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• rtgilizler lta/.yan tebliğlerine cevap 
memleketın İngiliz tayya eleri beş 

ve ırıyor 
radyo 

istJ syonlarını n 1 

Sll us turdu 
OVYET sonr SA 
• merıkan ·gazeteler Çorçil ıcı '' Nı mağlup 

Dem ktedirler 
, 

c;, 

milletin namağlıip şefi,, 
~· Ç i k liiN"Gii:ii .. AMiRALLilii"RES-1 
"ET ALINAOAK DERSLER J MEN TEBLIG EDiYOR ! 
'?••tir· Efklr,, .arkadaş:::n 11 temmuz tarihli nusha
~ Franaanın •ailfıbiyeti sebepleri tetkik olunurken 

t nazarımızı celbeden bir noktayı işaret ederek buna 
d '' birkaç tarihi t'e askeri hataları da batırlatmaiı pek 
t •lı bulduk. 
''11•ız ordusunda gönftllö olarak hizmet eden ve Polon
~ d61Ulğll korkunç fellket ve mağlübiyet uçurumundan 

._ •y)i ibret •e intiba dersi alan bir Polonyalı miralay 
-. ~~11 hlkGmetine, memleketinin uaradıiı hezimetlerden 
~' -•nların kullandıkları yeni harp usullerinden bahis 

r raper yazmış •e nazarıdikkati celbetmişti. ikinci ki
~, • iptidaları•da Yerilen ve pek -çok ıhakikatleri ihti•a 

: bu dosya Fransız askeri feflerinin kibir ve azamet-
~ den ve kendi kuvvetlerine karşı besledikleri sensuz 

't ve emniyetten dolr.yı ancak 15 mayısta açıl•ak lü
>..-_1" hissedilmişti. Bu i'aflet vaktile Tara81us2'•u·ban ltalS:'. tarafından zaptından evvel orada kıyafet ve meslek 
~tıren ltalyan zabitlerinin rizli faaliyetleri, ve askeri 
,, elde etmek için sarfettikleri mesaiyi bildiren o za 
' 

1
' l arablusıarp vali •e ku•andanı tarafindan sadrı-

._ P•taya verile• çek mülaim bir rapertla aylarca sad-
-l\t l>afaaın a11l•ıyaa evrakı arasında uya1up kalmıştı. 'llb r&poruaa cevap alamıyao Tarablus Yali Ye l:u•an
l\~1~•tanbula ıelip tarilai raperu•u açılma•ış rörünce ui
~- laıyretle paıanın verditi •al6• cevap tarihi i'afJet
~ l•laeaerleriadea biri sayılabilir. KeEa 91 laarbi11de Ruı
, ._ en •ühi• Ye zapt olan•a.1 sayılan bir tepe•izi işgal 
'tl •Itri lberiae mesuliyeti11 kime ~aci oldujunu tetkik edea 

•tı •- . b' ı· b' 
1 

•omısyonunun ır sua ıne cevap vere• ır ça•uşu-

'--: "' Biz bu tepeyi ltiç bir zaman terk etmeztlik, fakat 
~ .~•rakmaklığımııa sebep olan on iki ö.ıürümüz vardı, 

, ti. öz&r barutumuz yoktu, deyince komisyon reisi : 
>,, ._Artık diğer özürleri saymaia lüzum kalmamıştır, di
-., '" kabahat ve mes'aliyetin o zamanki hükumet merke-
~•ci elduğunu takdir ve itiraf etmittir. 

~l:'l•ltl Fransa ile dünkü Osmaah Hük6metinin irtikap 
t\._~ bu gibi bata ve gösterdikleri gaflete mukabil bu 
~ l\efik Saydam Hükumetimizin en küçük hadiseler kar
doı_ • 4ile gösterdiği hassasiyet, uyanıklık ve enerjiden 

'1 ne kadar iftihar ve gurur duysak rene azdır. 
"'-. SIRRI SANLI ----------- arY()rdusundada Terhisler 
'-~Peıte - Mllnihte Alman ve ltayan hariciye nazır
" ıle temasa giden Macar baıvekili ile hariciye nazırı 
)'';:'. hukuaun Anupll haritasında gözetile~eğin~, Ro~an
d'i lcı Macar ekalliyetlerin hukukaaun temın edılecegıne 
"'-"' l•pı1an viadları müteakip Macar hükiimeti. .toprak 
\~1'.11ıa11n kaldırmak için ordusunun bir kısmına ızın ver
i~tıil k-arlaşbrmııtır. Bu da Mabaristanda bulunan Alman 
~d mümessilinin talebi ile ~uku bulmuJtur. Çünkü bn 

Ul&t Almanyaya yerilecektir. 

