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KİŞİ GÖRECEK ••. 
Yükselme. refah, sulh ve saadet yolunda böliin
mez bir bUtün olarak yürüyen Türkiyenin ye
ganf' İzmir Entenıasyonal fuarında bu sene as
gari bir milyon alıcı bulacaksınız .. 
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l ' ın•ı ınesuliyet kabul etmez Cümhuriyetn. L c L. u m!rnriyet eserinin bekçisi, saba1ıları çıkar riyasi gazetcdiT' 
................................. ~ 

YENi ASIR matbaasında basılmıştır 

«ıııya ba~t•ekıı · h .. 1 ve arıcıyc 11azırı 

İIGİLTERE ROM&IY ANIN 
Altın stoklarını müsa. 
a·· dere etti 
ukreş 9 ( 

~0: : ' A.A) - Stefani bildiri-
lnoilız' h· k . ... . u u . 

:.~d~ ?ulunan ~~;ı•, Romanyanın Lond-
. rnıştır. Bu nlt l n stokunu müsadere 

:rı İngilız h ··k·~n nr uzun zamandan bc-
Jnuh u umer . 
~faza ~dilrn k ının mahzc.nlcrinde 
~ ete idi. 

Ronıanyalılar 
Bsııga,.ı -*-
a111q0 ... ~1" ve Macarlarla 
Al uı eceJııft- -., 
uıan ·ııı -.- ını ••• 

te lhüs~ıt :;:fJ_el'!e" hiç 
ğıldıl' ••• 

-~-
u ~l.\KKl OCAKOCLU 

ki tılgar haricj~.-------
llıi ·:~Yet dün atkı. nazırının riyasetinde 
ıı şl ır, llu heycr eşe muvasalat cylc-

11 garistan uı vazifesi Romanya ile 
:?kt:ıs.ını t~~~a.'iı;dn esaslı tek ihtilaf 
ihtN!~ıakere eyrc cnkDobrica meselesi-
n~ a lıir hal ınc. ' sulh yoliylc bu 

bü !~er hırart:'resı bulmaktır. 
re?Uk ell\isi no Romanyanm Roma 
nı .. Macar ba ve~l Budap~teyc gide
~ ~l.areı C:)•lcnü •. 1 \'e hariciye nazın
'--. C~ı ltıaluındu tır. nu ziyaretin de 
oqı Uıc · r • Tra ·ı y··ıı rındc l\t · n 1 vanya mese-
;:rinin derecac~r~a~.ı!ı anlaşma tema

t rtıanya iı., kesıııı ogrennıektir 
en he · l\J onı~ • ı ' l rı de"a ..,usıy e umumi harp-
arına h. nı ede ı ha k ır hal ~e en toprak ihtiliI-rc er Çaresı a kt 
İli do t: lalı112 kcnd' .r~nıa adır.. Bu 
gelıni s llk tesis cin ısının komşulariyle 
l'a h lor. Alnıany 1

:\ arzusundan ileri 
ctnı· aş\ckiJiyle h·" . ? a enci Roman
ve ~ kendilerine ıırı~ıyc nnı.ırını da\•et 
ta, s' ansih an) a ey üle kadar Dobrica 
ti 1

:\ elerdc h 1 tne elclerinin hali' · · 
n ıı1ah· u unnıu t 'l> ı ıçın 

mat ' il eti hakk ur. ıou İn\•siycle-
ııi rn ~e~<-'Ut d"'ği)d~nda mufassal nıalu
J:ô a fıllerind • ır, Ancak Peşte siya-
nıre k'I'ransih n~~ a '.~nn . bazı haberlere 
l ' el fi . m:ennde ka . 
ıırııııı ~et Salzb d rar \erıl-
lıer d ~ebliğ olunın~rg a Rumen nazır
lterc Oıtru i l' ha);j hır. Eğer bu hn
ltı~ktt•e':uu olacak~~en ortada miiza
:Ma r, la l'u ır ınesclc yok de-• carin ~ rnc.nle.r ...__ . 
ı lnd rn te liın .. ransılvnnynyı 
nın .en sınıl.ıcııkt etmek Yoliylc i•fo 

ışarct aı· ves ah t Al " tının edeceği r.. d u ınanya-
rini taarru:dnrına ıın e Macar ordula-
hat>e:~ t!rııcakıa;dı~ıı;~vemct çnrcle
topyckfı ı • Ruıneıı . ' ukr~ten gelen 
l ı terk ıı Trnnsih aıı ıınuın i efkarının 
tefüni tc~nıe~c kolny~:l ; . hatt~ Dobr!ca-

n·· cb.ıruz etti •7.n gostermıye-
un Roın rrncktcdir 

loda h· anla ba \ckT ·. 
lcl'c d tr nutuk so• ı· ı ı Cıgurtu rad-
t . c «'S<ı l b' J IH•rcJ hu .k. 
ır. Gi ı ır Ş( kil ı ı mcsc-

\;anl n!''rtu~ n gorc D d: ~eınas eylcmiş
ttıuh 1 !11 doğrud n d 0~ rıca ve Transil
ına•a ıı dcgildir il ogruya terki nıev-

J \;ar b. • er ha · lta"il r d a ılnıek ı· . n"ı bir anl;ıc. 
e nkü ı çın taraflıı ·""' rurN r ıklar knb 1 rııı nıütc-

lıulgar~ • rdır. Yani R u eylemesine za-
rii ın icar ' .l\ta(' ırln;;n n~a baş, ekili 
tııu h::ı re ıınıJid il h. n Yapacağı gö
lıa Vek}"~rlarnaı. ı 1 ır ıı:ızarlık mcv-
k· ılı ckn1r emektedir n 
llnıll'n 1 •sNJcr . unıen 

tini ill'ri tal.fi iein ahali ın~sclcsinlıı kö
nin ic !itıriı\or. U. 1 m~badelcsi fik
cinccd:~ ktlirl'ccı.:i h~~:t hır ı~iihadelc
l.ıtJa ıa,i nbul cdis or. F il~:ıhatını da 
l ardını ıat knhulii ıka hudut
lcrkc·d·ı edecek ilk d meselenin halline 
kerele;dl't:ck toprakı: ... ıındı~. Tnshihrıttn 
t • e Pa ı • '" lllıkd ır. (lır ıga ttıb· arı ıniıza-

Pakat S ı olncnk dcmck-
llıuknhil J•orl anuı gôsterd·.. . 
lnş1n8l c fc nıiız k ıgı nıkbinliğe 
l'nııi !\~ Varmak hı:sı~re ~oli~·ıc. bir an

- ~o3N~l:ır henıeıı u~ a uınıtsizdir •. 
2 iNci S C"meıı Transil

• AHbr:üE _ 

a 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l~ltere YOZGAT SEVİNÇ İÇİNDE 
* x•x~---------~---

~ u i :~!~1~~A v~~~~~~0-" lnönü akşam Yoz-
• 

1H:r:s~:"b;~"t:"~~:"· gadı şereflendirdi 
esasi hazırlanacak 
ingiltere, Hintliler Aziz Şefimiz halkı alakadar eden 
tarafından JıabuJ edi~ 

Liyona ye.en Franstz miiltecilerinirı vaziyeti71i gösteren bir resim ıece'} tedbirıer_ı i~Ier Üzerinde tetkikat yapb 
tatbılı edecelıtır.. ~ 

FRANSA FRANSANIN MESULLERİ ---·-- --·--
İNGİLTEREYİ MAGLUBİ- Adalet divanina 
YETİNDEN MES'UL tevdi edilecek 

GÖRÜYOR -·-500,000 
Kişi gerine uaınız 

200,000 
Kişi göndermiş, o da 
münferit mütareke 

-·Yüksek adalet divanı 
gazeteciler önünde 

toplandı 
Clermont - Ferrand, 9 (AA) -

Havas bildiriyor: 
Yüksek adalet divanının jlk celsesi 

Jtalyan, Amerikan, lsviçre, Macar, Ru
men, Yugoslav ve Türk gazetecilerinin 
huzuriyle dün aktedilmiŞtir. 

Bu münasebetle matbuat bazı devlet 
adamlarına terettüp eden mesuliyetler 
meselesiyle yeniden meşgul olmağa baş-

yap ml Ş fo.mıştır. 
Clermont - Ferrand 9 (A.A) - Fran- B. Maurice Pıax Petit Parisien gz.zc-

sız ... Amerikan komitesi tarafmdan neş- lesinde şunları yazmaktadır: 
rf'dÜ<'n bir muhtırada şöyle denilmekte- Ancak zavallı memleketimizle asker-
dir: lcrimiz ve bunlnnı nğlıyanlar için roer-

l'ransa münferit bir miitnrekc akdet- hamet duyabiliriz. Mücrimler şimdiden 
mi-ıtir. Çünkü başka türlü yapamazdı. bilmelidirler ki ne adalet ne de efkarı 

- SONU 4 ONCÜ SAHİFEDE - - SONU 3 ÜNCÜ SAHtFEDF. -

FUARDA BİR TETKiK: 

Londra, 9 (A.A) - Hindistan 
umumi valisinin beyanatı Jngiliz hü
kümetinin evvelden yapmış olduğu ve 
gayesinin Hindistanda Dominyon sta
tüsünü bahşetmek olduğu gibi zanne
dildiği beyanatı hatırlatılmaktadır. 

- SONU 2 İNCt SAHİFEDE -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fuar Muvaffak olmuştur 
-·-

Fuarda bir de sığınak yapıldı. As
falt yol Kadifekaleye kadar 

uzandı. Gazino tamamdır 
Fuar nasıl bir eser olmuştur, hu se

ne getireceği yenilikler nelerden ibaret-
' tir? .. , , 

Fuardan gilzcl bır göriintış 

•• 
Uzüm rekoltesi rakamları 

incir mahsulü •• • 
uzerıne 

Buna merak edenler çoktur. Dün kıy
metli belediye reisimiz Dr. Behçet Uz'un 
hazırladığı fırsattan istifade cdeı·elt bu 
güzel eseri ziyaret fırsatından geni~ <il
çüde istifade ettlk. Fuar sahasını, bele
diyenin henüz meydana g~tirmekte ol
duğu hır çok müesseseleri. inşaatı göz
den geçirdik. Bell'diyenin büyük ehl'rı
miyet verdiği imar işlerinden malum?.t-
tar olduk. · 

Belediyenin ~ otomobili bizi fuar sa
hasına getirdi. Btından evvel de 936 yı
lında çekilen bir fuar !ilmini Tayyare si
nemasında seyrettik. tntibaımız bu .su
retle kuvvet buldu. 936 yılında bir adım 
olan İzmir fuarının şimdi muvaffak 
olunmuş bir eser o1duğunu daha kuv
vetle anladık. 

Daha 939 yılı fuarı devam ederken 
harp patlak vermişti. Bu 11 harp ayı 
içind~ İzmir fuarını idare edenler yo
rulmadan çalıştılar. Yılmadan fuar ha
zırlıklarım giriştil_r. Harp halinin mem
lekef mizd yaptıöı tesirler arasında en 
ehem•n':· tlic;i, sUphe edilemez ki inşaat 
malzeme ı • '.s.,nı idi. tşte bu şartlnr 
iç:nd h• ,. Üll"rindc çalışıldı. İnşaat 
m lz m darik edilebildiği nlsbette 
fuara 1 am gösterildi. Eksik kalan 

I • l b 1 eserler nrasıncla bilhassa fuarın spor si-a ıvre satış ar aş ıyor te~t:k:~~ ~~i~~i.sahasında Atlıspor ku-
- SONU 4 ONCtl SAHiFEDE -

Yapılacak satışlara "vapur temin r11···:·····•• 00 ••10H•uıı11•••n•••······ 
edilirse" kaydı ilive edilecektir :Vekıller hegeti toplandıl 

--~------------x~~~---------------
Tesbit edil n incir fiatleri göz önün- cvapur> kaydı bulunacaktır. 

dl' tutularak incir mahsulü üzerine aliv- lzmir ticaret ve zahire borsasınca tes
re satı~lara baı:;lanması muvafık görül- bit edilerek Vekfil{'te bildirilen ~40 üzüm 
müstür. İncir mah~ulü üzerine fiat so- rekoltesinin geçen sene ile mukayesesi 
ran firm, ima hemen cevap verilecektir. şöyledir: 
Ancak yııpılacak satış muamelelerinde - SONU 2 inci SAHİFEDE -

Ankara 9 (A.A) -- V el<lller 
heyeti bugün öğleden önce başve
kil Dr. Refik Saydamın riyasetin
de toplanarak ruznamesinde 
mevcut meseleler üzerinde mü
kerelerde bulunmllf lur. ............................................ 

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

Aııkara 9 (A.A) - Rcisicümhur İs- Saydam. Genel Kurmay başkam Mare· 
met Jniinii Ortn Anadoluda bir tetkik al Fevzi Çakmak ile vekiller, C. H. P. 
seyahati yapmak iizere bu ı;abalı saat Genci sekreteri, Pr.rti umumi idare he· 
onda hususi hir tı enle şehrimizden ay- yeti aznlnrı, ınebudar, Gen~l Kurmay, 
nlmışlanhr. ımm Müdafna vekaleti erkanı, vekalet• 

Milli Şef garda B. M. l'tledisi reisi Jcr ve müesseseler miisteşnr ,.e umum 
Abdülhalik Renda, Başnkil Dr. Refik - SONU 3 ÜNCÜ SJ\JlİFEDE -

.TRABLUSTA: 
••••••••••••••••••••• 

1talyanlann nıiid.af aasına e1ıem111iyet 
verdiklCTi Trablusgarptctı üç görfüıiiş 

İTALYANLAR ZEİLAOA 
--*--

İNGİLTERE ve AMERİKA 
--*--

Kızgın çöl rüz- Ayni tipte tank 
garları hareka- kullanmağa ka
ta mani oluyor rar vermişlerdir -·- -·-Berberanın siddetle Amerika fabrikaları 

~ 

müdafaa edilmesi 
mukarrer bulunuyor 
Londra 9 (A.A) - Londranın iyi ha

ber ::ıl:ın nıc:hnfilinde öğrenildiğine göre, 
İngiliz kuvvetlerinin 1ngi1iz Somalisinin 
merkezi olan ve mühim limanı bulunan 
Berberanın müdafaası için Berberanın 
cenubunda bulunan 2.000 irtifaındaki 
dağ silsilelrri boyunca mukavemet gös
termeleri muhtemel bulunmaktadır. 
Berbera hakiki mana.siyle modern bir 
liman sayılamaz. Filhakika gemiler li
mandan 400 metre mesafede demirliye
rek mavnalarla boşnltılmakta oldukları 
gibi yolcular da sandallarla çıkarılmış
tır. Bundan maada çöl rüzgan senenin 
üç ayı büyük bir şiddetle esmektedir. 
Bu rüzgar tam 15 Haziranda esmeğe 

- SONU 2 ind SAH1FEDE -

JlıariciJ1e wkili B . Saraçoğlu 

§İmdi bu iş için 
çalışıyorlar 

Vaıington, 9 (A.A) -- Hazine müa
leprı B. Morgentau, son zamanlarda 
Flandrede harp elini§ olan ingilizlerin 
Amerikan tanklarının yeni harp usul. 
lcrine intibak etmelerine yardun etmİ§ 
bulunduklanru söylemqtlr . 

