~aline girmiştir. P~rlarncnto kararları 

resine girnı.işt.ir. Mihver dev1et\erinın Cilt bit· Yaziyeti tev ikten ibaret olacnk
vapacnklarını bildirdikleri taarruz hak- tır. 

lzmirde balık 
neden az ve 
hahalıdır ? 

LE 
T iıristik yolları yapan şirket 

.... 
-*-

Hafı ve adalet 
meJhumlarına u~gun 
diisnaezse i.befel'lyet 
tstihfJalde de zveni 

lwıda ıbeııüz ufukta biı· işaret y-Okıur. .S<WJ eder bu ~ ıG :milyaa8an bz.· 
Filhakika İngilizler Bitlerin nutlnına la bir niifo kauuunaktn ve Baltık sahi- Baldı sa1M1f,,e 
L'C\'üP vermişler. müspet hie bir teklifi linin ııı~ !bir lo!>lllttıı ellerine geçir- ,_ J 

Vilayetten muka velena
menin fes bini istedi] 

f ticia1ara Jıatlannıağa 
mahJıüm edilmis 
olacaJıtır. -·-na etmediğini söylemi lenlir. Fakat nıclrtcdir. Okıdcnl•cri Almanların al· riisıındl do O:zaldı 

bu cak .rnd}'"<>lann \'e gaı.ett; lcrin n • tik nıcmıeketıeri füeriııdeki nnt'li ıııa· So 7.am lbm:la · ınw k. dezını!c Wi
ı ı'ı atına .münhasır kalnıı ır. İlk defa' ltım oldu,i'!unc1an ~iındi bım1arm So' yet- lı'ldarın ~ -&ılık sa} dİ}'e riıc;umu-

----------~s~x----~--~----
- HAS!'ARAlfJ IS SAHİFEOE -

n bu a:kşAm Lort Halifaks .konu- ler birliğine iltihakı Alnıan :anın Battık nWJ da rmihim ni~'bcttc • 2alınasına sebe
şacnk ve belki İngılt renin hareket tar- denizinde hayli forııgat ;ti.Mcrdiğinc de- biyet verdigindcn c!dlcı darlık hu ınesc
zını dünyıı f"Iktırı umuıniycslne ilan~ !ildir. ' 1e ~ı ınde tet1dkaıa 'La~.ınuştır. Baıı'k
cdeceklir. İnıo1lı: hariciye ıınzı.r. uun 'Ilür-ı· Zaten bunu cvı.•ddt."fı teJ-ıuım l·den çılm· .cemi} L'Lİ J"f.•.isitıdcr. de bazı izahat 
kiye saatiyle 23.lS tc söyliyeceiil nutuk Aloınnfar bu Jııc.uıJc.keileıdc bulunan isı.enrı ·M . 
her tarafta büyük duka ile bekleniyor. ırkt.:.şlarııu çekip :!lınışlnr Ye Polonyada Balık m1.ı!;:nm ~ı • tedenbeıi 
Bunu dinledikten .sonra harlmı veni saf- Cermen nüfusunun ıaın; esinde lrullnn- te1ltlk • ekte ıı-e ~{cnil-..alenin .agz:ım 

hakkında bir fikir edinmek mı L-ır<lır. k,ap :arak ·ücük · hldann eke:;sürli-

B u talebi hahlı.ında henüz. bir karar r.ıerılme. 
diği halde inşaatı durdurmu~ gibidir 

----------~-----x~x·------~----------
lzmir turistik ) pilo.nnın İnjalilllı 1.<l • ktü et so:ndlm 

hlit eden Fransız Reji jenernl ııirkcti vi- e·i jc.neuü 
lüyet makamına ,.ııptı&.ı tahriri 1bir müra- h •· c:ıe:ı· 
caatta, şU'ket1e l~ d wasında ımün'akıt 
mukavclenamenin bir maddesinden is· 
tifede eder.dk. muka\Ç'eleyi fesheykmek. 
inşaatı durdurma'k müsaadesini istemiş
tir. Reji jenenrl şirketi, iki \>uçuk milyon 
liralık ol ıtaab'h'üdiinden ibra rı1tımna
sını isteıken şirketle ~·1layet .a~sındn 
mevcut mu'kavclcnamenin on a'ltmcı 
maddcainc isıinat eymehedir. Mıik:a
velenamenin 16 ınc.ı maddesinde ca.ldd 
taraflann mensup .o1du'k1ıı.rı memleket· 
ler bir harbe cahil oltırluna> .kaydı 
mevcı.ıt ise Cle şirket .talebinde ,çok mcğ

lcıniu <:' ·.) ec · ınm:akk:ıt ·dbirlo.r a
hiyef in6e ise IJmnn brr ey .ifencmcz. 
J:lhettc zafl•rc kavuşmak arzusu, imkanı 
dlmı iifiin tcil Jİrlcrı füma1 ctfırmemc"• 
.iı.uıi.ı:dir.. .. 

u oliln mllkttlucin lıa):at ~· 
• e ıe1 wıti1ıruımv nn · tiua ::·· cnn 

·~ er~ 
anın rıil sıilü:ını .. örJıı!y.eıı 

illlilldt amı._<rtır. m~kf!.n uhcoh1.tt. oe mani edan K"opek lba'lıldan ıı.e camı-
INGILTERE HARBE AMERIKADA.Kİ TEDBiRLER \-.:ırl.arla roücade'le ~-dı1ınesine tiyaç gö- 'ümetm e an ibine arzede!!ek- ıı"JJarm~n . ngil · C ransa tla :Av· 
DEVAM EDECeK Bu sırada Ha\•anad.ı Amerikan lıidi· rülm.Cktcd:r. H :tU lba1 ıtçıhır c mi};eti ırnuı ~ ı . lCtllÖcn ını:m • sıiilm .ehcllil~· 

. . . ıfırmdk. ıiı; ıazıuı ir asır iv.et ııl· Şimdiye kadar gazete nc~y tuıdan ~i konferansı {pplanmı tır. Bu 1kon{eran- t.nrahndan lbu usu ta :ala\adar V:ekroc-
anlaşı1dıjtına göre 1ns::ilterc nihat zafere sın İns::iltereyı: l ~ılacak taarruzla alü- ıc ~eaat edi1mi ... cana'.\":arlann iınha
kadar harbe devanı kararında musır- ka olmak lfız.ım ;::elir. Avrupada Bitler ııc:ı.n IıJet :ten:ılııi iste.oilmiş lbı.ılunmak
dır Her halde Lort Halifaksın bu akşam ı.utuk SÖl ler ı·e Britany;ı ~dalanna yeni tadır. BurJar )·o'k dildij; ıt:'ıkdirde ba
soylıycccl'6 nutuk hu kararı bir daha taarruz ihtima'li.nd n 'balı clt.-rken Amc- tın !bolla.şıp ueuilı~..c:ak. azme ·aridatı 

ket, mukaı e enın henuz if ca- nn · · çiıı azı anrlanuiğn 
hi ;dhetinc pClı1mcd~ il inı;au:ı ı,Wı- o'.\:rlhnu..nar ~ tuıa amıSlar& 

- s-dbn <1 l.lmlUfttır. ncir tı ıu:ün A'lınaqy:antn Clüsünruiğünü. · . 
ça'lı,ştın- :iliere ·e !Fransn fuı "Ü?. "inün8en ilmik 

ilandan başka bir "<'Y yaprnıy~caktır. l ikada ciddi tedbirler alınmaktadır. ön ru1.aca'ktr. 
Dij!cr tarartnn J\lman:)"anm lngiltcrc· Amcrikalıtnr bıliyorlar ki Britanya İS· -·--

hın amc'le :ilay;etm tıthnmw . 
y~mıMa ütiböa.ıf .ıe.>irmClct~ dldı(gu 1bT.ltpmuıı . cnifüm mrııJmasmlhı 

ye nasıl tnnrruz t~ccdinc dair henüz tiknınctiııdc ;nkişaf edecek bir 1narnız y • ı• • 
...tacln lıi( bir entmnrc yoktur. Filhaki- Atlantik okyanosuna \-C hilha sa Aıne· eni ~ 8 JmlZ 
ka Almanlar hazırlıklarmdaaı babscdi- rika kıtasına doğru )ol alncnktır. Bunun 

gaş;e ı;:eıine e'lmcmi ~ • !Bu .itlliar a i- ıtmız.iminae ,mulmrip me\1ctlcr c 
la yetin zıyırm 'llrdır. ıtefikfir. linlnız rur.tibnarun seldinlfc 

ha '~ .J u üz ıiiıttü ibJ- prensip e.r-in~c o bilar muazzam ;oTilik· 
yorlnr. Fakat hazırlık taarruz değildir. mm ffak olup olmnmnstm hir tarnfn ı• 
Tanrruz ıılıinlaruu ort:ıyıı ıcrccek hiç hırakıMtk .bile bahi,. meuuu olması dnbi ge ıyor 

liı'k bir dfııde kallaıumşbr. 
Mese1cyi tetkik eden viliı»ıet makamı. 

cn·da airke.tin .istinad .eJ·lemc'k .istediği 
J 6 ncı maddeain han~ nnsurlan :mevcut 
oJdu~una kani hulundui:u ciheti.n.iıı lren
di&.indcn .sonılmaıuııa knr;ır ~·ermiı ~·e 

mJi. ' t"§lY,al;a ib& lbun&uı 'llBİ :za- ·nrfur ı !bu :\ ·uhim lhir -
rııra ıq,'ğıannj. matı b CD Clcn?n ÜC.\ nnun:ı Se C:P cşkil ~ 

~ • • 'k "ibiın mıill .. m&teB.iı:. bir maddi delil yoktur. tehlike irin işareilir '\"C lıu tehlike roı-
İnW!iz.ler adakuma karşı hücumun cak 1..:ınıawnda tedbir aluur..a önlenc

guçlüf!Unli Jıesaba katarak Hıtlerın söz- bilir. Yoksa h · ten ger. ":; demektir. 
lerlni kuru bir tehdit telakki etmelerine İşte Havaruı Pan auıc.riknıı kanfer:m
raitmen her ihtimale karşı tedbirlerini sının .cheıruwyeUııi. bu ~CC\'e :i~iode 
tal.."Vİ}'C etmektedirler. Bıllıassa taarru· ınütnlea etmek ~r:rektir Bwrun \·crece
:w önliyecck. daha doğrusu akim bırn· gi karnrlarm hiç şüphesiz mi.ıhiw kısmı 
kucak olan tedbirleri sayabiliriz. lktısadi olacak ,.e ~ alnız Amcr"ıka kı-

TA YYARE HÜCUMLARI tasım alnkada:- e:deı. dı!'I ticaret mesele· 
1nwliz tayyal'Cleri dün Ye bugiin Al· leriııi ıhti\•a edecektir. Fakııt muhak

manların yine mühim sanayi merkez.le- 1mktır ki A \TUJXI harbının bir çok hu
rini, tayyare fahrikalnrım. t~ah '\ 7.un.--uzluk 'c knra."'Sızhk doğurduğu ve 
tren )'Ollarttıı. bcnzın depolarım müessir bir dünya lıak.imjyeti mücadelesi şeklini 
5Ckik1e bombalanu~larclır. Almnnynda aldı~ı hu sıralarda 21 Amerika Cümhu
mUhinı yangınlar çJkınıştır. Buna mukn. ı·iyetinin fikir teati ctıncleri la•ndi ıueın
bil Alırıarilimn da büyilk ha\•a {ilola- lcketlerini her h:-.ngl bir btilAdan ınu
riyle yaptık:lan hOcumlar \'ardır. hafaz bakınundan olduğu kadar, İngil-
Askcri mUtehassıslnn SÖ.} lcdiğinc göre tere) c yaroım bakımından ela A\'nıµa 

100-120 tavyarelik bir filo ile yapılan harbuıa esaslı te:.irler yapabilir. 
hilcumlar daha ziyade cikftr1 urnwniycyi A~rikada demokrat partisi tar;ıfııı· 
8\'Utmak \'C dÜ$mrin halkııu teihis et- dan U. ftuznlün iiçiindi defa o'larnk 
rnekten başka bir şeye ynramaz. Zira ltcisicünıhurlu~a mımzet .sc~ilmc inden 
bir ~k tayynre Uc }&ptlan hücwnlar:, sonra hariciye nazırı B. KordeJ Jlulruıı 
hUcum eden tarafuı hedef tayininde ne H.·t\'ana~":l ~itmesi dc.moltrıtsiterc yar· 
kadar ınüşkülılt çektıı$nı \'C pilotlann danı h:skımındıın B. ltuZ\':!ltin aldığı kn
t.eeri1besizlilil ile bomba israf.mu ehem· ntJ"lan diğer 20 Ainerikaıı Ctimburi)·cti 
nıiyet vennediklerini gösterir. nezdinde de tahi)e e :> .. rı:umikbr. 