~~ay - Dört Çin Jimamada bulunan lagiliz gemil•-1 
~ .derhal bu limanları terk etmeleri Japonlar tarafından 

tıhaipir. . 

ı Londra - Son dakikada bildirilmektedir : ı 
ı Akdenizdeki bütün ltalyan arazilerin 30 mil kadar o· ı 
ı lan sularına lngilizler tarafmdan mayo dökülmüştür. ı 
ı Bitaraf vapurların bu sahillere yaklaşmamaları tebliğ f 1 
ı ve ilin olunur. .. ...... ~ ............................................ .. 

Londra - Amerikan ga:ıeteleri Bay Çörçilin nutkundan 
sitayişle bahsetmeğe devam etmektedirler ve Çörçile 11oa 
ma2'liip hir mil1atin 22a m:ığlup 90,i,, dem•ld:eclirl•r. 

Londra - Bu son zamanlarda ltalyan radyosu mütema· 
diyen Akdenizde ltalyan zaferlerinden bahsetmiştir ve ltal-
yan radyosu spikeri durmadan lngiliz vapurları babrmıştır. 

Şimdiye kadar aşağıda vereceiimiz sebeblerden dolayı 
Amiralllk bu hareket hakkında izahat vermemiştir : 

lngiliz bahriyesi ltalyan filoaunun limanlarını terk etmek 
istemediğini anladıktan •onra sükunetle Akdenizin ticaret 
işlerine bakmağa de•am etmekte idi. Akdenizin bir çok 
yerlerinde lnğiliz yük gemileri harp gemilerinin nezareti 
altında yollarına devaı:nfediyordu. işte o arada ltalyan tay
yareleri bir çok yerlerde hücumlara kalktılar ve fakat hiç 
bir netice elde edemediler. Tek bir logiliz tayfası ölme
miştir. Fakat biz iki günde 9 ltalyan tayyaresini düşürdük. 

B . AUZVELT 

Nevyork-Ruzveltin üçün
cü defa Rei4Jicumhur nam
zedi gösterilip gösterilmiyece-
ğini iki kişi bilmektedir. 
Bunlardan birisi demokrat 
• partisinin reisi diğeri de 
samımı dostu olan ticaret 
nazırıdır. Ruzveltin tekrar 
Reisicumhur olması kuvvet
le muhtemeldir. Amerikada 
şimdiye kadar iki defa arka 
arkaya Reisicumhur seçilen 
iki üç kitiden fazla değil-

dir. Üç defa seçilmek şerefi 
ise ilk defa Ruzvelte nasıp 

olacaktır. 

Nevyork - 8. Ruzveltin 
Cumhurreialiğine yeniden 
talip olduğuna dair olan 
tasavvur buglln resmen ilin 
edilmiıtir 

Tahminlere göre B. Ruz
•eltin bagünkll muvaffaki
yeti yilzde doksan beı rad
desinde görülmektedir. 

Tabit lagiliz gemileri sai ve salimen bir limana varm••
dan bu izahatı veremezdik. 

Londra - Oiin akşam bütün Hollanda ve Belçika rad
yo istasyonları susmuştu. Biraz sonra Berlin Viyana, Mi· 
lino ve Oslo istasyonları da susmuş. Acaba lngiliı ta11•
releri oralarda mı bulucmakta idi? 

Amirallık nezareti bu sabah neırettiği bir reımi teblill• 
bu saale cevap vermekte : 

Evet tayyarelerimiz Alman Belçikalı Felemenk •• ltal
yan ve Norveç istasyonlarını susturmuıtuı:. Fakat Almaa
nanin birçok yerlerinde de askeri hedeflere isabetler •ardır. 
Rubr eyaleti harabe halini almıştır . 

