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Sof yada yapılan futbol maçı 
Sofya, 12 (A.A) - Dün Sovyct ve Bulgar ta
kımları a &'iında yapılan futbol maçım bire 
karşı altı sayı ile Sovyet takımı kazanmıştır. 

Seyirciler arasında kabine ve kordiplomatik 
azasından bazıları da bulunmakta idi. 

1 

. ____ _ı 
mundürecatındnn . 

gazctemız mesuliyet kabul etmez Ciimhuriyetin ve Ciimhuriyet eserinin bekçift, MÖa7ılan ~ık<H" siyasi gazetedir YENt ASIR matbaasında basılmıştır 

Milli ef Samsuna eref Verdiler 
Reisicümhuru~~zun seyahatleri 

Milli Şef Tok-;f ve Amasya
dan Samsuna geçti~er 

her Yerde 

Belediye :reisimiz bu~ün Baş
vekile izahat veriyor 

x,.x 
Beledı'.) t' n•isi Dr. Behçet Uz dün sa-' ra Ankarada başvekil Dr. Refik Sayda

bah AnkarayH h::ın~kct eylemiş, teşyi mı ziyaret ederek fuar hazırlıkları hak
olunmuştur. Reis, Ankar::ıda Milli Şe- kında kendilerini tenvir edecektir. 
fin avdc>tlcrine intizar edecek, Cuma TENZİLATLI TARİFELER 
akşamı İstanbula ı;eçccektir. Belediye Fuarımız her bakımdan hazırlanmış-
reisinin Pazartesi günü vapurla İzmire tır. 1',uar ransenyöınan büroları ayın on 
avdeti muhtemeldir. beşinde faaliyete geçecektir. Fuar tenzi-

Doktor Behçet Uz bugün öğleden son- - SONU 2 inci SAYFADA -

"Almanya bu
gün manen çok 

zaiflemiş 
bulunuyor" ---·--İngiltere denizlerdeJıi 
gibi havada da 

hiilıimiyet tesis etmeJı 
üzeredir .. 

Londra 12 (A.A) - Essex Kontluğu 
dahılinde Woodfordda dün akşam bir 
nutuk vc>rcn istihbarat nazırı B. Duff 
Cooper, Almanynnın muaz:t .. am maddi 
~UV\' etlorc ı;;ıhip olduğunu kabul etmek
!" beraber mrnen zayıflamış olduğunu 
... l ·miştir. 

- SONU Z illri. SAHiFEDE -

lngiltere üze
rinde yapılan 

son hava 
muharebesi --·-Royter ajansının harbi 

taJıip eden muhabiri 
müdafaamız miiJıem• 

mel diyor .. 
Londra 12 (A.A) - Hava kuvvetleri 

umumi karargfilıındaki RoyteT ajansı
nın hususi muhabiri, Pazar günü cere
yan eden muharebe hakkında şu tafsi
latı vermektedir: 
Manş limanlarına ve vapurlara yapı

lan Alman hücumuna karşı mUdafaa 
- SONU a 'ONCO SABlnl>B -

HİTLER BU GİDİŞLE 
HARBi KAZANAMAZ -·--

HIKYAS- Krıt.~ 
... ~5 - ~.o C 7ş 

ingiliz Somalisinın ltalyan topraJdarıyle nasıl ~evrili bulunduğunu ve 1ta1yaııı
lann i§Ytıl ettikleri Zeilayı gösterir harita 

Turistik yollar meselesi 

Şirket hakkında icrai 
takibata başlanıldı 

'furistik yolların inşası ·yeni 
müteahhitlere verilecek 
~-~~~~-~x~x~--------

İzmir turistik yollarını inşa eylemek- çuk yolları olmak üzere bütün yollar 
te olan Fransıı. Reji Jeneral şirketinin halen gayri kabili istifade bir vaziyete 
füdas ettiği vaziyet üzerine vilayet dai- getirilmiştir. Bu yolların hemen kül ha· 
mi encümeni şirket muknvelenamesinin linde, eğer olamazsa parçalara ayrılarali 
feshine karar -ı.·ermiş ve icrai takibata ayrı ayrı eksiltmeye konulacaktır. Bu 
tevessül eylemiştir. suretle turistik yollnrın yeni müteah-

Müteahhit şirket, işi yarıda bıraktığı hitler tarafından siiratle inşa edilmesi 
ve hiç bir kanuni sebebe istinat eyleme· temin edilecektir. 
diği için işten feragat etmiş sayılarak -------------
şirketin vilayet nezdindeki teminat ak- •• 11A111
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çesi vilayet hesabına irat kaydolunmuş- rnavut u ta ! 
tur. ; 

Tahkikatımıza göre .şirketin vilayetten • ? i 
hiç bir alacağı olmadığı gibi, şirket vi- ısyan mı. : 
}ayeti zarara da sokmuştur. Bu itibarla Belgrat 12 (A.A) - Arnavut-• 
borçludur. Vilayctir. her türlü zarar ve lukt 1 al 1 h"nde b" ak 
ziyanı turistik yollar müdürünün riya- a t ya a ey 1 ır ay -
setindeki bir he, et tarafından hemen lanma olduğuna dair çıkan pyia
tesbit edilecektir. Bu heyet tetkikata lan teyit eden hiç bir haber abna-
'!Jaşlamıştır. mamııtır. 
Diğer taraftan vilayet makaını bu işi 11111
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kaldığı yerde bırakmamak kararında
dır. Başta Karşıyaka, İnciralb ve Sel-

Yugoslavyada yeni
den kabine değişik

liği bekleniyor -·-Bclgrat 12 (A.A) - D.N.B. ajansı 
bildiriyor: 
Başvekil Svetkoviç Pazar günü Bel-

grada dönmüş, Iakat elcseri nazırlar 
Beld'dc kalmışlardır. 
Başvekilin avdeti Bclgrat siyasi mah

fillerinde çok mühim mikyasta olma
makla beraber bir kabine değişikliği 
şayialarına yeniden meydan ve~tir. 

İIGİLTEREDE KIRILAI 
HAVA AKlll --·-

Dört yüz Alman 
tayyaresi saldırdı 

-e-
B unların altmışı üç 
muhtelif mıntakada 

düşürüldü 
Londra 12 (A.A) - Hava nezar .. 

tinin istihbarat servisi, dün lngiltereye 
yapılan hava taarruzları hakkında a,._ 
ğıdaki tafsilatı vermektedir: 

İM_llL "DENİZ 1 

Bu taarnıılar için 400 Alman tayya .. 
resi kullanılmııtır. Muharebeler birbi
rinden ayn üç yerde vuku bulmuıtm'. 
Portland, Douvres ve doğu sahili açlk• 
lannda bulunan bir kafile üzerinde ..• 

. '"°"'·· 
#1/tOGNE 

Douvrcs üzerinde cereyan eden mu
harebe sabahleyin ııaat 6,30 da başla
mış, takriben 15 O dakika sürmüştür. 
Portland muharebesi saat 9 dan biru 
evvel başlamı§, öğleye doğru nihayet 
bulmuştur. Hemen bunu takiben Douv
res civarında sahil boyunca Taymis 
nehrinin ağzı yakınlarına kadar yeni bir 
muharebe başlamı~tır. 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

ITAl'l U 1" ~11...,.NU...._NI_,. 
• 

Afrika da ki 
harp vaziyeti 

• --·-İtalyanlar Berberaya 
doğru ilerliyor •• 
Libya hududunda 
İtalyanlar mağlup ... 
Clc•rmont - Ferrand, 11 (A.A) - Ha

,.as : İngiliz - İtalyc.ın hava ve deniz mu
harebesi yeni bir :>aflıaya girmektedir. 
Muhasım kuvvetler Afrikada dört 

kara cephesinde h<1r ılaşmakta bulun
maktadırlar. 

Libya cephesinde harekat durgun va
ziyette olup İngiliLler, İtalyan mukave
metini kınnıs gibi göriinmektedirler . 
• Sudan cephesinde, Habeşi.stanın garp 
h*1udu boyunca ,.e Kasalanın İtalyan-

1ngilterevi ııe Almcmlann hava tacırnızlan için 'ıs olarcık kııllandıklan başlıca l
lar tarafından işgalinden sonra, harbin 
bidayetinden beri vaziyette değişiklik 

•hillm göaıeriı' hariıcı - SQNlJ 3 Cl'NCÜ SABIFED& -



.. Almanya b~gün . \ lngiliz _ta~yarelerinin 
manen cok zaıf lemıs yenı hucumları 

- IJAŞTARAFI 1 iNCl SAlllFEUE ~ - . __ .,,.. __ 
N:mt sözlerine ~ylc de\'nm <!tmiştir: - RAST AR " r ı inci SAHİFEDE -
- Nazilerin akide i çürümüş bir ın~s- Hambmg dokJaı • Vilhelmsha\·en deniz 

lı.:ldir. Onlar A vrupada yeni bir nizam- ü:ssii. Frankfurt ve Hambrug petrol 
dan tıah~cdiyorlnr. Na;r.i rl'jiınintle vah- depoları, Cologne elcktrık fabrikası ve 
-:.:i kabilelerin iptidai prensiplerine av- mevaddı inft!iıkiye fabrikaları. Frank
tleU.eıı başka hic bir yenilik yoktm. furı \'e kiıııye\"İ maddeler fabrikası, 
Bü) iik Britanya hunlara karşı mi.icade- Vlaris şehri "in1alinde Duesbeı·~maden 
ı~ edf'tl yeganE> hür memlekettir. Ve izabe furunhm. Hamnı ve Soest iaşı: 
oııun tnütlefikleri Almanya işgallncle- depolan ve Almanya ve Hollandada 
kiler de dahil oldur:u halde bi.itün ınem- muhtelif tayyare meydan lan vardır. 
l!!kellerin medeni insanlandır. 

B. C-0opcr. hükiimetlc memleketin 
ınültehit bıı lundııilunu 5Öylem~ ve clc
ıniştir ki: 

- Nazizm üç büyiik partinin de ıdea
]ihi ehclil etınektediı'. Scrhc"l ve hirlPs
ıniş bir milletin azim ve kararı diin.ra
nın bütiin tanklarınClan.' dcnimltıların
dan ve bombardıman ta';·varelcrinclen 
dah.ı miithiş bir kuv"·etti;. ·Deniz lıaki
ıni)1elinc sahip olduğumuz ~ibi ha\·a 
hakimiyetini de süratlc elde cdr.ce-~iz. 

Bugün ele yeniden elli tayyan• düştir
ınüş olmaklığımız buna delildir. O kadar 
uıun bir zamandanbeıi hazırlanan Al
ınaıılamı harbın bu nazik saatinde 7..aaf
larını ispat etmeleri ve bundan daha 

AL:\Ir\NLAR KEi\:Dl 
TA YY AREi .ERiNi DüSOR~IüSLER 
Londrn 12 (A.A) - Hava nezareti 

i!-tihharat dairesi bildiriyor: 
Cumartesi günü Fles.:;inge i.i7.eı·iııe ya

pılan lngiliz taarl'uzu e~nasında bir ln
gili7. tayyaresi rakipleri. Alınan tayyare 
dafi bataryaları tarafından dii~üriilmüş 
bir Alımın tayyaresi görmiişlerdir. Tay
yare meydanını bombardımandan dö
nen İngiliz tayyarecisi Hens Chcl tipin
de tahrip ettiği hir tayyarrnin bir met
re uzakta uçtuğunu görmüştür. Tam o 
.slracla mezkur tayyare bir mermi i :ı
bet ile paramparça etmi~tir. 

miihiın olarak pilotlarımız gece ve gün- Aııkara radyosu 
düz uçu) or \•e çarpı~mak istiyorlar. 
Düşmanı gördükleri zaman <lüşımın hi- ı;;..---
zimkilerin cinünde hemen hemen dai- B V G V H 

kaçıyor. Hm•n muharebeleri hakkın-
daki haberleri sevincle okumalıvız. - ·-Jt..---
Cünkü her muharebe ~vcı \•e bombar- S A L 1 1 3. 8. 1940 
clıman tayyareJcrimi:tin adedini dtisına- 7. ~O Proı.:rnm ve memleket saat ay.,. 
nınkilerc yaklaştırmaktadır Bu~clan rı 7, 35 Miizik: Ilafif program (Pi.). 
başka ve daha mühim olarak bu mu ha- ö jans haberleri. 8. 1 O Ev kadını - Ye
rebeler dünyanın bütün denizlerinde nıek listesi. 8.20 8, 30 l\liizik: Hafif 
~hip oldu~rumuz hakimivete mtl\'azi musiki programının dc\'amı. (Pi.) 
olarak bizi hm·nI.aı·da da ·kat'i i.istliniü- 12, 30 Program \'t' memlekt't saat 

ğü tesis edeceğimiz giinc· dr yaklastır- ayarı. 12, 35 Müzik: Muhtelif sarkılar 
maktadır. (Pi.). 12.50 Ajans haberleri. 13,05 

Müzik: Plaklarla Muhtelif sar kılar pra
Hi ndiçİ n İ - Japon va gramının devamı. 1 '3.20 14 ı\1iizik: ka-

rnı•k program (Pi.) 
arasında müzakere/er 18 Program ve memleket ~aat ayarı. 
- DASTı\RAl'I 1 inci SAIJİFEOE -

<lan takip ediyorlar. Cun'!kingden alınan 
haberlere göre, Çin makamları Hindi 
Çinide muhtemel her tiirli.i vaziyeti kar
~ılaın~a amarle olduklarını bevan et-
ınp•,tedirler. • 

Çiıı mahfilJcı·i Japonyaııııı bu husu -
tcıki t~b'büsüoün Çin için olduğu kadar 
1nıültl•re için de biı· tehdit olduğu kan.a
<tliudcdider. Bu ruahfillerin 7.anne1tiği
ne göı:e Japonya. ilk hedefi Yunnan vi
la.} eti olmakla beraber Birmanya ve 

: Singapuru da tehdit edecektir. 