YOzlerce ıan·are dllimana hüyük bir Aıner.ika tchlike}·i sezmiştir. Eskiden 
hedeftir. Bu itiber2& hücum cdm tara! Amerikayı Asya 'c A\•rııpadan ayıran 
için tehlikesi büyüktür. Şimdi' · '.iman- iki Okyanus bugün tayyarele.rin bill•ilk 
lann hafif oyalam~ harcketl ikti- Eıiiratleri ,.e akınları sayesinde bk g01e 
{a ettiklerine hilktucdilehHir dömııüştüı-. Aıncrikaya da lru\'\etü bir 

SOVYETLER BALTJK hasuıı tarafmdan her !m bir sürpriz har-
SAHİLll\'DE 1 hı açılın.ası muhteır.cWir. Groenland fi-
Bariçtc çok mühim hfuliseleı· y.oktw-.. rortlar1 Tcrnfu·c rumıdan dört saat me· 
Y~ Uç kUçUk Baltık devletinin. Es- safcdedir. Assor ~alan .Amerika sahl
t4aya. Utvanya ve Letonyanın parla- line lun-adan altı ~ttir. Eğer Bremüt 
mentolan toplanarak Sovyctler birliği- adalan dUşman eline geçerse bombar
ne iltihak karan vereceği hakkındaki dıman Ui)'}'arelerinin Amerika .sahiline 
haber tahakkuk etmiştir. BUyUk harp- ulaşması için 3 saat kafidir. Antil ada
tcn sonra meydana çıkan üç küçük dev- lariylc Florida arasında hava mesafesi 
let bu BUretle ortadan kalkmakta \'e So,._ 3 saat 20 dakikadır. En uzak noktaları 
yet Rusya tekrar Baltık sahiline çık- bile hesap etsek Afrikanın garp sahille· 
maktadır. Bu. So\-yetleıin bilyilk denize riylc Brez.il)·a ~mdaki mc..osafc lSOO 
çıkmak için ötedenberi besledikleri ar- mildir ve Y e$i1 burundan kalkan ta}'}'a
zuouo tabakltuku yolunda mühinı bir reler 7 saatte Br~ya sahillerine \'ara
ndundır. Esasen bu~ BaltJk memleke- bilirler. Bu balqmdan bugün Ha'-anada 
tUtde bUlundurduğu askeri üslerden toplanan koofe.raru.ın elıeınuıiycti göz 
SOPl'a Sovyetlerln nüfuzu gittikçe fazla- önünde daha eol tebarüz etmiş olur. 

Dahili ye vekili mühim bir nutuk aöyledi 
~---------------x.x:------------------

- BASTA.Kn • l.N<'I SAHiFEDE - lcrle ve maiyetinizle aranızdaki müna
lerdtr. Gedikli olarak kıtalarına iltihak sebct devletin kanun ve nizamlarile tes
edl)'orlar. Şimdl her iki kısım liyakat- bit cd~tir. Bu münasebetlerin iyi bir 
lerlnln rosm! veslkalan olau diploma- surette devamı iclıı hüsnü niyete. düriist
larını huzurunuzda alacaklardır. lilğe, karştlıklı hürmet ve itimada ihti-
Hayatlannın en mühim ve mesut gün- ynç olduğunu hatırınızdan çıkarmayı

lcrinden birini tetkil edecek olan bu nız. 
günlerde huzunınuzda kendilerini ve ... Vazifeniz si4 şiddet kullanruağa mec
beni taltif buyurduğunuıdan dolayı te- bur ettiği zarrianlarda bile tedip ,.e ten-
şekkurlcrimi arze<krim. kil edeceğiniz gUnahklrlara karşı ~-üre-

Genç arkadaşlanm; ğinttden ,efkaU eksilt ctmeyiniL Böyle 
Bugünden itibaren sizinle aramızda ağır \•azifelerinizi de eıı ru: zararla ifa 

çok milhim bir milnascbet teessüs ebnif yolunu bulmağa çalışınız. lyi biliniz ki 
bulunuyor. Bu münaschct vazife ve me- her tUrk milletinin bir clizfi ve vatan 
suli)•et iştirakidir. Şimdi size bu müşte- kuvvctleriniu bir parçasıdır. Onu ydk 
rCk vazi!e ve mesuliyetin üst kademesin- )"ere hırpalamak, örselemek \•atan km·
de bulunan bir Amir ı;ıfotile hitap edi- vetlerlne 7.aaf vermektir. Tilrlc çocuğu
yonım. Vazifede bulunduğunuz mUd- sunuz. Bundan kaçınacaksınız.. Eilnlı:e 
detçe bu sözlerimi daima hatırlamanızı ı·crilen silah. :iizcrindcki üniformn 
isterim. size milletin cmancticlir. Onun hukuku-

Bir sene eV\'el bu müessesede diplo- nu .ııiyanet için bir vasıtadu·. Onlar an
malaruu alan arkadaşlarınıza hitap ca'; bu gaye için kullnnıhr. Bundau 
ederken, muvaffakıyet için en büyük başka bir maksad için, şah.<ı anu ve 
rehber vlcdanlarınır.dır, demiştim. Onu emeller için bunlardan istifade cdile
.alze karşı da tekrar edi)'Orunı. Bütün mez. Kumandanız nltmda bulunacak 
hayatınızda sizi fenadan korumak iyiye olan erlerin idaresinden ınesulsünUz. 
\•e doğruya götilrmek için bundar\ da- Kendilerini en ciddi bir dis.ipUn altm
ha kuvvetU bir nasihat bulamam. Vic- da çru~tırmakla her.Aber \'azifede mu
danlarırur.ın emrinden ayrıldığınız an- va!fak olınalan için daima tenvir ve 
da karşınıUl çıkacak olan yol muvaffa- lrşad ctınelW,nir_ Onları hatadan, zarar
kıyetsWlk yoludur, htlsran yoludur, dan sfyanct ~zln için l\mirlik ,.e arka
mahcubiyct yoludur. Bu d~mez ha- daşlık. borcudur. 
kikati size ifade etmek ınesuliyet ort.aği Arkad.aşlatµn: 
sdatile hakkını olduğu gibi bugün has- Muvaffaluyeti ~L'.l "'eyn ~a her 
bcJbıder müşterek mesuliyetin toplan- hangi bir müessire ckğil azim ''e iman 
d~ı son noktada hu1unmak itibarile de ile hulus ile çal~akta ara)•ınız. Ve iş--
vazifemdir. !eriniz hnkkındaki hükınU her kesten 
Arkadaşlar; evvel kendi vicdanlarınıulaıı sorunuz. 
Tayin edileceğı.niz. yerlerde emniyet Onun htikmü en doğru hUkümdür. Bu

ve nc::ayişi temin, her kesin ı·c milletin na inanınız. Türkiyede icrayi vazife cle
hukukunu muhafauı !lizin "'azifonlz ola- nıhte elmij olan bizler Büyük :Millet 
caktır. Meclisinin tanzim ettiği kanunların hU-

Bugüne kadarki tahsil saOıalarınız.da küntlcrini tatbik ederken yegane' hcdc
l'lbette ötrendiniz ve inandınız, vazife füni.z milletin haklarını siranet '\'e onun 
insam hattl bazen hnyat bahasına da menfaatlerine hizmr>t olmalıdır Vazi
olsa, bal';layan bir borçtur. Onu ödemek fedc mu,·afak olmak için hic bir eksiği
içln maddi manevi neyiniz varsa yeri- niz yoktur. 
ne ve icabına göre hepsini kullanacak- Ferdleri muhabbet ve itimat ile bir.ı 
sınız. Vazifenin şerefle irtibatı katidir. birine parçinleşmiş ve hepsi büyük şe· 
Vazifeden kaçanın şerefi olmaz. Bunu fın etraf mda birleşmiş bir milletin ço
blliniz. Asil bir milletin çocuklarısınız. cukları ve hizmetkarlarıyız. Vatana en 
Ona ltıyık olmağa mecbursunuz. Vazife büyUk hiuneti ifa eden ve etmekte bu
yüzündcn temasta bulunacai!ımz ~mir- lunan sefimizin sözleri ve fiilleri bizim 

lııniı ·alil.i!;ne t:urin ıo1unan Smnsun 
vnllii B. Fc-:ıı Tu'kst.l! !lzınire gehnek üze
re Srunsundan ayr.ıilmştır. Bu.gün İmıirc 
ıelmesir,. intizar olunUl·or . ----~--------------. -x--
Lozan muahedesinin 
yıldöniımü yarın 

I zmir - An kara - f $-

tanbul hava seferleri 

et ~ po ~ . u uxiücn ıüar ıu ew.ııı ~-
olan n f!'.l ıtdh& ıv.e .utta- nm 1mı'hsıilülliir. iin'lfü lıa'k \'c ndalct 
cma wwn lkatidir. meflıınrilarmın ~ıud~ manası her 

• mcın1e"kcle göre ac~işnıc'ldclfü. 
·D_,,.rflOl.f'-• L - 'an ı·t.l..a A\'rtı~ııuı dl•,·amlı olacak yeni :wu· r tv ,,~ #((Ilı n • mı hakıkı hak ·c nilale.t mcDıumlanaa 

I ... f uygun diişebilmcsi için öütün milletle-« qyamız rin hayat .ı;e • tildid haklanaa ıhürmet 
l!a'bcr aldıtmnuı ı("ore 'Münakatüt ~ İtalyanın baı!>e girmesi tizeıinc mem- gii fc.rnıck. 'Jnifleflcr'UMISmda sıla ~birli-

Yarınki Ç.-ır.şaınba günü Loz.an mua· We'ti yalanda .h.wir _ ittan'bu1 "\'e b- ]eke\imize ,.getirilmekte 1Dlan 1r kısım i:-i kurmak. Ye -lnı ınilletleri'SiI.ihtan tecrit 
bedenamesinin imzası ~·ri unerlsine mir _ An'kar:a han seferlerine ~ mallar Poor:tsaitte ka!lmlftrr.. !Bu ımıilla- \'C)'a tnhdıt c~·Jc.mck ı11wmdır. Silib ÜS· 
ınüsadiftir. llu münasebetle :ı·arın aiUe- ~ için 21likaı!arlara cuıir .......,.,,,i.ir. rın bitaraf bir Vl\Plll'la İskcndenına gc- t~if!lüiHi, tnhnl&fun 11nnılanmn hwe-
dcn :ronra Ha1keıi $<\lpnunda bü:,ıiik tc- Bu hususta tetkikie.r y~ktak tirilıncsi \'C oradan \renle 1stanbuln vo tıııı mtt~. .. 
znhürnt yapılacn~ır. Üç hatip Loznn Atustosun ilk .:ününderi .i1iliarCn sefer- İzınire nakli diitliniilme'lcte&r_ Halbuki h~u11 '-;n.w>ada YQIS'aD 
anlaşnı.asıııın iktısadi, siya.<S ıre hukuki lerin bai!aınası 11JUhtemeWir. Bın.- IWtsaitte b1a:ıa aıwtia ıl~ı:a milletter"m hiç ilıirj ı tıihdl&ünıc ôoy:un 
C<!Plıclerin.i aydınlataı1 nutuklar .söyii- Fuar ıniiuase'betiy'k bti ferlere ihti- Kaıun-ice,. Çuval. 'Ba'barat Çay Kahv~ eğecek uziyeUc "1C~Ulir. Belki ma&-ak-
) cceklir. Bu hfi\'ilk gün mü~tiyle )•ac iiriilı:nf.kıedir. ve mühim mftdda lka\ay ~31.'"ta- katcıı .00,·le tb.ir ••il~ iboy.un 
Kall.evind!!! yapılac:ık tezahürata lbütüu - · -- dır. cğccclller bufonalillir. Fakat .ibunlar 8a 
hruirliler dı1'·ctlidir. v l A --~- A\Tupada 'kiillenftn llJir mes hna1Ctan 

--·-- .ı unan vapur arı me- kurtulamazlar. " 
Mısır ekilen sahalar . L • f . k VEDRIME• Temeli adalet olmmuı bir nwun ar-

• .. Tt RO ya fS ı yece atüdilrii --•dl kasında koşanlar ınaziden ve halden ders 
!C sepet~dil< .. .- n!mı~ıtrak ibeşeriyetc •rukhalde de yeni 
lkusat \ekaleti. ın~lcketimizin Mı.sır Yunan scyrisclain id.ru.·esi Akdeni% li· B~ Mcneıneıı -e Dikili ıbza- facialar hnzırby:m "brıh1sızlar olacaklar-

manları ile Ameriktı arasında ,•apur se- bımda hQTXilarm ~ d1ıll'llUllunU i 
ckikn sahalarında ~ eµc~illğio iokişafuu ferler:! ihdasına AAraT \'erdiği için Yu- tetkik eden vilayet ''cteriner ıntüılünü ır. 
teının etmek mabadi:,•le tetlrlkie:r ~"BP- nan handırah ,·apur1ar ya\ntt Amerika· B. Nazmı UJXUr :sebriıDime ıeelırıiiftiı:. RAB/KJ OC.AKOCJ..V 
tınnaktadır. Veklllet sepetçilik ~<dnde ...,.,. ., .. vk,..:ı:•---k __ ,ları 3;,..."tt.1______ ı ı·.,.-; .. ---~ ,~ıi B. Jla\ifun 
ihf l l la uhtel'f ı• .-...... ""'"1,.11.M....~ 'WdJ. ..... ...,;u.~ ... ~ ~~ ........ . .. . .......... ·-------· .. •••• 