Vaıİngtonda bulunan ingiliz tank 
mübayaa komisyonunun bq eksperi 
Flandredeki tecrübesine istinaden Ame
rikan modellerinin mükemmellepnesine 
çok hizmet etmİ§tİr. İngilizler Amerika
dan tank mübayaa etmekle meşguldür
ler.Amerikan f abrikalannın İngiltere için 
ayn Amerika için de ayn modeller üze
rine tank imal etmelerine imkan bulun
madığı cihetle tngilizler de tecrübelerini 

- SONU 2 iııd SAYFADA -

Haricige Vekilimiz Göl
cükten bugün aurıııuor 

-*-
•• 
Oğle vakti Sa-
lihli yolile An
karaya hare-
ket edecek 

Bir müddetten beri Gölcükte istira
hat eden hariciye vekilimiz B. Şükrü 
Saraçoğlu, dün sabah Ödemİ§ten Göl
cüğe giden valimiz 8. Fuat Tuksalla bir 
müddet görüşmü~tür. 

Haber aldığımızn göre hariciye ve. 
kilimiz bu sabah Gölcükten hareket 
ederek ödemişten Salihliye otomobille 
geçerek, öğleyin Ankaraya hareket ede· 
cektir. 

Valimiz dün ödemİfle kaza işleri 
hakkında kayrnamılkla da göl"Ü§müş, 
teftiılerde bulunnuqtur. Valimiz bugün 
avdet edecektir. 



SPOR 
········- H ..... . BERlERi Sporda gaye nedir? 

Romanyalılar __ * ___ _ 

--------· --:x4x 

·!, rlemek, geçmek, muvaffak olmak dimağla Temmuz ayında1 

adalenin tam bir müsareketinden doğ.... -*--
1 

Pamuk balya arında 

Bulgarlar ve Macarıotl' 
anlGfalJileceJder mi! .. 
Alınan ilh haberler flf~ 
te miisait değildir ... 

-~-

duğrı takdirde .. makbuldür 866454 lir af ık ihra-
cat yaptık kanaviçeler yerine 

ve çenber yerine 
Kullanılan 
pamuk bezi 

kendir 

- fü\S'l'ARAFI l inci SAntfl:J.)E ,.... 

'1111~ n iiıt•riıuk ı>:ır:ı rlık kahııl l·deJll::: 
c:eklerini ihsas cdl·r hir \'nziyet ta 

!:)por ncdu ' B"uuu kılaplanmızdaı bi
nde şöyle tarı{ ctmi.,.tim: 

Spor ~ .ıraşmak, ilerlemek, c•1 ek, 
muvaffak olmak arzuo;undan doğan şid
detli bir faali~ cttır. Bu mücadele ister 
ıs..ınla, ı ter tabiatle olsun kuvveti is
.izam eder. Ka\'i olmıyan bir vikut yal

nız. mağlup olmakla kalmaz çok kerre 
akatlanır. 
Spor c:al esinde viıcudun kuvv tı, da

S anıklıP,ı artar, uzviyete bir ahenk ge
lir, spor sayesinde gençlerde azim, se
bat, nefse itimat takviye bulur. Spor in
sanı çok çetin olan hayat savaşına ha
zırlar. Spor hissi temayüllerımize ı;ıalebe 
çalmavı, ve feragati talım edE:'r. Nıhayet 
spor bize yarınki senin, bup,ünkü sen
den daha gtizel, drut."l iyi, daha sağlam, 
daha do?,ru, daha fcdakiır daha b.,ce
rikli olma mı temin eder. 

Demek spor vücudumuzun kU\ v tini 
hem arttırı~or, h n idame edıyor. Yal
nız kuvv tin manasını iyi anlamamız 1:1-
zmıdır. (Herbert Spencer) kuv\·eti sfü•
le tarü ediyor: 

Ktiinatta hakiki. ruhi, ahlaki \ e ıçf
ınai bütün hiidiselerı hasıl c>den tarifi 
ve anlatılması mümkün olmı)'nn bir 
prensıbe ku\n.•et denir. 

E ki Yunan fıloz.oflarından (.Zcnon) 
kuvveti (Stoicisme) mektebinin esns 
akidesidir, diyor. (Stoicisıne) hayatın 
her türlü elemlerine göğüs ~ermek. her 
tecavilze karşt koyacak bir kudrete sa
hip olmaktadır. Böyle her zorluğa daya
nan, mücadeleden ~·ılmıynnlnra o dedr
de (Stoik) bir kahraman diyorlardı. Ve 
Yunanistanda bu bir felsefi nıekt<>p ol
nuştu. 

Şurası muhakkaktır kı ınsanlnr ötc
denberi maddi \•cya manevi kuvvetlere 
karşı hayranlık beslerler. (Culte des 
HCTOs) muharriri meşhur tngiliz filozo
fu (Thomas Cariyle). insanlar daima 
kuvvete hayrandırlar \'e bunda haklıdır
lar, çünkü her büyüklük, her tefevvuk 

İTALYANLAR ZEİLAOA 
-·---

- IJA!)TARAFI l t •ci SAHfffo;Ot; -
başlayıp bi.Uı fasıla 15 Eyliile kadar es
meğe devam ediyor. Sür.ıti baı.nn saat~ 
te 190 kilometreye varan bu yakıcı rüz
gar bUtün sahil boyunca büyük faaliyet
leri imkansız bırakmaktadır. Berbcra 

SELiM SIRRI T ARCAN 

h.ıyranlıgı da\•et eder, diyor. 
(Juvenal) in (salim fikir sağlam vü

cuttn bulunur) vecizesini daima göz 
önünde tutarak maddeten olduğu gıbı 
man n de ku\'vetlı olmağa bakmalıdır. 
Kuvvet denince onun frkırle b dl'nin 
fıhenciindcn doğduğunu, sağlam vücu
dun uzuvlarının sıhhatte olması sarı ol
duğunu hatırdan çıkarmamalıdır 

* Sporda ga~ c miz hem :?ahsımtz<ı hc>m 
rn"nsup oldu~umuz millete faydalı bir 
unsur olmaktır. Bunun birinci sartı ze
ka ile ad ele arasında tam bir ·insicam 
temin etmektir. Bır taraftım vüC'udu
muzu demir gibi sarılam. <:"lik yay gibi 
işlek ve mtitenasip bır hale gctirmeğe 
çalı ırken , diğer taraftan kafamızı i le
terek zekamızı irfan nuru ile aydın! ıt
mağa gayr<'t dmeliyiz. lll•rlemek. g-2<:
mek. muvaffak olmak dımağla ad~lenin 
tam bir milşareketinden dogarsa m k
buldur Sporun ve kuV\·etiıı biricik he-
d fı- Yüksdm k \'e yüko; itmektir 

Bir vakitler zannederlerdi ki vücu
dunu cok isleten kimselerin irfanı kıt 
olurmus. Bu kanaat pek boc;una hasıl 
olmuş değildir. Fikre ait mesaiyi tamn
miyll' ihmal ederek yalnız spordan bas
ka bir şey yapmıyan ve SPor :!> üziinden 
geçinen kimseler hakkında OOj le bir 
dü lince varittir. V c bunlar isterse Znl 
oğlu Rüstem kadar ku\'Vctli olsunlar 
~ine birer tufeyliden başka bir şey dc
gillcrdir. Yalnız bunun aksi davası da 
sahihfü. Ynni yalnız zeka ını işleterek 
viicudunu tamamiylc ihmal edenler de 
doğru bir !?EY yapmış olma7.lar. Fakat 
bu iki faaliyeti birleştirmek bir yandan 
sporlarla vücudun kültürünü yaparken 
diger \'andan zekanın inkişafına hiı.met 
eden ilimlerle kafayı zinetlendirerek bir 
kiiltür sahibi sporcu olmak mümkün
dür. lştl' biz Ciimlıuriyl't gençli'öindcn 
bunu bekliyoruz. 

lngilere Hindistona 
Dominyon statükosu 

ver~cek -·-HASTAl:t\f'I 1 İNCi SAllİFEUE 

Beyanatında Lord Linılihgo\• aiya-
limarundaki iş1er de bu rüzgfirln ciddj • il · b k · · ·~· 
bir surette müteessir olmaktadır sı partl edn abnşhtırma • ıçın sarf ~t!ıgı 

H be l d ğ z il · l gayret er en a sederek şunları ıhwc 
. a r a ın ı ına. nazaran c aya .ı.:c - eylemistir: 

mış olan Jtalvan şımal kıtaatı tnkrıb n u·ıı· b' ı·w· t h kk '-
'k" l' da ~.. kk"l b 1 k -- ~'"'' ı ır ıgın ... a . u~una ma-1 ı l\"n n rnutes~ ı u unma tadır.

1 
· ı f'k' ··b ı · · 

Z ·ı ·· ..ı. f d'lm . nı o nn ı ır mu aycnet erının mevcut 
eı a muu.'\ aa e ı emış olduğu C!hetle old w ·· h · d' s·· "k B · 

ıta lnnl · ı· d b" . ugu şup eaız ır. uyu • rıtanya 
v. ann L<ıga ıne ır ınnnı ml'vC'ut hu"k t" · b h h kk d k" d ğ"ld" ume ının u usus a ın a ı te-

e241 O ı.kil essürü ne kadar büyük olursa olsun 
omctr uzunluğunda olan \'e b b d ı u ııe eptcn o ayı umumi valilik kbn-

vesniti naklivenın geçmesi i~in pek bü- seyinin inkişaf bulmasını tehir etmek 
yfik müskiilat arzeden sahil boyunca caiz dcğıldir. Bu suretle Hind efkun 
giden yoldan mezkur İtalyan kuvveti- umumisinin daha sıkı bir suretle mer
nin geçmeğe tescbbüs etmesi süpheli kezi hükümetin üzerine almış olduğu 
görllnmektedir. Bu yol gayet dar ve do- harp idaresine iştirakini temin edecek 
nanrna \•e kara kuvvetlerinin topcu aks- bir teşekkül husule gdmiş olacaktır.> 
!erine maruz bulunmaktadır. Zeilaya 
varan yolun hakim noktalarının müda- Umumi \'ali hükümetin düşüncesi
faası Fransız miidafan planına dahil bu- nin yapılacak her hangi tadilatta ekal
lunmakta idi. liyetlerin efkarı umumiyesinin de na-

Fakat Fransanın tesliminden sonra bu Lan itibara alınması yolunda olduğunu 
müdafaa planının mevcudiyc-ti ortadan beyan ettikten sonra ııözlerine şöyle 

devam etmiştir: 
kalkmıştır. Bunlardan maada mesafele-
rin uzunluğu ve nakil vasıtnlannın uğ- - el Iindistanın suh \'e refahından, 
radıklnrı müskilat nazarı itibara nlınır- Hind milli hayatının mühim ve kuv
~ askeri noktai naz.ardan adeden faik vetli unsurlannın tasvip etmedikleri 
bir düşmanı durdurmağa teşebbüs et- bir hükümeti mesul tutmağı lngiltere 
mek iyi bir taktik teşkil etmezdi. Bir hiç bir vakit düışünmez. Her hangi bir 
dereceye kadar Afrikadaki harbın bir unsuru her hangi bir hükümete muta
yıpranma hnrbı olacağı ,.e JngiliıJerin vaat etmeğe de icbar edemez.> 
bidayetteki tetkiklerinin gayesinin de Harbin nihayetinden sonra hüküme
bundan ibaret olduğu işaret edilmekte- tin yeni kanunu esasiyi ihzar edecek 
dir. İnsan \'C malzeme zayiatı kolaylık- bir teşekkülü vücuda getireceğini be· 
la telafi edilmediği clhetle insan \'C mal- yan ettikten sonra Lord Lint1ithgov 
ze:ınecc olan zayiat her hangi bir üer- ııözlerine ~öyle devam etmiştir: 
leme veya gerilemeden daha çok ehem- - cBu arada hükümet halkın mulı-
ıniyetli bulunmaktadır. telif sınıflannı ihtiva edecek ve gayesi --·--Leyli meccani 
imtihanları.. 
Lise ve orta okullarda leyli meccani 

tnlebelerin ımtihanlarına 1 Ağustosta 
başlanmıştı. Jmtihnnlar 1i Ağu tosta 
uihavet bulacaktır. 