Londra - Lilksemburg diiıesi Amerikaya ıitmek here 
bir Amerikan vapurunda yer almıştır. 

Londra - Japon iaaparatoru 18 Tempıu~da Yokolaaaa 
aç1klannda bütün Japon donanmasını teftiş edecektir. 

Londra - Şikagodaki Demokrat partisinin içtima ettiii 
salonun yananda dinamit bulunmuştur. Bir auikaıtaa kor
kulmakbdır. içtima salonu 500 gizli polis nezareti albada
du. Gene başka 1000 gizli poliste ıehrin intizamını temia 
etmektedirler. 

,..,,TÜRK HUDUT~ARI ®"-· 
ŞILMAZ ! 

..-......=--. AW--· 
Atamızın, inönümüzün, Fevzi Çakmağı. 

mızın ve Mehmetçiğin destanı 
Yazan: SIRRI SANLI 

Orhan - Bea de sana yaklD tarihten bir parça 
okuyacağım. Bunu bir arkadaşım yazdı ve bestelemek 
için bana 'ferdi. Ayıu özü, ayai hey<.caaı muralarında 
yaşatan bir şiir. 

Dinle: 
"Türk tarihi kahraman yatağıdır miıilaiı: 
işte Timur, Atilli. işte Fatih •e Cenriz ! 
Yaşatiyor kalbinde evladını en bliyllk: 
Adı cihanı saran Ebedi Şef ATA TÜRK. 
Aydınhk istikbalin, bahtiyarlık her yön&, 
Başımızda kahraman, Baıbug ismet Inönll. 
Hakkımızdır adını bitmez gururla anmak: 
Ordunun gözbebeği Mareşal Fevzi Çakmak. 
Her biri, Tiirk ırkının eşsiz bir evlidıdır, 
Günulleri dolduran destanların adıdır, 
En karanlık günleri aydınlığa çıkaran, 
ATATÜRK ve lnöaü... Fevzi Çakmak kahraman .•. 
Türkün vefalı kalbi, sakbyor kucağında, 
y aıabyor sevgiyi sönmiyen ~cağında ... 
Mehmetciğe gövenen bu yenılmez baıbuilar, 
Ankara kalesinden cihanla ıöyle bakar: 
Her savaşta yüzli ak, ğönlü temiz çıkan Tlrk, 
En zorlu imtihandan tehlikesiz çıkan Türk ! 
Yaşamak hakkın senin, şerefli ve bahtiyar, 
Güçlii, kuvvetli kolun, tlikenmez imanın var 
Ey Mehm~tcik, ey yurdun çelik göğOalll eri, 
Seaıin bize yaratan bu sevimli gllaleri •.• " 

• perde iner -
(De•amı Tar) 

' 



SAHiFE 2 

~ .................................................. .. 

löGLEDEN SONRA ALINAN RADJO HÜLASALARıi .......... .. .......... : 
Tokyo - Diın Japon kabinesi istifasın vermiştir. Kabi

neyi kimin teşkil edeceği bugün malum olmamıştır. 
Lizbon - Amerikanın Paris sefiri bugün Nevyorka ha· 

reket etmiştir. Sefir Peten hükftmeti nezdine dönmiyecek· 
tir. 

Londra-Dün iki zırhlı ve büyQk mikdarda kravazör ye 
25 torpido muhribinden mürekkep bir Italyan filosu lngiliz 
deniz ve hava kuvvetleri tarafından görülmüş ve hemen 
çevirme hareketi yapılmış ise de ltalyan gemileri harbe 
yanaşmıyarak duman perdeYinin arkasına çekilmişlerdir. 
390 milimetrelik bir obüs bir ltalyan zırhlısına isabet et
miştir. Italyan gemileri karasularına iltica etmişlerdir. 

Zurih - Italya Ye Almanya lngiltereye hücum etmeden 
evvel Londraya bir oltimatom göndererek mihverin sulh 
şartlarını kabul etmesini teklif edecektir. Meşhur ltalyan 
muharriri Gaydanın yazdığı yazılar bu teklif ile alikadar 
görünmektedir. 