TEŞEKKÜR 
Kcı·estecilercle :10-7-910 tal'ih imle \'ll· 

ku bulan harikte yanan mağazamızda 
vaki ?.ararı teshil ile hemen tedive eden 
cLa Fonsiyeu anonim Harik · si~ortu 
şirketine alenen e,şelkkürii hir vazife 
·bilim~ 
" Ethem 

1 R,05 Müzik: Cazband (Pi.). 18,30 
Çocuk saati. 19. Miizik Çocuk.lar için. 
19.1 ') Müzik Fasıl heyeti. 19,45 Mem
leket saat ayarı ve ajans haberleri. 20 
MüLik Çiftçinin saati. 20. 15 Konuşma 
(Çiftçinin ~ati). 20, 30 Müzil-:: Anka• 
ra radyosu küme ses ve saz heyeti, idare 
eden Mesut Cemil. 21, 15 Serbest saat 
2 1, 30 Konuşma (Radyo gazetesi) 2 l, 
'4.i Müzik Radyo salon orkestrası. 1 -
Hann!! Löhr: Büyük Vals. 2 - Zieh
rer: E.şkiya operelinden potpuri '3 
Joh. Strauss: Jlhbahar ·esleri. 4 - Ts
chaikowııky: Canzonetta (Keman kon-
2-r"Ttosu için ikinci parti) 5 - Moszko· 
wski: lspanyol dansı. 6 - Solaz.ri: En
termezzo. 7 - Recktenwald: Grinzing
de. 2 2, 30 Memleket sal't ayarı ajanıı 
haberleri, ziraat, esham-tahvlJat. kam
biyo·nulrnt borsası (Fiyat). 2 2, 45 Mü
zik: Radyo salon orkestraııı programı
nın devamı. 23 MüUlt: Cazband (Pi.). 
23.25123,30 yarınki program ve ka-
panıs. 

İzmir .~!'"".~lar Bıqrnüdiirlüqünden : 
Bueada lutun ulalı aatasyonumu:.lda1ti kurutma hanganna ilav~ ed:l('cr.l 

lutmm İnşaatı açık eltailtmeye konulmu~tur. K~if bedr"li « 105 l,.45> mu\·ak
kat teminatı 78.66 liradır. 

Keşif prtname ve projesi levazım .subemizde 
23/8/940 günü saat 15 ile ba!lmüdürlüi:Ümüzdeki 
ilan olunur. ' 9, 13 

görülebilir. lı.tcldtlerin 
komiııyonumu7a gelmeleri 

3155 (1621) 

BiR MUHASİP ALIHACAKrıa 
Toprak mahsulleri of"ısi İzmir ıubesinden : 
Bolvadin ajansımızda muhasip - Veznedar sıfatile vazife görmek üz~re bir 

memur alınacaktır. Taliplerin en az ortıı mektep mezunu, memurluk ev::ıafını 
haiz \e aakerliğini yapmıı olmaları şarttır. Müracaatlar 15 Ağustos ak~amına 
kadar 5ubemizdc kabul olunacaktır. ( 1655) 

İZMİR DEFTERDARLIGINDAN : 
Mehmet kızı Yaşaran Basmahane şubesine milli emlak atı bedeli Lorcun· 

dan dolayı haciz edilmiş olan Abdullah efendi mahallesinin Alaca sokağında 
kain 6 / 2 eski 1 O taj sayılı ve 768 lira kıymetindeki evi vililyel idare heyeti 
kararile lcat'i ihalesinin İcrası için on gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Tnliplerin 22 Ağustos 940 prrşembc ı::iinii saat 15 te vilayet idare heyetine 
müracaatları ilan olunur. 3199 ( 1650) 

İzmir Nafıa müdürlüğünden : 
Schir içinde vcy;ı ch•arında malzeme muhafazasında kullaııılmak ü:r.erc üstü 

icapalt ınnzhut kirt-lık bir depo arnnmaktadıı-. Nnfin mü•iürli.iğiinc müracaat 
edilmesi. 13, 15 3J!l4 (1653) 

Aliağa çiftliği P. T. r. Şefliğinden: 
l - Bedeli ke~fi 815 lira olan idare binasının tamiri mevcut ke ifnaıııe ve 

şartnamesine tevfikan 26. 8. 940 gününe müsadif pazartesi günü saat 1 1 de 
ihalesi yapılmak Üzere 1 1. it 940 tarihinClen itibaren on he~ gün mücldt'tle: 
<\Çık ~k&hıneye konulmu~tur. 

2 - Muvakkat teminat 61 foa 1 3 kuruştur. 
3 - Taliplerin kcşifname \'e şartnameyi görmek ULere '}cfli;: ı nıiı: ile lzmir 

merkez Md. ğüne müracaat edebilirler. 
4 - YuJtarıda bildirilen gün ve saatte t.-nıinat makhuzlarilc vapılacak ek-

1>i.ltmede bizzat \'eya resmi vekili bulundu~u mÜeMCSenİn veL:i.let~ame. ile ve 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde bu i,e lüzumlu belgelerle Alia[Ca nahi· 
>~inde komisyonda bulunmaları ilan olunur. il, 15, 19, 23 3198(1649) 

-DEMiR -MASKE 
( ı .K l N C J KIS l M) - 240 -- 1 

cMiisyö Facibol selefi Sen J.1a.rs hak- bakmakta devaın edıyordu. Friın~a bü
knu!~ı kı'1tliyetimiLn emniyeti namına tiin nU,amııu deviren bir isyan içinde 
icap ede.o bütün tedbirler! alacaklar. miydi? A~iler vaziyete hikim olarak 

-Blitlin mevkuflann isimleri ve n~- kralı kendi iradelerine boyun egıncye 
leı·de me\'kuf bulundukları Mösyö Fari- mecbur etmcdikÇe böyle oit· emirname 
hola bilclitilecekt ir.. nasıl sadır {ı)abilirdi ~, Nasıl ol.ı.bilirdi 
. u&Astilin yeni kumandanı bunJardaa ki kral bütün lehlikeleri bir an içinde 
lt.ürriyetleıinin iadeSi mukarrer olanları unutarak kraHycti altüst edecek. salta-
Vcr.-<ıra gönderecektir.• nalı dü~manlarmııı eline tcslinı edecek 

FRANSA K&A.LI LUİ bir emirname imzala. ın? ... 
Eıuirıı-.mcnin zil'indc "Maclam dö Men- On döı-düncü Lui çıldıı·ını~ mıydı? 

t~nonun ela um.ası , ardı.. Yoksa hakikaten şu karşı ında duran 
· Sen Mars bu emrin kendi hayali ve heı·i!lc.•r Versay .sarayına ela hlıkiın ola
m~kii için ne ınnth.i~ bir darbe olduğu- ı·ak krala her istediklerini yaptıracak 
nu h~elml!>1i. Fakat o ayni zamanda bu hale nıi gelmişlerdi? Senıuars kafası 
tmrin On Dördüncü Luirıin kendi mev- içinde cevabını bir türlU bulaıntyan bu 
kii \ C cmııiyeti icin neler ifade elt~lnj nı.uailelelerin halline dalmıf. g<;zlerinin 
dil linüyordu.. ~ öniinde fıtınki inanılma'T.. yenl bir fılcm 

& n mars elinıl~ki afal afuf dÇtğmuslu. Versa ,. ara' mda brl mai-

- . ... 
------

13 ACUSTOS S A L 1 ı9J!, 

Cümhuriyet 
Türkiyesi 

Parasız yatılı \ 
talebe kabulüne 

başlanıyor 

Fuar münasebetile .iz .. 
gelenler çoğalıyor • 

mı re 
- ·-Taliplerin nere)'e 

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

müracaat etmeleri 
ı

.... ., 
azım •. -

Fuarın devamı ıni.iddetincc İzmir - İstanbul haftalık ~i.irat postasını İzmir 
\'<ıpuru. aralık postayı da Tahan vapuru yapacaktır. Dün ~abah izmir \'apuru li
~ııanımıza ~elmiş \ e l<>tanbuldan büyük bir kalabalık geliımiştir. Bu meyanda 
Jstanbuldan fuara btirak edecek fü·maların mümessil ve memurları da vardır. 

calıskan. zeki, ahlaklı. ~eciyeli ve 
sıhhatlı olan fakir cocuklarından lise 
ve orta okulbra paras;z yatılı olarak gir. 
mek istiyenler için açılacak ınii~abaka 
imtihanları vaklasınıstır. 

Bu kabil .çoculdar;n imtihana girmek 
için 17 Ağustosa kadar bulundukları ye
rin fo;p müdürlüklerine, li c ulınıyan 
verlerde orta okul müdürlüklerine, orta 
~kul ela hıılunınıyan \'ılayet merkezle
rinde maarif miidürlüklerinc. oralardan 
öğrenecekleri vesaikı de ekliyerck bir 
istida ile müracaat etmeleri liizııııdır. 
Bunların imtihanlarına 4 Eylülde baş
lanacak, iınlihanlar yaz.ılı olarak yapı
lac.ık. kazananlnrın adları gazetelerle 
ili'ın edilecektir. 

Or'\a okul ve liselere parasız yatılı 
olarak "innek i~tiycnlerin hangi yer
lerde imtihan olunacaklan da te.'ibit edil
miştir. Ege mıntakasında imtihan yer
lcrı şunlardır: 

İzmir erkek li:.esi, Uerganıa, ödemiş 
ve Tire orta okulları. Dt-nizli lisesi, Ay
dın ve Nazilli orta okulları. 

Manisa, Akhisar, Turgutlu, Muğla ve 
Milas orta okulları. Uşak orta okulu. --·--POLİSTE 

Uyuyan köylü-.. .. ..., 
sunun a~zına 

ateş etti -·-Tirenin Kalıı·at kö•;ünde bir hadise 
olıııuştur. Mustafa o~lu İbrahim Kara
d işin koyunlaı·ı Ali Alaylının lütün tar
iasma girmiş, bu yi:zden İbrahim ile Ali 
c.rasında bir müruıka~ olm~tur. Ali, 
bir daha kovunlarını tarl~ına ~akma
masını lbrah1ıne ihtar etmiştir. 

Bundan muğber olan Ibrahirıı Kara
di , Alinin tı\•kucla bulunduğu bir ~ıra
da tiitlin çarda~ma git~rek tabancasını 
Aliuhı ağzına dayamış ve ate$ etmiştir. 
Yarası ~ayet ağır olan Ali hastanede te
davi altına alınırustır. 

Otomobil kazası 
Di.in sabah scıat onda, İzmir hclediye

sindc kayıtlı 33 ::;ayılı otomobil şoför Bi
hiliıı idaresinde Urla ~sc.sini takiben 
Çeşmeye gitmekte iken Narlıdcrede Leş 
ya ında Ethem o[:lu Yıldırıma çarparak 
çocu~u muhtelif yerlerinden yaralaınış
tır. 

Bir hırsız tutuldu 
Menemen kazasında C\'\'clki giiıı Meh

met Erişin e\'ini soyan aArslan • namivle 
maruf sabıkalı hırsı7. Ahmet tutuln{us 
\'C adliyeyt- wrilmi'ilir. · 

Ağır surette yaralandı 
Foçanın BaA arasında hir otomobil, 

l\Iuharremiu karpuz. yi.iklü arabasına 
çmpnu~. Muharremiıı ağır surette yara
lanmasına .sebebiyet \'enni:jtir. Şoför tu
tulmustul'. 

BİR KIZ KACIRMA 
Evw~lki gect• Ct:ınao:asınııı Kadın

cık çiftliğinde bir kı:l kaçırma vakası 
olmu~tur. 

Kaya~ i:;tasyon bekçisi Dur ıın oğlu 
Arslan Cüna)•dın, ötedcııberi tanıştı~ı 
Mustafa km 16 yaşınd..ı 'Bedriye Hayır
lıyı zorla kaçırmış, fakat çok geçmeden 
:labıta}·a yapılan müıacaat üzerine Ka
) ıı.s İslas,ronunda y~ıkalannııştır. 

Tahkikata devanı ediliyor. 

···•········ ····· ······ ············· ······· 
F uaı· sayısı 

. . . . . . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
=Hiç askerlik yapmamış: 

olanlara ve tıbbiye 
mezunlarına 

t/Mı R. ASKERUK ŞUBE.SıN
DF': 
1 - Şimdiy_e kadar askerlik yap· 

manııs olanlarla bu "ene tıp okulunu· 
hitirmi~ olanların 1 5. 8. 940 tarihin
de Gülhane hastanesinde bulundu
rulmak üzere çok acele şubeye m\i
rncaatlıırı. 

2 - Tam ehli}cıli lise ve ınuadilı 
mektep me7unlarının da 20. 8. 940 
tarihinde subede behemehal bulun
maları ilan olunur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 
.M:\IIKE)IELER'r>E: 

Kardeşimi ben öldür
m ed im diyor .• 
Bucada k.ırde ·i Mithatı ôlcliirmeklen 

~uçlu Murad oğlu lbrahimin muhake
mesine dün ağır ceza mahkıo:mesinde 
devan1 edilmistir. 

Dinlenen sabitler. Bucada Riza adın
da bir phsın evinde prap içtiklet'ini, 
~rho, olarak şarkı söyliyen maktul Mit
hatın bir aralık prkıyı yarıda bıraktı
ğını, ~arkı söylememekte israr etmesi 
ü:ı:erine kavga çıktıiıru, lbrahimin biça
ğını çektiğini ve maktul .ile birbirlerine 
girdilc:lerini, kavga sonunda maktulün 
boiazından. vurulmu!\ olduğunu gör
düklel'ini söylemiı}erdir. 

Suçlu lbrahim bu ~ehadetleri kabul 
etmemiş. karde~i Mithatı vuranın t ahit
lerden H asan H üseyin olduğunu, ken
disinin bu i şi yapmadığını beyan et
miştir. 