d03tane bir sureti hal aramak olacak 
ve Hindliler tarafından kabuJ edilecek 
tedbirleri hüsnü suretle telakki eyJi}•e
ccktir. Bu tedbirler harpten ııonT'8ki 
teşkilabn alaca~ı şekli lcullanacağı me
ıodlan ve yeni kanunu esasinin büyük 
hatlariyle prensiplerini derpiş edecek-
tir.> 

mı~ ~ibidirler. -
,,lacnrlnrm tnkıııt.hklan hu hl\ ı~ 

Temmuz. nymda tzmir<len yapılan ih
racat 66454 lirnya baliğ olmu tur. Bu 
yekun içinde 322 bin liralık pmnuk. 133 
bin liralık tütün, 1137 hin liralık zeytin
yağı, i4 bin liralık pırin.ı ~ ngı, 28 bin 
liralık zımpara nmdeni, 24 bin !irahk 
anason. 38 hın liralık palamut, 21 bin 
liralık palamut hülfısası. 9 bin liralık 
susam, 6 hin liı-alık çcı.m hüliısası. 11 bin 
liralık So~a kriple ınndl'n kömürü 
,·ardır. Romanya.ya 325 bin liralık , Ame
rikava 246 bin lu·alık ihraca• y, pılını -
tır. 

ve pamuk • • 
ıpı 

bette mesnebiz :ıvılaınaz. Maca ~ 
Almanlar nmsmda ~ızun yıllardan ri-'! 
devam eden dostluk miinascbctle iJıı' 
muahedclcrin tadil Ol"'l.USU ha lıca ·ıtt' 

----~------x~x----------~-- ) üzde olmuştur. Alm:ınyo kendi ine nil b.1 

hnkları fazlasilc hngiin i~in ele geç~~ 
'aziycttcdir. Vcrs;ıyın yalnız. ma~dı o' 

L:zun zamandanberi pamuk balyala- santim, metre murabbaı nl;ırlığı 
rındn kullanılan 'e harp dolayısiylc 5 tolernnsı 200 - 205 gramdır. 
memleketimize ithal imkanları azalan Tahakkuk eden bu neticeye 
kannviçeler yerine. Adanada milli men- memlekette ambala,ilık knnaviçe 

göre ğil, manevi üciinii de nlınıııtır. Bınar 
Slkm· t'., leylı kendisine miizaheret göstere~ 

-- --Fuar biletleri 
İzmir fuarının tenzilatlı hnlk bıl ti ri 

satışına onümüzdekı hafta Cuma günu 
başlanacaktır. Birinci mevki biletleı· 20 
lira, ıkinci mevki bilC'tler 13 lira, iiçtin
cü mevki 8 liradır. Bu bflC'tler on b"ş 
gün ıcin muteb"rdır. --·--Beraet kararı 

Vazıfcsıni ihmalden maznun K~da
sı hükümet hekimi B. İzzettin Özdenin 
muhakemesi diin asliye ıkinci ceza mah
kemesinde neticelouni . ~uçu sabit ol
ınadı~ndan beraetinc karnr verilmiştir. •-"·--ikramiye verildi 

İzımr ithalfıt güını•üğü müdürü B. 

sucat fabrikası tarafından hususi suret
te bir bez imal edilmiştir. Bu tip bezler
le yapılan tecrübelerde mukemmel bir 
netice elde edilmiştır. 

Bu bezle: 200 - 220 kiloluk balyalar 
sarılmış ve demir çenberlerin mezkur 
bezi kesmedikleri görüldüğu gibi, yine 
aynı balyaları arabaya yükleme, mdir
me ve yuvarlama gibi ameliyeler yapıl
mış ve hatta kanca! rla mükerreren çe
kilme tecrübeleri neticesinde bezin, is
tenilen mukavemeti faz.lasiyle verdiği 
görülmiı~tür. E.lde edilen bu muvaffakı
yetli netice bir heyetçe tesbit edilmiş ve 
ticaret vekaletine de bildirilmiştir. 

Tüccnnmızı çok düşündüren kanaviçe 
sıkıntısından kıırtUlmak ve bu maksat
la memleketimizden para çıkmasına ni
hayet vermek, aynı zamanda Türk köy
lüsüne, işçisine yeni bir kazanç ve ge· 
çinme yolu da açmak gayesine matuf 
olan bu mesut hadiseyi Ege mıntakasın
daki alakadarların da gözönünde tutmn
ları temenniye şaynndır. 

Fabrikanın imal ettiği bezin eni 115 

tısı ve mcsdesi kalmamı demek olu
yor. Bu meyanda yapılan ikinci bir tec
rübe de, kendir. ve pamuktan yapılmış 
balya ipleri üzerinde olmUJtur. Yapılan 
ipler balyalara sarılan demir çcnberin 
} aptığı "azifeyi de mükemmel bir su· 
rette ifa ettiği görülmüştür. Bu suretle 
de demir çenherin yerini kendir veya 
pnmuk ipi tutmuş oluyor ki, çenber sı
kıntısı da kendiliğinden kalkmış de
mektir. 

Mezkur fabrika imal ettiği pamuk be
zinin metresini 30 kuruşa vermektedir. 
Konan fiat, bugünkü kanaviçe fiatinden, 
yani gerek piyasada ve gerekse yeniden 
hariçten getirüect"k malların fiat!crinden 
daha ucuzdur. 

Balyaların mezkur bez.le sarılmasın
da, yalnız bu son takdirde balyaların 
kalınlığı 65 santim yerine 80 santim 
oluyor. Tabir yerinde olur.sa mahzur 
sadece bundan .ibaret oluyor ki, ufak 
olan bu faık da bir mesele teşkil et· 
memektedir. 

litiknl rını mih\ er dc\'lctlcrinc tc. 1 
cttirmi blunnıı küçül; millctlerı_?. t/I 
me\ "ut taleplerini l erine getinneğl .. 
\'aıJCc bilecektir .. Ancak AlmnnP ~ 
gün nihai zaferi elde etmi bulun~ll t/I 
Uzun sürmesi cok muhtemel çcüıl""" 
ıniicndclenin kar ısındadır. Bu iti~ 
belki Macarlara •Haydi izin de sı 1 
geldi, Tr.ınsih nnl ya ~ürü) ünüz!~ 
) l'.mez. Çünkii mill\ erciler Ballwn ,....,. 
sükimun bozulma nı ikhsadi menlJI"'" 
!eri bakımından nsla arı:u etmiY~ 
Eğer doi:rrud, n doğruya yapılacak 
maslnrla bir nıılasma imkfuıı elde ~ 
ınezsc Alman) n ;) ine Macarlara ~ 
zafere kadar intizar tavsiyesinde ı~ 
na.bilir. Böyle hareket etmesi de~ 
hül;ik bir ihtimal dahilindedir.. . tıi' 
ınihvercilcr Balkanlara müte\'cccib _.. 
hareket tasnrlanıışlarsa Transİ~'~ 
i ini bir çıban başı olarak ele alftlP'"' 
tereddüt göstermcilcr. -MJ 

Denebilir ki Balkanlar meselesi ~ 
zaf~rin sonuna talik edildi~ halde !: 
wden Dobrica ve Trnnsil\'nnya JU~f Rüştü Erkuşa bir buçuk, başmüdür B. 

Seyfi Aydın ,.e diğer liyakati görülen 
memurlara Vekaletçe birer maaş ikra
miyı> \'crilmck suretiyle taltif C'dilmiş
lcrdir --·-- iki kişi boğuldu 

lcrinw ortaya atılmasının sebebin~ 
Bu \'aziyeti . hi.r.c göre • bizzat.~ 

menler hanrla~lardır. BC$il'9"1!" 
Sm:retlc.re iade uınırctinde ka1all ~ 
ınanyalılar kendilerini büyük b~ ~~ 
içinde hissetn1işler, dış poli~ HA VA KURUMUNA ------:x,..x 

BİR YARDIM.. 
Knrşıyakada hallc partisi kuliip bina

sıudn yüksek tahsil gençliği tarafından 
verilen gardenpartidc temin edilen 12,51 
lira Türk ha\•a kurumu İz.mir şubesi 
veznesine yatırılmıştır. Kurum, bu yar
dımdan dolayı tesekkiirlerini bildirmek
tedir 

Dün dalgalar Mersinlide sahl•)e ınih\'er devletlerine temayül ett~ 
suretiyle onların müzaherctinc ka' ~ 
cakları hayaline knpdnuşlardır. işte 
teınayiil Trıınsiknnya \'e Dobrira ~ genç bir kadın cesedi atmışbr Jeı;inin tahrikine sebep teşkil cylelll'r_ 
Zira milıvcrt:ilerin Yugoslavya I~ 
da da projeleri Ye diişünreleri va il' 
Fakat henüz i~in bu safhasında en 1" 
çiik bir hareket mahsüs değildir.. ~t 
gosla\")'a metanetini muhafaza cyldl'"' 
te, her hangi bir tnarnızu siliıhla ~ 
laına#:n hazır bulunmaktadır • .!Hib\'CrJ 
ler Yugosla\'yatlan korktukları içİO 
projelerini fathik rM\iliine koy111ıtol" 
hır? 

x.w.ıx 

Diin öğle Hı.eri deniz dalgalan l\ler· miyctle cle\'anı edilmektedir. 
sinlide giimriik muhafaza te~kilatuuı ait MENDERESTE DİK BOOULl\L\ --·-POl.İ~Tl~ 

Bıçakla yaraladı 
Kemalpa.şanın aşağı mahallesinde otu

ran Halil oğlu Nı..ri Kftmcdağını ayni 
mahalleden Derviş oğlu Mehmet Kavak 
bir kavga sonunda bıçakla yaralamıştır. 
Yaralı hnstancyc 1 aldırılınıs, suçlu tu
tulmuştur. 

Uç kişi yaralandı 
Alipaş., meydanında Cnko ndında bir 

musevi, i m sel~indcn Hasm1 oğlu 
Kadriyi falçatn bıc:ağiyle göğsünden ha
fif surette yaralamış \'e tutulmuştur. 

~ Halkapınarda Mehmet oğlu Kfızun 

barakanın öniine genç hir kadın cesedi 
atmı ... tır. Cesc.t hemen denizden çıkanl
mı , zabıta \'e adli~ c keyfiyetten haber
dar edilmiştir. 

Otuz yaşlarında hir kadına ait olan 
bu cesedin hiiviyeti heniiz malüm de
ğildir. Viicııdmıda yara \'e here emma· 
releri yoktur. Ne suretle hoğulduğu an· 
laşılaınaınaktndı r. 

Bu genç kadının de.ııizc girdiği \'e 
yüzme bilmediği için boğu]duğu zanne
dilmektedir. Adliyece tahkikata ehem-

Zavallı Cahit 
öldü l 

şakn ettiği sınırla amelelerden Mehnıe- _ --'1---
di bıçakla bacai:'lndan yaralamıştır. l' iL: Ka -'-·da A d wd 

!\ Tepecikte Faika adında bir kadın W\'e.uu g~~1 • ~)'HALI Y ~g u 
şu~rtınun bozuk olmasından Bn. Nnk- ŞQ~ağın~ ınu~ıf hır kaza oldugunu, 
~iyi taşla başından yaralamıştır. lslam oglu on dort yaşında Kasımın ba-
EVE TAARRUZ basın~n tabancasını kurcalarken ?,teş al

Bavraklıda Menemen caddesinde Ah
met karısı Bn. Hatice, Osman karısı 
Mübcrrarun c\•inc tanrru7. ettiğinden 
tutulmuştur. 

BİR HmSIZLIK 
Pınarbaşı köyünden Mehmet Güleıı

cin evinde bulurunndığ.ı sırada içeri gi
ren bil· h1r51z tara!.ndan 35 lirası \'e iki 
adet altın göğüs iğnesi çalınmıştır. Hır
sız aranmaktadır. 

dırdıgını, çıkan kurşunun on dort ya-
şındaki arkadaşı Cahidin kamına isabet 
ettiğini habeı· vermiştik. 

Hadiseden sonra hastaneye kaldırılan 
ve bir ameliyat geçiren za\•allı Cahit ha
yata gözlerini yuır.muştur. Arkadaşını 
bir kaza neticcsind.-. öldtiren Kasımın 
ifadesi alınını~. --·--Hükümet Bulvarının 
parke kaldırım işi 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nülus sayımını 
başarmağa 
mecburuz 

. 
• . . . . 

Aydın - Muğla şosesinin sıfır nokta
sını teıkil eden hükümet meydanından 
istasyon önüne kadar 540 metre uzun

: luğundaki kısmın parke kaldırım inpsı 
: ivilayet encümenince münakasaya ko

Nüf us sayımı işinde kayıtsu dur- : nulmlJltur. 
ınnk, hükümeti11 tayin edeceği sayım : 29 Ağustos 940 günü ihalesi yapa
ıneınurluğu vnzıfosini Lcniınscmcmck ! lacak olan bı,ı iıin keşif bedeli 20782 
ve yahut sayım memurlarına ihmal: lira 60 kuruştur. 
ile yanlış snğlık vennek mcclcnl bir: Diğer taraftan belediye bulvarın re
kusur \'e suç olduğu gibi sayım kanu- koılarını yeni imar planına göre yaptır• 
nunun da ~dcletlr tecziye cttW bir mağa baılamtt ve inpat hayli ileri~ 
harekettir. tir. Bulvarın iki tarafındaki tratuvarla

Bu sayımı du diğerleri gibi yfü akı rın da belediye önünden Garl Bulvarına 
ile azrunt doğrulukla başarmak hem kadar olan kuımı ikmal edilmif, plak 
bir vazife \"e hem de ınilli bir şeref . dötemesine baılanmlftır. Parke ill}Uln-
borcı,ıdur : dan sonra Aydının hükümet bulvarı gi-

BAŞVEKALET : bi en iılck ve kalabalık bir caddesinin 
İstatistik umum müdürlügü : tanzimi i•i bitirilmiı o1acaktır. 

·•·········•··••·•···••·••••••············· .,. 

J:\'\'elki gün Mendereste yine bir bo
ğulma hiıdisesi olmuştur. Saat bir buçuk 
~ıralarında Scls:uk nahiyesi cİ\'arında 
:Mendereste )'lkanınakta olan bir şahıs 
yiizıne bilmediğinden boğulmuştur. 