ıs.1Sı ru unan u 41 n sn 1 mın- dan da alacru<lardır İlk olarak )~ mu:; 35 lir.ar-.a çı)au~'. : : 
lakalara ~ünclerı:-cck.tir. iki Yun.an rnır.ıru Aıneıikay:a .iıatt'kct - · -- !. EY LE Jf X E ,: - *-- ecreockt Fuanmız ve Yunan ir. --*- Şehirler arasa leleloa ~ ~~ = ..!i=:ı=] 
dEDtiryollara Ödemiş belediye ~bekesi Cel'll letillJ'or ı • ~ınia ilç ~is ~mçlerlmi%derı i 
Yunan de-.r\eı d<..'llli~·olları idaı-esi iz- heldınliti . lf:mlı'· A7am., .Nımisa. Btatlc:e!ic, De- Ödem~ ~rl sahiüi : . .Bebt:ıe'l ~ : 

mir foan için s::cçcn ~·ıHarda kabul etti- Öcl . hek.-d" i cki.mli~· lımir oiili, &par.ta, Bodnwı. Afyoa, Adaı:ıa. ~mnm iktlı u.iıir.ederi nün: 
ği tenzilatlı bilet 1.lriies.ini bu :>ene içiu .L~ L-•~"'3: ı}-::_,_~_ .. __ ~e • . f.1crmn ve diğer Mıa g.-p :ve ecnup vi- hmit- ıerlemne ~ink taı.:fıer:nitı : 

me:ı ~.c; ~L.-wye ıık?JunU\.."f' ı ıusa17C 111,._.11.-.: • • _,._.ır__s_ L"-"-'-'I • b ,.. ......._ _ _ıı___.1-. a111-... ~~ • ...:a.. •· de knhuI elmiş \'e kevfiycti fuar reisli- .. ~ • 1417,.;;.i.llCl~ma:m .cm .,.w3«ıne ao- n-.;ı.u ~Uill :e ..._..~.en....,..': 
{!ine bildirmiştir. • m:ıte~n~m Dr. l':urcttın Acmon tayln lanması için tetkikler yapılmaktadır. Bu rimiriııl ıtanımm Mr Çlik: ~ısiıruı- : 

_ - ·-- edilmıstır. --· -- i~ en kısa bir zaı~1mda ikmal edilecek- ları h:ızur.i~le !cra edilmiştir. ; 
Borsada weni se .. i nt ı·o· ~ •oru tir. &a:ıen bu şelııderd~ bir ~~u ha· ı Vem ~~ .Ulhtlar t.aı:afcy:nc : 
r . ~. ı.~. . :s--:-·. h usu:. len şehiı-1er arası te1ef oaı,&e ,ıorusmek- .saade:lier clileıu. 
:ıor.saıııu ~·enı ı .arc .. n;,,"etı :sec:;uru a- ted.ir. • ........... _ .. ____ .............. _.;: 

:r.ırlıklru-ına başlanınışlır. Seçim mi.iraka- BİR YABALAMA ____ _ 
be encümeni huc:ün toplanarak seçim Toı·balınuı Karakuı·u küyüııdeu A~· ihracat INr.llklerinin 
gilııü:ıü tesbit edecektir. durrahm.an oi1u Hüseyin Bozkurt adıu-

F 1
. A T L-E · R-İ N- da 15 yaşında bir çocukla Cumaovasııwı ikadrosa 

Ankar.a radyosu 
---~.-....--Akc;;a köyünden M<ihmet Ali Çömez bir İhraort birlikleri idare heyetleri dün 
BU G 'IJ N Mürakabesi tp &lacak n~l~dr:n ka ... ga ~· ~eo soar.a B. .IJ.li. tn.... lft.W:akiylc 

ViHt.,•ct fiut mürakabe ıkotnisyonu Mc~et Al~! h!ınul 1mlundut;u ustw:a l>l.ıiil<lcr ~da ı;çt.Una elmiş1er, !bir-
Car$<111ıba günü :ictmıa edettk Vekaletin bıçagı~le Husey1n Boikurtun rnuhtelıf liklerin. bülQe y,e Jı:.arobnm bbul et- 7.31> P.rogram ve meın'leket .saat a;•a
istediği fiat listelerini son bir defa tet- )~en'li'" ~""ara~~d --'-~ ~· ~ ieila "Hcll'l!l ve- n.. i.SS .ıınüı.lk: Coner.i~e Tay'ler. ltarlcl 
kik edecektir. Listelcı· haurlatu.U$tu· ve Mra '. %IIUre "ehn~ ,,.e :uu:ıı~ Sile go r. Ne P.ieme'ıiin eserlerl fP.l.,A 18.ı'OO ajaas 
Vck:Jcte gönderilmek üzeredir. hastan~?"atınlrnıştır. Suçlu adlıye- "' ··-- aa'berkr.i. '8.l'O e\• b8ıın: Yemek JiStest. e )"C \.-ertunQ'-'r. tl.'20-:8.30 Müzlk: Ktıro eserleri (l't). 
Bir ay ;;;zu;iyet aldı Ü'8ft! giineflain 1\IAllKElUELEBOE l!.30 Pro,gı·am ·e nıem1ekeı saa\ ça-

..;cldeti r.ı.. I~ müzik: Mtiht.ölif ,:şa:rkAaı- (Pi.). 
Muıtaka ticaret müdür :muavini B. 911 9· .. _tll __ ........_ elci 12.'50 • Jıa"-tl • 1-t ını:: ~•--:1.. P.''~'-

Ccvdete bir ay ınczuni,vet veıilmiştir. Torbalının Pmar çift.liğinde gece bek- il'.._ .......-.n • aJans ıU\! Qrl,. J • ..,., ın..U.....: .wm.-

B C d 
. :r •··-' •ı::ı:.: w.•-L-.-. ·ı &L-~ -1.- :ır •. --.l---:3- B::.;\. ___ ... ı!:::'t:sıoda 'la ııuuhıe1if sarktlar jpr.o,XJ<anwıın d"'va-

• C\' et mczunıyt•tini ıstanuw ve An- çı~ yapan .-alllll:\ og u n.ıUDC1. ~ ,..,,.~:a.ulUll ""~ MUMa.. ını, 13.20-14.00 mtiztk Senfonik nrn«. 
karada s:eçlrecektir. gUne.si. Corumlu Arif Akça ile b.ga ume1eAhmediblçaklıunulıteıiiyerlerlD- :mm lıPW. -"O 

ederek Arifi bıçakla sol böğrüadeo )'a· deu yaralıyara'k öklürmekteıı su~u 8 -··B .. ;:~:;:; .. n••ti••
111
••••

5
•••••••,. ••••·····=· ralaıru.~. Suçlu adliyeye "-erihnişt.ir. amele .KWlhisarlı. Ömer cııSu Osman.ıh l .00 'P..ro.gram ''c m~mlckct .saaı va-

~cna d --L'-- rı. l!JOS müzik; Crılıanii {Pl;)' 18.30 QI>-
• n.Mlır•-...,..wde ..,..... ınuhakemcsi ün ağır ıceza ıddl'DCliiı.l- cık .saab. 19.'00 Müzı1c: Cocu'\dar ir;in 

meselesi ÇOk : --........-ı .,__. de ..neticelenmi.ı, on .sene mü dle ağır {Pl.). 19.15 mWSk: P'ası1 h~y.eti. l~MS 
öneadldlr E Seferihisann Dobtnbey mınt•kasında hapsine karal' verilmiştir. memleket saat ayarı "\'e ajans ha'bederi. 

: yangın ~. bir buçuk .saat devam et- T hldr çla1I ?O.DO .müzik: Ciftçimn saati.. !0.15 Xo-
KültUrlü Ulu. l~rm • .ileri ·cenüyetle- : tikten 800l'8 Söndüril.lmtıştür. 20 bek- ~ R :nuşrna: {Çiftçinin saati), 20:3U müzlk: 

rln hc~dc nühı:;_ işi ~auna ille ı>l.ari- : tar sa'hay.ı kaplıya.-ı ot \"e dikenler yan- ID&hk .... ohl1ı Ankara :radyosu .kOaıc ses ve saz heyeti • 
• ~ ;gelir. Fak~t ~ıc. hir :ıncmlekeUe : mıştır. Tahkirden suçlu itaQ'aU ıtebaa.suulaıı idare eden: Mesut Cemil, 21.15 ~ 
nüfu~ m~ ~U?'ıyede oldujtu ka- iki amele arasmda Bodoslu Recep o,i1u AJMuet Biimbiı. saat. 21.30 Koım~ tllaaı•o ,eazelcsiJ. 
dar on~ dcltildır. . .. . Menemenin F..uirilem mhiyesl mm- al:ır eeza mah'kerncsince yapılan d.unış- '21.4S Müz.ı1c Rad}"O salon orkestnsı: 

Bu 1~ ~'1et!u n~fus .sıya- takasınd. Pqabal gölü meVldinda. •u masa .sonwıda S ay abr ~ ınaı.ktmı (Vio!onist Necip A$tın idareslndeı .. 
sas~ ~ l,; c • m~et, nu ~ me- kanalında ç8lqan ameleden Cillıell ömıer edilmiştir. l - Cadoıaıı: Dört Amerikan .şarkısı 
:=;.esının chemmı}·etuıden dogmak- oilu Sü1~ ~r lbekcisi Salda bv- 1Suit), 2 _ Borolllnc: Prince igor qpe. 

tr. .ıa ederek tat ve ,.umrukla birbirlerini Kaz kaÇllBlak rasından ınar~. ~ - :F.rcdriksen: 'Hale 
İ<.1ati!:~:.~A~rlüöii yaratamıştardır. snteyman "ö!sUnden Jstiyealer Dl<!y.dam {Balet samıcsi), 4 - Gowıod: 

.................................... ~;-... ağır 6UreUe yara~. ...,_..!L...:ı. ___ r . ..-:. L=,::_..1_ ,0 _ 1 ,1 l\omco Ye Julictte. 5 - Radunaninow: 
"'~ - ·--~- :u.m&a ~'"UI - .. ~ s Ro k' . ""--&& kızı cm • ..: • L--~ t---s.:&..:ısten .c.ıeJı. v - erge rt ıewlcz: ~e-

/ngiliz tayyarelerinin ı Hitler Mua•oliniye 
Almanyada yaptıfı bir zırhlı tren hediye 

~ .. y.eyı ·~~·UI05: ~ Cşl"ic~. 7 - .Mozc..rt: :Pigaronun öıağii-
S';1çlu Afi otlu_ Ahınet 1Ugur ile Alııınc- ntl. <8 - W.illy Richartz: Uı·ertür 9 -
~ bu .s~çuna ~ yari!~ suçlu Gerhard 'Wink1c.r: Donna Cikita ~
Omer og}.u llflmit llleserreün. muhake· yol Uvertürü). Z.?.30 :ıneınlek.et .,.,.,.~ -
ıneleri dun ağır cezac1a ~. Abtne- • ,..:ı..-... • -1... :~ 'k ._'aya 
d. b' . . .. T:rl! nid' 15 U Tl, 'Zll'aat, t::iOCUU - M.W\'.u<ıt, ambıyo -

t a h r i b a t ~dip gonderdi ~ ır ay yımu J;Ull, naı ın g 0 , nUkut !borşa54 (fiyat) . .22.45 müzik: Rad-
muddetle ~ı_r ha1)Se konulmalarına ka- yo salon ru'kestra!>l. programının deya. 
r.ar vernın~tir. mı, 23.0ft müzik: Cm:band {Pl.). :23:25· - BASTA.KAFi t iNci SAllİ1''EDE -

olmaDUfbr. 
Baltık sahilinde K.unuua yapdan hü· 

cum caınumda fabrika hinalann.a .İs&• 
betler kaydedilmiı -..·e Eachiveaede tay
yare meydanbrına yapılan müteaadil 
hücumlar ne.tice.inde bir hangarın dahi
linde infilaklcr olmuf ve büyüle alevler 
yükeelmittir. 

HAMBURCTA YANGIN 
ÇIKARILDI 
Hamburgta petrol taafiyeb.anelerine 

yapılan hücun\larda yangınlar çıkarılmış 
ve bunlar 60 kilometreden fazla bir me
şafeden göriilmü~tür. 

için bitmez tükenmez {eyiz kaynağıdır. 
Her uman her yerde ve her halde o 
kaynak-tan ilham ve cesaret alabiliriz. 
Sizi ımuvaliak gönnek en büyük ~me1i
mizdir. Vicdan rehberiniz. gayret ve fa
zilet siarınız olsun_ 

UA,!JTABAn 1 iaci SAYFADA 

Kabaclayd .... 50RU 23.30 yannki. program ve kapanış. MuuOlini bundan 90nra yerde bir !ae
defe Vt" tayyareler tarafından çek.ilen 
Flandr .. şeklindeki İpretlere karfl ya
ptlan endaht talimlerinde hazır bulun
muıtur. Niha.ret havada ve denizde bir 
mania at~ ıtaJimi yapılmsıtar. 

Güze}yahda. Jcendiaine y;\İ1 l".ennİ)'CD :•-•HH••-•-..H•••H••HHn••-•e: 
tanınmış kaduılardan Bn. Miirüveü iM- : K• J k : 
çakla yaralamalttan suÇlu Balçovalı Du.r- : ıra 1 i 
ınuş oğlu Salahittinin 'nuhakcmesi <dün ,,.. __ . *'- •• L,,.,.mda iL• ......... ·ı : 
''-'-' li --''LL 'd ~ı.aı..l.n- uırı."""Oaıa ıc . 

Alman sefiri ile ordu '\'e iıava i~lcra 
müsteşarları ve diğu bir takım uvat bıs 
talimlerde cha:z.1T bu1unmuılardır. 