Mahkeme. evrak.m mütalaası için müd
dei umumiliğe verilmesine, rnalc.tul ile 
suçlunun hakikaten kardeş olup olma· 
dıklarının tahkikine karar vermi~ ve mu
hakemeyi başka bir güne bırakmı~tır. 

Bir çanta yüzünden 
mahkôm olanlar 
lkiçe!!melikte 31 ~yılı fınn sahibi B. 

Mustafanın çantasını çalmaktan 11uçlu 
amele Dursun oilu Ali Sönmezin l 4gün 
müddetle hap:;ine, hu çantayı bllerck sa
tın alan sevv~ıı- koltukcu Hasmıııı J ~Un 
hapsine ve. ·ı lira para· ceza~ına mahku-
miyetine karar verilmistir. 

Bekçiye hakaret 
etmenin cezası.. 
lkiçesmelikte Salih efendi hanı civa 

rında. vazife ba~ında bulunan Bekçiye 
hakaret etmekten suçlu Ahmet Şükrü 
oğlu Ali meshut suçlar mahkemesince 
1 ay 24 gün hapse ve 65 lira i\ğıı para 
cezasına mahkum olmuştur. 

YEN'İ NEŞRİYAT 

H.\ V ACILIK VE SPOR - Bu mec
muanın 268 inci !.ayısı iııti.,,o.;ar etmiştir. 
Herkesin mecmuası haline gelen Hava
cılık ve Spor cidden gi.'ı1:cl ve iiz.lü hir 
şekilde çıkmaktadı. 

BiR TAMtM 

•• 
Olenlerin borç-
ları ve veraset 

• • 
vergısı -·-Maliye \·ckalcti , veraset ve intikal 

vergisi nizamnamesinin 19 uncu madde
sinin tadili hakkında alfıkalılara göndcr
di.ğı bir tamimde hülıisatan diyor ki: 

cVeraset ve intikal vergisi kanununun 
2 inci maddesinin 4 i.incü fıkrası muci
bine<! füru ve kan \'C koca \'e ana ve 
babaya intikal eden menkul mallardan 
her biti üç yi.iz lirayı geçmiycn mirasçı 
v:prgiden muaf tutuluıu~tur. 
Aynı kanunun 8 \'C ı:~ üncü maddele

rinde verascl tarikiyle intikal eden mal
lann kıymetlerinden ölenin masraf ve 
borçlarının tenzil olunacağı zikredilmiş 
ve bu maddelerde intikal eden mallar 
mutlak olarak ifade edilmiştir. 

Binaenaleyh ölenin mirasçılarına bı
raktığı mallar arasındaki menkulleı·den 
her mirasçıya düşen hisse 300 lirayı 
geçmese dahi borç ve masrafların men
kul ve gayri menkul olarak intikal eden 
malların kıymetinden mütenasiben di.i
şülmesi ve intikal eden mallardan mu
afiyet dahilinde bulunan miktarlara ela 
borçtan his~e verilmesi icap edE'r.> --·---IJsanslar nerelerden 
verilecek? 
Yeni lisans karaıname.si 9 Ağustos ta

dhli resmi gazetede intişar ederek me
riyete girmiştir. B•ı kararnameye göre 
birlikler ınevzuuna ~iren bütün ihracat 
maddelerinin lisansları eskiden olduğu 
~ibi İzmirde ticaret müdi.irlilğü tarafın
dan verilecektir. Birlikler ıne\"zuuna 
dahi{ olmıvan maddelerin lisanslarını ise 
ınıntaka ticaret ınüdi.irlü~ü \'erecektir. --·--Son Fuar hazırlıkları 
- liASTARAFI 1 inci SAHİiı'EDE -

Hitit tren tarifesi ik• devlet deniz yolları 
tenzilatlı tarifeleri de ayın on altL<;ından 
itibaren mer'i olacaktır. 

YUGOSLAV SE1''İRİ GELİYOR 
Bu sene fuar mi.inascbetiyle İzınire 

~eleceklcrin muntazam istatL<>tiği hazır

lanacaktır. 
Fuarın açılı11a törenine davet olunan 

zevattan belediyeye cevaplar gelmiye 
ba~lamıştı.r. Bu meyanda İzmir fuarında 
mükemmel bir pavyon hazırlıyan Yugos
lavyanın Ankara büyük elçisi_ İzmir fu
arınm açılma töreninde ham· bulunaca
ğını belediye riyasetine bildirmiştir. 

Yugoslav sefiri &yın on doku7.Unda 
İ1.mire ı:elmiş bulunacaktır. 

• İh.-tısadi Yiiriiyiiş• mecmuası ö11i.i- : 
ınüzdeki ~yısıııı fuara tahsis elmiş- : 
tir. En .~i.izel resimler, eıı değerli ~;a- : 
zılarla süslcnıiwk:c olan • lktısadi 
Yürüyüş. fevkalade :-avısı 20 Ağus
tosta intişar cckccktir. Fuaı-:ı gi<lcr
kt•n bir tane ınel·ıııua alınız. Bu, ge
çireceğiniz güzel aatleri ~enelcre ıncıl 

• edecektir. • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

C. H. Parti..~i l?Mir ı\S<111sifr s••mt o<'atıı ıcırafırıclnıı elli fakir ı:e 11eLi111 c;u .. uriıııı 
süııııctleı-i ııaptırılıııl§tır. Resmimi: bıı c:ocukuırdau bir bsıımıı gijsteriyor 

yetinin ellcıiııt.' 1.encir \'urulduğuuu, ta!lavvur ettiği kadar korkunç ıskencr.
kralın çıplak başında bir soytarı ınaske- ler görmcmis o1ac.aktt. 
siyle dolaştırıldığtnı, Monsenyör Luinin · Keneli ınnknınınd<ı kralın niifuz ve 
Fran;-;a tahtın., ge~ti~ini tehayyi.il edi- kudretiyle alay côercesine Bastil ku
yordu. ıııahdanını lcvkifc teşebbüs edenler bu 

Bunlar olacak ~eyler ıniydi? Fran..<a- bareketlerini11 cczasu kalacağmı zannel
yt, Fransa tahbnı Monscnyfü Luinin mişlerse Sımmars, bu hayale besliyenle4 

laraftai'ları ellerine geç.irirler de kendi- l'iu ne derecr aldanclık.1arınt gösterecek
sinin bu kadar millo\U.am bir ihtilat ha- tı. Fakat h ı diisünceler niha\'et bir dü
rekctindcn nasıl haberi olınazclı7 Ha- !'Ünce idi. K.~sınôa bir hahlkal val'dı. 
yu· .. lf.:ıyır böyle biı-.şeye ihtimal verile- Kralın irade.-;i Ba~1il kumanclanlığıru 
ınezdi. ~uhalckak ki bir oyun karşısınila Faribola tenli ediyor, hu i.r.sıı. di.isınanı 
idi. Belki de bu ~riflcr hile ile Bastile kendi<.i hakkında i.-.tedifü sekilde here
soTnılınıı~lal'. muhafızları elde etınişler- kelle serbest bırakıyor.-~ inurnlnıaı. bit· 
di. Bunlaı· mi.imküıı olau Şt'ylerdi. Bu ş~y olarak ta Monsenyör Luiye hürriye
takcürde Bastil baı;ktm Vcrsaydan du- tini iade ediyordu. Dcıniı· mashnin hür
_vuluura askl'r göndcl'ilecck. cüretkar- ri.veH cinayetleı'. rezaletler. hakların 
laı· krala kar~ı gelmenin ne demek ol- inkarı, fazile tin çiğ.nenmec;i, aJçaklıAın 
cluihınu ıınlıyacakl.ar1:1tr. Senınar.-; bir gall'bt>si ~eklinde tecelli e<len bii tii.n bil' 
yıldırım :-üı-atiyle işle bu muhakemeleri mazisini, bir ınücade-le tarihinin takbih 
yapıyor, hu iiınit içinile kalbini ~aran edilıneı;inr· muadildi. 
mlithi'? bir stkınlıyı, bir kabLtsu rhğıt- Mazarinin piçi . Frnn!-a t~ıhtuul..ıki 
ruak isti.vordu. Vaziyet di.~ündü;iU gihi mevkinin 'bir gasıp mevkii ~lduğunu na
olsaydı bu ~ıkıntılrırn pek tcessiif l'!ıııi- sıl ımuturdu? Fanı mahal olarak ihti
yecekti. l y:ır kral.hıınu d~i.uuniyecek .kadar bn-

Zira cli.işnuı.nlan.ndau intikaıwnı .daha namış bile olsa saltanatın <lizginlerin.i 
müthiş bir ;,ekilde almasını bilecekti. ince parn1aklaı:ı ara.'Unda tu~n Madam 
B astil k\lrtt ldu kurulal ı onun 'kafasında dti Me.ntenon bw lehlike i gi;rmeme'2.lik 

edemezdi. 
Senmars bu sonuncu fnrazi)•cnin ava

kı bını diisi.iıı.erek dev\et <.·~rarından nw
:-ul biı· adam sıfatiyle: 

- Hayır! Hayır kral böyle enıil'lcı· 
veremez diye hayku·dı. 

Faribol muhatabının kafcusından !~e
çirdiği şcytanC'tkar rlü~iincelert- niifuz 
etmiş gibi'. 

- Bilmem dedi.. Kral nt.>ye ınuktt!tliı'; 
<lir, neye ınuk.tecfü cleğildiı· bileıneın ... 
Yalmz. açık olan bir şey var: Kral emil', 
nanı.esinde diyor k.i: cMösyö Farihoi H?

ldi Senmars hakkında Lı.;tediği şekilde 
hareket edecek.. Oe-vletin, ve kraliyctiu 
mt-nfaal. ve emniyeti nanuna kap t'rt n 
bi.itün tedbirleri alacaktın. 

Yanılmıyorsam S.:nınars $İ.zsiıüz .. 'Fa
ı·ibol ela ben ... Su halde h.akkıoızcla ka
rni' \'enn~k :;alal1i) eti heniındit•. Si..:l.e 
eull'edivorum ktlu:cınızı tcsliıu ediniz. 

Bastil kumandanı hiddectcn kudur-

-*-
Ticaret hayatında tJ 
dürüstlük, sanünd1 
ve ahlak istemekticl' -·-- BAŞTARAFJ 1 inti SAHiftl>ı 

rebilir? ve ıetireceği bu malın ~ 
bilini satıcının eline ırününde fef'. 
Jekilde nasıl gönderebilir? l ti 

T icaret hayatı her yeyden ev~ jıll 
ve kat'i bir emniyete sahip olmak 
Emniyetsizlik, kararsızlık, t üpbe ~"' d'I 
reddüt t icaret hayatının öldüriicU 
manlandır . 

Bugün b ütün dünyad a emrıİ~ 
mına hiç b ir şey kalrnamııhr. B lı ~ 
Jeyh ~erbest ticaretten bahsetrııt ~ 
yalle uğra,mak demek olur. Zar~;~ 
ithalat ve ihracat iflerini kendil•F~ 
devlctlettinni~tir. Eğer hükürrıetl~ 
li tacirlerin faaliyetine müsaade e~ 
onları himaye'i altında tutuyorsa f 
sebeb i, serbest ticaret hayatuıd~...ı,: 
lazım bir unsur olan bu elef11P""_.» 
dünya iktısadiyatının alacağı yeni ~ 
intizaren yıkılmasına mani ol111aktJI'• 
~in alıcısı ve satıcısı bükümet ol~ 
muamelenin İntacında mutava55ıl .J: 
lar kulJanmasmı lüzumsuz sayrV"~ 
mümkündür. Lakin Türkiye cüınbıJPJ. 
yukarıda İJaret eylediğimiz serbt-S' ~ 
caret hayatının avdetini bekliytıl eli 
memlekettir. Bu bahtiyar günÜJl, 
mesine intizaren mevcut tacirleri "';ı 
tiyat akçesi gibi saklamak isterne~ 
Hükümetin ferdi te.şe~büslere r 
kıymet çok büyüktür. Bu mev:ıud~ 1 
samimi düşüncekrin bakimiyeb V 
hakkaktır. Bunun içindir ki bjzlı!'.~ 
letçiliğimiz, hükümetle milletin .,.....~ 
ne müvazi ve birbirini tamamla~'1'" 
mesai t eldi.le tecelli eylemektedat~ 
nun içindir ki hülriimet aldığı ted"""' 
r in muvaffakıyete isal ediJrnesj ~ 
ıin.i tacirlerimize tahmil et~ 
Onlardan mütekabil h üsnü niyet ~J 
yor. Ejer bazı tacirler bunun ~ 
kavramamak habtstdıtına diif&' f 
dünyanın nazik vaziyetini isti~~ 
Junda nefislerini iıudubuz bir ~ 
harıma kaptırırlarsa bu takdirde f.J 
Türk camiasına yaptıkları kötül7ı 
kalrruyacaklar, kendi bindikleri ~~ 
baltalamıı olacaklardır. Bup nkii ;J 
ret hayatı memleketin müdaıa. ~ 
retini tamamlayıcı bir kıymet ve _. _J 
miyet tB.fıyor. Y anlıt bir yola saP""'~ 
memleket müdafaasına d a suikast 
zırlaDY1ktır. ~' 

T acirlerimizin bir kısmım böyle .Jf 
yola sürükleyen sebep ve amiller 
d ir? . ( 

Maalesef 1914 - 1918 harbiJit·~ 
devrin akıllara hayret veren har1' '
zançları daha Avrupa harbin.in ~ 'il 
!erinde bir çoklarını yoktan zerıJl!J 
vermek hayaline kaplırmlfbr· · ~ 
biz: umumi harbın fena devirlei1tİ #'. 
11UJ bir nesiliz. Ayni hidi.elerin ~ 
r iirü bekleruniyen bir hareket sa . ~ 
yor. Yalnız unulmamak lazımdır .ıı~ 
paratorluk Türkiyesi ifte bu köt~ 
arasında tarihe mal olmuttur. C ~ 
riyet Türkiyesi tarihten ve yakan ~ 
den aldığı derslerle 1914 ün fe~ ~ 
kını, fena ruhunu diriltmeğe asli ~ 
ade etmiyeeektir. Ticaret haf..,.~ 
a.blik ve cemiyet menfaati, cüınbll''{ 
rejimi i.ktısat prensiplerinin bqınd-;J 
lir Normal kazanç bu memleket~ 
lannuı hakkıdır. Umwni menf',ı 
baltalıyarak ze~n olmak istiyenl~ !iti 
memleketin düşmanlarıdır. Bu ~ 
kavramak istemiyen gafiller . JI 
kendilerini beki.iyen i.lubete kerıd• 
rile sürüldenmit olacaldardar... ı) 

HAKKI OCAK~ 
.-.-. -.. -.-.. -.-.-.. -.-....................... ' .. "' , 
: OKURLARIMIZIN 
~ DİLEKLERİ ..... . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bazı garsonların 
açık gözlülüğü . __ .... __ ~ 

Aldığımız Lir mektupla deniliyor ı' 
Bazı gazinolarda açık göz garsonla'• ( 
miz hava almak' ve hoşça bir p~llr ~' 
çirmek için gazinolara giden halktıtfl ~ıı 
•ap ~onunda fazla para ~ızdırııt• 
dırlar. _ ı,.ut1'1' 

Meııela bir ufak balık için 7 J fi pı' 
bir si~e biraya 40 kuru,., yine uf• 11~ıJ tabak ~alataya da JO kuru~ alrı1 

dırlar. ~ 
Çok defa liste istiyen mü teri)'t' 

olmadığını söylemektedirler. ,,~ 
1 lem halkın ve hem de ga:ıiıı0 ktll 

binin zaranna olan bu kabil hare 
rin önüne ~eçilmelidi::..._____/ 

~ırdı. 41ı1J 
- Hay kuyrngun kopswı ... Be> rP. 