Üzerinde hliviyclini ifade eden bir 
e\rrab tesadüf edilmiyen bu şahsın, 

Sökenin Kcmal~a mahallesinde 1nu. 
kim Kadir adında biri olduiu söylen
mektedir, Tahkikofo de\'am olunmakta· 
dır. 

Hayır, bugünün şartluuıa göre --~ 
bir \'aziyet me\'Cut değildir. M~__... 
olan mihver d~·lcflerinin her ne '":d
Mnn olursa olsun f ngiltere ile da~ 
nı halledinciyc kadar Bnlk:ırilann hıl 
rn siikiinunu muhr.fn7'.a nmısudur. 4 

Pek fılii Roman) a kendisini tc~ -•~ Bir adam endi ye kaptmnamı bulunsaydı ~. 
Dobrica \'e '.l'runsih•an~ a i i de niha•::. 

k 1 d ferin neticesine talik olunabilirdi- "' 
ızını yara a ı menler kendi hareketleriyle hugiiıl _!. 

-Jf.-- bu iki toprak pattnsıru terltctmck ~. 
w . buriycünde kalacaklar ,·cyuhut ta ~ 

Bucanın aşııgı ıoahallesındc 8 sayılı tuklan Alman sı1indirinc mmılcketJel9' 
evde oturan Recep oğlu Hamit, kw Ne- ni her un ezdimıck tehlike ine bırSlı" 
ci~ aynı mah:ılleden Ali oğlu M~- caklardır. Korku müdafaa silihı ~ 
ınm ıle berabc~ y~dıklarındnn m~g- dir. l\lemleketlcr ancak milli~ 
ber, olarak Nec~?e~ı tabanca kurşunı~- istinat eden. milli birliğe dayanan ~ 
le lar~la?'ış, Mum:ne kurşun tesaduf kun·eti~•Je korun3bilir. ~Januş tJI! 
etınem.i.ştır.. . . . müzakerelerin 'aranb netice tıarl!! 

Suçlu ~amit, . ev~~yle birlikte a~h- dışında bulunan tehlikeye marus ~ 
yeye teslim ed.ilnııştır. Muhakemesmc tetle.r için yeni bir ders teşkil cc1ecekd' 
yakında baslanacaktır. ~ı,f 

--•-- HAKKI OCAKOv 
üzüm rekoltesi 

rakamları Ankara radyos1' 
-----~----

- BAŞTARAFI l inci SAHİFEDE - BU G UN ir 
Manisa merkezi: Geçen senenin 18 7.30 Memleket saat ayarı 7.J5 ~ 

bin ton üzümüne mukabil bu sene 6000 zik nqeli parçalar (Pi.) 8.00 AJ jl 
ton, Kasaba 9500 ze mukabil 3500 ton, haberleri 8.1 O ev kadını 8.20 - tJ,jl 
Salilıli 4000 tona mukabil 2500 ton, Ala- müzik tirolycn §ark.ılar (Pi.) 1 3~ 
şehir 5500 tona mukabil 3500 ton, K e- memleket saat ayan 13.35 müzik nı , 
maJpaşa 6000 tona mukabil 5000 ton, telif f&J'Kılar (Pi.) 13.50 Ajans h~ 
Menemen 5000 tona mukabil 1100 ton leri 14.05 müzilc plak.larla mu ~ 
Akhisar 6000 tona mukabil 2100 ton: ':'rkılar P.~ogramının devamı 14.20 ısj 
Torbalı ve Cumaovası 3000 tona muka- zık uvertur ve marşlar (p1.) 15.00-__.tııll 
bil 1300 ton, lzmir civarı 1700 tona mu· müzik ıinema sesi (Pl.) 16.00 prOl'l .. ., 
kabil 600 ton, muhtelif yerler 400 ton 18.0S müzik operetl"er.den seçme ~ 
olmak üze.re rekolte ccman 68000 t~'la çalar (Pi.) 16.4~ ?'uzık radyo _caX ,s 
mukabil 28 bin tondur Jce.traııı 19. 1 S muzık fasıl heyetı 19~ 
---------·------ Ajans haberleri 20.00 müzik 20.30.; 

l .. 11 A •L nuşma (günün meseleleri) 20.50 nı f-' 
ngl ere Ve metlRQ 21.15 müzik bavaiyen gitar siret t-1 , . 

- BASTARA Fi ı iNCi SAHİFEDE _ tarafından 2 1. 30 konuşma (radyo !-· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• birlettirerek Str.ndard tiplerde her iki 

memleketin İfİne yarayacak modeller in
ıa ettinneğe karar vermiılerdir. 

zetesi) 2 1.45 müz.ik radyo salon ot~ .... 
rası 22.30 memleket saat ayan. AJ r1J 
haberleri; ziraat, esham - tahvilat, k• il' 
biyo - nukut borsası (fiat) 22.50 rP" 

(1KJNCJ KJSIM) -239-
-- E\(!t kuyrugun kopsun . Biz bura· 

d.ıyız .. MUsaade ediniz de size iki arka
daşımı takdim edeyim .. Biri Mistufle ... 
Şu Pinyerolda ıyı .hatırasını muhafauı 
< ttiginiz rahip rolünü yapan adam.. Dı
gcri J an K1l\'al~ c .. Kralın eski bir kolo
neli .. Se\·cndcki muvnffakıyetlerini el
bette unutmadınız Simdi size ~elelim 
ınuhter<'ın möc;yö Siz görmiyeliden be
ı ı nasılsınız bakalım. 

Sen Mars cevJp \icı·mcdi.. O kadar 
nskcr \'e zındaucılar tarafından muha
faza edilen Bastilc şu adamın serbestçe 
girıneleriıw ihtimal veriyordu. Znten 
kendilerine refakat cclcn zabit te buna 
işaıctti. Hiç ~üphcsiz bu ilç adam ken
dısinc hır r m hpu..: olarak gönderilmiş
' rdi. 
Dı le rıı.ı l•'ll du • .ır..ık e~ ·ıni bır kah-

kaha ile güldü : 
- Sıhhatim mükemmel Fnrıbol.. Hiç 

üzülmeyiniz" Bu da şunu size ispat eder 
ki Bastilde ikametiniz sıhhatinizi halel
dar etmiyecek .. 

- Hay kuyruğun kopsun.. Bundan 
asla şüphe etmemiştim ki.. 

-- Filhakika Bastil valisi ile bir mah
pusun hayatı arnsıı•da bazı farklar \"ar
dır .. 

- Evet kuyruğu kopsun .. Benim de 
fikrim budur .. 

- Zaten bir kaç gün içinde bunu an
lıyacaksmız. .. 

- Ya biz derhal bunu anlamak ister 
şüpheden kurtu1mnğa karar vermiş bu
lunursak .. 

- .Mükemmel . Bir tecrübe edC'riz .. 
Sen Mars zabite dönert.'k : 

Bu efendileri Bcrtodyer kalesinde-
ki r.mdaıın götürsünler emrini verdi. 

Zabit kunıldamadı bile •. 
Faribol alayında dc\•anı ederek : 
- Pardon Sen Maı-s cenapları.. Par

don .. Burada hir küçük yanlışlık v-nr 
sanıyorum .. 

- İzahata h cet l "Qk .. 
- Öyle iSC' peki .. 
Faribol 

0

7.abite şu C'nu·ı ' .r· Iı 
- Şu adamı Be:todyN l-.11 1

1: iniıı bir 
zındaruna naklı::diniz .. 

Zabit ilerledi ve hiç egılır dı : 
Kılmcıruzı veriniz. dedi.. 

Sen Mars bir kaç adım gerilcdı 
- Sizler çıldırınıo;smız galiba diye 

hm kırdı .. 
Faribol: 
- İzah w ıstiz.ıh.ı hac0l yok . Emir 

emirdir .. 
Maiyet ı:nbıtı tchdıtkfır hır lısaııla 

tekrar ettı : 
- Sen Mars kılıncınızı veriniz .. 
- Anlaşıldı .. Bir ıhanet knrşısında-

yım .. 
Sen Mars diğer nöbetçileri \ağırmağa 

hazırlanırken Faribol : 
- - Evet dedi . Bir ihanet, kralın em

rine itaatsızlıktan cl•>l'.!an bir ihanet var .. 

Siz bu ihanetin <.'C\•abını vermeğe davet 
edileceksiniz .. 

- Kralın emri ı.ıi? 
- İşte emir .. 
Sen Mars titı'iycıı elleri arasında tut

tuı".,'U parşomcni aldttcele okudu .. 
Fnribol izah etti : 
- Sa Majestenin bana te\'di ettiği \'a

zifeye -başlıyorum . Fakat bu vazifeyi 
siLin y:ıt>lığınıt. gibi hayasızlık, \'e küs
tahlıkla idare edecck değilim .. İdareniz
le idarem nrasıııda muazzam farklar 
olacaktır. Mahpuslyetiniz devam elliği 
mücldctçt' hunu bia.al takdir edeceksi
niz . 

Sen Marsın sa~lıın diındık olmuştu ... 
Gözleri hndakalarmdan Iırhyacak gibi 
büyümiiştii .. R<'ngi sap sarı idi .. Gözle
rini parşömenden <.yıramıyor hu emre 
bir mana veremiyordu .. 

Kralın emri ·u İ<lı : 
•Ben Frnns ı kıalı On DordiıncU Lui 

aşağıdakı emrin tatbikine yardım ve 
müzaheret ctmclcr!ni bütün sadık teba
alarıma emrederim : 

1\Iôsyö Faribol Bastil kumandanlığı
nı deruhte edecek. bu \'azifcnin ifasın
da lüzumlu görccegı bütun tedbirleri 
ittihaza alahi\ ctlar bulun·ıcakhr. 

Londra, 9 ( A.A) - it ve milli em
niyet nazırı 20 Haziran ile 11 Temmuz 
arasında tayyare ve mühimmat sanayii
ne mensup 3.200 kiPnin terhis edilmiş 
olduğunu beyan elmİftİr. Bu rakkam ev
velce terhis edilip muhtelif iş gören fab
rikalara tahsis edilen 30.000 iıçiye İnzi
mam etmektedir. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: OKURLARIMIZIN : . . 
: DİLEKLERİ : 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sıtma kurbanları 
} lalkapınarda 359 uncu hahçede 

oturan Mehmet adında bir karimizden 
aldığımız bir mektupta, hu sene Hnlkn
pınarda sivri sinek mücadelesinin layi
kiyle yapılamadığı, sıtmadnn bir yavru· 
sunun hayata gözlerini yumduğu, şimdi 
kendisi yedi nüfusluk aile efradının da 
sıtmadan mustarip yattığı bildirilmiştir. 

Bu hadiseyi kay·dederken alakadar 
makamların sıtma mevzuuna daha ciddi 
bir oliıka göstermeleri lüzumuna bir kcr
re daha i.aret e,>lcriı:. 

ıtı1 zik radyo salon orkestrası progrartl ~" 
devam1 yalnız uzun dalga ile. 22.50 cı-1· 
nuşma (ecnebi dillerde yalnız kısıı .,ı 
ga postasiyle) 23.1 O müzik caLb• ıı1 
(Pi.) 2 3. 2 5 - 2 3. 30 yarınkı progt• 
ve kapanış. 

~ ----------------~~-------::: .. ~ ••·········•·················•·•·····•· : 
MAKBULE KADRt 

Kutluk 
Dikiş, Biçki yurdu ve sergi•İ 

• : • • ; 
• ! , 
• 

AÇILDI i 
Sergimiz on beş gün devaın c;~ : 

cektir. Sabah 9 dan akşanı 20 ye ka e ~ 
açıktır. Bu müddet 7.arfında tatcbtı i 
kayıt ve knbu1 olunur. Ders müddde ! 
iki senedir. İkinci sene nihayeuıı.,. ~ 
Maarif vekfıletinin \'e Maarif müd" = 
lüğünün tasdikile diploma verilı~ i 
Sergimize teşrifinizd' müdürlükte ! 
izahat alabilirsiniz... 39ı 

ADRES: Çivici hamamı ci\'arı S ! 
sokak :l8 savılı evde. ,,••' 
11e11111•ıl81111111 eıeıııı•ııR•••tlll• 



os Cumartesı ı 940 . 

ibra ca t lisa o sla rı hakkın d-~~M~~:r~::~::~~::~ı 8~~~:-:r-l~, ---1 ~™~z---.;;-f_-~--_r-=_b--~~y-=r a=-m~ı~nd~a~ 
Y e~ikararname bugün meriyete 
gırecek ve lisansları Ticaret 

müdürlükleri verecektir 

-·--
Almanlar -·-

Terfi edecek subayların listesi 
hazırlanmak Üzeredir 

' 
Dün tekrar lngili:ı. 

sehirleri üzerine akın-. 
Lar yaptılar 

Aııkal'a 9 (Telgraf) - Zafer bayramında terfi edecek subay ve askeri me
murların terfi listesi Milli Müdafaıı vekaletince hnzırlnnınaktndır. Liste bu.. 
gi~nlerde tamamlnıınrnk yüksek tasdikn iktiı'en edecek ve 30 Ağustos tarihinde 
alakadarlara tebliğ edilecektir. Bu sene generallerimiz nrasındn dn terfi edecek 
yüksek askeri erkt\n mevcuttur. 

Ankonsinyasyon ihra~l-için icap eden lisans
verecektir 

Londrn !.l (A.A) - Lef ajnn"ı bildil'i
yor: 

Almanlar dün havalarda uğradıkları 
cuci mnğlubi)·etc rngmen kendilerini 
mağlup olmuş saymıynrak bu gece İn
giliz sehirlerı üzerine tekrar taarruz et
mişler fakat bu hi.icumlnrdan bekledik
leri neticeleri alamamışlardır. Bununla 
beraber biı miktar ölü ve yaralı kayde
dilmiştir. 