Diğer taraftan Alman muharrirleri Avr~paya hakim ola
cak yalnız Almanya ile ltalya olacağını iddia stmektedir
ler. Rusyadan hiç bahsedilmemiştir. Diier bir habere iÖre 
lngiltereden sonra Sovyet Rusyaya saldırmak taıavvurun
cladir. 

Bir Gazete apatıldı 
Bükreş-Alferd namında bir Yahudinin çıkardığı Moman 

adlı gazete kapathrılmıştır. "Momao" hükumetin kapattığı 
Yahudi gazetelerinin üçüncüsüdür. 

Kudüs - Dün sabah ilk defa olara k Filistine bir hava 
taarruzu yapılmıştır. Bombalardan bilhas.sa Hayfa mıatakasın· 

da bir kaç ölü ve yaralı olduğu gibi bazı maddi .zararlar
da vuku bulmuştur. 

Fransa - ve mihverin · gümrük birliği 
Buston- Fransa -Italya -Almanya ara smda bir gü .... k 

birliği pilinı yapılmıştır. Bu pilana göre Fransaya it~a~t 
resme tabi değildir. ...... ~~~~~ 
Lozan muahedesinin 

uıldönümü 
24 Tommuz.çarfanba gilnti 

Lozan muahedesinin imzası 
senei devriyesi günü lzmirde 
de fevkalade bir programla 
kutlulanacaktır. 

Beledi gede 
Belediye reisi doktor 8. 

Behcet Uz, bugün sabahle
yin şehrimizin mühtelif yer-
lerindeki belediye işlerini 
t:tkik vekontrol etmişlerdir. 

ızmir Eoternasgonaı 
Fuarı 

20 ·Ağustosda açılacak iz· 
mir Enternasyonal Fuarına 
iştirak fırsatını kaçırma. 

Zabıta haberleri 
Kemer G ıiler caddcsi~

de Ahmet oj'Ju Nurinin icrı· 
rı altında bulunan kahveh -
nesine Hamdi oğlu Veysi 
ve arkadaşı Ahmet otlu 
Mustafa tarafından esrar 
konmak suretile surctile auç 
tasni ettikleri anlaşılmış v 
suçlular yakalanmıştır. 

§ Karantina Halil Rifat· 
paşa caddesinde Aziz oğlu 
Mustafa bir mfinazaa neti
cesi olarak metresi Emineyi 
makasla baldırından yarala· 
dıiıodao yakalanmıştır. 

§ lkiçe~melik Yusufdede 
caddesinde lbrahim oğlu Is
mail, lbrahim oğlu Aliyi ke
serle yaraladıiından yaka· 
lanmıştır. 

No~~!.!~ v~~!!~i!~~~~~!~ Ameleler_g_evmigeleri-
tep ve liseierde notların de · nı·n arttırılmasını 
ğiştirilmesine muallimler he-

zetince. karar verilmiş ola.o ı·stedı"ler 
talebeu.ın sınıf geçme vazı-
yeti tesbit edilirken suııf Torbahuın Kayas çiftliğin-
geçme defterindeki kanaat de çalışan yüz elli Çallı 
notlara üzerinde hiçbir de- amele dün ·saatm fazlalığın-
ğişikJik yapılmıyarak yalnız dan ve yevmiyelerinin artb-
ortalama notunun düzeltil- rılması içjn bir grev yap-
mesiyle iktifa edilmesine mışlarsa da bilahare tekrar 
karar vermiştir. işe başlamışlardır. 

lzmlr defterdarllğından: 
Ali oğlu Hacı Ahmedin muamele Ye istihlak vergileri şubesi

~e kadastro har~ından olan 88 lira borcundan dolayı haciz edilen 
istiklal m.ahallesı G~ndüz. sokağında kain eski 37 yeni 27 sayıla 
ve" 3120 hra "kıymetmdekı evi vilayet idare heyeti kararile 21 gün 
muddetle muzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 31 Temmuz 1940 
Çarşamba günü saat lS te vilayet idare heyetine müracaatları 
ilan ılunur. 9-16-23 (2618) 

lzmır Dettardarllğından: 
Mehmet Sabri oğlu Ziyanın satış bedeli borcundan dolayı ha

ciz edilen birinci Karantina Tramvay caddesinde kain 514-2 eski 
628-2 yeni sayılı ve 4400 lira kıymetindeki evi viliiyet idare he
yeti karariıe 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştir. 