.l.AllıCI ns ye ceza ıılilllA.cmcsın e sona d'. t d""-"-~.. II -n-·ı di cld · • . 1 be Un ha . or \.&AA.... """e ye -ca esm- : 
enıııl k:ıı A ve. ~Y ka:~ g ':E::': ... 1~ezasma de bir man<u:a kiraliktu·. : 
UUl ı umıyetıne :-nı· !\'er,urn.&i!".U· M"' t cr--'b rl dd . 00 . 

urac:ı.a : uuı u ye\ ca esı uo : 

- • - ... ............................... - .. •••-: Numarada Diş I>oktor.u .liatiçe Azra : 

Bulancık askerlik Kirahk ma&aza ~ .. ~!~l.;;; ............. !: .. !.~~ıj 
şubesi binası açddı ve depo .: 
Giresun. 22 (A.A) - Bulancık ka- İkinci kot:donda Oümhuriyet met'-

zası askerlik tıube$ binasının açıl" tö. kez bankası arbısmda 88 numaralı 
reni dün parlak bir ııekilde yapılmıwtır. her işe elverişli müceddet bir depo 
Açıl~ törenine val~ Muhtar Akman. :ka-

1 
kirn1ıktır. 

za ka)'lllakamı. pıyade alay komutam • Arzu edenlerin Banko di Romada 
Albay Abdülkadir Çay, Ciıaun asker· ı E bay Şekibe mürJcaatlan. 
lik şuh~i reisi. belediye :ve parti reisleri : ıf-1 {1524) 
ve daha bir <:ok zeval .ittirak etmip. •••••••••• • .. ••••••••••• •• ••• • ••••• .. u .. • • 

lngillzceden 
ikmale kalanlara 

Orta okullarda ikmale kalan talebe
lere İngilizce ders veren bir muallime 
lüzum varsa ldarehanemizden arayabi-
lirler. 1 - 1 



I"?" 
zı 

a ____ ..... da 
e liy r -·Mete vapuru ital~adan 

lıömür alacalı 
İstunbul 22 (Ycru A ır) - Akde.niz-

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

T eşrinievvelde yapılacak olan 20 

ı u:czı w sam 

A 

ecı o bir kaz o 

Bir kan yon devrildi, bir 
ölü, dört yaralı var umumi nüfus sayımı hazırlıkları. h rde kalan ~cmerımrzdcn •?\fote• nin dcer mir 'üklü olarak Sicilya iıttasmda kont-

rol c;ın bekledı·i şOOrimtte gelen ma- -x4 x-------
lüm:ıtt:ı~ • niaş!lını~ır, .Vnpurun köm~- Giresun. 22 ( .A) - Şofor Hakkının idaresinde .52 numaralı kamyon Ci. 

Yerde çok ilerlemiş bulunmaktad r l'U lbitınıs 'Old~ llalyadan kömür rcsundan adti K rahi ra id rken Koılun mevkiinde devrilmi!'I )'olculardan 
'tt:mıın mn'ksndı~l t bbü nt icrı.t ıl- biri ağır, dördü hatır olmak üzere b~i yaralanm1_ştır. Ağır )';uılı Citesuna 
ını ır nakledilirken )"Olda ölmü~tür. 

--·-- Müddeiumumi, jandnrmıı bölük komutanı ve hiıkumet doktoru kaza mn• 
Rize hava lhıılline gitmişlerdir. 
urıununda --~------------------~~~--~~--------~----~ 

unda c uiz ve 
lH'(l Yemiş fiyatları 

~rcsun, 22 ~~)-= . . 
lt..'tinin tebl";· ~ . T:ıcarct veki
lcurıı :y • 

1 ~ uzer.ınece1·iz 'lie alelıimum a azır 

• 

•• 

Riu, 22 (A.A~ - T. ek hava kuru
mu bugün vnti l füsnü Uzgörenin riy 
tinde ıtoplan1tra'k nizamnamesi mucibin
cec yeniden ha:ıkan, nsbaııknn ve fahri 
murnkip ee<:imi )"llpm1 ttT. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . . . . . . .. 
lilnda ~ rac.nt hı.cirlai ticaret. odo-

ugıı at • • • • 
na • amırının reisliğinde ıtop1a-

ce~r.ız ve 1-.u • l • ~., 
de ~a ıl lr 

oır.ıvıER VE 
$VREK4 1 LTD • 

VAPU ACEN'l'ASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees 

TEl..F..FON: 2H3 

l*i) 'Cdit • ~ ru Ycnm eıı e:vvcıce 
llut • ıünl i~ '° an fmclık ihracı icra ko-
1cn1ına'k t ~ .• ·nanr makam1ar1a mutabık 

ö171·· Uı~ an 
Mani..va. .22 { .A) - Hnlkeri kö)- nrn.iu .diye bağırmıştır. Bu içten ge1cn 

ciiliik SUlx-si roy'.}el ~ !nU t fta1ık tC- CORkun cevaba pazar ~·ennİ do1duran 
mıuımı hı paznr Murntliyc !l.""C ıK raali bin1<t:rec köylü albs1arla ıi~cak .ıetmiş, 
kô:Jliileriyle pı.pmıştır. Gi\'l!T kö ·leır hep beraber ~stikl81 rn ~mı ··>·1cnu,
halkmm dn ıtoFJu bulunduğa Muradi}-c !erdir 

Londrn \'e Uverpol hntlnn için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla· 
nmt7. pfor vap:ıt-aklnrdtr. 

CSoıt eae •• f' - a L rnç etm - .k cegı ıat uzerin e.ıı in-
ege arar venn~lerdir 

~*--

Sayın 
Dikkat 

nozarl dikkatine 
Sizi yaDU 'b~cu sK:aklarmdan kur

taracak cep \•e masa \ 1cmtilif'rlerimw 
ta'kdim ederiz. gram ağırlığında ~hın 
cep vımtil&torlerlmn zati{ ,.e Ş\Khğı \'e 
bilh3$a • atte bir kuruş gibi \lhk bir 
sııtfiyat yapma~ ve baynnlann el çan
talannda kolaylıkla ta ıyabilınt-leıi sv
rıca tavsiyeye şayandır. 

K..a,?'l INo. Mevkii 

il'ıürit1ye umumi <le-posu 
Hüsnii <hödeınişli Halefleri 

Gayrı menkul 

r:o~e ·· • 3Sta 
SiT: • 22 (A.A) - 1 anbul iinnct-

.la\i profcsödcrinden Ali ~ B şgil 

ve ..acemin Halil ln:ınç Erı:unlmdarı 
buraya 1Zdmi:ltir. Profc ürlcr va n 
mühiın y.erlei'ıni mü ter ~ ~etine 
bugii•ı hnlk partisi 12ra1mdan lıtr :ti).·a
ft::t 'ntilnıiştir. 

........................................... 

R. ·p fi DÖLB4K 
oo<;.mı VE RAOI ' llA.ST -

UKfJ\R1 o • ATÖR() 
PROFF.SöR UEPMANNIN SADIK 

BAŞ AslsTANl 
Birinci Be,., ler Numan .zndc sokak 

'o. 2_ 'ft.UEFON : U'IO 
Hergün hastalarını sa.al 12 - 14,30 ve 

lV,20 de kabul >e®r. 
J•'ukara:.-a S A L l günleri mu }"elle 

parasızdır ... 

MUHASEBE ND· 

:-r.i lirıı asli maaşlı Ordu vilay~tı Hususi ınuhnscbn \•aıidtıi roütlürlüğü miin· 
haldir .. Mnnsı bareme ~Öre verilecektir_ 

Tali;ı olanların bin ve arau Werindc ~$1.wru lSJ><'l\ edece '-csaikle ''e 
dair 'nil~ j if aı ı-nlm o!an\arda bcrneti zimmet ıntrıbatnlariylc birlikte 
Ordu Vfüıvctine miirncaatlcri- l - 20 - 21 - 23 2'i82 (1 93) 

Bornova Ziraat mücadele fstas.Jonu müdür· 
lüğünden: 

:Miiesscscmizdc ayniyat \ c ambar mcmur1uiu ''az.i crlni yııpın 
lira ücretli bir Jab(lrttn1ık ruünhnldir. Orta ınekte~ znnlanndan talip 
r il ~ sıhhat raporu ııufus ~ 'zdanı detnanıc lıü~nüb 1 ' ra 
kerlik '\ i c rü-ctlcrinc nit \Takt mli >t 1cr i yo 
ı:-ctirmderi 2 V7/9H c:ırşaınba günii sn at H da Y•Pl k ~ tiycl imtihanında 
hazır lmhmmamn :itim tunur. 1 - ıe - zı 2'ZGZ (1 1) 

İzmir gümrükleri ba müdürliljilnden: 
i'-e:.ilit Mam Muhammen 
No.Adet Kabı N. Si Kıyın ll Stkl tı 

20 Salepçioğlu hanı jçindt• 
25 c 

111 Sclüllin o~. camii itlisnlind 
34 Yol bcdestatıı 

l8S 
185 
191 l 
lfm 

1 Snndık ADM t 
13613/T 

ANF 
8122 

L. K. lC.G 

60 00 ;ıs.s 

Eşyanm cinsi 

Kokulu mayi basit kimye\'\ 
ciml rdcn amil t 

c 162 l:! 1 « 00 9.990 Perdelik ipek sa~k 

ltn 1: 

c 
ıı: 

s 
4H/4M 

~f~'tf 

405/4~ 
429 

407/4 
.ııo9 
ıo 

1'2/4.~0 
114 
61 

Karantina camii füisalindC' 
Hat binasında 

c 
c 
c 
c 
c 
c 

G2 

Asmn11 mcscıl 1ki~<\tnciık e. lliS 
Kes\clli caddesi 116 
!klçcşmclik Tu7.cu :sokak 348 

i--4S Nam~ A1ay1ıe~· :;92 
6~ Çora'kkapı mfivcddet salonu sırasL 1~ 

. SS lsılh-irıl mah. K!ltipçelebl :sokak 47 
~)-azılı !kiralik akıırntm nçik ınUlnmı ,.e ıcmdiıleti zar-

ra.funç .3 _1r. Pıtr.arh.lc sure.tile jhalc1eri yapılııca~mı talip 
ftt' aaresıne müraeaatlan uruı olunur. 28Gl (1518) 

?~ D~~ERDARLICINDAN: 
..Yı haçiz ed~lenrruıettının ~ tura\: hesine olan kazanç vergisi borcundan dol ~ 
nlı ·e 2000 ~et n M. Mcyvetcr Eiimrüğü 863 ooü sokak.ta kain 8 - 1 O 

'790 hisscs· il"lira ~·metindeki mağazanın ~654 hi de borçluya ait olnn 
-ııun""br 1 

v ay.et id re .beye.ti .karariyle 2' c\in müddetle müzayedeye çı• 
l' . ·. 
e - :un ~ 1 1:.e!'11muz 940 Çarpmba "nii ısaat 1) tc vÜA)·et tdarc heye-
İ-JR arı ,iJ olW'Wl. 9 l6 21 (260S) 

Ahdu1J ıı ~EFrBRDAR111&1NDAN : 
dıuı dol ~· "~ K'el'esteci ( an Hakttmın Milli em1Ak '88tıf bedeli borcun· 
~ni )'1 1 v llOIZ • en J CÜ Karata§ En veriye lcagında krıin 1~5 mi ' '} 
rnüddetle nı~ 'US dtını k'Ylft 'nde'ki ıevi "'.;]Ayet idare heyeti kararifte 21 ~" 

'"'t n1ipterin u)ÔYT, e7c çıkarılmıştır. 
ra lan 1 A 1 etıunuz 40 lı günü sııat ~ 5 le Vilayet idar.e ne)-ctine mü-
tztrtalltı . 9 ı<> 23 (2618) 

A~~ D~~ERDARLIOINDAN : 
~ · .Kaxan~ıı o..!lu Zi;-anın ı&ahi bedeli borcundan dolayı haciz edilen bi· 
4400 lira kı ~v· )' caddesinde kain 5 J.4/2 ~ 628/2 yeni saydı ve 
~edeye =t~ndeki evi Vilayet idare heyeti arariyie '2 • gün müddetle 
1" alipl • 3 mı~r. 

r caatlar':1:ı~ O 
1
Te mUE 940 lı cünü t 1 J te Vilayet idare 'heyetine mii· 

jzMJ n o unur. 9 16 23 (7.609) 

M ın~ ~ ı:EFl'ERDARLIGIHDAH : 
cundan doln ~ \ı • nın .Bn1turuk şubesine olaıı Milli emltıl sat~ bedeli bor
&ayılı Ve soo)ıl· ~iZ cdılen Cüzelyalı Eminali sokağınCla 1.:.iin 4 7 eski 2' taj 

-.detle rnüza et'· 1 ·meti d ki evi Vilu> t.idare heyeti brarzyle 21 gün müd
~t 1 S te \~na r-yc.J1karılmışt.ır. TAiiplerin 31 Temmuz 940 Çar~mba günü 
IZAfiR DEh ar~ İıeyetın~ müracaatlan illin olunur 9 ~ 6 23 (2606) 

Makinncı Şer·r· FrERDARLIGINDAN : 
ıdcın dolaYl 'hao~ 11d~a~tu~~ ubcsine olan Milli emlMk satı~ bedeli borcun
da kiirı 6 cs\j 2 e ! en hınncl Süleymaniy~ M. T okaydın Kfımil hey sokağın· 
brariylc 21 - t~daayılı ve 960 lira kı)"Tllelindeki e\•i Vilfwet ic1are heyeti 

T' 1 un mu detl ~ d ı _ • .. ıı iplerin 30 T e muzaye eye çı .. n'mıştır. 
ınuracaatları ·ı· elmmuz 940 <fl:ılı ctinü sa t 15 te Vilayet idnre bPyetirıe 
İ.fr. ııı.n ounur. 9 16 2'i (2606) 