Kayseri Ciftçisi Memnun 
~~~~~~-x*x.~~~~~-

ları yine Ticaret Vekaleti Gö n derilen harman ma-
ANKARA 9 (T --------*---

bancı nıeınlek elefonla) - Ya- liğ edilmiştir. Yeni talimatnamenin 
rnahsulat etlere ihraç edilecek tatbikine yarından (Bugün) itiba
tutuJınası ~:w:arnul~tın lisansa tabi ren başlanacaktır. 

Diğer mıntakalardaki ihracat tüc
carları ise ihraç edecekleri her türlü 
mahsulat ve mamulat için ticaret ve
kiileti dış ticaret dairesi reisliğine 
eskiden olduğu gibi müracaatle li
sans nlabileceklerdir. 

kineleri tecrübe edildi 
tatbikine tn ·· ın~akı kararnamenin İstanbul ve izmirdeki mıntaka ti
rine kairn ~~edaır talimatname ye- caret müdürlükleri, kendi mıntaka
uarne bugü cak muaddel talimat- ları dahilinde lisans vermeğe salahi
Yet heme t ne§redilmiştir. Keyfi- yetli bulunmuslardır. Kendilerine 
nunte.ka ~ stanbul ve İzmirdeki verilen bu salahiyeti hassasiyetle 
--... ıcaret müdürlu""klerı"ne teb- k 1 

Milli Şefimiz 
Yurtta tetk .k 
- llAST• , r at yapıyor 
?'-iidürlcrj, -~~ 1 ine! SAHİFEDE -
.~·.Merkez k ra 'alı \C bcledive re· 

lOl'\i tanıfında~nıa~dı:ıııı, Emniyet direk. 
Ankara, 9 u:~urlnnmıshr 

•niı AnL- . (Teki onla) _ ~nr s f" 

ul anacaklardır. 

Bosevin 
--·--

Budapeşte yi ziyareti 
meseleyi hal etmedi -·-' ·ı l\4ll"ndan h k ı ı ,..c ı-

,, < bir J lk . are eti esnasında b"". M hf ·ıı • d b" 
• il. lnıııı ı~r kıtlc~j Milli cfi. hararct;

1
c acar ma 1 erın e U-

lte· • . 
1 t."leiitnlaurt " k b • k t • t ;ıı~t~~~i~ ~=~~ı;~~·a!c;;~~·d~r':~~: gu ır e umıge var 
sıl olnıuşlar~ı;u~?~ sonra y oı.gada rn· --*--
Zelzeled r. lYulh Şefim· y d letk"k en lınrnp oJ ka u ozga da Budapc ·tc, ~ı (A.AJ - Yan n·smi mn-

Ankonsinyasyon ve &erbest ihra
cata ancak Ticaret vekaleti tarafın
dan linans verilecektir. 

Japonya yine 
hazırlanıyor 

--·--
Şanghay !.l (A.A) - Ll•f aJaıN bıldı-

l'iyol'" 
Hindiçinidc vaziyet gittikçe gerginl~ş

ınektedir Japon ordusunun cenubi Çin 
ularmda artan faalıyeti japonların bir 
hnrrkı?t hazırladıklaı·ı hissini vermek
tedir. 

Diger taraftan \'el'ilen ma!Cıınnta göre, 
birçok Jnpon kıtaları cenubi Çinden Ha
innna nnkledilnıiştir. 

t~ edecek oto nı~. zn ve köyleri hafildcn bildiriliy;.ır : 
İlli 1~tl, orad'an dın~ ıll<: Kı~ehir \ 'e Budapcştenin siy..ıc;i mahafili B. Bo~e- • 
ıe~l"aı:t edcce:ıc~?-1fo1~ ':e ha~·al.i- yin ziyaretinde1ı sonrn ~ahi ,·aziyeti ay- fRAN""SANIN MESULLERI 
giirr retakctine uv ır. Millı Şefımız dınlnnmış olarnk telfıkkı etmemektedir. 
kik lŞecekler, dert 1:.rı~:an. \'ntand~larla Bu husus hnkkınd.ı ne ·rcdilen heyaruıt- 1 -•-
~le 'c ıhtıva('.wrı t t . nu rdir. · nı c • taıı anlaşıldığı iizcıe B. Boscy başvekil 1 - HAŞTARAFl 1 inci SAlllFEOE -

tıtlını"ı sel nhatitı dört ...... d \"(" hariciye nazırını:. ·ndccc resmi biı· ı umumiye kendilerini l\ffetmeği aü;üne-
n ec1·1· ... ııı C\'am cd~ v • • 1 y 0 ı •Yor. •ec~ı 7.ıynrct yapmıştır. Binaenaleyh ne hiı· rnez eT. 

ınet jı.g_?d:. 9 (A.A) _ R • • .. . teklif ynpılııuş \'C! ne de yaı>ılabilccek 1 R. Paul Rivese göre, Fransa miicade-
t~riC ı~onu bugün saat 

16 
~:~unılmr Js- ohın teklifleri kabul edebilmiştir .. Bay le esnuıncla niçin harp ettiğini nsla bil-

1'ti1Ji tıyunnu lardır. ··• a Yozgadı Boseyiıı Budnpcştldcki ikameti esna- memiştir. 
\ali ol Şef ~e.rk(iy istasy :.ın<la Macnr hiikü.tıetiniıı vazi~·cti hak-ı B. Rivcs sunlar. ilave ctmcklccllr : 
belediynıak Uı<-xe n kcri ,~nu.n~~ b~ta kında ınnllıınnt <'dinnwğP vakti olmuş- Nazarı dikkat~ alınacak hatalar ba
ka~ \'c Parti ba kn t Sı\I erkan, tur. 1 zıları için l>ı-ceriksizlik diğerleri için 

&hr· nuşfardır. 11 nl'ı tarafından Mezkur siyasi ın:>hafilin ila\•c ettiğine nzim ve iradeden mahrumiyflt \'e ya· 
lar

1 
~n. ıııcdhalindu \c cJ • ı;{Öre, B. Husu:s lıul:kında B. Bosey yeni lancılık , hepsi için de medeni cesaret-

leri tar~llldc toplnntnı ol· ırı~ r~ın ?'ol- hiç bir şey hekliycınezdi. 7..ira direktif- yoksulluğudur. Bu tarzda idare edildiği 
lnnııaıUı.Jı ına:ın co kun t anh .. ıa kıtlc- lc:r Münihte kesbı ],afiyet etmiş ve ve tarafgirane ihtiraslardan masun ka
l"~ h .. k~lilli Ser bir~~. ~ratla . sc- Salzburgda Rumen nazırlarına bildiri!-' hndığı takdirde yüksek divandaki bu 
C:Yletn1ş ". Unıet \ 'C bel ~~1?1 • tn_kıheıı miş bulunuyordu muhakeme milli barışa hizmet edebilir. 
layet \ ' f.! ~bu 2-iYnrctle .c •)cyı zıyar~t Budape:ıteııin diplumatik ııınhafilinin 
lcr ilze . Uu alibda r~ esnasında_ ~·ı- kanaatine göre, B. Boseyin ziynrc
alitltn~~ tetkikle..:.: ~\ unıunıı iŞ· ti gayri resmi ııl<luğu cihetle ilk bir 
-.._ an izahat alnıış=~ ,.e ~d~~. t ki ki~ e.t~iş ı~e .~eb_m~seleni~ ha.t~-

bulunmamaktadır. 
Hükümetle rnbıtnsı olan mahafilde 

tn<$elc hakkında dnlın büyUk bir ketu
miyet muhafaza edilmektedir . 

Hnva ve c>rnnıyl't n~zarctlerı bu sabah 
nsağıdakı tebligi neşretmişlerdir: 
Düşman tayyareleri bu gece Kale bo

ğazı ilr Brislol kanalı civarında ve 1n
gilterenin batı ı:;imnline miinferit bom
balar atmıslardır. Bir kaç ev yıkılmı~ 
tır. Midland mahallelerinden birine bes 
bomba dü müş ve bir evi kuınilen tah: 
rip etmiş diğer bazı evleri de hasara uğ
ratmıştır. Bu mınlnkalardnn alınan ha
bnrler yalnız bir kaç ölii ve bir miktar 
da yaralı bulunduğunu bildirmektedir. 

Kayseri 9 (Hususi - Telgraf) - Ziraat vekaleti tarafından Kayae
riye gönderilen harman makinelerinin tecrübeleri bugün valinin ve 
çiftçilerin önünde yapılmış, kurulan makineler çalıştınlmış ve müsbet 
neticeler elde edilmi§tir. 

Bu harman makineleriyle bütün harmanların en kısa bir zamanda 
kaldırılması mümkün olacaktır. Faaliyete hemen geçilmiştir. 

Kayseri çiftçileri hükümetimizin gösterdiği büyük yardımdan ve 
yüksek alakadan çok mütehassis olmuşlardır. 

Londra !J (A.A) - V('l"ilen malfımata 
nazaran evvelki gece Manş denizi üze
rinde bir İngiliz kafilesine yapılan taar
ruz esnnsındn iki düşman torpitobotu 
tll ·:ıillenerak batırılmıştır. Bu vapurla
rın mürettebatından yedi kişi lngiliz fi
losuna mı:ınsup gemiler tarafından topla
narak sabahleyin doğu renup sahilinde 
bir limana ç1kar1lmıştır. 

Ziraat Vekili lstanbula ve fuar 
günlerinde Izmire ~elecektir 

Ankara, 9 (1'elgt" .. f) - Halen Bursada bulunan Ziraal vekili B. Muhlis Erk
men Eskişehire geçerek bit· müddet tetkikat ynpacnk ve sonrn Ankarayn döne
cektir. 

Ziraat vekili Ankarada bir kaç gUn kı.ldıktan sonra İstar.bula ve fuar günle
rinde İzmire gidecclttir. 

GAZETELERiN 
E'adı hakkında karar -·--

l\1ısırda oturan 
ecnebiler 

Kahire, 9 (A.A) - Dün neşredilen 
bir kararname mucibince bundan böyle 
kordiplomatik müstesna olmak üzere 
MıslTda ikamet eden bütün yabancılar 
hüviyet kartı almak üzere polise mürn· 
caat ve kaydedileceklerdir. 

Gazele say falarının 4 ve 6 sayfaya 
indirilmesi dolayısiylc bazı gazeteler es
ki ebatlarını değiştirmek İçin gazctde
rinin kenarlarını kesmek suretiyle lcü
çültmüşlerdi. KooTdinasyon heyeti 1 O 
Temmuzdan ıonrn sayfalarını bu suret- muz 1940 tarihindeki ebadına göre tat• 
le küçülten gazetelerin iki gün zaTfında bik olunur. Bu tarihten soma ~ayfa cba
eski boylarını almalarını ve bundan ev- dını cleğiotiTen gazeteleTİn işbu K / 45 
velki karar dairesinde sayfalarını tahdit sayılı kararın neşri tarihinden itibaren 
etmeleTini kararlaştırmıııtır. Koordinas- azami iki gün zarfında eski sayfa eba
yon heyetinin bu kararını aynen yazı- dına İrca edilmeleri mecburidir. 
yoruz: 3 - 1 O Temmuz 1940 dan sonra 

1 - Gazete sayfalarının, 4. 7. l 940 yeniden intişara ba~lıyan gazeteler, kul· 
tarih 'llC 2/ 13870 numaralı kararname lıındıklan kağıttan teknik icaplBTa göre 
ile meriyet mevkiine konulan 35 sayılı azami randımanı temin edecek ebada 
koordinasyon heyeti kararının ne5ri ta• uymağa ve sayfa adetlerini de 35 nu
rihi olan, 1 O Temmuz 1940 deki ebadı maralı karar hükümlerine tevfikan bu 
hiç bir suretle tebdil olunamaz. ebada göre tesbit eylemeğe rnecbur-

2 - 35 numaralı kararın birinci mad- dutlar. Fazla sayfa çıkarmak ınaksadiy
deainin (a) ve (b) paragTaflanndald le ebadı kUçUltmek için kağıt kenarla
hükümleT, gazete l!layfalarının 1 O Tem• rının kesilmesi memnudur. 

Roman yada -·-Bir İngiliz koruesine 
gapılan muamele 

Londrn, 9 (A.A) - Royter Ajan 
sının öğı-endiğinc nazaran. ingiltereniıı 
Bükreş elçiliği Rumen polisi tarafından 
bir sefaret kurye İne ynpılmı~ olan fena 
muameleyi ~iddetlc prot~to edecektir. 

Londraya gelen malOmata nazaran. 
mez.kür kurye polis merkezine götürü
lerek bazı malumat hakkında isticvap 
eclilmi tir. Malumat vermekten içtinap 
ettiği cihetle kendisi tabanca ile tehdit 
edilmiştir. Büyük Britanya elçiliği der· 
hal tahkikat yapılarak metullCTin teczi
yesini talep etmektedir. 

Bükre§. 9 (A.A) - cRoyter> 
lngiltere hükümeti Romanyamn 

4.5O1 tonluk Bucegi ıilebini serbest hı· 
rakmıştır. Bu şilep geçen ay nihayetin
de Portasine tevkif edilen üç vapuTdan 
biTidir. 

. -., &:::: • c e ı m • ı ıçuı pr~tı · ır ·ıymetı aız 
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1940 S E N E S i 

ViYANA 
SON BHAR FUARI 

1
• 1·8EYLVL1940 

if~R SENE OLDU(;u GİBi BU SE1''1~ DE BÜTÜN 
:\IÜKJı..1\11\IELİYl.'TİLE AÇII.ACAKTIR 

Teıcron : 40090 P ~ürnessil : K. A. MÜLLER ve Şeri'lıi 
- A'DRES.. · ~090, Telgraf : aT R A · s P O ıt T" 
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Baıt1?~1'ttlsyona '!'iiesseseler arttırma ve elısllt-

·kapaı, ~a0~ akliye ve a !l•Yasetinden : 
. 1 _ Ek~ elcıiltıney sak ıye 

1
hastanesi nin 100.000 metre yerli amerikan bezi 

tıınai ııltrne 16161e9 
onu muştur. 

2 rnuavc 40 cuma .. .. 5 d C • - M net müdü ı ····· b gunu saat 1 e agaloğlunda sıhhat ve iç-
3 _ Mhaınrnen fiart u~e~ İnasında kurulu komisyonda yupılucııktır. 
4 _ I Uvald~at . er metresi 37 kuru~tur. 

• 1 bılirl atekiler tart temın~t: 2775 liradır. 
5 er. nameyı heT .. 185 k .. _ ı gun uruş bedel mukabılındc komisyondan 

\ eısikaJ stekliler 1940 1 . 
lekJ·r· ar Ve b · yı 1 tıcaret d "k · 1 2 490 ı ı ha . U ışe Yet 0 ası vesı ·asıy e sayılı kanunda yazılı 
'"ermeler·"' ı.arflarını ihaelr mu~akkat teminat veya banka mektubu ile birlikte 

ı 66 e saatı d b" - 99.. n en ır saat e\•vel makbuz mukabili lomiayona 
2. 10 3037 (1580) 

T. C. İZMİR TİCARET ODASI KE
MALPAŞA MÜMESSİLLİÔİNDEN: Kendinizde 

nızda 
veya çoçuklan
gördüğünüz 

Tescil edilmiş bulunan ·r.c. Ziraat 
bankası Kcmalpaş.t ajansının ödiinç pa
ra vcrıne işlerile uğraşacağına mütedair 
beyannamesi 2279 \ 'C 3399 numaralı ka
nunlar hilkümlcrinc gÖl'C sicilin 189• numnrasınn kayt \ <; tescil edildiği ilan Hıılsiı.lik, Kansıı.lık. llazuıısızlık, Karın ağrıları. Karın şişmeleri, Burun 