~'cı-e nefesini yom~a .... Rc~ki. ~~ 
melanet yold.a.lın RO'l.ar:J senm ıııt c~ 
gehniyecek, gclcm~vecek .. _ Şu s ııl''Cf 
ki onwL senden c\·vel canı cehe tıa' 
bo.daıntslır. Jruı Kav-cilyenin kılı.ıact~ 
millet düşnı.a.uınu! cin~yet~eri~de ~ 
1azla devam edebiJıuesme tmkan ~ 
mamıştır. Muhterem kolonel B ~ti 
cehennemin kapısını nçrıı~tır. J.1' 
kralın E.'ınrine itaat etı.nezscni-r. a>'1\

1 

pıdan cehennemi ~·lıyaeaksuı. #! 
- Asla! asla. .. \.nlıyor ınusuı~ 

teslim olmıyacağım. Ne mülaziıı1 ~ 
yü, ne de monsenyör Luiyi size ~ 
etıniyeceğim. Onları teslim ctroe~ 11t1 
öldürmek emrini ('Oktanhcı:i alı1''.; 
lunuyoı-um. , 
F~ibolw1 .Nıbrı tükcumişti. J~ 
- Ha\• cam cehenneme gidtcek 2 

Hay kuyruğun kopsun .. itaat etııU~ 
sin demek. .. Öyle Lsc bek"ını bula .:;f 

İşkenceleı- lııa..o;layıne<ı sokııı ~' 
cCme_. tıt~ 

I!'aribol pcnçereyi. açu <.lışarlda 
H~-..·ıı a kcrleri ç.ağLrdi. 

-•ITllBD~ 
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ACUSTos s A L 1 . 1940 rENI A.SJR SAHiFE ı 
~==~~~a~~a-n~i-ı~·-y~Ü~;~;~~~e--~~~:~~~~~:~xs~:~e,~~~i~e-z~~-a-a~t-. V~e-k~i~l-in~-~in~B~u~~~s~a-: 

infilik musabakaları yapıldı _,.,sT:.:,~h~[._~~~.:,~İFEDE- daki yeni tetkikleri 
· 8 - · --- ---------x""x-------- "tedbll·ln harekete geçli~," sırada ben unu,. Selle.... . . . ~ ı B cenubi lngiltcrcde muharebe tavvareleri 

billnrn· uı ı)Jıce Birinciliği eczacı Kemal Kamil Alıtcışın og u · ııruplannd~ın birinin kontrol ı~~rkezin-
ı:yo,., faJıat.. Semih AlıtG$ fıazandı.. de bulunuyordum. Sabah erkenden bas-

Loııdr:ı J'> ( \ 1 AJ · t "dd ti' ~ •h' 1 . ... J .A) (..'. ' I" l ------X~X---'.-- ıyan llldll .ı<HTUZUl1Ul1 en ."I e 1 

·-.~ u· eıindl!n b' .· . - '.lınıa ı lr ar.da Urla ı~ (Hu:-.u~İ) _ Hulkevimiıin 1 Bunl<ıM . .-.ıX>ı' kolu n+,.i t..ır<ıfımlcın lıe- zaınanmda grup kuınanda\U Visı;ıarcşl-
.duyulan .. ı l ~u CIV<mnda bu sabah k 1 r 1 . a·ı .. d' l ·ı . t• lı'n teJufonl:ı Spı"tf:~ .... \'e Huı·ı·ı"·an" ta'-·-J lıuc etlı bi · fTk spor o u larn u\C nn tcrtıp e ı en yu1.- ıyc er verı ını;i ır. " · "" .. ~ J 

1e~·ce ıncsa(e dahilin~ek~ ~~ l.k kilometre- nw ınüsabakalan yapılmıştır. Bunu takiben yapılan yine 2 30 met- yare filolarına harekete- geçmelerini 
. 1.Pmclırııuştır lnf" • ı •ıa 1 eı·kenden Mtisabakaya Ha~m. Ali Moladaki. roluk ikinci bir yüLme yarışına ayni emrettiğini gördüm. Gündüz gelen ha
~ırenileınemi .t' ~lakın sebehi heni.iz Fehmi, Ya~ı . lbrahim Xecmi, Mu:.tara gençler girmis ve yine Semih Akta, bi- borlcr Perşembe günü cereyan eden \'(' 

• ·ınfilaktnn b' · ır. akat biı· çok kimseler ı · d • B K ı K" · \k · · ) ' ·k· · J • J d. GO 6'lıl1"" 1, .. ,·~·.~ı··~·ı'n'ıı1 du·· ,_· u·'rt''ıl111es·ı,,,le r· . ıı-az e\ıv 1 1 ve znıır e eczacı . eına amıl ı ·- rıncı , asar ı ıncı ge mış er ır. J;' _ , ..... " .. "' ., J 

lhın • eslerin' . . e · ayyare motörle- taşın oğlu Semih Aktaş girnıi!~lerrlir. * nelİc('lenen muharebeden daha büvi.ik 
diı • 1 ış.ılti\::)crini SÜ_vlemis} 0 r- J t \• b .. .. h n11'k,·asta b"ır 11\Uha-ben'ın cnı·c,·an· el-' Miisabaka µek heyecanlı olmu~. 2:ıo "' ı gustM çar ·am a gunu. er »ene ., ."' " • 

Bir İllfila-ı.. daha melrP mcsafo dalıi1ind~ oereyan et mi~- yapıldığı veçhile Urla ve civrınd.. bir mekte olduğu kanaatini veri.roı-du. Sa-
" tir. denİL bayramı olarak' tcsid edilecektir. hilin bir kısmına yapılan iki sabah hü-

~~7:ı 12 (A.Aı _ D N B b"ld' . Birinciliğı eczacı Kcııınl Kamil Akta- Bu mabadla halkevi ~por kolu deniz cuıııundan sonra daha uzakta ıtanş bo-
ho e anj ajansının v rd . . :. · ı ırıyor: şın oğlu Semih Akta~. ikinciliği Urlalı rnüııabakaları vt• eğlencel~ri hazırla- yunca diğer bir hücum devam ediyordu. 

..,re görl', Pi~. e ıgı son bir ha- y 1 lk ı t d 100 kadar ı\lıı1an 1ayvaı·es'ını·n su··ı·-.ıle o0l uzad k b a~r karnnını~ ar ve a ·ı~ anmı~ ar ır. mı,,ıır. J ... 

e nasınd.ı ·10 ki i .. a .~·u u ulan infilak taarruza geçtiğini heniiz öğrenmiştik. 
ı·alannııstıı·. ş olmuş VC' 4lfl ki"i ya- k ki iki Spitfir~ avcı filosunun muharebe 

~eh - ---·-- lstanbulda bir aza r~~-,1.~1ı~/~~-:1'.;:1~\.~~ii~i~:~~~~\~~ı; 
f ı$ _.,,. Renauıt tayyareleri o noktaya gönderilmektedir. 
b~"ı ılıaıarı i'lenıeğe -----------x:p<---------- Büyi.ik bir kısım daha büyük Alınan 
~ arn.,... T k • d .. I t k tayyare grupları geldiği takdirde onla-

cıc .. ınont }<, a sım e uç ame e opra rı karşılamak üzere harekete hazır bir 
\·as afonsı biİd· ~rr.ınd, 12 (A.A} _ Ha- halde bulundurulmaktadır. Avcı tayya-
u satırlar ok~rıy~~-: Temps gazetesinde altında kaldı, 8 ~lr yaralandı releri itfaiye kıtaları gibidir. lki daki-
Paris rnıntakıım<Uitadır : ~ kalık bir gecıkıne muvaffakıyetin elden 

la11nın 4 a ·asındaki Renault fabı·ika- X;f.X gibnesine sebep olabilir. Kontrol mer-
ladıklaıı .. ~us~sta tekrar faaliyete baş- İstanbul l:! (Yeni Asır) - Taksimde Kışla cadde. inde yapılrııakt..'l olan kn- kezinde geçmist<'ki derslerden istifade 
~ofonle i ~l{renılmi tir. Fabrikalar Ga· nalizasyon l'sna ınrla bir kısım toprak kaymış, altında üç amele kalmı~tır. edilerek vücuda getirilm~ bir sistem 

ıyeıı nıcı.b· hır ima1 etmektedir. Bunlar ağır surette yaralanmışlar ,.e hastanc~·e kaldırılmışlardır. vardır. Hiç bir sistem 'kusursuz olma-

1418 İkinci Karanlıııa Nur ve \'ey.sel - -

E:Mt -
AK VE EYTAM BANKASINDAN: 

Esas .No. No. lan 
J40fl Borıı0, a \ l Yeri Eski Yeni 'faj Nc\'i Kıyıııeli Depozito 

l 
. ' ' ra ık sokak ·llill M2. 16 _ 14 Ev 1/ :\, 2769.00 553.80 

Yeni 236 No. Sok. :n ~12. 
Ada 17 M parsd :: 

l lt9 İkinci Karantina Bülbül - yeni 'i5 
2:l5 No. Soka!~ 141.25 M2. 1'Hıık· · 14 , .. I .. ıncı Kıtrant .,.,~ . ı-ı. :ı~~esı 

v--.. 22 ıııa ıv.lcktep \ <ı 011 
Adıl 4 No. Sok 170 M2 ı rsa .. 

1411 İlci~cll663 Panel ı · 
y i I<aranUnn Mektep 
A: 224 No. sok. 230 M.2 

l412 ik· 1763 J>arscl ı . 
ınci .Kaı r 

Yeni 22 •m ııı.a MektcJ) 
Ada 4 :No. Sok. ~o M2. 

l41.. . 1763 pa~ı 9 
" lkin · T.· _ ·~\!l •• 

y ~ı '4~ranuna Mektep 
A~1 224 No. Sok. 2:!0 :t.'12 

141.ı ik· ~ 7~ı ı>aıscl 4_ . 
ınc.ı Kar· r }. 

Yelli 224 ;;n ına Icktep· 
Ada 1763 °· Sok. 230 M2. 

1415 İkin.· ır_ Parsel s 
cı 4~•n·ant· M Yeni 2? • ma eklep 

l 
Ada l 7G~l No. Sok. 230 M2. 

HG İkin · rr' iları.el 6 
cı L\.tıtantı M Yeni 224 na ekteµ 

Ada 1763 No. Sok. 2:\0 M2. 
1417 İ\t"uı . ı>an-el 7 

cı Kaı-a f yeni 22 n ına Mektep 

l .4 1 Ada 176! No. Sok 230 ~-
,. 8 'f " pal'M!} ~ 

- - -

-- -

Uraı\ Menem 
J41 1593 :No Soka e~ cadde.si, · yeni -249 27 

9 İkinci Ra k 132(; M2. 
Y tni 224 Nntina Mektep 

l Ada 1763 o. Sok. 230 M2. 
42(ı 1kinc· Parfel 9 

Yeni 
12~ııliıu:ı Mektep 

l ,. Ada 176" 0
· Sok. 230 M2. 

ı21 İkin . :' Parsel 10 
cı .Kar . 

Yeni 22'1 Naııtına Mektep 

- :.....<. 

142 Ada 1763 o. Sok. ~19 M2. 
2 I<aıuıır ı>arsel ıı 

'l ına •Ik· · 1\ eni 224 Nu -~ncı • ., iektep, __ _ 
ı~')r, Ada 176" ·Sok. .,27.25 M2. 
"..J İkin ... · " Pnrsc:l 13 ... <lrantiua 

Yeni 224 N Mektep, 

1424 t~a 1763 P~k. 29t l\'12. 
kınei '.l<a 14 

Yeni 224 Nantüıa Mektep, 
14 ~da 176"' o. Sok. 389 M2. 

25 Ikinc· T7., Parsel ıs 
h ı L\.ilranti 11.ır_L 
1ehmet sokak na •nan. Cerrah - - -

j Ada ı-mı 548 M2 
42() İkinci ' ., Poarsı:l 16 . 

142 ?44 M2~~nt!~a mahallc.-.i 
1 l~inc·ı ~- n "'163 Parsel 17 

- naran(ı l\ 
]4., ı33 ıvı2. Ad· na .. i . Şi.ikufc S. 