Taliplerin 30 ..ıTemmuz 1940. Salı""'günü saat 15 te Vilayet idare 
heyetino müracaatları ilan olunnr. 9-16-23 (2609) 

ızmır.,DeflerdarllAından: 
Makinacı Şerifin Başturak şubesine olan milli emlak borcun

dan doldyı hacız edilen birinci Süleymaniye M. Tokaydın Kamil 
bey sokağın.da kain 6 eski l taj sayılı , .e 960 lira kıymetindeki 

evi Vilayet idare heyeti kararile 21 ıün müddetle müzayedeye çı
llarıhnıştır Taliplerin 30 Temmuz 1940 Salı ırüt.ı. U aaat 15 te Vi-

' llyct idare heyetine müracaatları ilan elunur. 9-16--23 (2,08) 

1) 

.. .............. 'j,o 
ı Muayyen fasılalar 
ı sayımı yapmak artı.~ 
ı deni Uluslarda bir 1 

ı ve kaide halini atııııf 

MiLLi C:EFiMIZ l Adligo Vekili Buluda ı Bizde fiçüncü nlif~I "'il' ı mımızı önümüzdeki 
lstanbul - Yalovada istirahat buyurmakta olan Reiıi Bolu - Adliye Vekili B. r ı rinin 20 mci paı• 

cumhurumuzun buılinlerde Istanbulu şereflendirmeleri muh· Fethi Okyar şehrimizde tet-
temeldir. kiklerine devam ~tmektedir. ı y•pacağız. ı Sayan ve sayılaııl•" 

• .. . • • • Verem Pavgonu açıldı ı işte en yiiksek ibtiııı. 
lmanlarılhak kararını bıldırdı Emrazı Sariye hastanesin- ı gayret gösterıneıer: 
L d Al d l 

- . de yeniden inşa edilen V ıe- ı medeniyet ve yur 
on ra - man ra yo arı Almanyanın biitun Belçıkayı, 1 ı Yidir. 

Dunkerk, Kale ve Lil şehirleri de dahil oldu(u halde Fran· re~ ~abvyonüun~~laç~ ma me1-

Fl d 
.
1 

. . rasımı ug n og eyın yapı - ı BAŞVE 
sız an rasım ı hak kararını bıldıriyorlar: Diğer Spikerler mış ve davetlilere bir öğle ı istatistik Umum Miid 
Fransayı bin senedenberi daima Alman memleketlerine hü- ziyafeti de verilmiştir. .. .... 'MI> .. •••~ 
cum etmiş olan kötü bir düşman gibi gösteriyorlar. ~ ..... --......... ~~~~~..,_,..,_..._..._ ... -~ ______ .. _____ TAYMiS DiYOR 
Romanuanın Yahudiler hakkındaki kararı ,,Bu entrikacıların karşısı 

K. Atatürk Türkiyesi var 
·--

Bükreş-Dün vekiller heyeti iki kere toplandı bu toplan· 
tılarda Yahudilerin mukadderatı konuşuldu. Yahudiler ve 
servetleri ve sanatları hakkında yeni kararlar ittihaz olun
du. Buna dair bir talimatname kaleme alınıyor. bu karar-
da Yahudilerin memur olamıyacakları, ıazete muharrir ve 
müdürlüj'ü yapamıyncakları da vardır. 

Londra - "Taymıs,, ga
zetesi yazdıfıı bit makalede 

.. diyor ki: 1 

malik buluadueunu 
miştir.,, .. 

"Taymis,, makal••10 

bitirmiştir: tı..,_...._ ____ .,. _____ _ 

1 LAN NIN ARI ÇES 
lrlanda, herhangi · bir isti· 

laya karşı kendini korumak 
üzere hazırlanıyor. 