olunur. 6-8-940 makad kaşınma ı, Oburluk, Baş dönmesi, Salya akması, Sar'aya benzer 
Kemalpaşa ticaret odası mümessilliği sinir hnllcri, Gece korkulan. Görmede, işitmede bczukluk. gibi gayri 

rcc;mi mühri.i, imza okunamadı. tabü haller; 
Bunlar yeyip içilen şeylerin temiz ve saf olmamasından dolayı harsak-

Ziya Gencer imzası hırda yetişip Urc.vcn \'e kanlanmııı emen solucanların tesiridir. Bunlardan 
BEYANNAME 

2279 N.lu kanunwı 2 nci maddesi ve kurtulmak için ecuıneden bir kutu Santa alınız .. Ve içindeki tarife mucibin-
ce kullanınız .. Derhal kurtulursunuz .. 

ınüzeyycl 3399 ııuııınralı kanun ınucibin- HER ECZANEDE KUTUSU 20 KURUŞTUR .. 
ce tanzim edilmiş bcynnnamemizdir. 

1 - Bankamız 18-4-940 tarihinden iti- 8 1 • 
barım yeni yapacağı ödünç para ver- ll.- n ı·a,_,,· sınıne 
mek işlerinde: 

A - Açık kredi şeklindeki muamele- o•kk 
lcrdcn yüzde 12 d1,,;n, 1 1 at 1 

B - Diğer hcı· nevi ikrazlı:ırdan yüz- ... O 
1 

<le 8,50 den fazla faiz nlırunıyacaktır. 1lılı••••••••••••••••••••• ""JI 
2 - Umumi bir müessese olan banka· • j DEF,..ERDARL "" A mızın aleni bir surette cereyan eden mu- IZM R & lvlND H : 

nmelatı icra Vekilleri heyetince tasdik Ahmet Kemalin Basmahane ıubesine olan milli emlak aatıa bedeli borcun-
edilmiş , e sicilli ticarete tescil ve ilftn dan dolayı hacız edilen Abdullah ef, M. Rana sokağında ki.in 31 eski 3 7 taj 
edilmiş olan esas muknvelenaıncsi ah- saydı ve 800 lira kıymetindeki evi vilayet idare heyeti karariyle 21 gün müd· 
kfımiyle bu mukavdc dairesinde tanzim dede müzayedeye çıkaralm11tır. 
kılınmış ve şubelerce ınabihiittatbik bu- Taliplerin 20 Ağuatoa 940 Salı günü saat 15 de vilayet idare heyetine mu· 

uUMDALn --·-Ul\ 1Ul\1i DENiZ ACf~NTELi(;t LTD 
nm~U~NİC L1NES LTD 

İZMİR NEVYORK ARASINDA HAF
TALIK MUNTAZAM HAREKET 

PATRAl \'apuru 3 - 5 eylül nrasında 
İzınirden do~ru NEVYORKA hareke1 
edecektir .. 
HOLLANDİA vapuru 13-15 eylfil ara

sında İzmirden doğru NEVYORKA ha
reket edecektir . 

ANGHYRA vapuru 21-23 eylul ara· 
sında İzmlrden doğru NEVY0RKA ha
reket edecektir. 
ATHİNAİ ~puru 28 - 30 eyl~l ara· 

sında İzmlrdcn dottnJ NEVYORKA ha· 
rckct edecektir. 

N01' : Büti.in vapurlarıınl7.lll ambar 
içi elektrik vantilatör tesisatı ile mil
cehhczdlr. Gerek \ apurlann muvasalat 
tarihleri, gerek vapur isimleri ve nav
lunları hakkında acentamız harp dola
yısiyle hiç bir taahhüt albruı girmez. 

Daha faı.la ta!siüıt almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada • Ul\IDAL• 
umumi deniz nccntellği Ltd. nıüracaat 
edilmesi rica olunu!'. TELEFON : 4072 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8 
lunnn talimatnameler ve bu talimatna- racaatları ilan olunur. 3, 1 O, 17 30S 7 ( 1589) 

B 
eyoğlunda mele.re merbut matbu formüllerde mün- ·-

Rı.STOL OTEL( deriç ahkam dairesinde cereyan etmek- DOKTOR TİRE ASLİYE HUKUK HAKİMLİ- OLfVjEJl YE 
tc olduğundan bunlnnn alel müfredat Demir Alt KAMÇIOOLV ÔİNDEN: ~llREKA •ı L""D 
şcı-.ıitlnl tadat ctmeğe ll\zum görülme-- CUt , ·e Tcna~l hastalıklara , .e Tirenin Dunılupınar mahallesinden • ~ & • 

OSM 
Sirkecide • ıni.ştir. ELEKTRİK TEDAVİLERİ ekmekçi Mustafa o!lu Ali ile Cüınhuri- VAPUR ACENTASI 

ANiYE O 
Ancak ötedcııbc.n hariçte \"e ınemle- Birinci Beyler Sokağı No. 55 .. lzmir yet mahallesinden Habip karısı Viklor- ATATÜRK CADOl!l>I Rees blnul 

.. Butf her iki otelin .. TE Lı ket dahilindeki bilumum bankalarca tat- Elhamra Sineınaın arkasında sabahtan ya ve ınanifaturacı Yaşova Kolodru ve TEl..EFON: 2443 
G Be. .. ,d nıuıteciri 

45 
•. k I '''le .. h Ö bik edilmekte olun \'e devamı tatbikin- akşama kadar hastalnnru kabul eder. <,-ocuklan Bünyamin ve Mazallo ve Lond.ra \'e Llverpol hatlan lçlo 

8 . 11U ir. ıeneu ole cm mut~ au111 bay mer de banka ve bnnku.cılık noktasından ha- TELE.FON : 3419 Meryem ve aynı mahallede iken ycrl plyasarun ihtiyacına göre vapurla-
•e .ı.'!-loto.I oteli elli od-•- ı . yati zaruret olduğu dcrk~r bulunan ha- ·-------------- belli olmıyan Jozef ve Jakonun müştc- nmız 54"fer vaoacaklardır. 

"- rJr~n· a.u ıer odada "'uk --'-akar la lan z.ı bankn teamülleri mii<:teriden onun İZMİR SİCİL!. TI.CARET '"IEMUR- rcken mutasamf oldukları Tirenin Me- ......... ••••
11

••
11

"••••••••
1111

•
1111

•nn•• 
na() •. Vardi!' Daıı·ı· aog ve 11~ au rı, banyo -. l' 

Bu 
.. t~\I ve huıuı·ı· I k ı ı ve hruici müteaddit telefonları oldugu· ...:Lj lchiM ikrazat ınunmelatiylc mülerafik LUCUNDAN: nekşc sokağında 26 Haziran 1936, tarih İZMİR 2 . İCRA MEM:URLUCUN u o ant .,.... olarak yapılmakta olan bnzı maddi hide- A vram Lcvi ticaı-ct unvanile fzmirde \ 'e 43 nwnarada mukayyet taraflan do- ncı . -

e l la 
o aırj lconf h • aıı vardır. • l bo Ahm -ı l\" DAN· ı nblll "h oru aız ola b 

1
. H li matın tau.mınun ettiği masarifi yine murabıt carşısında 871 nci sokakta 37 gusu yo yracı et og u ~esıan . · 

Büt" c::ı etine d n u ote an a ç ve Marmara denizine müşteriye ödemeği umir bulunmaktadır numaralı ma~aznda çuvalcılık ticaretile \ 'C Somalı helvacı LUtfi foyraı.ı. Kiriş oğ- Bır borçtan dolayı ıcraen mahcuz ev 
Cc:ek ~n bu rnükernr: fezareti fevkaladt.'Ye maliktir. ki Bankamız bu nc..vi ayrı hizmet muka- iştigal eden A\•ram Lcvinin işbu ticaret lu Bohor kızı terz.i Coya lablesi Bünya- e:ş,•al~ı~~ 13-8-940 ~i~c müsadif 
y :x erecctfe ucuzd e ıye~ler~ ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi- bili ücretleri yukarıda yazılı Hat ile mu- unvanı ticaret kanunu hUkUmlerine gö- minden geçen murıllim Nuri efendi ev- Salı gunu s~a~ 15 t~. bırı_ncı artınnnsı ':_C 

vrner l "tf.. ur. Çunku bu t 1 T"" k" J 'l"k •. h kayyet olmakstzııı \'<.' fakat müşteri re sicilin 2803 numarasına kayt ve tes- lcri ile çevrili 66 metre murabbaında 1~-8-940 tarı~e. m~adıf Çarşamba gu-
eyda ı_ u u Bengü ·· · • 0 e ur ıye ote cı 1 mute assm ııam ve hesabına yapılan hakiki masarif cil edildiği iltın olunur. 3170 (1633) \'e beher metre murabbat 2 lira kıymeti nil saat 15 te ıkincı nrtınnasının Knrşı-

•• 1,1.1.08 Kovar. Bunu _nu. n ıdaresındedır' • Bı'r defa •ı"y"!ret hekı"katı" "k h" b 5-8- uakada Zafer sokanın..ı- G numa'"alı ev " •• mı tarını ıç lr \"crhilc gt "ınemC'k su- muhamıni.ıeli arsaııın 1940 tarihin- J • • 
0 uu .. -

· "'n ~t il n ıçın b .. l.. E ı·ı "' "' d 1 l d l d ·-" 1 ~ e erde bul , u un ge ı er, kendinin tahtı isticarında rctile tahsilcl" de\aın etmektedir. z A y 1 den itibaren açık nrtırma ile satılığa çı- .e >i mü~ye c _ı-.a;ı ncnğın :ın ı.aup c-
~~ Me,-zuubnhis h.ı.:ka teamülleri muci- 3~7 senesinde Darüllrfan mektebin- karılmıştır. 5-9-1940 tarihine müsadif rın yevmı ınczkurda mahallınde hazır 

j fl'Mill riı'AL7.Y.,W'.7.itYU/l~:XZ7..XZZ7J hince \'aki olacak zr,ruri müktesebatımız den aldığım ş.ıh::ıclctnaıneyi kaybettim. Perşembe günü snat 15 te ihalesi yapt- bulunmaları i15n olunur. 
K 2"iR DEF,.. ile bankacılık ıııukte7.ası yapılan biz- Kiillür dircktörltiğiinden buna dair Jacaktır. Muhaınmetı kıymetin yüzde 

3169 
<
1632

> 

dola.}a.s1 ıınh "lade (:>iuını•n ~ftDARLJ""JUDAH : metler mukabili t,ıhsilfitıınızın belli haş- \'esika nlacngiımdaıı eskisinin hükmü "etm"ıc be.,i bulduğtı 1akdı'rde J·hal""·ı . İ , v n J "' ' ' • • """ IZMiR 2 nc:i CHA MEMURLUGUN-
ac d 

8 
h lılnrı buıılardıı· olmadığını ilfın ederim. icra edilecektir. Bulmndıgiı takdirde 15 DAN: 

ı.ııüın \a ı 7
1l.2 ~ 1ilrni .. olan Nsrnladane subesine olan kazanç vcrg1'*1° borcundan 1 ,. •.. t · h b l b ·· İ 1 " ~ . ., arı CT k"" .. d K ~ - muş erı c~.ı ına yapı an ütun zmir Çornkl:apı Rnnn sokak 95 mı- giln temdit edilecek 20-!J-1940 tarihine 

gün llltidd ıra 81 kuruş k e. oyu? c nvaklıpınar rnevkiinde 39 dö- hakiki \'C ya U\ nen hizmet mukabili marnda Ali Vehbi oglu Hilmi Özbclgc. ınüsadif Cuınn günü ihalesi yapılacak-
! aliplerj 2~1e rnüzayed ıy"ketındekı bağı vilayl't idare heyeti kıırarivlc masraflar ezctiınlc !>;gorta, ardiye \'e}'a tır. Artırmaya iştinık edeceklerin yUzde 

ta1:aatları il'! Ağu!tos 9:Öes çi ar~l~ıştır . - muhafaza ve be! '"J ücreti gibi masrafları riyenin iştira ınunmelütın<la ihtiyar olu- yedi buçuk nisbetındc pey akçası veya 
an olunur 3 a 1 ı:unu sanı 1 5 de vilayet idnre heyetine mü- müşteriden aynca tnhsil olunması, nacak muhabt>re n~n~raflarınııı alınması. milli bir banka teminat mek1ubu ver-

İZAf . · 1 O, 1 7 3058 ( 1590) 2 - Hesabı carilerdc faizin ticaret ka- 5 - - Faiz \·e komisyonun 15 günden mesi H\zımdır. İhaleyi müteakip satılan 
M IR DEFJ' nunu rilıkllmı dairesinde her 3 ayda bir aşağı hesnp edilmemesi. gayri menkulün parası verilecek1ir. 

c:und~~tar.lfa 1 tiayrınin K~RDkARLIQINDAN • resülmale kalbedilmesi, 18 Nisnn 1940 Verilmediği 1nkdlrde yeniden 15 gUn 
k 4 • o \~ 1 h rııya a şub · 

1 
• 3 - Banko muamel!ltında bu muaıne- . SnH'ihiycttar imzalar mUddetle nrlırmayc. çıkarılan bu gayri 

1~ 4 3 - 45 k· c:ız edilen Ka k~ıne 0 nn milli cmli'ık satış bedeli bor- leler ne kadar nz imtidat ederse etsin işbu suret dairemizdeki n lına uygun- menkuliln evvelki satı ı ile son ihale 
, es ı 65 . 6 7 y . rştyn n Donanmacı M. ı-.ski banka soka!?ında ,_. ı· d ~ k cd 1 ı 

1 
enı ll"J. ı 

296 
,.. - vır ıra an nşahı omisyon tahsil i - dur. 6-8-940 beyninde husule gelecek fark \'e faiz. 

Biı- borçtan dolayı icracn mahcuz mey
hane eşyalarının 13-8-940 tarihine ınüsa
di{ salı günü saat ıs 1e birinci nrtırmast 
\"e 14-8-940 1nrihinc müsndif çarşamba 
giinü saat 15 te ikinci artırmasının Kn-r
şıyakada Kcmcılpnşa caddesinde 32 ı.ı.· 
maralı dükkanda Lihnilznycde satılaca· 
ğındnn taliplilerin mczkCır günlerde ma· 
hallinde hazır hulunmal:ırı iH\n olunur 

3168 (1631) 

ıtl·rı r n ı.o' • '>l gi."'\ müd~ı 1

1
'"e .. O lira kıymetindeki evi Yilayet ida- memesi, Ticaret odası Kl .mılpasa mümcssilJFii hUkım' hacC't kalmaksızın evyelki nlıcı-

1 ı .. , \•u ı, 9,to S 
1
ctc mu7.ayedeye çıkarılmıstır. 4 B ı l E-; .. r " a 
1 

ü .. · orç u arı ~ubcmizin müteınek- resmi ınührii. dan tah il olunacaktır. Satılan ga"ri Fnı.la malüm:ıt i tiycn1er Tıı ~ mnhkeıne-
g nu ııaat 1 5 d idare heyetine muracaat- b ] d v h fdc b k J 3

1 

ı o, 
17 3059 

( 
1091

) u un ugu ma n n aş a yer· ınenkullin bi.itun ,~rgi ve evkafın tefriz si b kitah t.ne mürocaaı: elmc!cri ilan 

ll .. lllİIİııİİİıllİl;.. .... .;;;~;.. .. ~~~~ .. ~~lllll~k~iı~1~b~ul~u~n;a1~1..jse~n~e~da~uil.~t~ü~ccia~-~ .............. i3Ml~~iİlıM.ll .. ~llilllimi1İll olwı • SlGa lCJt 



!I mrfalt yul 

uarda bir tetkik: 

uar muvaffak olPıuştur 
·~~~~~~~~~~~x*x:-~~~~~~~~~~~ 

uarda bir de sığınak yapıldı 
~~~~~~-x*x:~~~----~ 