-8 GfüıePe '1 l7G., parsel ~5 
J•129 Sok. 945 ~2 Dar Ye.ni 100 No. 311 

. 'Bornova Yık ~~a. 838 par. 1 
l4:]o lı.n:ıı sok, l la:so l\iinarc Türk- :ı2 :ı4 64 

kıııci l< . ~. 
M2 arantına ın h 

1431 l · Ada 788 a · 462.50 
kinc.i l<n Parsel ] 2 

l M2 A 1 ı:.tnliıta M 4c;ı '>.-:: 
4"'<ı . • ne a 788 . u ·-v 

"'" Iki11cı.· }( Parsel 11 
ara ti 

1 • A<la 700 ° na M. 438 M2 
4.'!3 İl . O() Paı· ·l JO . 

ıncı l< . 
. y <.'tli 22t~tıua, Mektep 
1134 A.1 ~a i88 Pa f k· 28G.2!l M2. 

kın<•i l< 1'8<: 9 
2'>4 ar::ınt.ına l.1 k 

ı;. No. Sok • • e ·tep_ yeni - - -
Alla 788 . 249 1VI2 • 

143:} İki . Par~! 8 · 
ncı l<ara r 

Yeni 224 ~r n ına Mektep 
14·· Adu 788 • o. Sok. 249 M2. 

•)6 İkin .· ır Parsd 7 
Y t:ı nar·1 • eni 224 N ıııına, Mekt~ 

l ı:n A.1 .~n !88 Pa~~;r'.kak 398.50 M2. - - -
k.iııcı r 6 

2·• • "Urun· in ,., 
--ı İ'Jo, Sok ;_ u. n1ı::ktl'p 

14.,c1 !\da 788 • u,.. 42:!.5o M2. 
"<> 1 tin•" v Parsel 5 Y ... ı ·~arı: r 

eni 224 ~ u!a, Mektep _ _ _ 

11"!'1 tk~ 788 u r"S(>~knk 445 M2. 
v, ıııci l~r· . : 4 

' A {\clu 788 cıntı~l 46.'l M'> 
;ı,.40 Ik· . ' Parseı ,, -· 

ınc1 l\ " 
A. 1 ~ arantinnd 4 

1'14 t İk~ a !88 P<ı ·l 1 a 56.5{) M2. 
ıııt'.t I<a 

144? 1~c.ht 788 ·,;:_~1rı:tlcı 46ii 1 ı:?. . 
M ·~•rı l l7 • " 4 

':>'> <: 4~fıtanti . 
~ ... 6 No S na Veysel . 
Aı:l;,ı. · oka:, 1:::7 50 - yenı - - • _ 

. 144'\ 11 _. 1744 Pa~ 1 •• Mı. 
" ~nc:.i ı· ~ e 4 

. ~ "' ~~ctnti"a Veu<-~ı . •'lo, ·~okak "' ,, -= - :venı 
1~ jAda 1144 b5.so M.2 • 

kiııei R· llarsel 5 · 
:.'3G N at'ilntıım V ~· l . 
A. o. Sokak lS ~ - Y~ni - - -

. ı1-ıs i!(~c~~~4 ll ne} ·61 M.2. 
23(; N "-nt-.anu~ V ~~ı 
A·l... 0 • Soknl ı ey~ - Yeni 

1446 1~~ ~;44 Par . l 46.75 M2. 
.,.,~ncı l~rnn:- 7 . 
coıu No S na Ve,·sel . 

JA c~ ?\<la li4t Ok.ak 121 ~12 - Yenı .. 1' it . .. &>.;\rı; 1 8 . 
• 

1~' l\ari.Q · 
., " lina ~ bey .-.ok. _ _ -L.. 

Aı-sct 

Aı1'a 

Aı"";ı 

Kısmen du
varlı el r.;a 

Ars."' 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

12.00 

12.00 

l:! .00 

12.00 

12.00 

12.0U 

12.0tl 

12.~ 

l~.-

Hi.-

16,-

15.-

Hl.-

21.-

12.-

:n.-

Hahc,,'Cli l'V 1800.-

l~v 1/2 ll. 19~1 -

Arsa 

Arsa 

Ar::;rı 

Ars.a 

Aı-s.ı 

Aı~ıı 

Aı~ 

Arsc-ı 

A1·sa 

'J') 
-~· ·-

2:1.-

14.-

l:l.-

12.__: 

:W.-

21.-

.,., 
~--

2::.-
., .. _.,.-
14.-

lfi.-

ı:; __ 

15.-

12.- . ... 

1.80 

2.40 

ı\da 787 pal'scl 2 
1430 İkinci Karantina Bayı-cımoğlu 

.veni 247 No. rokak 743.50 M2. 
Ada 17GS panel 8 

1-13 l İkinci Karant1na Mısırlı Cad. 
G99 .M2. Ada 1763 parsel 7 

2.40 1.t!l2 İkinci Karantina Mısırlı Cad. 
818 M2. Ada :i 768 parsel 6 

2.40 
U5:l İkinci Karantina Mısırlı Cad. 

819 M2. Adı.ı 1768 parsel 5 
M!H İkinci Karantina Mısırlı Cad. 

9rn M2. Ada 1768 parsel 4 
2.40 145.5 İkinci Kaı·antina Mısırh Cacl. 

960 M2. Ada 1768 parsel 3 

2.40 

2..10 

H5G İkinci Knrantına Mısrrh Cad. 
971 .M2. Ada 1768 parsel 2 

1457 İkinci Kamntina BülbUl, yeni 55 -
2:3;; No. Sok. !"l:>.50 M2. 
Ada 789 par~el l 

1158 İkinci Karant:ıuı Blilbi.il. yeni - - -
235 No. Sokuk G8 M2. 

2.40 Ad~ 789 par.sel 2 
1459 İkinci Karantina Veysel - yeni - - -

236 No. Soksl: 145.75 M2. 
105.GO Ada 1745 par el 1 

Hf>O Kal'şıyaka Turan Meaenıen cad 250 - 21:; 
2.40 

5 
Yeni 1591 Ncı. Sokak 574.56 M2. 

l 161 Borno\'n Çaybaşı M. Hacı Ali 
kuyusu fCni Bilgi sok. 

2.40 14G2 Ba~Tcıklı Haliliyc, yeni 1612 
No. Sokc:rk 312 M2. 

:!O - 211 

3.20 
l -t-6:1 İkinci Karantina Bülbül _şok. 

:~41.50 M2. Atia 1743 parsel 12 
36 

14Gt Bornova Fide .sokak 8 16 

:~.20 

:rno 

J.80 

5..10 

1465 Giizelyalı T('{·cddüt .sok. Yeni ı:l7 / 7 -
22 No. Sok. ~12.75 M2. 
Ada 9~1 parsel 1 

14(i6 İkinci Karantina M. Sahrayı 25/2 - -
Cedit Sok. 1401 M2. 
Ada 752 par.ı:d 5 

ı.t67 İkinci Karantina M. ürüncü 
Kasıın rok. 3ll M2. 
Ada 752 parsel 8 • 

1-lGS İkinci Karantina Sahrayı 
Cedit ,.c Bayram sokak 135.50 
M2 .. Ada 754 parsel 1 

12 - -

29 - -

2.-10 
14ti!I İkinci Krırantinn M. üçüncü 

Kasım, $ukfüc ve Bayram S. 
539.50 M2. Ada 754 parsel 3 

'i. 10 1470 Gözt('pc M. Mısulı caddesi 
12:16 M2. Adu 838 parsel 2 

:rno.- Mil İkinci Karar,tina M. Veysel 

12 - -

426 - 254 

ve l'~ki Tuğla sok. 111.25 M2. 
2180 Aclcı l741 patsel 1 

1472 İkinci lfonrntinn M . F.ski Tuğla S - G 
.ı.60 sokak 1~4;25 M2. 

Ada 1741 pat~d 23 
4.60 1473 İkinci I<aranıjna 196.50 M2. 2 

Ada 1774 par.;el l 
-l.40 1474 İkinci K:ırantına 292 l\12. 12 

Ada 17i4 parsel 3 
2.80 1475 İkinci Karantina 137 M2. •) 

Ada 1774 paı:;cl 4 
1476 İkinci Karantina 141.75 M2. 2-

2.40 Ada 1774 pal~Cl 11 
1477 İkinci Karantina 579.75 M2. 

. Ada 1774 pal'~eı 22 
2.40 1478 İkinci Karant;na Çizmeci Ali · 4 -

sok'-.ık 275 M2. Ada 1774 parsel 24 
1479 Salhane M. Halil Rifat paşa 175/4 -

C. 795 M2. Ada 679 parsel 19 
1480 Salhane M. H~lil Rifat paşa 3761:~ -

C. 309 M2. Ada 679 parsel 18 
4.20 1481 Salluuıe M. Ifolil Rifat paşa 376/ l -

C. 34:; M2. Adr. 679 parsel 16 

4.40 
1482 Salhane M. 9 c:ylUl sokak 17512 -

~93 M2. Ada tı79 parsel 21 
1483 Salhane M. 9 eylul.sokak 

~H M2, Ada 679 parsel 22 
175/ l -

4.60 148-t Salhane M. Halil Rifat paşa 376 -
C. 328 M2. A<la 679 paı:scl 1~ 

4.60 1485 Salhane .M. 9 eylül sokak 175 -
::20 M2. Ada 679 parsel 23 

4.60 1486 S<ılha1H~ M. H,1lil Rifat ;paşa 37612 -
C. :l·12 M2. Adı.t 679 parsel 17 

2.80 · 1987 Üçüncii Kar~laş M. Sabahal ve 40 - :ıo 
Aras soknk : : :>~.50 M2. 
Ada. 6W µ.°ın:.d 1 

3.20 1188 Göztcpe Mısırh C. Yeşil İzmlı· 10 -
sokak 157.50 M2. Ada 858 l)al". 2 

1489 Ccir.t~pe 'M ı...,,ırh C. Yeşil İzmir 10 -
rok. 242.50 l\12- Ada 858 par. 1 :too 

2.-ıo 

1490 Buc.-a Kanıça mevkii 943.43 M2. 2 -
1491 Buca Karuça ~u yeni İzmir - 14 H 

C~ddl'si 1291.07 M2. 
)492 K~yaka A!aybcy M. Naldö- tl - 9 

ken yeni Mithtt paşa C. 1675 No. 
sok. 197 M2. Ada 45 paı-scl 37 

14!13 Ka-t"ŞJyah Alaybey ıt Mimar 14 16 Hi 
Ka.sım .!.Ok. 90 M2. Ada 5 parsel 18 

13.GO · 149-1 KarŞtyab. Dunaıunacı M. Fadıl 29 --

Arsa 

Arsa 

Aı-ı;a 

Ar:;a. 

ArS<t 

Arsa 

.Arsa 

Arşa 

Ar:>a 

Aı·sa 

Aı· ·a 

• Aı-ı:.a 

Bahçdi 
ev 

., 
tl.-

14.-

7-1.-

105.-

~··" ~--.-

12::.-

1::8.-

144.-

1-l6.-

. 11.-

14.-

15 ........ 

!30.-

700.-

Arsa 43.-

Arsa 17.-

Ev 50.-
Arsa 21.-

Aı·.sa 70.-

Ar ,;a 16.-

_Ars:t 7.-

Arsa 27.-
,-

Bahcell ev 1200.-

Arsa 6.-

... \ rsa 7.-

Ara 10.-

Al'sa 15.-

Arsa 7.-

Arsa 7.-

Arsn :m.-

Arsa 80.-

Arsa :n.-

Ar:>a : ~-t.-

Al"!':;ı 39.-

Arsa Jf.-

Ar:;a 33.-

Aı-aa :l2.-

Arsa 34.-

Arsa 34 . ....:.. 

Aı-:-a ::2.-

Arsu 85.-

At'Sa 283.-
Arsa 387.-

A~ 394.-

Arsa 27.-

.Ar-;a · IO~R.-

' .. 

0.60 

2.80 

14.80 

21.00 

24.60 

24.60 

27.60 

28.80 

29.20 

2.20 

2.80 

3.00 

• 46.00 

i40.00 

8.60 

3.40 

10.00 
4.20 

14.00 

3.20 

1.40 

5.40 

240.00 

1.20 

1.40 

2.00 

3.00 

1.40 

1.40 

5.80 

5.00 

16.00 

ti.20 

6.80 

7.80 

6.80 

6.60 

6.40 

6.80 

6.80 

6.4(1 

17.00 

56.60 
77.40 

78.80 

5.40 

207.60 

-~~~~-~--~.x~~~....:.. _____ _ 
;o Jıöyün muhtar 11e ilrtiyar heyetıerile görqtü 

Burs;ı, 1~ 4 A.A) - Ziraat vekili 
l\hıhlis F;rkınPn cuı :-:artesi günü Merinos 
fhbrikası ile böcekl'ilik enstitüsünü ziya
ret etmis \'C h~r iki mücsseseniıı çalıs-
ına sahasıııdaki va:.ı:.iyetlerini tetkik ey
lemiştir. Ziraat vı:k:li müteakiben refa
katlerinde valiıniz Refik Koral da oldu
ğu halde Giil su~·u nahiyesine gitmiş ,.e 

Japonyada lngiliz 
aleyhtarlığı arttı 

- BAŞ1'.\RAFI 1 İ~Cİ SAHİFEDE -
\'C hiikiimetin şiddetle mukabil harekl!le 
geçmesini talep t•ylemek maksadiyle 
kütle halinde toplantılar yapılm~!ır. 
Tokyo sokaklarında halkı bugün yapı
lacak olan muazzam toplantıya da\'C'l 
eden beyannam\•leı· dağıtılmı:jtır. Milli
yetperver Japon teşkilatı Osaka lngiJiz 
konsolos1uğuııda çalışan japon tercü
manlarına is1ifa etmelerini emretnıis
tir. !fokyoriaki lngiliz scfarethane~i d
\'arındaki İngiliz evlerinde- calL<ian hiz
metçiler ölümle tehdit cdil ın'i.şl;rdir. 

makla beraber bu sistem müdafilerin 
ekseı·iyet ıtibariyle gaiil avhınmamala
rını temin edecek kadar mükemmeldir. 