Britaoya toplu adalarııun 

1 

garbıode bulüneiı bu acla 
85,394 kilometre murabba; 
mesahah ve 4,390,000 nü· 
fusludur. Ingiltere impara-
torluğundan hemen tamami
le ayrılmış müstakil bir dev· 
Jet halinde idare olunuyor. 
(endi diline nazaran ismi 
Eire'dir. Merkezi Dublio Bel-
tast'dır. 

irfanda, granit, batak ve 
kısmen de ormanlardan mi· 
rekkep bir araziye sahiptir. 
iklim ekseriya •İ•lidir. Gulf

Stream denen sıcak deniz 
suyu cereyanı burasını ııı· 

tır. Gayet mukemmel otlak
laıı vardır. Madenleri .zen
ıı-hıdir. Shannon başlıca neh· 
ridir. · 

bul etmişler, lrJandalılar ka
tolik kalmışlardı. Buna bina
en, bilhassa Cromvvel ıa
ınanuıda katolik lrlandahlar 
yaman takibata maruı kal
mışlardır. Toprakların büyük 
bir kısmı lngiliz asıl zadele
ri nam ve hesabına müsade
re edilmiı bulunuyordu. Ge
çen asırlarda yerli halk, on
ların nam ve hesabına hu
şunetle çahştmldığı için hoş 
nutsuzluklar artmıştır. 

1800 tarihinde lngiliz par
lamentosunda kabul edilen 
11birleşme" , lrlandahların se
fil vaziyetini büsbütün be· 
terJeıtirdi. Oa dokuzuncu 
asırda bu ada halkı, Büyük 
Britanya idaresine karşı mfi· 
temadi protestolarda 'fC ka
fa tutmalarda buluom11ştur. 

O'Connell ve lngili:ı Nazırı 
Gladstone sayesinde lrlan
dahlar baııı h11kuka nail ol· 
el ular. 

Irlinda Kelt'lerle mesk6n
keo orta çağda hristiyaalı

ğı kabul etti. On ikinci a-
sırda lngiliz kralı ikini Han- 1921 senesi ' kanunuev· 
ri tarafrndan istila edildi. velinde Adanın büyük bir 
Müteakip asırlarda bu istili kısmı "Serbest devlet ola-
genişledi ve tRmumluıdı. rak kabul edildi. Dominyon-

lngilizler protestanlığı ka- lar rejimine dahil oldu. 

lzmir Defterdarhğından : 
Mehmet kızı Esmanın Başturak şubeıine olan milli emlak sa

bf bedeli borcundan dolayı haciz edilen Güzelyah Eminali soka· 
ğında kain 47 eski 23 taj sayılı ve 800 lira kıymetindeki evi Vi
layet idare heyeti kararile 21 gün müddetle müzayedeye çıkarıl
mıştır. Taliplerin Sl Temmuz 940 Çarşamba günü 1aat 15 te Vi
layet idare heyetine müracaatları ilan olunur. 9-16-23 (2606) 

lzmlr Dafterdarhğından : 
Abdullah oğlu Keresteci lamail Hakkının milli emlik satış be

deli borcuudan dolayı hacız edilen 3 üdcü Karataf Enveriye so
kağında kiin 155 eski 133 ycai sayılı ve ~88 lira kıymetindeki 
evi Vilayet idare heyeti kararile 21 gün müddetle ıaüıayedeye çı· 
karılmıştır. Taliplerin 30 temmuz 949 Sah günü saat 15 te Vila· 
yet idare heyetine müracaatla.ıı ilan olunur. 9-16-23 (2607) 

lzmlr defterdarhğından: 
Avukat Şemıettinin Ba,turak şubesine olan kazanç vergısı 

borcundan dolayı kaciz edilen Ahmed ağ'a M. Meyvetcr gümrüğü 
863 üncü sokakta kain 8-10 sayılı ve 2000 lira kıymettndeki ma· 
ğazanın 1654 hissede borçluya ait 790 hissesi Vilayet İdare heye
ti kararile 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıttır. 