8eleai!!~t~~ .. ~~L~DiYE lNDEN : 
Q.rıf. 'USUliyl eksiltı~~u ''esaıt cln für.umu ol n 258,462 litre benzin kapalı 

1$ t ta 4480 Ura 
1 i1 e ıı!;>nulmuştur. Talunin bedeli GHH5 lira 50 kuruş \'C ilk 

9 aı-tn. me \re uıb rustur. 4
0 cunıa ~Unü su:~t l~~amclfıt müd~rlüğü kaleminde görilleceklir. İhale 26/7/ 

~bu~ 'l.'eyn mektuplar c da~~i encumende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
, nunun larifatı c 1

• ve O yılına &it ticaret odası w.tikalnriylc 2490 sayılı 
aaı J4 de kad r ~ ~nde , haz.ırlıync:ıklan tek1if mektuplarını ihale f!ÜnÜ 

aı encümene vermeleri lazımdır. ll-15-l9-23C2585{1419) 

l3 

:l 

TıE 

1~9/ 
t · ESW.CO 

lli,ıÇ-10 

l28 
150 
13 

7SO 

00 13.61 O Boyah perd lik pam t.UI 
oo' 50.adct Molörsi.iz vE!lespit 
:80 54.740 Vcl~t. portpagaji 
00 30 d t 1\fotörsU% \-clcspit 

Yukım )•azılı ralt\r 29(l/9;0 P. zart si Cfuıü l 14 buçukta açık 
artt.anna il .illıalil ,,;tlm.rüğU ya.nındnki satış bürosunda sat.ılA aktır • 

Bu artttnna:ra cireceklenieıı yür.de V.5 h yl pey nkçası almacah-tır. 
~~:y kç-.alar.ının at H.l a krul . bnş müdUrlUk: vemesinc yatın!ması ll!ıı 
r.lunur. 2681 {1443) 

İLAN 
Türkiye demir ve çelik labrikalara 
sesi müdürl~en: 
20 MEMUR VE 8 MAKiNE .RESSAMt AUNACAK11RJ 

mtlesse • 

Müctı!ıctlemizin hasebe. ~ t ıişleri, litnret, muhnberat ou lerinde istİL• 
dam edilmek üure 20 metnuda 8 makine ressamı alınacaktar. t cldilerinı 

1 -- 3656 veya 36S9 nwnıu:alı kanunlara tühi-daire veva mücsscs:ttla as. 
gnri iki sene çrihşmış bulunmaları, · 

2 - Askerli1c hİ7.rftet.İoi ,..pm o1mıdan. 
:> - Aaııari orta tahiil ü bu1unmaları. 
4 - 1{ ~llln 40 <lan iazla olmaması tarttır. 
Y\ıkanda yazılı c:vaafı hai& bulunanlara 3659 sa,..Iı barem kanununun mü

saade ettiği nu1'dara. 
(BtR DERECE sıNA.t iŞLETME ZAMMI) 

Ui.e edilir. 
Bu k1171tlarla. 

ücret wcrilccektiı. 
cmuıhra as ili ~ 40. ressarnlan '40 il& 21 o Jiraya k dar 

Taliplerin. Ankunda Sümer bank i müdürlüiü ft Sümor bank btaa• 
bul ışubesiyle, Kuabükte müeaseacmizden tedarik edd>ileceld.ri q talepna
meierine. apğıda ,-azda "'ki Alzycrek en geç 12-Aiuatoa-940 'taf'İlıİae ka
dar doğrudan d~ruya K.ar~tc müeaac.e üdürlüKQne gÖndermelcn ·t 
olunur. 

1 - Talışil veaıİkAfalV\lft a ıvcya suretleri. 
2 - ıHinnc.t ~umın 1\-eya awetleri. 
J -- Halen devfet denirinde veya S6'S9 Dıaıaatalı k&aauaa t.i.bi m- c

aatta çalıpnlar, almakta o1duklan ücretleri glistarlr bit •ctıİ\a .ile bndil rrinc 
·ı lıa.rern intibak cetvdlcrinin musaddak birer sureti, 

4 - Silıhat raporu, 
S - Niifuı ve ukcrfik naikası. 
6 - Polis fıüanii ıb 1 v · t, 
7 - 3 boy '\'e 1 vesika fotogfl\fı. 
NOT: 
1 - Halen deVlet devairinde ıısli maaş 1an1Ha 3659 ftumara1t !tamın ah• 

kamı dahilinde mai i~ctme 'nınmı ile 2 üıtün dereceye tekabül eden ücret 
""c 3659 numaretı ~anuna tabi mü eterle de\•letten ücret atanlara krınıınt 
ııbkam dahilinde bit derece ıı.ınai i§letınc zaımmı Tenlecektir. 

2 - Evvelce memuriyet için müeıRscmize müracaat -edip menfi cevap 
lllanlann yenic!lerı m\imcaat et,n~elcri. 2,, 26, 29 2868 ( 15 t6) 

Denizli P. T. r. Müdürlüiünden: 
Tekli! edileıı bedel la)ik luıd io(Örüluıediğindcn Tav~ ın kara yayl devlet 

ormanından k itmek ve 1627 dedi DcruzU iat yonunda. 260 Çald • 18S 
1:1dcdi de Tavı- ta, ,.üzde Lrkı 2S/10/940yüzd ottrı.u5/l l/940 yüzde yir· 
m' · 15/ 11/940 y\iz.de .onu 2S/I 1/940 tarihinde teslim edilmek üzere rt
nnmede eb'adı gö erilen :2072 adet ~rdıç tclgr f diğeri kapalı .r.arf usuli>-le 
1 .S gün müddetle yeniden t 9 /7 /940 tarihinden itibaren ek iltmeye konul • 
rak 2/6/940 tnnrune ımü dif cuma günü at 16 da Denirli P. T. T. mü
dürlüğü binnM içinde toplanacak komiııyonca ihalesi yapıl caktır. Beher direk 
İçin bedeli muhı.unmen 91 O kuruıı takdir edilmi1 olup muvakkat teminall 1 414 
lira 14 kunıştur. tsteldilcr teklif mektuplarını ihnlc saatinden bir saat evve
line kadar Denizli müdürlüğüne makbuz mukabilinde vennelcri ve lazln iza• 
hat isteyenlerin müdürlüğe müracaatlan ilan olunur, 

23. 26, 29, 31 2859 ( IS20) 

Pan Amerikan 
konferansı 
d··naç ldı 

BlrJeşilı Ameri a 
icabında IJütiin 
llmerilıanın üslerini 
işgaJ edece1ı 
La Havane. 22 (A.A) - D. N B. 

bildiriyor: 
Küba cümhurreisi B. Laredo Bru dün 

Amerika devletleri 'hariciye nazttlannın 
iştirak ettiği La Hnvane konferansını 
açmti t.ır. 

Söylediği :nutku J()yle hülasa etmek 
mümkündür: 

Amerika ilıruıet gönnüş, medeniyetin 
ton me.tce ve hamisidir. Tehlikeler gün
den EÜJıe rutnıaktndıt. Amerika müsait 
bulunan c:ografi vaxiyetinden istifade 
ederek bu harbin daha derin akiSlerinin 
önüne geçebilirse mesut olııaı.ktır. Her 
halde Amerika haklarını ve sükiınetini 
mtidaf ya ihamlanmalıdır. 

laponyad 
abine • 

yenı 
Tokyo, 22 (A.A) - Prens Konoyo 

yeni kabinenin listesini imparatora tak· 
aim etmiştir. imparator listeyi tasvip 
eylcmi~tir, 

Cümhurreisi bundnn sonra konfcran• 
en hararetli temennilerini ifade et• 

mittir. 
Nevyork. 22 (A.A) -- Tas Ajansı 

bildiriyor: 
Amerika mathuab Havanadnki Pan 

Amerikan konferansı bab yan kürresin
d müdafaa meselesini halletmediği tak· 
dirde Birlc§İk Amerikanm diğer Ameri
ka memleketlerinin askeri üslerini qga
le ve V ıİngtona sempati göstererek 
mihver devlerine muhasun olan bükü
metleri zOTla iktidar mevkünde tubnnğa 
mecbur kalacıığun bildinnektedir. 

Ne\")'Otk Vorld T legmf gazetesi, 
Havnnn konferans.nan lnciltereye karşı 
Alman ta nuzu muzafferiyet veya heb
rrtetle nihayet buluncaya bıdar bir karar 
vercmİ)·eceğini zannetmektedir. 

·····················································································: • • 

a Devlet Demir Y ollarindan i 
: ..•.......•....•...•...•...•...................................•..................... 

(BALAST ALINACAK) 
D. D. l 0 ollan 8 inci iştctmo Konıisyonundnn : 

İşlclınenıiz ihfü·ncı lçln Men~ncn boğnr.ında klın. 41X250-4l.X.550 anısındaki 
ocaktan ihzar cdilecclc (4000 M3) toplama \'e knmn bnlru;t iti (5000) lirn mu· 
hammen ~elle nçık eksiltmeye .konulmU$tur. İhalesi 5-8-940 Pauırtcsi günil 
saat 15 te Als:mcal~la işletme b\ıuısınd.n komisyonumuzca :yapılııcaktll'. İstekll· 
lerln (375) liralık :M .. tcıninnt makbuzliın ile ınun>"l'~n vakitte komisyona gel
meleri lazımdır. &rlnnınesi işletme kaleminde ~örülebilir. 

2~-31 2805 (1497) 
istekli çıkmamasından dolayı ihalesi y<1p11ııınıyan Alpullu ve Çerkesköyde 

birer eu hazinesi ve ku\esiylc pompneı binıı ı inşası işi kapalı urf usuliyle Yf' 
2 ı 656 Jira muhammen bedelle yeniden eksiltmeye konulmueur. 

Münako.aa t Ağustos 940 perşembe günü saat 11 de Sirkecide .9 i letrue bi· 
naaında A. E. Komisyonu tArafndn yapılacaktır. isteklilerin 1620.ZO lira tc-
minat ,.c kanuni vesaiklc ehliyet ve ikasmı ihth· edeeck knpala XAtflartnı aynt 
gün saat JO na kndar komisyon "\•ermeleri IA.zımdır. 

Şartnameler 106 kuruş mukabl1indc Sirkeci veznesinden emin edilir. 
17, 19, 21. 23. 2731 (1470) 

D. D. YOLLARI UMUM MODORLOeONDEN: 
Banliyö k tarlanna mnb us yolcu tnrifleri üzerinden satılan biletler ebon

man kartları müstesna 16/8/940 t rihinden itibaren yalnız banliyö kl\larla
rında rnute~rdir. 

Banliyö istasyonlannd te.,,·nkkufu olan nahnt trenlerine rnez.kw tarihten 
itibaren binecek yolculara 1O1 numaralı tarife üz.erinden bilet satılacaktır. 

Bu katarlara biletaiz veya bnnliyö biletleriyle binen yolcular h U:mdn bi
letsiz yolcu muamelesi tatbik olunacaktır. 

Abonman le.ardan munz.am ücrete tfıbi sürat katarfanndan gayri katarlarda 
yer müsait olduihı takdirde muteber tutulur. 2804 ( 1 SO}) 

tL.A.N 
bmlr ihracatçı birllkleri umumi kAtipliğin· 
den: 
22/7f940 paz.artoai günü aaat 16 da yapılması mukarrer bulunan ih-

nıcatça birlikleri umumt heyet toplantıtı ekseriyet olmııdığından yapılııma~ı. 
Bu toplantanın 24/7/940 çarınmha gUnü eabah aant 10 da Y palacaiuu bil· 
dirir ve ihracatçı birliklerlnc dahli a:ııılanmızın ticaret ve aanııyi odası salo-
nuna teş.riRerlni rica ederim. 2869 ( 151 S) 

ŞOFÖR VE iŞÇi ARAMIYOB 
Balıkesir Etibank garp Liynitleri işletmesin· 
den: 
1Nelrnerniz.in Soma vd Değirmisaz §Ubelerindeki ihtiyacımız; için resimden 

anl~r tesviyeci tornacı ,. kazmacıya ve kamyon na1diyatmda çalışmak üzere 
3 &<>före ihtiyaç vardır. Taliplerin işletme merkezine rnüracaatlan rlea olunur. 

23, 24, 2S 2861 (IS 17) 

IZMIR BFJ.FJ>lYF.StNDENı 1 Z AY ı 
1 

r...-. .. 1... lik 9000 ki lzmir it.Mlth gUtnriiğünc 8.12.939 ta- """"'wıo: )"U\ıısuıa sene · - · • ld <C"n.ıı li 30 Jo birinci nevi ekınck !';a\.uı .almnuı.sı işi rihınde vermiş ? uğuınuz oN ~ 
)-raı:t işleri ınüdürlü!.,rfuıdcki qartnaıncsi kuruş \'C 2328 l!;n 78 kwı.ış depozıtolat 
veçhile, bir ay ınilddolle pazarlıAn bırn· için cldığtm1z 91682 ve 97~ numaralı 
kıluııstı.r. ihal 24-7-940 Çarşamba gU- iki adet depo~l~o ınakbmu zıyaa u~ 
nU saat 16 eladır. Muhammen bedcU mış olup yc.nısıni .alaenğımızdnn 2.ıyaa 
900 lira, muvakkat tcmlnatı .67 lira 50 uğnyAn b\i nuıkbuzlann hUkmU olma· 
kuruştur. Nlpfotin teminatı öAloocn dığını ilün oderf;- . 
evvel is b:ınkftsına yatırarak ınnkbuıla- Turya? ~ab~ları 
rilc taırin edilen gUn ve saatta cncUınc- MUdurlyeCı 
ne mürncantlan. 