1ZM1R BELEDlYE'.SiNDEN: 
1 - Kültür mahalleııinde 1 185 nci 

adanın 1338,25 metre murabbaındak.i 
8, 9, 1 O sayılı arsalarının satışı, yazı iş
leri müdürlüğündeki ~rtnamesi veçhile 
kapalı zarflı arttırmaya l'°nulmuştur. 
Muhammen bedeli 689 1 lira 99 ltunış 
muvaldı:at teminatı 5 17 liradır. lhaleııi 
23/819•0 cuma günü saat 16,JO da
dır. 2•90 aayılı kanunun tarifatı dahi
linde hazırlanm!J teklif mektuplan iha
le günü azami saat 15,30 a lcadar encü
mende riya.sete verilir. 

2 - Kültür mahallesinde 1 186 ncı 
adanın 1924, 75 metre murabbaında.lti 
8. 9, 1 O sayılı arsalarının satışı. yazı iıı
lcri müdürlüğündeki ~rtnamcsi ,·eçhi
le kapalı zarAı arttırmaya kcmulmuştur. 
Muhammen bedeli 99 1 Z lira 46 kuru~
tur. Muvakkat teminatı 744 liradır. !ha
lesi 23/8/940 cuma günü saat 16,30 
dadır. 2 490 sayılı lcanunun tarifatı da· 
hilinde h

0

azırlanmış teklif mektupları 
ihale günü azami ~aM J 5. 30 a kadar 
encümende riyas~te verilir. 

8. 13. 17. 22 3130 (1618) 
Otobüslere 7 kalem muhtelif malıcınc 

sahn alınmru: ı yazı işleri müdürlügi.in
deki şartname~i veçbile açık eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 4950 
lira muvakkat teminatı :1il lira 25 ku
ruştur. Taliplerin teminatı öğleden <!\' 

\'el Cüınhuriyet merkez banlı::asma \a· 
tıral'ak makbu1JarHe ihale tarihi .9~111 
28-8-940 Çarşamba glinü saat J6 ela c-ıt
ciimen<' müracaatları. 

13-tS-23-27 a221 (1647) 
Bcledivc hesabına mimar \'e mühen

dis olm~k üzere okutturulacak iki ta
lebenin sccilınrsi hakkındaki müsabaka 
şartları: • 

Belediycrni1ec mimar ve mühendis 
yetiştirilmek fö:erc İstanbul sanarii ne
fise ve millıcndis mektebinde iki gencin 
okulluru\ması takarrür tmiştir. Bu hu
sus için belediyede 2 Eylül 940 tarihine 
ra.stlıyan Pa1.artesi günü saat 10 da mü
sabaka iınUhanı yapılacaktır. 

Müsabaka imtihanına gim,ek i~in: 
Tam <le\·reli liselerden pek iyi derece 

ile mezun bulunmak ve olgunluk imti
hanlarını vcrm4 olmak lazımdır. 

İmlihanlar tam devreli liselerin son 
sınıf müfredat programlarına göre yapı
lacaktır. Ecnebi lLc:;anlardan birini bil
mek tcrrih .sebebi addolunur . .l\Ii.isaba
ka iınlihanınc.Lı muvaffak olarak tahsil 
ettirilecek gençler tahsil müddellcrinin 
iki misli mlıddelle bl'lediyede hizmeti 
mecburiyeye tabidir. Müsabakada mu
,·affak olacak gençler belediyece tahsi
lin devamı müddetince verilecek ücre
tin lcdelicap tazmini ve ikmali tahsil
den sonra hi-zmcli mezhureyi Üa taahhü
dünü natık noterden musaddak muteber 
bir kefil iraesine mecburdur. Bu ~raiti 
haiz taliplerin şimdiden belediye riya5e
tinc müı·ac.-aatları lüwmu ilan olunur. 

13-20-27-1 3223 (1646) 
Dl)şcme mütemadi tamiratı Vt" lağım 

temizleme işlerinde kullanıLnak üzere 
araba kiralanma.~ı işi yazı i!ileri miidiir
lüğündeki ::-artnarne.si vl'chilc 19-8-940 
Pazart~i gÜnü saal 16 ya uzatılmı::;lır. 
Muhammen bedeli 1500 lira muvakkat 
teminatı 112 lira 50 kuruştur. Taliplerin 
teminatı öğleden evvel Cümhuriyel mel'
kez banka: ına yatırarak makbuıJarile 
tayin edilen gtin ve saatte encümene 
müracaatları . 3222 (1648) 

burada toplanmı" olan 50 köyün muh

tar w ihLi.rar lıc~:ctlctiylt• görüşerek 

ııahiycnin 7.İ~ti dul"umu "iiı.eı·inde köy
li.idl•n izahat alını<:tır. 

Zir<ıat Yckili dün df' vali ile biı·likt~ 
!\1iidanyaya giderek bu nuntakada da 
tclkiklt-.r y;ıpmışlır. 

Afrikadaki yeni 
harp vaziyeti 

- BAS'fARAF.i l inci SAHİFEDE -
yoktur. 

füıdolye ~ölliııdeıı Hint Okyanuswıa 
kadar iıntidat edc•ı üçüncü Afrika cep
hesinde, İngilizler Habesi.c;tanın cenup 
hududunda Moyalı mevzilerini terked.ip 
Kenyaıun ınüdafansı ile iktifaya karar 
verdikten sonra burada da Yazirct te
beddül aıLetmemektedir. 

İtalyan kıtaatı Bcrbcrawn üzerine 
yüriinıcktedirlcr. Hemen ) alıııı; yerli 
askerlerden müt~ckkil olan İogili:ı 
kuvH•tlcri, fazla muka\·cınel göstermez 
,ihi ı:-ijriinmektedir. Buna muknbil İn· 
~iii';" . lun n lımvı.·etlcrinin faaliyeti rok 
ınii~sir J!İİriilmcktedir. 

uUMDALn 
tTMl. il DESİZ ACEllı"TELİ(i.i L1D 

IIELU·:NİC ~ L1l> 
İZMİR NEVYORK ARASINDA HAF

TALIK MUNTı\ZAM HAREKET 
PATRAİ \'apııru 3 - 5 eylw arasında 

İzmirdcn do~ru NEVYORKA. hareket 
e-derektir:. 
HOLLANDİA vapunt 13-15 eylıll ata

sında İzmirden do~•ı-u NEVYORKA ha
reket edecektir. 
ANGHYRA vapunı 21-ZJ eylw ara

sında İzınirden doj,<n.ı NEVYORKA ha
reket edect"ktir. 
ATHİNAİ ,.~,puru 28 - 30 ey1ılJ ara

sında İzmird~n do~ru NEVYORKA ha
reket edecektir. 

NOT : Biitüıı \'<•purlarınuzm ambar 
içi elektrik vantilatör tesisatı ile mü
cehhezdir. Gerek \:apurlann muvasallt 
tarihleri, gerek v:lpur isimleri ve navc
lunları hakkında <tccntamız harp dob
yLc;iyle hiç bir taahhüt allına girmez. 

Daha fazla tafsilat almak için Birinci 
Kon.Ionda 152 ııumarada ·UMDAL· 
umum\ deniz acenteliği Ltd. münıcaat 
t.-dilmesi rica olunur. TELEFON : 4012 ............................................ . -: OLtVIER YE 

$VBEKASI LrD. 
VAPUR ACENTASI 

ATATÜRK CADDESİ Rees binası 
~N!Zftl • 

Londra ve Llverpol haUan içiD : 
piya.sanm ilıtiyacına göre vapUda- : 
rnn11 sf'for vaoacaklardır. : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1ZM1R 3 iincü tCRA VE lFLAS ME-

MURLUCUNDAN: 
Müfit~ Çcşme1i Cehil ve Remzi şirketi 

hakkında iflas hiikmünün kaldırılması
na ve bo~lunun serbestçe tasarrufu 
için mallannın kendisine iadesine tzınir 
ticaret mahkemesince karar verildiğin
den keyfiyet icra -.·e iflas kanununun 
1G6 mcı maddesine tcdikan ilfl.n olunur. 

Dosya numarası 939-15 

1ZM1R SULH HUKUK MAHKEME
StNDEN: 

tunirde Alsancakta Mukaddes mcur 
sokağında 16 numaralı evde oturan tıat
l 'a tabasından Bati Parasali kızı 75 ya· 
şında Kale-rina Maı·i Para.salı Berluzı
nın akıl hastalığından dolayı lıacirinc 
ve akrabası 1Hılunan ilalyan tabasıodan 
Alcksandır Ecrtuçunuıı vasi nasp ve 
tayinine karar verildiği ilan olunur. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tütüncü 
Dükkanı aranıgor 

Tütiincii düklcinı olup ta içindeki 
maliyle birlikle dc\'rctmck i.sti)·eoler 
Naına7.1;ih kar.U~tılu larşLcı:ı.nda ber
IK-r B. l\tuharr~mc müracaat etme
leri ilan olunur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DtiZEL'l'ME 

Gazetemizin 2, 6, 11 Ağustos 940 ta
rihli nüshalarında neşredilen belediyc-
nin Kndifckale gazinosunun bir buçtlk 
sene müddetle kirayn verilmesi işi hak
lundaki ilanın ihale tarih ve günü 10-8· 
940 Cuma giinü olacağı yazilınası icap 
ederken .seht<en 17-8-940 Ça~mba ola
rıık neşredüml'!lir. Düıe.lliri7.. 

Ada 77 parsel 18 
1495 Salhane M. Halil rualt pa~ • - - ""' 5t.GU 

C. 1119 !.12. Ada 1721 )iarae} 19 
149G Salhane M. llalil Rifat paşa 34..'i -

C. 762 M2. Ada 1727 par. 15 iJl 44.'ı 
1497 salhane l\l Enveriye Sok. 157 - 145 

1-15 M2. Ada 1727 parsel 23 
1498 Salhane M. hWıane C. 3676 lM -

M2. Ada l 7Zl parsel 2 
1499 Salhane M. fslihane C. 100 -

1 lıs:l.50 M2. Ada 1727 parsel J 
1500 Üçünci.i Karataş İman sokak 

127 M2. Ada H92 parsel 6 
1501 Üçüncü Karala.o; tnan \'e Sa-

bahat sok. 122 M2. 
Ada f.S.') ~~~l 16 

152.-

... 
ı.-

Aı-sa GO.-

Tarla 120.-

Arsaum 71ti ~.-• • 
his .. 
Arsarun 5.-
25'28 hi~. 

30.40 

1.40 

12.00 

24.00 

0.5' 

l.00 

İzahah yukarıda yazılı gayci ıncukulleri.u ~in hc<klk Sltı~laı-ı 28/81'940 '41· 
rihioe nıüsadif çaı-:-nmba günü saat ONDA ihaleleri yapılmak üwre arttınnaya 
konulmuştur. 

1 - l -.tekli oları kırın hizalarında ''n1.ıl, d~ı)(ı7.İtu nket·lerini Veznemize yatırı:· 
ı ak arltmnaya girmeleri... 

2 - M.~·eck sırasmda ,·cribı bedel, mukaddcı• kıyır.eti gcc;tiği takdirde 
taliplerin ~z:i.f.olannı nisbet dairesinde tezyit eylemcterı ''e mühfrr kullım-. 
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İNGİLTEREYE 
Taarruz edileceği 
söylenip dururken 

Almanlar para
şütçülerini 
nasıl yetiş
tiriyorlar? __ * __ _ 

Kaç paraşütçüleri ve 
hava iya e!eri var? -·-Bu harpte mühırrı vazifeler görmüş 

olan ve Almanların İngiltereye tarruzda 
da istifade edecekleri söylenilen Alman 
paı aşütçii kıtaları dıkkat1i surette seçjl
miş ve hususi vaz..ifcleri ifa için icap 
eden bütün vasıflan haiz olan subay, 
küçük zabit ve crJerden teşekkül et
mektedir. 

Namzetler ilk olarak, Magdeburg böl
gcsınde bulunan Stendal paraşütçülük 
me!:tcbine gönderılmektedir. 

Namzetlerin buıada aldıkları umumi 
tah:sıl . paraşütçülerin 1ekniği ve işleme
siıw paraşütün katlanmasına, paraşütle 
dı~er teçhizatın ta'.,ılmasına nit dersleri 
ihtıva etmektedir. 

Paraşütçülere tatbik edilmekte olan 
hususi talim ve terbiye metodu ve atla
Y~ antrenmanı bakımından Stendnl 
ııwktPbi başka memleketlerdeki müma
sıllennden tamamen farklıdır. 

Bu hususi antrenmanlar evvelfı yerde 
)npılmakta ve g.:mç askerler mükemmel 
bi~ c: kilde yeti ti: ılmektedir. 

Tcll be atlayışa lxışlamak için bir tay
ym e gövdesinde, kumanda ile tekrar 
tekıar atlamayı öğrenmektedir. Bu göv
<le, kirişlerle yerden üç dört metreye 
kadar ayarlı olaral. yükseltilmiş bulun
m\lk1a ve nıüptediicr buradan bir ince 
ta fiş yığını üzerine düşmektedirler. 
Yapılan bu ferdi atlayışlardan .sonra 

talebe, gittikçe süratleşen bir tempo ile, 
birbiri ardı sıra atlamağa mecbur tutul
maktadır. Bundan maksat, müfreze ef
radını iniş esnasında ve binnetice yere 
varıldıktan sonra, hiç olmazsa nazari 
olarak_ gruplaşmış bir halde bulundur
tacak bir tempo üzerine yetiştirmektir. 

Ve nihayet askerlerin •Makinele~me
Jeri• de gene hususi bir antrenmanla 
)erde tamamlanm~ktadır. 