- BASTARAFl ı inci SAHİFEDE - edenlerin bu siperlere girmeleri ve tay-
1übü ve manej yerleri, tenis kulübü ve yare hücdmlanna karşı kendilerini ko
kartları inşa edildi. Daha evvel atış po- rumaları mümkün olacaktır. 
H"' rııı. oyun yerleri ve para üt kulesi Harp zamanında yapılabilmesi müm-

' iş bulunuyordu. kün olan her fedakarlık yapılmış, İz.mir 
"İ sarayı, geçen sene fuarın açıl- fuarı, fuarcılık tıleminde adı anılacak 

,ı ·, bazı noksanlarla yetişebilmişti. bir eser olabilmiştir. Bu müesseseye hü-
Bu r bu sene daha olgun bir şekil kümetimizin yardımiyle İzmir belediye-
ahr · Geçen sene başlanmış olan ve sinin gösterdiği ihtimam büyük ve ye
bir ndım sayılan İzmir tarihi pavyonu rindedir. 
çok güzelleşmiştir. DtCER 1ŞLER 

Bu sene fuarı ziyaret edecek olanlar, İzmir belediyesi bu sene fuarı hazır-
fu<ır S"h~sında ihmal edilmiş veya üze- lnrken diğer şehir işlerini ihmal eyle
rind" ":ılıs1l'l1amış tek nokta bulamıya- miş değildir. Bilakis fuar işleriyle mü
caklardır. Teşcir işleri mükemmeldir. tenasip olarak diğer işlere de azami 
Her nokta üzerinde göz nuru dökülm~, ehemmiyet verilmiştir. 
el em ~i sarfolunmuştur. Geçen sene Bunun delilini, Kadifekalesine çıkar
yarıda 'mlan labirent bu sene ikmal edil- ken asfalt yoldan kayıp yağdan kıl sıyı
mistir. rır gibi bizi şehrin en yüksek tepesine 
Şu fmda fuar sahasında büyült bir fa- çıkaran iş otomobilinde hissediyorduk. 

aliye! devam etmektedir. Bu faaliyetin, Reis Dr. Behçet Uz, şehrin yukarı 
funrın esas işleriyle alakası yoktur. Fu-' mahalleleri halkının yol ve eğlence ih
nn idare edenler bu müessesenin bütün tiynçlnrını temin için cidden mükemmel 
haZJrlıl<larını Uımamlamışlardır. Şimdi bir iş başarmıştır. Evvelce ~<;refpaşa
Jıaıırlanan pavyonlara eşyalar yerleşti- ya kadar uzıyan asfalt yol şimdi Kadife
rilmektc ve dekorasyon işleri ikmal edil- kalesine dayanmıştır. Bu asfalt yol aza-
mektedir. mi bir haftaya kadar ikmal edilecektir. 

Etibank pavyonu güzel ve muvaffak Yolla birlikte buranın kanalizasyon 
olımıs bir eserdir. Bunu, tereddüt et- işi de tamnmlanm~tır. Cümhuriyet ko-

Kadif ekalede inşa edilmeJ...'1.c olan gazino 
meden fuprın hususiyet taşıyan pavyon- ruluğu tevsi edilmiş, bazı istimlak işle
larından biri olarak ele alabiliriz. Eti- rine de teşebbüs edilmiştir. Bu park yn
bank pavyonları, ilk defa bu sene Eti- kın senelerde miikemmel bir eser ve bir 
bankı temsil edecek kıymettedir. Çok gezinti yeri olacaktır. 
ihtimam gösterilmiş, eser tamamlanmış- Kadifekalenin en yüksek bir tepe-
tır. sinde belediye güzel bir gazino da inşa 

lş bankası, bu sene fuardaki pavyonu- ettirmiştir. Bu gazino yaz ve kış mev
nu daha mükemmel bir hale getirmiştir. simicrinde çalışacak vaziyettedir. Bu da 
1nhic:arlar idaresi de, <'Ski pavyonunda fuarın açılacağı gUn ikmal edilmiş bu-
lürnmlu bazı tadiller yapmıştır. lunacaktır. 

Bu sene pavyonunda esaslı bir deği- COCUK HASTANESİ 
şiklik yapmıyan müesses(' Siirnerbank- Belediyenin üzerinde durduğu mü-
tır. Yalnız vitrinleri tebdil echlmiş ve him bir mevzu da çocuk hastanesidir. 
t hıre daha büyük bir kıymet v<>rmiş· Çocuk vefiyatının önüne geçmek ve nü-
tir. fus siyasetimizin belediyeye tahmil ey-

B it, \ 'lU büyük bir itin<ı ]ediği vazifeyi en C'VVel gören ve b~a-
ve gizlılik içind(' h. zırlanmaktadır. Bu ran lzmir belediyesi, bu müesseseyi ha
pavyonda c }a te hir edılecek mi, yok- zırlamış bulunuyor. İnşaat bitmiş gibi
sa yalnız tab1olarla temsili bir işt'rakle dir. Biz, çocuk hastanesinin son sıvaları
mi iktifa olunacaktır? nın da tamamlanmak üzere bulundu-

Bunu bilen voktur. Alakadarlar bu ğu bir zamanda bu hastaneyi tetkik fır
husu ta pek haklı olarak malumat ver- safından istifade ediyorduk . 
me1<t 11 çekiniyorlar. Bize veTilen malumata göre hastane 

Bu sene fuarda yeni sistem bir sı~ı- bu sene faaliyete geçebilecektir. Yalnız 
nak meydana gl'tirilmiştir. Siper şeklin- kalörifer, elektrik ve banyo aksamı ya
<lr olan bu sırınak belediyece meydana pılamamıştır. Bunun yapılabilmesi, ha
g t r lmi'>tir 1cabınd ı fuarı ziyaret riçten memlekete hu gibi malzemenin 

r .Hl ASIR ıo Aiustos cumar tesi 

___ ,,,_ __ 

- BASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
l - Fransa Eylül 1939 danberi 20 yaş 

ile 47 yaş arasında bulunan bütün er
kekleri silah altına almıştı . Bu hareket 
iktısadi ve mali hayata gayet ağır bir 
darbe vurmuştu. İngiltere 28 yaşından 
yukarı yaştakileri silah altına çağırma
dı. Halbuki hnrbın arif esinde Londrn 
kısa bir zaman zarlında Avrupa kıtası
na 26 fırkadan mürekkep seferi bir kuv
vet göndermeği taahhüt etmişti. Buna 
mukabil Avrupadaki İngiliz kuvvetleri 
hiç bir zaman 10 fırkayı yani 200.000 
kişiyi tecavüz etmemiştir. 

2 - Belçika harbı esnasında general 
Veygand lngiliz hi.ikümetinden Fransız 
ve Belçika orduları ile beraber Alman 
ordusuna karşı mukabil hücuma geçil
mek için kıtadaki kuvvetlerini arttır
masını biiyük bir ısrarla talep etmişti. 
İngiliz ordusu takviye- edilmedikten 
başka şimal limanlarına çekildi ve ora
dan adayı kıta üzerinde müdafaa etmek 
için gayretlerini Fransız ordusu ile teş
rik edeceği yer de odayı adada müdafaa 
etmek üzere ir.knp ameliyesini bekledi. 

3 - Belçika kralının ihanetinden son
ra İngiliz ve Fransız orduları Dunkerke 
doğru ricat ettikleri zaman Fransız ve 
tn~iliz kuvvetlerinin müsavi miktarda 
tahliyesi lazım gelirken evvela İngiliz 
ordusunun en büyük kısmı yani beşte 
dördü kurtarılmış, Fransız ordusunun 
ancak yansından azı kurtanlabilmiş ve 
hücum arabaları ile levazım ve mühim
matın hepsi terkedilıniştir. 

4 - Fransa meydan muharebesi es
nasında başvekil B. Çörçilin 18 Haziran
da beyan ettiği gibi Fransız kuvvetleri
nin yanında yalnız üç fırka İngiliz as
keri harbcdiyordu. 

Neticede şu vaziyet karşısında kalın
mıştır: 

Fransa meydan muharebesinde bir 
tarafta 40 milyon nüfuslu bir miJJet, di
ğer tarafta da 1939 daki zaferlerinden 
beri 110 milyon nüfusa sahip olmuş bir 
imparatorluk karşı karşıya kalmış bu
lunuyordu. 

Bundan başka Fransız ordusunun bü
yük bir kısım italyanın taarruza geç
mesi clolnyısiylc Alplcrde ve Tunusta 
tutulmakta idi. 

Fransız orduşunun hemen hemen bü
tün tankları ve en mükemmel levazımı 
Dunkerk ricalinden soma Belçikada 
kaybcdilm~1i. Bu ~uretle bir tarafta üç 
bin tanka malik ve 11 ı zırhlı fırka ol
mak üzere 150 Alman fırkası ve 5000 
tayyare, diğer Uırafta ise 60 Fransız fır
kası, 300 tank ve 3 İngiliz fırkası bulu
nuyordu. Bu büyük nisbetsizliğe rağ
men bir hafta süren mukavemet şiddetli 
olmuş ve ilk 48 saat Fransız a<>kerleri 
yerlerinde tutunın<lğa muvaffak olmuş
lardır. 

5 - Bu harp esnasındaki asker ve si
vil olarak Fransız zayiatının ölü, yaralı 
ve esir olmak üzere bir buçuk milyon 
kişi tahmin etmek mümkündür. Son ta
arruz esnasındaki zayiat hakkında bir 
fikir verebilmek kin İngiliz radyosunun 
29 haziranda saat 22 de yaptığı neşriya
tı hatırlatmak isteriz. Aisne üzerindeki 
fransız fır1<asında çalışmakta olan bir 
Ingiliz hasta bakıcı hemşirenin mezkur 
radyoda neşredilen beyanatında Fran
sızların cesareti sitayişle yadedilerek 12 
bin kişilik fırkadan yalnız 1500 kişinin 
geri geldiği bildirilmişti .. 

6 - 1ngiltereye karşı dürüst davran
mış olmak maksadiyle yukarıda zikredi
len hallere rağmen Fransız hükümeti 
Almanlara Fransız. donanmasının İngi
lizler alcyhinC" 'kullanılmıyacağına dair 
hükümler koyduı-abilmek için çok ağır 

gelmesine bağlıdır. Öyle tahmin edilir 
ki belediyemiz bu iş üzerinde son bir 
ihtimam göstererek hastnneyi bu ~ene 
açınıya muvaffak olacaktır. 