2 - Çocuk yuvasına senelik 7000 kilo SöKE ASLtYE IIUKUK MAUKE. 
inek sUtil salın :nlı.nmnsı 1$1, ~-azı l$lcri MES!NDEN: 
mUdt\rlUj(ündcki şartnamesi vcçhlle, bir Sökenin Kemer yolunda Necip zade 
ay ınUdd tle paıarlı~a bınıkılmı.ştır. Mu.ıd...-Ua Ersoy incir bahçesinde oturan 
lhntcsı 24-1.:940 Çnrşainbn ~Una saat 16- bosnalc Mehmet kw Fntm GüngönnD
cladır. Muhammen hcdcU 700 Ura, mu- ziı~ Sökenin ~llikçi mMınllesindcn 
\•a1cknt t minııtt 52 lira 50 k~tuı-. Ta- boşnnk HUseyln oğlu Mehmet Şemson 
liplerin tcmiruıtı öğleden cwel iş ban- alcshine açılan boşanma dava.sının cc
knmna yatırarak mnkbuzlnrUo la~·in rc}'an ~lmektc olan mt.lbııkemcsinde 
edilen ı:Un \-C saatte encümene müraca- davalı ikametgahını değiştirerek net"O-
al1;!ın. • • . llk 'h . ye gitUği meçhul bulunduğundan bu 
~ - Mezbaha ıdnresının ene ı tı- baptaki davetl!t·csl bila t bliğ inde edil-

yacı o~n 1200 tı:nck; be~z~~ ~t~ nlın- diği cihetle tcbliğalın üfıncn icrasına 
nınsı ışı, !t•azı ı len mildurlilfcUndeki uh k · · l2 9 940 embe 
şartnamesi "'CÇ!ıile, bir ay mUddctle pn- ''~ m n emcsının . · · pcrş . • 
zarlığa bırakılmıştır. İhalesi 24-7-940 gUnU saat 10 n talıkine . karar vcrılmış 
Çarşamba günU saat 16 dadır. Mulınm- olmakla davalı Mchrncdın ycv~I mah
men bedeli 4230 lirJ muvakkat teminatı kcmcdc hlttır bulunması veya bır vekil 
317 lira 25 kuruştur'. Taliplerin teminatı göndP.rmcsi aksi takdirde mahkemeye 
ö{!lcden evvel iş bank-asına yatırarak gıyabında bakılacağı malum olmak ve 
makbuzlarllc tayin edilen giln \'C santte gıyap kararı üzerine kaim olmak üzere 
encümCJlc mUr:ıcaaUan. keyfiyet ilan olunur. 

4 - Hnlimntta çarşısı 8G3 üncü soknk-
tn 22 sayılı dUkkanın bir sene mUddctlc Muhrunmcrı hcdeli 32 lira, muvakkat te· 
kiraya verilmesi işt, y::ııı işleri mUdUr- minah 2 lira 40 kunıştur. Taliplerin tc
lil~ündcki şnrtnnmesi v~hllc, bir ny minatı ö~leden evvel iş bankasına yatı
m\lddctlc pnz.arlı~a lnrakılmıştır. İhalesi rarak makbuılarile tayin edilen gtln ve 
24-'l-940 Çarşamba günil saat 16 dadır. S1f tla encümene mUracnaUnn. 
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Harp haberleri 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ltalyanlar Malta y a 
yeniden üç hava 
hücumu yaptılar -·--'.'vtalta, 22 (A.A) - cRoyter> 

Maltayn dün üç hava hücumu yapıl
mı tır. Fakat atılan bombalar hasar ve 
zayi:ı.t yapmamıştır. Tayyare dafi ba
taryalarının ate iyle bir duşman tayya
re i denize düşürülmü tür. 

Diğer bir düşman tayyaresinin de bir 
ingiliz tayyaresi tarafından tahrip edil
di"i muhakkaktır. 

-*-
Jtalyan tebliğine göre 
lngiliz donanmasına 

yapılan z erar 
hal}ada bir mahal 22 (A.A) - ital

ynn umumi karargahının 4 3 numaralı 
teblıği: 

Emin bir menbadan '\erilen haberlere 
ı;örl', 8 ila 13 Temmuz arasında cereyan 
eden deniz hava muharebeleri esnasın
da, tayyare gemisi Ark Royal ve mu· 
harebe gemisi Hooddan başka Varspi
te tipinde 31.000 tonluk bir gemi ile 
10.000 tonluk Gloucester ve 5.000 ton
luk Archusa kruvazörleri de ağır hasarn 
u~ratılmıştır. Düşman mürettebah mah
sus z lyiata maruz knlmıştır. Motörüne 
ariz bır sakatlık neticesinde denize in
m,.k mecburiyetinde kalan bir tayyare
miz.ın kurtarma ameliyesi esnasında tay
yarenin mürettebahnın mitralyöz ateşi 
~hına almağa teşebbüs eden bir düşman 
tayyaresi avcı tayyarelerimiz tarafından 
iüevler içinde düşürülmüştür. Tayyare
nin mürettebatından pnraşütle denize 
İnen hir :zabit kurtanlmış ve diğer tay
yarelerimizden biri tarafından esir edil
rniııtir. 

Şimali Afrikada Sıdi Barrain ve Mar
sa M:ıtruhdeki düşman üsleri tayyare
lerimiz tarafından müessir surette bom
bardıman edilmiştir. 

Şarki Afrikada Duna üssünde Vajir
de bulunan tayyareler, 1 ngiliz kıtaları 
bombardıman edilmiş ve mitralyöz ate
ııi altına alınmıştır. Burada düşmanın 
bir avcı tayyaresi düşürülmüştür. Bü
tün tayyarelerimiz dönmüşlerdir. 

Asmarn üzerine düşman tayyareleri 
tarnfından akınlar yapılmış ise de kim
seye bir şey olmnmış ve hiç bir hasar 
kaydedilmemiştir. 

--*--
Peten Fransası ile 
Amerikanın münase· 

betleri ne olacak? 
Vaşingtan, 22 (A.A) - D. N. B. 

AjanS1 bildiriyor: 
B. Ruzvelt dün akşam ve bugün 

F rnnsadan dönen büyük elçi B. Bullitt 
ile uzun görüşmeler yapmıştır. Elçi B. 
Ruzvelt ile birlikte üç gün kalmak üzere 
Hydeparkn gitmi~tir. 

Bu görüşmelerde Pet in hükümetinin 
Amerika tarafından tanınması mesele
sinin bilhassa mevzuu bahsolduğu zan
nedilmektedir. İtimada lnyik bir kay
naktan bildirildiğine göre. B. Bullitt 
Fr nsn ile iyi münasebetlerin idamesi 
için reisicümhuru iknaa çalışacaktır. 

Nevyork Times gazetesi hariciye ne
zaretinin de Petain hükümetiyle inüna
aeb tleri bozabilecek hareketlerden ve 
mesela B. Bullittin istifasından veya ge
ri alımnasından içtinap tasavvurunda 
olduğunu bildirmektedir. 

Jngiltere ye yapılan 

yeni hava hücumları 
- HASTAitAFJ 1 inci SAHİFEDE -
sıır olmuştur. Bir evin yandığı haber ve-
rilmektedir. Ağır ~aralı ~oktur. 

OÇ ALMAN TA YY ARF.SI 
DOŞORULDO 
Londra, 22 (A.A) - cRoyter> 
lngıltere adaları üzerinde yapılan bir 

hava hücumunda iki düşman bombardı
man tayyaresi düşürülmüştür. Oçüncü 
bir tanarenin d" tahrip edilmi<ı olması 
muhtemddir. 

Londra, 22 (AA) - Hava nezareti 
tebliğ ediyor: 

Bu s;ıbah erkenden cenubi f8rki sa
hilinde avcı tayyareleri tarafından bir 
düşman bombardıman tayyaresi düşü
Tülmüştür. 

ÖLENLER VE YARALANANLAR 
Londrn, 22 (AA) - cRoyter> 

Mevzıı miidafan kuluna mensup gönül
Jüler tarafından bugün lngilterenin ce
nubi şarkisindc dü ürülen Oornier sis
temindeki Alman tayyaresi müretteba
tından uçu esir edılmiştir. 

Jogilterenin gimali garbisinde bir Al
man hücum tayyaresinin attığı bomba 
bir kaç ki inin ôlüınüne ve iki ki§İnin 
yaralanm sına sebebiyet vermiştir. 

Jngilterenin cenubi garbi inde Alman 
tayyareleri tarafından atılan üç büyük 
düdüklü bomba bir knç ev ve dükkanı 
yıkmış Vı> bir kadınla bir yaşında bir ço
cuğun ölümüne ve 6 ki§inin hafifce ya
Talanma ına ııebep olmuştur. 

Londrn. 22 (A.A) - cRoyter> 
Bahriye neznretınin tebliği: 
Bahriye nezareti mayn tarayıcısı ve 

balıkçı gemisi Crcsflov Erinin düşman 
tayyareleriyle yaptığı bir muharebe ne
ticesinde hasara uğradığını ve bilahare 
de battığını \c iki bahriyelinin öldüğünü 
esefle haber "·erir. 

ALMAN TEBLICt 
Berlin, 22 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Alman muharebe, tayyareleri lngil

teredc hava meydanları, l imanlar ve 
fabrikalar üzerine yeniden taarruz ct
ır· !erdir 1nfilakl~r ve d\emrııiyetli yan· 

lal' zuhur etnUftİr. 

1 
yeni Avrupada 1 Bir lngiliz torpitosu 

j. 1 •kt• dA tayyareler tarafın-• man ı ısa ı J b t ld ,.. aan a ırı ı 

Planı -•-
Londra, 22 (A.A) - Bahriye neza-

---ııc- rctinin tebliği: 

Ro11ter ajansı, Alman Bahriye nczaretı, Brazcn torpitosu-
talıaldıümüne lıurban nun zıyaı~ı bildirmekle ?1ütcessirdir. 

• Brazen duııman tayynrelerı tarafından 
olan mdletler odun yapılan bir hücum esnnsında hasara ma-
yarıcı ve su taşıyıcı ruz knlmı~ ve bunun üzerine bir limana 
menzilesine ini"Or ç~kilm~kte iken batmıştır. insanca hiç 

-' ' hır zayıat ) oktur. 12 1 O tonluk olan Bra-
diyor zen 1930 da denize indirilmiştir. Mü-
Londra 22 (A.A) - Royter ajansı ı-ettebatı 138 kiıııden mürekkeptir. 

bildiriyor: -+--
Yeni ~v:up~ hakkınd~ki Alınnn plan- Tıencindeki Fransız 

tarının ıktısadı cephelerı hakkında tef- ' 
siı.~lta bulunan Finansiyal Niyuz gaze- Konsolosuna 
tesı şunları yazıyor: 

Alınan tnhakkümünün kurbanı olan taarruz edildi 
milletler odun yarıcı ve su taşıyıcı ro
lüne mahkum edilerek merhametsiz şe
kilde Alman nef'ine istismar edilecek
tir. Bunlar altınlarını ve yabancı döviz
krini Almanyaya vermeğe mecbur edil
mişlerdir. Bu Alman tedbirleri servetle
rin müsaderesine bir örnektir. 

Fakat ileride daha kurnazca tedbirler 
derpiş edilebilir. Halta fatih millet mağ
lüp ettiği milletlerin blitün mallarını 
satın alarak Almanyaya ihraç için yine 
onlardan aldığı dövizlerden istifade et
tiği müddetçe bunlnr iktısndi istiklalle
rini muhnfaznya mc-zun olacaklardır. 
Polonya, Norveç, Belçika ve Fransada 
bunun tecrübesi yapılmıştır. Tatbik edi
len usul her memlekete göre değişir. 
Fakat netice her tarnfta aynidir. Alman
ya her memleketten istediklerini satın 
alır ve mukabilini kendi paralarile öder. 
Fiatler kısmen iştira kabiliyetinin azal
ması, kısmen de stokların tükenmesile 
artmaktadır. Bu artma hayat seviyesi
ni düştirecck, fakat yerli dövizler ko
layca elde edilecektir. Yani ihracatçılar 
malının tam mukabilini almaksızın ih
racat yapacaktır. Almanya kendi mn
mulutından bir miktannı bu memleket
lere ihraç etse bile kambiyo manevrasi
le bir hayli yükseltmiş fiatle bunları sa
tacaktır. Bunun faydnsı istismar mua
melesinin hakiki mahiyetini gizlemesi
dir. Fransız köylilsü veya dükkancısı 
frank olarak ödenen mnl bedelini belki 
ilk önce memnuniyeti mucip addede
cektir. Fnknt bir müddet sonra ayni mal
ları yetiştirmek için evvelkinden hesap
sız derecede fnzla çalışmak fılzım gel
diğini göreceklerdir. 