Talebe, tıpkı puraşütlerinin ta.şınmn 
ipim: normal bir surette takılmış gibi 
bir kolan ucuna bağlı olarak, halatla 
yüksekte tutulmakteı, bu esnada, kol ve 
ayaklara verilmesi icap eden vaı.iyetler, 
talebenin iniş esnasında almaları icap 
eden vaziyetler ooyuna tekrarlattın]a
rak talebe iyice nJıştırılmaktadır. 

Ve nihayet para~ütten ayrılmak için 
yapılması icap eda> veya paraşüte i:.1i
Jmmet vermek veya inişi tacil etmek 
maksadiylc askı iplerini işlcbnek için 
icap eden manevr~lar öğretilmektedir. 

Ehemmiyetsiz bir malzemeye lüzum 
i;Österen bu metodlarla ve ufak bir mas· 
rafla binlerce kişinin antrenemanının 
başarıldığı anlaşılıyor. 

Teknik talim ve terbiye hususi kurs
lar da öğrenilmektedir. Bu kuralar es
nasında kendilerine verilebilecek biçak, 
tabanca, hafif makineli tüfenk v.s. gibi 
bütün siliihların kuHanma tarzları; de
miryolu, köprü, tünel gibi yerleri ber
h va etmek, bir nöbetçiyi ustalıkla ve 
gÜrültü çıkarmaksıZJn cdevirmekt gibi 
hareketler öğretilmektedir. 

Talim ve terbiyenin son devresinde
dir ki paraşütçüler, uçuş halinde bulu
nan bir tayyareden atlayışa alıştırılmak
tadır. Bu da, tıpkı maket tayyareden 
yapılanlarda olduğu gibi, atlayışlardaki 
sürat bakımından yavaş yavaş artan 
ekzersizlerle ba~arılmaktadır. Paraşüt
çülerin atlayışlarını tayyareden itibaren 
takip eden monitör, uçuş esnasında 
bunlara emir vermek ve icap ettiğinde, 
yanlış hareketlerini düzeltmek için bü
yük bir magafon kullanmaktndır. 

Uçuş halinde yapılan bu talim ve ' 
terbiyeye, talebe yetiştirilinceye kadar 
devam edilmektedir. Fakat bu müddet, 
talebenin yerde almış olduğu talim ve 
terbiye dolayısiyle, son derece kısa ol
maktadır. Ve Almanya, tayyare ve top 
İmalatındaki gibi seri halinde paraşüt
çü çıkarmaktadır. 

Almanyada paraşütçü kıtnları yetiş
tirilmesi işini ve bunlara bilfiil kumanda 
etmek vazifesini tayyareci general Stu· 
dent görmüştür. Hava piyade tümenini 
de tayyareci geııeral Graf Von Spo
neck yetiştirmiş ve harpte tümene bu 
zat kumanda etmiştir. 

Alman paraşüt kıtaatı mevcudu 12, 
hava piyadelerinin 18000 ki;ıi olduğunu 
lngiliz. kaynaklan bildirmektedir. 

1 

lJ AGUSTOS S A L 1 rENIASIR 
!W&. 4A 

Moskova sefirimiz 
maya lstanbula geliyor 

, 

U· 

ALMA .. RESMİT.EBLiGirlE u··kÜmefİmİz)e fem&S edip 
GO~!AZIYET M k d .. k 

Bir Ingiliz OS OV&ya ODeCe 
şile bini 

batırmışlar ••• -·-lngiliz limanları önüne 
magnler dökmüşler -·Berlin 12 (A.A) - «D.N.B.> 

Alman başkumandanlığının dünkü 
tebliği: 

9.000 tonluk silahlı Upvey Grange İn
giliz şilebi bir denizaltısı tarafından ba
tırılmıştır. 

10 Ağustosta İngiltere ve deniz üze
rinde geniş mikyasta keşif uçuşlan ya
pılmıştır. Bomba ile hücum edilen bir 
şilep tayfası tarafından terkedilmiştir. 
Mühim İngiliz. limanları önüne mayn
lar dökülmüştür. Tayyarderimiz Nor
vich tayyare fabrikalarını bombalıyarak 
yangın çıkarmışlardır. Bombardıman 
tayyarelerimiz aynca Nevport, Svensea 
ve Peınbroka Üzerlerine ve Sain - tvas 
civarındaki Hayle infilak maddeleri fab
rikac:ına taarruz etmişlerdir. Geceleyin 
düşman tayyareleri Obrhausen, Sterk
rada, Bielefald, Bochum ile Hanaumm 
civarında Bocbel ve Munster bölgesinde 
Talgta'da askeri olmıyan hedefleri bom
balamıştır. Her yerde yangınlar munta
zam ve yardımcı servisler tarafından 
süratle ~öndürü1müstür. 

Bir Blcnheim Bri~ol tayyaresi düşü
rülmüştür. 

Tayynrelerimizden biri kayıptır. 

---·-tr-----
lngiltere Hindistana 

dömin yon statüsü . 
verıyor -·Münalıaşa ve müzafıe· 

relere harp bitmeden 
evvel baslanması 
muhtemel .. 
Londra, 12 (A.A.) - Royter ajansı 

bildiriyor : Balckpoolda bir nutuk ve
ren Hindistan nnzın B. Emery, Hindis
tana dominyon stnt üsü verilmesi hak
kındaki projeden bahsetmiştir.. Nazır 
diğer dominyonlaruı halen ana vatana 
yaptıkları askeri ınüzaheretin bu siya
sete hak verdirdiğini kaydeyleıniş ve 
sözlerine şu suretlF. devam etmiştir : 

- Hindistan kaounuesasisi hakkında
ki tetkik, münakaşa ve miizakereler 
harbin hitamını btkleıneden yapılabilir 
ve bütün Hint partileri şeflerinin hükü
metinin gayretlerine iştiraki kadar hiç 
bir şey anlaşma havasına Midim olamaz. 
Hindistan Naz.i ta::ırruzundan nefret hu
susunda müttehit bulunuyordu. Bu şe
rait altında Hint ~eflerinin Hindistanın 
menfaatlerine hizmet ederek İngiltere 
ve Hindistanın varmak istedikleri hede
fe zemin haz.ırlıyac.ıkları i.iınit edilmek
te idi. 

--*--
Königsberg 

panayın açıldı 
Belediye reisi 
sefirimizi selamladı 
Königsberg 12 (A.A) - D.N.B. ajan-

sı bildiriyor: 
28 inci doğu panayırı bugün belediye 

dairesinde açılmıştır. Belediye reisi me
rasimde hazır bu]unan diplomatları ve 
ezcümle Türkiye, Çin ve Sovyetler bir
liği büyük elçileriyle İsveç sefirini .se
Himlamıştır. 

tktısnt naz.ırı B. Funk ve maliye nazı
rı Kont Schverin, Von Krosilg'de mera
simde hazır bulunmuşlardır. 

&!!!!!!!% 

-· Leh hükümeti nezdindeki sefirimiz de geldi 
---~~--~--~-*-.-ııw-~~~~~~~-~~ 

İstanbul, 12 (Yeni Asır)·· Moskova elçimiz B. Ali Haydar cuma gunu 
şehrimize gelecektir. B. Ali Haydar Ankaraya gelip hükümetle temas 
ettikten sonra tekrar vazifesi basına Mosaovaya dönecektir .. 

lstanbul 12 (Yeni Asır) - Leh hükümeti nezdindeki sefirimiz B. Cemal Hüsnü şehrimize gelmiştir. 
Mumaileyh beyanatında seyahatinin normal şartlar arasmt:a cereyan ettiğini söylemiş ve şunları i:ave et
miştir: 

- Bir, iki giine kadar Ankaraya gideceğim. Avdetimin sebebi hakkında şimdilik bir şey söy)iyemem. 

İNGİLTEREDE YENİ AL
İngiltere ve Lehler 

MAN BOMBARDIMANLARI Polonya Başve--·--Yapabildikleri 
hasa.rat 

ehemmiyetsiz -·-Bir Alman tayyaresi 
daha düşürüldü 
Londra rı (A.A) - Hava nezare

tinin bu sabahki tebliği: 
Düşman tayyareleri dün gece lngil

terede bazı yerlerin üzerine bomba at
mışlarsa da pek az hasar vukua getir· 
mi;ılerdir. Doğu şimalde bir şehir ve 
bir bııtnklık üzerine yangın bombaları 
atılmıştır. Başlıyan yangınlar süratle 
söndürülmüştür. Bu bölgede ölen veya 
yaralanan yoktur. 

Merkez bölgesinde bir kaç bölgeye 
yüksek infilakli bombalar bırakılmıştır. 
Evlerde bir miktar hasar ve bir ölü ile 
pt>k az yaralı vardır. 

Batı cenubunda bir şehirde garın 
bahçesine bombalar atılmış ve işaret 
memurunun odası hasara uğramıştır. 
Bu bölgede diğer bir bomba bir sığına· 
ğa isabet etmiştir. Sığınakta bulunan
lardan yalnız bir kişi ağır surette yara
lanmıştır. Düşman tayyareleri bundan 
ba~ka doğu ve doğu cenup bölgelerin
de de münferit surette uçarak bomba 
atmış ve gaz ve elektrik mecralarında 
hafif hasarlar vukua getirmişlerdir. --·--
Mohammet Ali 
Elkebir vapuru 

torpillendi 
rayfasından 740 fıqi 
lıurtardıp lıaraya 
~ılıarıldı. •• 
Londra, 12 (A.A) - Resmi tebliğ : 
Arnirallık dairesi ile harbiye nezareti, 

Nakliye gemisi olnrak çalıştırılan Mo
hammed Ali Elkebir vapurunun torpil
lenerek batırıldığını teessüfle bildirir
ler. Gemide bulunan 860 kişiden 740 1 

kurtarılmış ve karaya çıkarılmıştır. . --· 
Romanyada 

asker maaşları 
Yar subay ve er 
aylılıları arttırıldı 
Bükreş 12 (A.A) - D.N.B. ajansı 

bildiriyor: 
Harbiye nezaretinin bir tebJiğinde bil

dirildiğine göre, Rumen yarsubaylariyle 
erlerinin ayJıkları mahsüs surette arttı
rılmıştır. Bir yarsubay bundan sonra 
ayda 500 Hu 600 ley, bir er ise günde iki 
ley alacaktır. Şimdiye kadar bir ere yal
nız 0/45 ley verilmekte idi. 

kili bir beyan-
name neşretti --·--Londra 12 (A.A)- Polonya ba~ve· 

kil ve başkumandanı general Sikorski 
Polonya milletine hitaben neşrettiği bir 
mesajda, lngiliz. - Leh askeri an1aşma
snın akdinden bahsederek şöyle demek
tedir: 

- fngilıerenin en samimi ve en dos
tane hattı haekctini temamen takdir 
eden ve polonyanın dürüstlük ve yen
mek azmini temsil ettiklerine kani olan 
lngilteredeki Polonyalılar halen Polon
ya ile lngiltereyi bağlıyan rabıtaları tak
viye etmek ve lngiliz milletinin Polon
yalılara bağladıkları itimadı arttırmak 
Üzere gayretlerine devam edeceklerdir. 

Sikorski, Fransada ııonuna kadar 
muharebe etmiş olan 50,000 kişilik 
ordunun çok mühim bir kısmının daha 
~imdiden lngiltt>rede bulunduğunu kay· 
detmiş ve şunları ilave etmi. tir: 

- Bugün Polonya kıtaatı lngiliz as
keriyle birlikte lngilterenin istikbali için 
dövüşiiyorlar. Yarın lngiltere mağlüp 
milletleri, ezcümle Polonyayı hürriyeti
ne kavuşturacaktır. 

Reisicümhurumuzun 
seuahatıeri -·-BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA 

Amasya 12 (A.A) - Reisicümhur ve 
Milli Şefimiz İsmet İnönli hususi tren
leriyle saat 21 buçulcta şehrimize muva
salat buyurmuşlar. İstasyonda vali, alay 
komutanı, belediye reisi, parti ve halk
evi reisleriyle hükümet erkanı, belediye 
azaları ve kesif bir halk kütle~i tarafın
dan istikbal edilmişlerdir. · 

istasyonda halk aruında 1 O da
kika kadar vali ile memleketin umu
mi vaziyeti hakkında görüıtükten 
sonra co§kun tezahüratla trenlerine 
binen reisicümhurumuz Samsuna 
müteveccihen hareket buyunnu§lar
dır. 

SAMSUNDA 
Samsun 12 (A.A) Milli Şefimiı. 

reisicümhur İsmet İnönü dün gece Ha
cıbayramda Samsun valisi, belediye rei
si, C.H. Partisi, viltıye1 idare heyeti, 
halkevi ve ticaret odası reisleri tarafın
dan karşılanmışlardır. 

Reiıicümhurumuzun Samsunu 
~reflendirecekleri haberi bütün mu
hitte büyük bir sevinç tevlit etmİ§
tir. 

Samsun 12 (A.A) - Reisicümhur 
11.8-940 Pazar günü saat 15 de Sivastan 
hareket buyurmuşlar, Turhalda ve 
Arnasyada kısa bir tevakkuftan sonra 
bugün saat 9 da Samsuna gelmişlerdir. 

FRANSADA VE MUSTEM
LEKELERİNDE : İNTİBAH --·--General De 
Gaulle'e taraf
tarlık artıyor -·-Fransız ruhu yine 
canla,ıma(la başladı 
Londra 12 (A.A) - Yan resmi bir 

menbadan bildiriliyor: 
Gerek anavatanda gerek Fransız im

paratorluğunun muhtelif yerlerinde 
Fransu: ruhunun yeniden canlanmakta 
olduğuna delalet eden alametler belir
mektedir. 

Fransız Fasından gelen ve Tancada 
çıkan Falanjist Eı!pana gazetesinin Ca
!taplanca muhabirine atfedilen bir ha· 
bere göre, resmi radyodan baska her 
hangi bir radyoyu dinlemek ağır bir 
cürüm sayıldığı halde General De Gaul
le' ü büyük bir merakla dinleyen pek çok 
sadık dinleyici vardır. 