Adnan Bilget 

ütahya santralından sonra ge mıntaka ın n 
iki yerinde de iki elekt rik santralı k r lacaktır 

-~~~~--~----~--.ıwı~~~~~~~~~--~ 

Ankara, 9 (Hususi) - Kütahyada halde bulunduğu gibi daha milyonlarca tan gönderilen yeni petrol nümunclerinİ 
kurulacak elektrik santralının yakın bir ton kömür temini de mümkündür. tahlil eylemektedir. Her tahlilden ş).
zamanda kurularak faaliyete geçmesi Kütahyadaki clelttrik santraliyle bir- nan netice, ilk neticelerin doğruluğunu 
için çalışılmaktadır. Harp halinde bu- likte Ege mıntakasının iki yerinde kuru- meydana koymaktadır. 
1 . b . k 11 1 k ki lacak elektrik santralları jçin de çalı ıl- Kampta çalıc:mnlam bu"yu'"k bı'r n~ 
unmamıza ve u ışte u nı aca ma - maktadır. Bu işler kabil olduğu kadar -s 

ne ve diğer malzemenin tedarikindeki çabuk tahakkuk ettirilecektir. içinde devam edilmektedir. Burada bu· 
zorluğa rağmen hu işe büyük bir sürat PETROL tŞLERt lunan petrol, Türkiyede bulunmuş illc 
verilmesi mukarrerdir. Bu civarda 84 Maden arama enstitüsü, Beşiri ka- kuvvetli petrol havzasıdır. Tesisat bit 
milyon ton kömür işlemiye müsait bir zasının Raman dağında kurulan kamp- buçuk senede ikmal edilecektir. 

AMERİKA 
Sovyetlerle mü

nasebetlerini 
tanzim edecek 
Vaşington, 9 (AA) - B. Sumner 

Vels yaptığı beyanatta. Amerika · ile 
Sovyetler birliğinin münaseb etlerini j;. 
laha çalıştıklarını ihsas etmiştir. 

B. Vels dün SovyetJer birliği büyük 
elçisi B. Umanski ile yaptığı uzun gö
rüşmeden bahsederek iki memleket 
münaseb etlerine taalluk eden b ir çok 
meselelerin dosta ne b ir hava ve müsbet 
bir zihniyet dairesinde müzakere edil
diğini bildirmişt ir. --*--Japonyada 

Tokyo, 9 (A.A) -- D. N. B. Ajansı 
bildiriyor: 

Bütün eski partilere mensup parla
mento azasından 120 kişi dün yeni bir 
siyasi bünyeye müzaharet cemiyeti 
1tdında bir teşekkül vücuda getirmişler
dir. Toplantıda kabul edilen bir karar 
suretinde hükümetin bu yeni bünyenin 
idaresini deruhte etmesi ve bu suretle 
hükümetle millet arasındaki sarsılm!lZ 
birliği teban.iz. ettirmesi icap edeceği 
bildirilmektedir. 

şartlar kabul etmek zaruretinde kal
mıştı. Filhakika Almanyaya kabul etti
rilen ve Fransız. donanmasına ait olan 
8 nci madde de şöyle denilmektedir: 

Alman hükümeti silahtan tecrit edile
cek olnn Fransız. harp donanmasını ken
di ihtiyaçları için harp zamanında kul
lanmıyacağına dair Fransız hükümeti
ne kat'i ve s:ırih tl'minat verir. 

Bundan bnşk.a Alman hükümeti sulh 
akdi sırasında Fransız harp filosu üze
rinde hiç bir iddiada bulunmamağı da 
taahhüt eder. 
Başvekil Çörçil 13 Haz.iran 1940 tari

hinde yüksek konseyde yaptığı beyanat
ta, Fransa donanmasını düşmana teslim 
etmediği ve mlitareke h iikümleri ara
sında böyle bir ihtimali bertaraf eden 
bir hükiim koydurabildiği Uıkdirde 1n
gi1terenin Fransayn karşı biitün dostlu
ğunu muhafaza roeceğini ve mutlak bir 
zaruret karşısında kalarak münferit sulh 
yaparsa bunu mazur göreceğini söyle
mişti. 

7 - Bütün hukukçuların, eski müel
liflerin devletler nrası hukukunda oto
rite sahibi muharrirlerin üzerinde itti
fak ettikleri bir nokUı vardır ki o da su
dur: 

Bir muahcdenamcnin ihtiva ettiği 
hükümlerin tatbiki ortadaki milletler
den birinin mevcudiyetini tehlikeye ko
yacak bir hnl doğuracnk olursa o hii
kümlerin tatbiki talep edilemez. Bir 
devlet kendisini parçalaUın ve hatt.'l 
büsbütün ortadan kaldırmak istidadını 
gösteren mükellefiyetlerden ibra edil
melidir. Çünkü hiç bir ittifak muahede
si bir milleti intih.va icbar cdemE"'L . 

Maden arama faali yeti 
~~--~~~--~--x~x·--------~---------

Mil)yonlarca ton istihsal edecek 
krom madeni bulundu 

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

Ankara, 9 (Telefonla) - Adanadan bildiriliyor : Çukurovada maden ara· 
ma faaliyeti müsbet netice vermiştir.Osmaniyenin Karaçay bölgesinde bifl 
hektarlık sahada milyonlarca ton istihsal temin edecek krom madeni bulu•· 
muştur. 

- .-
Tahsilatı bu 
sene fazla dır 
Aııkara, 9 (Telefonla) - Maliye 

vekfilcti temmuz gayesi itibariyle ya
pılan tahsilat mikdarını 49.276.269 li
ra olarak tesbit etmiştir. Bu mikdar 
geçen senenin ayni devresine nazaran 
682.998 lira faz.lcıdır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.L ŞEFİ 
Bugün Sivası ş.eref len
dirmeleri muhtemeldir 

Ankara, 9 (Teldonln) - Milli Şef 
İnönü Yozgadda Yozgad valisinden zel
zele hakkında ın&lumat almış, \'ilayet 
işleri hakkında v.:?rilen i?.ahatla a15ka
dar olmuştur. 

Simdi alımın bir habert> gore Milli Şe
fin yarın (Bugün) Sivası şereflendirme
leri muhtemeldir. --·--

Dünkü hava 
muharebesinde 
İngilizler 

tayyaresi 
60 Alman 
düşürdüler 

Londra, 9 (A.A) - Hava nezaretinin 
istihbarat bülteni şunları ya7.maktadır: 

~ADIN KÖŞES . 
•••••••••••• 

Yugoslavya 
---·--

ingilterege gapılan ih· 
racatı arttıracaktır 

- + -
Bir komi yon bu işi 
temine memur edildi 

Atiııa, 9 (A.A) -- Atinadaki Yugos· 
lnv clçiliğı, Yugosl:ıv hükümetinin İngi· 
lizler tarafından idare edilmekte olan 
Trepka bakır madenleri ile yine Yugos
ln\'Yada Fransızlar tarafından işletilcJJ 

Bor kurşun fabrikalarının bütün istib
saHltı mihver clcvlctlerjne gönderilnıel< 
üzere kontrol altına aldığı hakkında 
Romadan alınarak Yunan gazeteleri ta· 
rafından neşredilen haberleri resmen 
yalanlamıştır. 

Sefaret istihsnli -.; e İngiltereye yapı· 
lan ihracatı art1ırnbilınek maksadiyle 
harbiye nezaretine karşı mesul üç azıı-
clan müteşekkil bir komisyon teşkiline 
mi.itedair olarak 22 temmuzda bir ka· 
rarnaıne neşredilmiş olduğunu ilave et· 
mektedir. 

Diin cereyan eden hava muharebesinde 
yedi düşman tayyaresinin dnha d~i.irü'I
müş olduğu öğrenilmiştir. Bunlarla be
raber dün düşürülen mikdar altmışa 

baliğ olmuştur. Pilotlarımız Manş üze
rinde diin dört yüz kadar diişman tay• 
yare.si uçtuğunu görmüşlerdir. 

• 

...••.......................................•..•.. , •...........•.••.......................••....•........•...•........................... ~······································· 
Vadinin üzerinde büyük kayalardan Verdan Ferganelilere haber vermek 

::ıcı:ıırı:ı::ı:~ a1 at müteşekkıl ve yanynmı iki, üç kişinin için yoku.şu lım1anmağa basladı. Aydoğ
HllllUUIUUE: geçmesıne müsait köprü gibi bir güzcr- du orada yalnız k.ılınca sura baktı. Sur -.. --- 'efrika: 95 YAZAN: Curci Zeydan 

2 gflh r.ördülcr. Aydoğdu : ile kendi nra~ınddki mer.dfe ~talnız iki 
: - Bana öyle gelıyor ki .şimdiden hu yüz adımdan fazla değıldı. Bir yerele 
:E köprüyü gcçcyiın sura· varayım.. Her bekleme e tnhaınınül edcııncdi. Sura 
- ke5 gafil olduğu biı sır.:ıda ~urun duva- \•ardtktan soma avdet etmek üzere :\ a

- Pl. an ur.da b r \adı vardır.. T k t kalmasını. ses çıkarılmamasını, 
- Onu na ıl gcı:ecq~iL? &leş yakılmumasını tavsiye etti .. Sonra 

Onu uz nnde bulunan köprü gibi Verdanı yanına alurak : 
n C' ız.. Diğer tarafa 'va- - Gel, dedigin güzer_gahı görelim .. 

ra "'ki n ı oluruz .. Sura hü- Hô!U bildigin halde mi duruyor, yoksa 
r. . l"z rm tırmanırız. Surun bir tebeddük· mı u«ramıştır, anlıyalım .. 
ılc1 fı ı ı rm büyük bır kuv- Verdnn Aydoğdunun mütaHiasmı mu-

" l ı ur I. rıı z..-uınctmıyorum .• vafık buldu Kendi ndamlm·ının hayatJ
Çı'ııku dı.i n.ın n ı ı kadar sarp \e dik j!lı bu derece diışü •. me ini takdir etti.. 
b r d n I' n buraya inerek se- Il!'ri gitme e b;,ı ladılar. Arazi hep ka-

ır(' r · cu n t ı in· • l.ı hatırlanna ge- yalık idi. Karanlıktan göz gözü gôrmi-
tırın 2h r. vordu. Her taraf ~iıkiın içinde idi.. Ne 

- O hnld havdı ınclim. ağaç hışıltısı, ne su şarıltısı, ne de kur-
- HC'm n inmek doğnı degildir. Hal- bağa vakvakası işitiliyordu. Yalnız ba-

k n u., uma ını beklı} elim .. Gece yarısı zan bir yılanın kayaların arasında kayıp 
ıtcçmedcn ve Afşın tarafından yakılacak gitmesi veya bir kuşun yuvasından uça
flteslerı gönneden ewel bu işe teşebbüs rak havlican ile kanatlarını çırpması 
etmekten fayda hasıl olmaz. sükOtu ihlal cdi~ordu. Aydoğdu ile 
Avd~du Verdanın mütaluasını mu- Verdan yürürken ayak sesi çıkarmama

' fık gcirdü. Oradan kendi adamlarının ğa bütün dikkatlerini sarfediyorlnrdı. 
)'an na dondil. Hücum emrıni vcrinciye İki arkadaş bir müddet böyle yürü 
k h r kt n Hrlı crind bilu ha- du ten nra \'ad 1e 'ınkla tılar. 

rını a .ıyım .. Surun ıçine gırersem asa- va.s yavas sura dofn'u yi.ırümeğe başla
kiri İslilmiye derhal galeyana gelirler. dı. Yolu bilmıyordu. Ancak karşı<>ında
Şehrin fc thi pek ziyade kolaylacır. Çün- ki surn dogru yurü~or idı. Ses çıl.ar
kü Af sının muıyctinde bulunan kuvvei manıak ıçin ayrıklarını ~ avaş kaldırıp 
ask('riye düşmanın kuv\etine faik bil- indiriyor, h lmdck, kılınç bir ta:ı- çar
yük bir ordudur. pıp ta sc .inin ı it lıncsınc meydan bı

- Bi.iyiik bir sabırsızlık gö teriyor~u- rnkınamak içın onıı yukarı dogru tutu
nuz .. Öni.imüzde bir takım pusuların, yordu Sura vardıgı znman surun dı.l
mimialnrm bulıınmadığma emin değilim. varını yuks k gördü. ÜwrmdC> kulele.1-
Ha:ı;atınızı tchlikey;:> atacaksınız.. Fik- vardı. Ne bir c i itiliyor, ne de bir ziya 
rimcc ikimiz için dônm('k daha ıyi olur. görüniıyordu. Yalnız •chir kapısımn üzç
Yahut ben l alnız döneyim, adamlarımı- rinde bulunan bil~ i.ik bir kuleden zaıf 
zı çağıray1m .. Bu J'>l hep birlikte tcşeb- bir ziya intısar c.diyordu. Sanki şehrin 
büs edelim. dahilinden geliyormuş gibı uzaktan bir 

- Beni burı:ıdn bırak. Sen git, onları at kişncm7si ~c i geliyordu. 
çağır.. Fakat hır lahza gt>çmeden bir hareket 

- Sakınmanın rica ederim. Bir şey işitildi. Aydoğdu hemen elini kılıncının ı 
olur ise hemen Ve.rdan! diye bağırmız. kabzcsi üzerin· koldu. Kayaların arka-ı 
Fakat burada rahat durup bir şeye te- sında pusu kunn~ş olan yirmi, otuz kişi İsviçre son harp vaziyetı içinde \'aı Iı
şebbüs. etmezseniz ~ir şey olmaz. kılınçlarını çekmıs oldukları halde AY_-ığını muhafaza iınkumna kavuştuktan 

- Sız buraya gelinceye kadar yerim- do~dunun etrafını "'ardılar. Aydoğdu bır sonra, meşhur Lem::ın gölü .şu sıcak gün-
d n kımıldarunıyncağım. -BiTMEDi- lcı·dc uh kadınlıır.n ve genç kıtlann 

başlıca plaj \ e bt:rahat ycrı olmakta 
devam ediyor. Fotoöraf ta İsviçreli kadıJI 
\<' çocukları Lcma.1 ,gölü kenarında dr 
niz ban, o .undan t;Vve1 görüyorsun US.. 