Sınai müesseseler çok muhtemel oln
rak müsadere edilecektir. Mağlupların 
rolü Almnnyaya ziraat maddesi ve ma
den vermeğe ve Alman kontrolü altın
daki fabri'talarda az yevmiye ile çahş
nıağa münluısır kalacaktır. - *-Uzak şarkta 
haı·p birden 
bire kızıştı -·-Çinliler umuımadılı bir 

muvaffahıyet 
lıazandılar, Japonlar 
d a bir adayı ifga l etti 
Suisuie 22 (A.A) - Çekiai ajansı bıl-

dıriyor: 

Kiangsinin şımalınde Anyicle bulunan 
düşman kuvvetleri dün üç yoldan iler
i ıneğe teşebbüs et~lerse de Çinlile
rin kahramanca mukavemetleri saye
sindC' durdurulmuşlardır. Binden fazla 
japon askeri ölınüş, diğC'rleri çinlilere 
mühim bir ganimet bırakarak karısık 
bir halde çekilmişlerdir. 

Suisuie 22 (A.A) - Çekiai ajansi bil
diriyor: 

Anyi civarında kfıin Tungkeu ve 
Kingsjang mevkileri Çin1iler tarafından 
istirdat edilmiştir. 400 ölü ve bir ~ok 
yaraJı bırakan düsmanın kudreti çok 
zayıflamıştır. Düşmandan 330 at, 500 
tUfenk, 200 sandık kurşun ve mühim 
miktarda miihimmat ve yiyecek alın
mıştır. 

Yichang 22 (A.A) - Kıtaatı arkadan 
vurmak maksadile Çin köylüsü kıyafe
tine girm~ olnn binden fazla japon, Çin 
kıtalarına girmişti. Derhal farkına va
rılmış ve bunlar çevrilmişlerdir. Japon
lar silahlarmı terk edCTek teslim olmuş
lardır. 

Cunking 22 (A.A) - Çekini ajansı 
bildiriyor: 

Sazi ve Kigmen şehirlerile Hnnkeu 
Yisang Vl' Hsiang - Yisang yollarını~ 
telaki noktasında stratejik nokta olan 
Ce-Li-Fu Çinliler tarafından Han neh
rinin batısı istikametinde yapılan bir 
mukabil hücum neticesinde istirdat edil
mi tir. 

Kiang Linde sokak muharebeleri ce
reyan etmektedir. Tangynngtaki japon 
kıtaları çok dar bir boğazda çevrilmiş 
ve tamamen felce uğratılmıı:;tir. tcan
gin haricindeki hareket gittikce artan 
bir şiddetle devam etmektedir.· Çinliler 
bu şehri sürntle istirdat edebil ceklerini 
zannediyorlar. 

JAPONLAR BtR ADAYA 
ASKER ÇIKARDILAR 
Tokyo 22 (A.A) - Röyter: 
Domci ajansının japon bahriye neza

reti matbuat servi inden aldığı bir ha
bere nazaran: Tukien vilayetinde Tou
cheu 'nin 80 kilometre şimali şarkisinde 
bulunan Sanlen adasına dün sabah ja
pon deniz kuvvetleri ihraç edilmiştir. 
thrac ani bir hücumu müteakıp yapıl-

Şank Hay, 22 (A.A) -Tien Çinde· 
ki Fransız konsolosu Tung Chovda Çin 
haydutlarının taarruzuna uğramıştır. 
Haydutlar konsolosun üzerine ateş aç
mı~ardır. Konsolosa isabet vaki olma
mı tır. Zira otomobilinin bütün süratiy
le uzaklaşmıştır. 

Diğer taraftan Şank l faydaki beynel
milel imtiyazlı mıntakanın belediye mec
lisi reisi konsolosların en kıdemlisine bir 
mektup göndererek tethişçilerin hareka
tına bir nihayet vermek maksadiyle me
sai birliği yapılmak üzere konsolosların 
pek yakın bir zamanda bir konferans 
akdetmelerini istemiştir. 

-*-
Bu harpte lngiltere 
mağlup edilebilir mı ? 
- BA$TARAl•'J 1 lNCl SAUİFEDt: -

bir sulhtur? 
İzah edeccl';m ııoktai nazarlar harp 

\'C sulh hakkında şahsi görüşlerimdir. 
$imdiye kadar düşman bir sürü müte
vali muvaffakıyetler elde etmiştir. Po
lonya, Norveç, Hollanda ve Belçika ve 
nihayet bu mU\•affc.kıyetlerin en büyü
ğü ve en z.iyade hayrel vericisi olan 
Fransnnın ani ve beklenmedik yıkılışı. 

:Fakat hnrbın imdiden kazaıuldığmı 
ve İngiltereye nilıni darbenin beklendi
ğini ancak bozguncu tinette olanlar \'C 

lıfıdiseleri sathi görenler iddia edebilir
ler. İngilterenin anslnnıu Fransanın 
mukndderatiyle bağlı görmek büyük bir 
hatadır. ingilterenin vaziyeti bundan 
('ok farklıdır. İngiltereyi tehdit eden is
tila tehlikesini ufnk göstermek istemiyo
rum. Saydığımız küçük memleketlerin 
istilfisı tali derecede askeri hadiselerdir. 
Fran anın hezimeti iiphesiz bu hfıdisc
lerdcn değildir \'e bu de\Tİn en ciddi fe. 
laketidir. Fransız ba kumandanlı~ının 
akla sıi!nuız hatalariyle Pransnnın dahi
li siyaset sistcnıiniıı derin rahneleri ve 
Fransız halkının birdenbire düştüğü 
iiınitsizlik buna "izuh t!debilir. İngiltere 
bilfıkis her 'ıılottakinden ziyade miittc
hittir. l\Uiste na ,.c cesaretleri~ le tanın· 
mı kimseler tarafmdan idare edilmek
tedir. 

İngilıL halkı a kcı·i kumnndanlnnndan 
siıphc etml'mektedir. İngiltere müttefik 
davasının merkezidır ve öyle kalacaktır. 
Müttefik müdafn.•s.ının sarsılabilmesi 
için Almanların İngılterc He boy ölçüş
mesi 15Lımdır. Bu kuvvet mag!Cıp edil
medikçe ve buna oldünicü darbe indi
rilmedikçe hczunetten bah!':etmek ma
nasızdır. 

Şiındi~c kadar ulup bitenler İngiltc 
renin diğer milletlerin mukadderatına 
benzer bir akıbete maruz bulunduJ:ru ka
nantini l·atiyen vennemekte 'c bilfıkis 
bunun nksini ispat etmektedir, Dunker
~in tahliyesi huna kiiçük bir misnldir. 
Ilti akı kesilen bir noktaya knrşı Alınan 
ordusunun biitlin knru lnı\ vetleri 'c 
tayynrc kuv\ etleri ile ~ nptığı hücum, 
İngiliz sefer ordusunun ve Fransız or
dusundan küçük Lir kısmının tahli~esi
nc mani olnın:ım ~tır. Bu bö: ... ıe olunca 
denizden, h:l\ adan 'c kanıda;. müdafaa 
edilen iııı:iltcrc gibi geni bir mıııtaka
l n hiicumıfo Almanlar nasıl muvaffak 
olnrlnr? 
Şayet Dunkerkın tahliyesi bil" sey ispat 

ederse bu da ingılterenin zaptı muhal 
bir kale olduğu hakkında teşci edici bir 
haberdir. Eğer ingiltereye karşı taar
ruzunda muvaffak olmazsa Hitler mahv
olınustur. 

Fakat hücuma cesaret etmezse yine 
mahvolmuştur. Çünkü Dunkerkte ümit 
ettiği şeyleri elinden alan nynı deniz ve 
hava kuvvt:!tlcri kombinezonu muzaffe
ren taarruza geçerek A vrupada kurmuş 
oJduğu imparatorluğu bir harabe haline 
getirecektır. 

MÜSTAKBEL SULU 
Simdi tasavvur ettiğimiz sulhtan bah

sedeyim. Hedefimiz değişmemiştir: Hür· 
riyct! 
Avrupa~ ı ôld ürHcü Nazi esaretinden 

kurtarmak Vt? yen: bir :yapıcı hürriyet 
sistemi teşkil etmek. 

Hitlerin hülyası ise Almanyaya tabi 
ve her hareketini kabul ederek ona in
kiyat etmiş bir So"yet Rusya ile Avru
paya tahakküm eımektir. Bu istibdat 
heyulası karşısında biz hür bir Avrupa 
havali gösteriyoruz. Fertlerle milletlerin 
hür bulunacağı bir Avrupa tasavvur edi
von.ız. Ö~renmiş bulunuyoruz ki disip
lin ve teşkilat hürriyetle başbaşa yürü
melidir. Milletler cemiyetinin muvaffak 
olmaması merkezi bir mürakabe otorite
sine tfibi bulunmamasındandır. Müşte
rek menfantleri mi.irakabe salahiyetiyle 
takviye edilmiş ve merkezi teşkilata 
malik bir milletler cemiyeti bizim hede
fimiz olmalıdır. Gayemiz hür erkek ve 
kadınlardan müteşekkil ve hür millet
lerden mürekkep he~ nclmile1 bir ~ı
yet olmalıdır. 

.................................. . ... . ............ . . ....................................................... i • ••••••• • ••••••• ..,, 

Harici haberler 
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Romanya hak
kındaki yalan 

haberler 
Gü n ün h adise 1 eri 

~-~-----~x4x~--~------

-*-
Sovyetlerin 

İngiltereye belılenilen Alman taarruzu -
Fransada olanlar • Baltılı devletleri ve Soll
JJetler • Sovyetler ve mihverciler • Denizlerde 

Romanyadan bazı 
metali atta 
bulunduğu teJızip 
ediliyor • Yahudilerle 
hıristiyanların 
evıenme~i memnu • 
Gafenlıo Moslıova 
sefiri oldu 

Güniin en mühım mevzuu, hfilfı Şan
~ölye Bitlerin söylcdigi nutkun akic:le
ridir. 

İngiltere hariciye nazırı Lord Hali
fnks dün akşam radyoda bu nutku tef
sir etmiştir. Bu satırları yazdığımız da
kikada lngiliz hariciye nazırının nutku 
henüz söylenmemiştir. Fakat gerek İn
giliz gazetelerinin ajansı tarafından bil
dirilen mUtalfıaJnrı, gerekse Lord Ha
lifaksın nutkuna tekaddüm eden cenu
bi Afrika başvekili general Smutsun ve 
Avusturalya başvekili B. Menzisin be
yanatı İngiliz caklı seliminin, Führer 

Roma, 22 (A.A) - Stefani Ajansı 
Bükreşten istihbar ediyor. Sovyetler 
Birliğinin Romanyada bir sol cenah hü
kümeti tessini istediği, Besarabyanın en
düstri tesisatında husule getirildiği iddia tarnf~:1~'ln .. umul~u*u gıbi tecelli etmi-
edilen hasarat jçin tazminat talep ettiği y~gı~ı gustermıştır. . 
ve Romanyada te\•kif edilmiş olan ko- 1 • Berlin ve ~~ propa~a:ıda servısle-
münistlerin serbest bırakılmasını istedi- n bunu pek ıyı hıldıklerı cıhetle ne ga
ği hakkındaki lngiliz ve Amerikan mah- z:telerin, ne . devle~ ad.a~arı~ müta-

f·ıı . . h be l . t _,_.r:11 laalarını lngüız mılktının rcyı olarak 
ı erının a r crı yarı resını mwııı er- k b 1 ek · · 

de sarahaten tck7.ip edilmektedir. Aynı a u etm ıst.emı~orl.ar. ~~ ~adece 
mahfiller Romanya harici siyasetinin is- Plutokrat tema~ ullenn ıfadesı ımış. Za
tikametini değiştirmeğe matuf olan bu ten amele partisinin c:harpçılarla> bir
gibi haberlerin i~asiyle istenilen gaye- l~mesindcn beri lngiliz mılletinin sesi
nin eldc:- edilemiyeccğini ilave ediyorlar. ni işitmesine imkfın yokmuş. Filhakka 

GAFENKO MOSKOVA Berlin ve Romada umit edilen csulhçu> 
ELÇfSj OLDU sesin ne lngütereden, n de imparator· 
Bükreıı, 22 (A.A) - Eski hariciye luğun hiç bir köşesindm duyulmadığı 

nazırı B. Gafenkonun Romanyanın bir emrı vakidir. 
Moskovn elçiliğine tayin edilmiş olduğu Me.selfi Avusturalya başvekili B. Mcn
haber verilmektedir. Şimdi Sovyet hü- 2.İs hülasaten şunları söylemiştir: İngıl
kümetinin muvafakat cevabı beklenil- tere kendi sıltıhlarile ve iınparatorlu
mekıcdir. .ğun silfıhlarile hasımlarını yenecektir. 

Y AHUDiLER HIRISTiY ANLARLA Cenubi Afrika başvekili general Smuts 
EVLENEMlYECEK ayni fikirdedir. İngiltere cesaret kırıcı 
Bükreş, 22 (A.A) - Mezhepler hiç bir mağli'ıbiyete uğramamıştır. Al-

nezareti yahudi \'e hıristiyanlar arasın- man ordusunun ve hava kuvvetlerınin 
da izdivacı men etmiştir. Bugünden iti- müthiş tazyiki karşısında Dünkerk gibi 
haren bütün evlenmek istiyenler ırki abloka altında bir noktadan Ingiliz se
menşe ve dini kidelerini isbatla mükel- fer ordusunu Fransız ordusunun bir 
leftir. kısmile birlikte tahliyeye muvaffak olan 

---~ lngiliz deniz ve hava kuvveti karşısın-

Lord Haıı.f aks' - da, şimdi muayyen bir noktaya değil, 
İngiltere gibi geniş bir satha düşma-
nın muvaffakiyetle hücum etmesi mu-

in d••n akşamki• haldir. Fakat Hitler bu muhale teşcb-
0 büs mecburiyetindcdır. Çünkü, 1eşeb-

mu•• hı·m nutku biis hezimetle neticelenebilirse de te
şebbüs etmemek hezimetı önceden ka-

--*-
İngiliz harici~e nazırı 
Bitlere cevap verdi v e 
zafere lıadar harbe 
devam olunacağını 
söyledi 
Ankara 22 (A A) - Ro) ter ajansı 

bildiriyor: 
Bu akşam radyoda nutuk söyliyen 

Halifaks Hıtlerc cevap venni tir. 
Bir çoğwnuz demiştir. Hitlerin iki 

gün evvel soyJedir,i nutku okumuc::su
nuzdur. 