Muhabir, Casablancada sütunlarını 
her gün lngiltuenin yeni zaferlerine 
tah!lis eden ve büyük Britanya donan
masının zaferinden ve başardığı i~ler
den emniyetle bnhseden ba:ıı gazetele
rin mevcudiyetinden bahsetmektedir. 

İşgal altında bulunmıyan Fransız ara
zisinde çıkan başlıca katolik gazetesi 
La Croixde şunları yazmaktadır: 

Her ~eye ra~men yeniden doğaca~ız. 
Çünkü Fransızların ekseriyeti manevi 
kalkınmanın lüzumuna kanidir. Bu ta
hakkuk ettiği gün bunu maddi ve hatta 
askeri bir kalkınmanın takibetmesi ve 
bütün kaybedilen vaziyetin silaha sarıl· 
mağa mecbur kalmadan yeniden elde 
edilmesi bile müstebad değildir. --·--Amerikadan 
lngiltereye kan 

gönderilecek ·İngilizler üç yüz litre 
lıan plazması 
istediler ••• 
Vaşin~ton. 12 <A.A) - Amerikan Kı

zılhacı lngiliz yarc•lılarına kan vermek 
istiyen gönüllülerden mürekkep bir t~ş
kilat vücuda getirmeğe başlamıştır. In
giliz Kızılhaç cemiyeti şerait müımit 
olunca İngiltereye bir transatlantik tay
yaresiyle gönderilmek üzere 300 litre 
kan plazması gönderilmesini istemiştir. _,,,_ 
Moslıovadafıi Bulgar 
sefiri dönüyor .. 
Sofya, 12 (A.A) - Royter bildiriyor: 
Bulgaristanın Sovyet Rusya sefiri B. 

Stamenof Moskov~da bir ay kaldıktan 
sonra Kral Borise şifahi bir rapor ver
mek üzere Sofyaya dönmüştür. 

Romany da .. 
kırk kişi tev-

kif edildi 
-*--

rransilvanyada ecnelll 
radyoları dinlemelı 
yasalı-. 
Bükreş 12 (A.A) - Telfış verici b,. 

herler yaydıklarından dolayı 40 kişi 'P"" 
lisçe tevkif edilmiş ve tecemmü kaJJlP' 
1arına gönderilmiştir. 

TRANStLVANY ADA RADYO 
MEMNU1YETı 
Bükre.i 12 (A.A) - Ecnebi radyo)~ 

dinlemek yasağı Transilvanyanın lı 
çok şehirlerine teşmil edilmiştir. Bı.l ya
sağın hilafında hareket edenler harp dl
van larına verileceklerdir. Saat 22 ae; 
sonra her hangi bir radyoyu dinlell1e 
memnudur. 

---~---
B. Numan Menemend 
oğlu istanbulda . e 
İstanbul 12 (Yeni Asır) - Haric•Y 

vekaleti umumi katibi B. Numan ?dj: 
nemencioğlu bu sabah şehrimize g~ 
mİ§tir. Bir kaç gün istiraha~ 

İNGİLTEREDE KIRILAI 
HAVA AKINI 
-11t--

Dört .YÜZ Alman 
tayyaresi saldırdı 

-e-
Bunların altınışı iiÇ 
muhtelit mıntakada 

düşiirüldü 
- BA$TARAFI 1 inci SAHİFEDE ' 

Douvres üzerine yapılan taarruza 50-
60 kadar dü~man tayyaresi iştirak efj 
miştir. Bunlardan üç danetıi hava dıı 
bataryaları tarafından düşürülmüştÜt• 

Saat dokuzu bir kaç dakika geçe d~' 
man Portland üzerine 200 den fa • 
bombardıman ve avcı tayyaresi kaldır· 
mış, bunlardan 150 kadarı sahile var• ··r· mı~tır. Muharebe takriben üç saat sil 

mü tür. 
1 Düşman tayyarelerine Jeker teke 

hücum için Alman filolarını yaran J-lur' 
ricane ve Spitfire filolarımızın kahrıı• 
manca hareketleri neticesinde 40 ka~~r 
düşman tayyaresi denize ve karaya il' 

!;ÜrülmÜ§tÜr. 
• Öğleyi müteakıp Kent Dükalığı bo• 
yunca yeni bir muhrebe cereyan et• 

m~~ f 
Sabahleyin muharebelere başln'f1 

olan bir filomuz burada dördüncü de;. 
olarak harekete geçiyordu. Bu filo ta t 
riben 1 700 metre yükseklikte bulut1d 
arasnda 30 adet Messerschmid tipirı .. ~ 
ki bir Alman filosile karşılaşmştır. 0° 

1 
Spitfire, Alman tayyarecilerini bulut~•. 
ara~ında tkip ederek ikisini düşürf1luf 
!erdir. 
Bir saat evvel ayni filo doğu sahili açılı• 
lannda bir kfile üzerinde devriye ;:i 
zifesi görürken 50 adet Messerch 
11 O-dan mütqekkil bir Alman filo•": 
nun kafiledeki ırmilere taarruz için hl 
.zırlandığını eönnüıtür. tngili.z tayY~ 
leri düımanı daha evvel ve ken~d ,
göstermeden görmüı ve ansızın hüC11 

etınİftir. at-
1 O Alman tayyaresi denize dü,ürülrn ~ 
tür. Akşma doğru bir' Junker ve ~ 
Dornier 17 • tayyaresi de doğu sah 
açaklnnda düşürülmüştür. .. . 

Dün lngili.z sahilJeri üzerinde dat.: 
rülen Alman tayyarelerinin meaı' 
60 tır. • 

18 Hazirandanberi düşürülenlerin 'le 
künu ise 387 dir. 

Dün de yüz Alman 
tayyaresi hücum ett~ 
Londra 12 (A.A) - Manş d _. 

ve lngilterenin cenubu şrki sahilleri ~ 
rinde bugün (dün) 100 kadar Al dl' 
tayyaresi büyük bir hava muharebe• .. 
iştirak etmiştir. Şimdiye kadar beı ~ 
man tayyaresi düşmüıtür. Diğer ui• 
tayyarelerin de ciddi surette hasar• 
radığı zannedilrr.ektedir. --·--incir ihraç fiatleri . atf 

Kuru meyve ihr~catçılar birliği ıd ~ 
heyeti dün öğleden sonra toplana! a
yeni incir mahsuli.inün memleketlere g 
re ihraç fiatlerini tesbit eylemiştir~ 

:::11111111111:;; -. Cihan Hatun ~11111111111111:: -
birlikte oradan çıktılar. (Hammad) mü
farakatinden evvel adamlarına sur'u iyi 
muhafaza etmelerini tavsiye etti. Bu tav
siyeden maksadı getirdikleri iki esirin 
o gece elde edilen diğer esirlerin yanı
na götürüldüklerini göstermek idi. Fa
kat Hammad sur'dan dışarı çıkınca Bez 
şehrinin her tarafında pek çok ı.iyalar 
gördü. Bir galgala, bir kıyamet işitili
yordu. Adamlarını çağırdı. Kimse gel
medi. Uşağını çağırdı. Uşak koşup gel
di. Hamad: 

yanıyor idi. Umumi hücumun vuku bul
duğu muhakkak idi. Aydoğdu Hamma
da hitaben: 

Oraya varınca İslam askerinin konağı tiler. , 
yağma ile meşgul olduklarını gördüler. (Aydoğdu) •kadınları esir aldılıl"J)J 
Bazı askerler kadınları ganaim cümle- cümlesini işitince titredi. (Verdaıt) g$ 
sinden olarak götürüyorlardı. Aydoğdu teessür ve ıstırabı onunkünden dah8dıı" 
bunu görünce (Cihan) böyle ganimet değildi. Fakat (Vcrdan) Aydoğdu 

- -- ----- '*' -Curci Zeydan : ---- YAZAN: 'elrika: 98 - ----- -------------------------------(Aydogdu) geuiş geniş içini çekti. Yesi 
i.imide münkalip olmuştu. (Cihan) ı ara
mak için hemen <;1kmak istediği halde 
parçalanmış olan esvabına baktı. (Ham
mad) kendisini duı durarak: 

- Halkın nazarı dikkatini celbetme
mek için ewabını \.· · arıp Haremilerc 
mahsus clbi eyı giymelisin. (Verdan) da 
öyle yapmalıdır. Yarın sabah hep bir
likte kadınların :konağına gideriz. 

(Aydoğdu) onun sözi.inü keserek: 
- Yarına kadar beklemek mi? Buna 

nasıl tahammül edebilirim? Haydi ben 
tahammül edeyim. Her taraftan İslam 
askeri tarafından ihata edilen şehir ta
hammül eder mı? Bu gece mutlaka dü
şecektir. Bunu bilmemekliğin tuhaftır. 

- Bunu garip gfirme. Bugün ben 
(:: .. bek) in kumandanlarından madu
dum. <Babek) bu gece bu kapının mu-

edeceğinizi ona haber vermişler. Akşam 
grup zamanında buraya geldim. İcap 
eden ileri karakollar ile pusuları tertip 
ettim. Bir müddet sonra yaklaşmakta 
olduğunuzu gördüııı. Hemen hiicum em
rini verdim. Daha sonra ne olduğunu bi
lirsin. Şimdi gel. eı.vabını değiştir. 

(Hammad) Verd .. na dahi aynı ihtarda 
bulunmnk için ona doğru baktı. (Ver
dan) giYLlerini yere diktiği halde derin 
bir düşünceye dalmış idi. (Hammad): 

- Dostum! ne düşünüyorsun! Senin 
de bizim gibi bir verdin mi var? 

(Verdan) içini çekerek: 
- Evet, efendim. Kadınların konağı

na vardığımız zaman onu anlıyacaksın. 
(Aydoğdu) hemen oraya gitmek lüzu
munu nasıl hissediyor ise ben de aynı 
fikirdeyim. 

(Hammad) onların fikrine 

- Adamlarımız ne oldu? 
- Hücum davullarını işitmediniz mi? 
- Hayır, isitmedim. 
Hammad Aydoğdu ile konuşurke.n 

uğradığı hayret v~ dehşetten hariçte ne 
olduğunu işitmemiş idi. Uşak: 

- Şehrin idndl? davullar çalındı. As
kerin şark kapısını müdafaa etmek için 
orada toplanmalarına emir verildi. Çi.in
kü müslümanlar gece baskını yaptılar. 
En büyük kuvvetleri o kapıya hücum 
etti. Rivayete göre başkumandanları on
larla beraber imiş. 

- Bizzat Afşin oraya gelmiş mi? 
- Bilmiyorum. 
Verdan ile A do~du 

- O konağa gitmek için artık bir ma
ni görüyor musun? 

Dedikten sonra bir dakika durmak is
temiyordu. Çünkü (Afşin) in oraya git
tiğini anlamış idi. Cihan için biiyük bir 
kıskançlık duyuyordu. 

veya esir düşmüş olmasın diye yürt'~i daha ziyade sabırlı idi. ııl 
sıçramağa başladı. Nihayet üç arkcıdaş (Hammad) arkadaşlaruıın mera](• 
kadınların konağına girdiler. görünce kadınd~ın sordu: d"ıct 

(Hammad): - Bütün kadınları alıp götür i.I 
- Biraz sabrediniz. Ben sorar, anla- mi? 

-57- rnn_ dedi. - Evet, 
Sonra konağın kapısına y~ kın bir oda

ya yaklaştı. Oda içeriden kapalı idi. 
(Hammad) cevaben: (Hammad) kapıyı C'aldı. Kimse ses ver
- Bence mani yoktur, dedi. Üçü Ha- medi. İçeridekilere kendi lisanlariyle 

reınilcre ait atlara binerek kadınların .seslendi. Bunun üzerine yaşlı bir kadın 
konağına doğru ko~tular. Yolda şehir kapıyı açtı. Gelenh•ri içeri alarak kapı
halkını büyük bir hercümerç içinde gör- yı kilitledi. Kadın korkudan titriyordu. 

BEZ ŞEHRİNİN SUKUTU 

düler. Herkes kendi nefsini müdafaaya (Hammad): 
düşmüş idi. Hamınad ile arkadaşlarını - Teyze! ne oldu? diye sordu. 
gören Haremiler onların kendilerinden - Ne olduğunu gönniyor musun? 
olduklarında şüphe etmiyorlardı. Şeh- Şehri fethettiler. Hc,r tarafı yangına ver
rin ortasında bazı müsli.iman askerleri diler. Sanki şehri bu konak için fethet
yağına ile meşgul ıdiler. Hammad ile ar- tiler. İçeri girdiler. Yağma ettiler. Ka
kadaşları şark kapısına yaklaştıkça İ.s- dınları esir alrlılrır. Mefruşatı ve saireyi 
lam askerinin çoğaldığını görüyorlardı. alıp götür<lü1cr. Burada saklanmış ol
Şchrin <lüştügü 3şik5.r idi. iİç arkada~ masa ıdim, güzelliğim ...eya malım olsa 
şın yegAııe düşündiikleri şey bir An ev~ idi beni de götürt.>ceklerdi Üzerimde 

- Gülnarı da a!dılar mı'? 
- Hayır, Gülnarı almadılar. 
- Simdi Gülnar nerede? ,-
Yaşlı kadın (Hammad) ın iki arl<~\J' 

şına bakarak sanki zuhurundan kor~ 
ğu bir şeyi ketmediyor gibi kulağ l<t' 
arkasını kaşıdığı hı:lde cevap verJllC 
tereddüt gösterdi. Hammad: 

- Söyle, korkmu. e#.# 
- Gülnar ile (Babek) in zevccl ~ 

den aslı Rum olan bir refikası J3al>f11 
taı::afından bir memuriyeti mahsusa 
buradan bir kaç giin evvel gittiler. c#' 

(Verdan) kadının sözünii keserelc 
s retle sordu: 