Taliplerin 31 Temmuz 940 Çarşamba günü saat 15 te vilayet 
idare heyetine müracaatları ilan olunur. 9-16-23 (2605) 

EL HAMRA Sinemasında 
Bugün 2 harikulade fi]m birden 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

TArZAN VE O(;J~U 
ŞİRLEY 

KÜÇÜ - PRENS S 
Seanslar: Tarzan 3,30 - 6,45 - 10 da 

• 

" Ttirldye Başvekili Dr. 
Refik Saydamtd B. M. Mec· 
lisinde irad cttiti nutkunda 
kuvvetle ve sırahatla bu faa
liyeti protesto etmesi biç te 
şayanı hayret değildir. Bu 
nutku karşılıyan alkışlar ve 
Başvekilin aldığı müttefik 

l 
1 

"Bu cntirikaları Y' 
karşılarında Abdülb•: 
kiyesi değil, Kaınf!~ 
fürkiyesi bulundugdll 
melidirler. 

k·ı· e Türkiye Başve ı ı 
beyanatiyle Alman 
gandasına kudretıe . 
vermiş ve teşebbiis-tef 

itimad reyi, Başvekilin bu 
gib entirikalara karşı muha· 

zimete uğratmıştır. 
Refik Saydam, gaY 

kar bir siyaseti mağJ&I 
miştir.,, 

lifette müstakil ve şeci Türk 
milletinin tam müzaherabna 

Bir ingillz kadını bir paraşütçüyü ua _____ .. .._.._ ___ _ 
Sofya - Londranın varoşlarında bir paraşütçünün ~ 

olduğunu g-ören ve onu göziyle takip eden bir 1Df1 

dını Almau paraşütçüsüoün yere düşmesiyle beraber 
zına atılarak elini ayağını bağladıktan sonra en y•~1 

raltola teslim etmiş olduğu haberini Londra rady••" 
ettikten sonra bu kadının logiliz kralı tarafından 'il 

ile taltif edildini d• ilave ediyor. 

1 
l 

______ .. , ___ _ 
Suriyedeki asker kacakl 

Fransız ordusu müretteb Cenova - Suriyede 
isyan etmek suretile askerden kaçtıklarını 
olan haber hakkında Vişiden şu malumat veriliyor : 
mütar~ke ile beraber silahlarını teslim etmek iıt 
Fransız ordusundan bir kafile kaçmııtar. 

Fakat işaa olunan haberlere göre bunua miktarı 
cc değildir. Ancak dört yüz kişidir. ______ .. ____ _ 
Cebelüttarık Bombardıııı 
Cebelüttarık-Mihver devletlerine ait tayyareler ~ 

şam Cebelüttarık boğazındaki lugiliz filosiyle istilıki 
bombardıman etmişlerdir. Fakat bu tayyareler g•Y't 
sekten uçtukları için isabet pek azdır. 

----··,------
merikanın Müthiş Hazı 
Vaşington - Amerika hükümeti hesabına 

destigi1ılarına 676 harp gemisi sipariş edildi. Bu . 
kuvvet dünyanın bugünkü keşmeşini istikbalde A111er

1 

halletmeğc karar verdiğini anlatıyor. ----,-----··~----

BULGARİSTAHLA MACARiSTAN 
Budapeştt:-Bolgaristanla Macaristan arasındaki 

müzakereler hitam bulmuştur. Bu muahede derde' 
zadır. 

D. Fah ı şık 
ızmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve Elektrik tedavisi 
yapılır. İkinci Beyler Sokak 

29 No. TELEFON 2542 

Egelilere müJdo : 

Kiralık uc 
evler 

Keçecilerde üç od•~~ 
elektrikli bir ev; ono ı 
sokağında da üç od• ~l 
elektrikli başka ~e 

kollanışlı bir ev. . ıab 
htiyenler: EskıOS , 

önüode Anafartalat b 
sinde [426] numars~~f 
Ismail vasıtasiyle kır 1 

Şl rley 5 - 8,30 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 

lzmirin en güzel say
fiyesi ( Çeşme Plajları ) 
mükemmel teşkilatla ye
niden açıldı. 6-4 rilecektir. 

Milli Piyaneo Biletlerinizi (SA DeT) Kişesinden Al1JI 
Çorakkapu PoH11 uıerkezi k rftJı No. 864 H111an T b in ÔııderTclefoa34 7 