Bitler bu nutkunda lngiltcreyi kendi 
arı.ulan önünde tc limiyete davet eyle
miştir. Hitlerin harbın baslangıcından 
beri vukuu gelen hemen her mühim 
htıdısc hakkındaki t:ıhriklM"inden bah
sederek vrıktinizı kaybettirmiyeceğim. 

Hitler lngilız imparatorlugunu yık
mak için hiç bir nrzu be lemediğini 
öyliyor. Fakat nutkunda sulhun adalct 

üzerine bina edılmcsi icap e) ledioi hak
kında bir t klif ) cıktur. 
Avrupanın dığ r milletler·nin k neli 

mukadd railiınnı kendileri t :>in etme
si hakkını kabul eden hiç bir kelime 
mevcut d ~•ıtd·r. Halbuki bu Hitlrin 
Almanlnr içın bır çok defa ileri sürdülri.i 
bir prensipti. Bitler nutkuncln yalnız 
korkak. süfli hi 1 Tl hitap .ctmış \l' ye
gane <ll'lil olarak desi eler kullanmıc::
tır. 

Haksız su -. e~, bu behane ile ram et
ti •i milletlerin istıkb::ıli hakkındaki sü
kiitu çok manidardır. Dünyanın en bıi
vi.ık kısmı Hıtlerın bu nutkunu baştan 
ba a yanlış okumadı ı e !ili cıhet tama
mile "arıhtir k Hıtlerin cizdi"ri Avrupa 
tablosu birer bir r hıirriye'Jcrinden 
mahrum cttıgı bu milletlerin efendisı 
olarak hareket eden bir Almanya tab
losudur. 

bul etmektir. 
Bu teşebbiısıin ne vnkit, nerede ve 

ne şe.kilde kendini göstereceğini tahmi
ne kalkı,.mnk beyhudedir. 1ki taraf kuv
vetJeri mütemadi şekilde birbirini yo -
lamakta, zayif noktaları keşfe çnlışnıak
ta, bu- taraf ıniidafaa üslerim ve va ıta
lnrını, dıger taraf taarruz üslerıni ve 
vasıtalarını hırpalamağn çalışmaktadır. 
Fakat her şeyın bu hava faaliyetinden 
ibar t olduğunu farzetmC'k hata olur. 
Bunun arkasında karn kuvvE.tlcn de, 
d niz kuvvetleri de hazır bulunmrıkta
dır. 

Alman taarruz hazırlıklarının l'n 
esaslı fıahncsi şimali Fransadır. Zavalı 
Fransanın vaktile en zengin, bugün en 
harap bu mıntakasına yuv.ılarından 
kaçmış ahalinin dönmesin~ bile müsa
ade edılmC'lnesi bunun delilidir. 

Kendi topraklarında vuku bulan bl! 
niith kaynaşma . .E'r. nsız halkını za
hiren lakayt bırakmaktadır. Bu millet 
gündelık ekmegın.n derdıne dıismus
tür. Hadiseleri )'alnız Alman propag, ~
dası za\ iyesind n gorerek bir kat d ha 
aşırmı~ olacagı şiıphesızdir. Esas n 
Fransız gnzetelerı de buna ~· rdım et
miyor d gildir. Ma. maf ıh otedenb ri 
Cumhurıyete aleyhtar Almanlarla nn
laşmaga mUtcma) ıl bazı gnzMc:>ler bıle 
işgal otoritelerinin hışmına ufirayabili
) orlar. Meselfi Güstav Hervenin Viktu
ar gazct si Ingıltere alc:>yhindeki haksız 
hücumlara kapalı gözle inanılma'llasını 
tav iye cttiğı ıçın tatil edılmiştir. 

Alman propagandasının faal bir ül :-ti 
olan l\fat('n gazetesinden Stefan Lozan 
istüa etmi lir. Bu zat hır vakıtlcr Tiırk 
muhıbbi olarak tanınmı tı. Bu gaz te 
VC' dıger bnzı Paris gazetelen gıttıkçe 
Antı em·ı ve In!,'llız düşmanı bir ton ta
kınmı !ardır. Ancnk bu neşrıyatın 
Fransız milletinin hakiki his.si} atını ne 
derece gösterdigıni şitndıJik tahmıne 
imkfın yoktur. Fransız milleti, şimdiki 
halde, Ingiliz - Alman hayaU mücadele
sinin haricinde değilse bile, kenarında 
yer almıştır. 

BALTIK DEVLETLERİ 
VE SOVYETLER 
Günün diğer hadisesi de: Baltık dC'V· 

" ııa aza 

lctlerinin Sovyet Rusyaya ilhakının 
men hemen bir rn1ri vaki olması 
Bu suretle Sovyet Rus) a 66 bin 
murabbaı arazi ile 6 milyon nüfus 
zanmaktn ve Litvanya ile şarki P~ 
hududu üzerinde Almanya ile 200 ıJ' 
metrelik yl'ni bir hududa sahip ol<n' 
tadır. 

Baltık denizinde Sovyet nUfuzUJl 
bu suretle bir kat daha artması, B. ıti 
!erin nutkunda .söylediği gibi, öncea 
iki memleket nrasında tesbit edil 
nüfuz mıntakaları hududu dahilinde 
kalıyor. Yoksa Moskova anlaşınasıtl 
çerçivesini aşan bir rekabe1in tezahİlf 
müdiir? Buna cevap vermek güçtU; 
Almanların Polonyada bazı ihtiyat 'tel 
birleri aldıklarından bahsediliyor. it' 
ta Italya bile Tagliyamento nehri iiıt' 
rinde melhuz bir Sovyet tehlikesine kst' 
şı tahkimat yapıyormuş. Bu haberi 
Sovyetlerin mihver devletlerile mliıl' 
"ebe1lerinin belki de Berlin ve Ro 
da iddia edildiği kadar sarih olınadığ 
işarettir. 

DENtZLERDE: 
Denizlerde İngiliz amirallığı bir tD 

pido ile bir tahtelbahirin battığını 
dirmiştir. Batırıldığı bildirilen Sayrtı0 

tahtelbahiri bu senenin ilk kısımlarıtl 
da iki Alman kruvazörünü torpillcını: 
\'e Bremen adlı Alman transatlantiğlJ! 
tesadüf ettiği halde, beynelmilel kan'!l1t 
lara tevfikan icap eden ihtarlarda b\I' 
Junacak mevkide olmadığından. vapur' 
torpilleınekten akınmıştı 

B. B. 
---'tr,-- -

Lord Halif aks, 
B. Bitlere 

cevap verecek -·-- BA 1'All.AFI 1 İNCİ SAHİFEDE "" 

Muharrir, İngiliz §eflerinin bir ay df' 
velki tam itimadlı ve sakin tavırlaJ1111 
deği tirmcleri için şüphesiz hiç bir tr 
mayül ve sebep olmadığını ilave etnıd 
tedir. 

Times başmakalesinde Hitlerin nut 
kunun yabancı memleketlerde doğu• 
du -;.u nksülnmellerin nutuk hakkınd• 
bidayeten hasıl edilen fikirleri teyid el 
mekte olduğunu yazmaktadır. 

Hodbinlikten sarho ola ola B. Hif
ler gözönünde öyle bir dünya serabı der 
ğurmu~tur ki, orada hCT şey tersine dön• 
mektedir lngiltcre He B. Hit1er arasın· 
da ııui tefehhüm olamaz. ingiltere ga~: 
dar na7.izmin ürktiiğü ve nefret ettİS' 
her şeyi temsil etmektedir. Nutuk bel~' 
ingiltereye karşı yapılması geciken bii· 
cumun mukaddemesi ·veya B. Hitlerifl 
bir yıpranma harbine ünsiyet peyda et• 
mekte olduğunun ifadesidir. 

Muharrir, bunun küçük bir ihtirn.ı 
dahilinde olduğuna İşaret ettikten son· 
ra her ihtimale göre hazır bulunulduğıJ• 
nu yazmakta ve «havada bombardı.rna" 
ve muharebe tayyarelerimiz Pındidetl 
taarruz harbine geçmiflerdir ve bis' 
kar§ı tasavvur edilen bu hücumlar rı' 
olurı;a olsun bu hücum vaziyetini muh•· 
faza edeceklerdir. 

Denizlerde faikiyetimiz ise münaka~• 
edilemez bir hakikathr.:ıı demektedir. 

Time B. l litlerin nutkunda Alman· 
yanın ifliıs etmiş bulunduğunu ve Hit• 
lerizmin esas hedefinin Avrupa) a ku\Y' 
vetle tahakkum etmek olduğunu itiraf 
ettığıni yazıyor. 

Fuhrerin beyanatını B. Ruzveltin 'e 
general Smutsun nutuklariyle muka} est 
cd n gazete diyor ki: 

Fiıhrerlerin tahakkum edemiyecei;İ 
İn!anlar nrasında, adaletin hüküm aüre-
cei;ı mılletler arusında kanunlara riayel 
edilecek, kuvvet ve şiddetin bulunmıya· 
cağı ve sulhun idame edileceği bir düıı• 
yayı tasavvur etmekle Smuts bütün if1l' 
paratorluk devletlerinin idealini ifade 
etmiştir. 

Times istikbal için iki dünya gösteril• 
diğini ve hangisinin seçileceği hakkında 
tereddiide mahal olmndığını yazmaktll 
dır. 

Bir kerre daha cüretkfır haklnriyle 
Amerika birleşik de\ Jetleri reisi Ruz
velt ve cenubi Afrika birli~i başvekili 
general Sınuts tarafından çizilen mühim 
tablomuz ile çok başkadır. Biz bu cevap 
ile birlikte A vrup.ıyı müstakil devletle
rin hür bir cemiyeti olarak telakki edi
voruz. Ve bu teznt do1ayısiyle tehdit
ler karsısında .sakın kalıyoruz. Hitler 
Alman kuwl'tinin bütün ağırlığını bir
leşik Kralivete karşı kullanmağa hazır
lanmakta oldugunu şimdi sarih bir su
rette bildinniştır. Bunun içindir ki İn
giltcrenin her parcasında büyük şehir
lerde ve ufak kovlerde yalnız. bir tek 
7.ilmiyet vardır Bu zihniyet önüne ge
çilmC'Z bir azim z.ıhniyetidir Hiç kim
senin şüphesi ) oktt.r ki, eğer Hitler mu
vaffak olurs: bu h:zlerdcn başka daha 
bir çok diğ rlcri g!bi Hitlcr hayatı ya
şrımağa değer ) ap.Jn her şeyin sonu de
mek olacaktır. Bu mücadeledl' her .şeyi 
kaybedeceğimizi müdrik bulunuyoruz. 
Faknt müdafan etti~•imiz Şl'y1er her tür
lü fedakiirlık1ara ]ayıktır. 

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

Bu derece kıymEtli şeylerin müdafii 
olmak asil bir mclLharivettir. Harbı hiç 
bir zaman istemedik. Harbın lüzumun
dan bir gün daha fazla sürmeği. mu
hakkak ki hiç kimse jstemez. Fakat ge
rek bizim için gerek diğerleri için hür
rivet temin olununcaya kadar, çarpış
maktan vaz ı;ıeçmi)r.eceğ.iz. Hürriyet için 
mücadele cdivoı·uz. Dedikten sonra da
ha ne diyelim, kendi hayatunızı iitedi
iimiz ~ibi yasamak iıatiyoruz. 

Hava lııırıunıı.na yardım etmelı 
vatan borcudur 

hepimiz için 

Türk hnva kurumu başkanlığı, ku- telkin ve tenvire kudreti olan her 
rum kurultayı umumi heyeti tarafın- ferdin bu işlere daha e aslı surette 
dan kabul olunan dileklere istinaden miizahnret ettirilmesine sarfı gayret 
başvekalete bir tezkere göndermiş- cylC>meleri hususatı t 0 barüz ettiril-
tir. Dahiliye vckfıleti vasıtasile hüla- mektedir. 
sası vil.'.iyetlere tebliğ olunan bu 1ez- ** 
kerede, milli havacılığın geniş ölçü- Bu son harpte tayyarelerin ifa ey-
de ve büyük bir hız.la inkişaf edebil- ledikleri büvük rol nazarı dikkate 
mesi ve dünya hadiseleri karşısında alınacak olu~. bilfıistisna her ferdin 
Türk hava kurumunun mesaisine Türk hava kurumuna yazılıp yardım 
memleket hacmında bir genişlik ve- etmesi bir vatan borcu olduğu mey· 
rilebilmesi için idare amirlerinin da- dana çıkar. : 
ha yakından alakadar olarak heı: va- Her kesin bu vecibeyi ) erine ge--
tandaşın kuruma aza yazılmasına ve tirecegıne ise şüphemiz yoktur. .. ....................................................................................... 


