
r t:. . GAZI BULVARI İZMİR • 44 

Basın~?:Z .sahibi: ŞEVKET BİLGİN 
~~~~~;;;;;;.;.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~94~0~ .., 

rrır ve umumi neşriyat müdilrU : 
HAKKI OCAKOGLU 

ABONE SERAITI 
üEVAM M0oo İ 
SeneUk .... _ ET Ttlrkiye için Hariç için 
Altı aylık 1400 2900 

••••ttu 750 1650 Cuna . 

1- C?ecmış nfuıhalar (25) kuruştur •. 

~-:~•T-.E•L-.E•~-· .c • . ~N~:~2~6~~~-----
flfın n .. d· 

1Un t>recatında 
- n gazetemiz mesuliyet kabul etmez 

75 

Cümhuriyetin ve Cümhuri11et eserinin bekçisi, sabahları ~1ca,. 1İ31aat gazetedi,. 

Amerika. Sovyetler ticaret 
muahedesi uzatıldı 

MoSJ{ova 13 (A.A) - Scvyel Rusya ile Bir
k•.şik Amerika arasında mevcut olan ticaret 
mukavC'lenamesinin 6 Ağustos 1941 tarihine ka
,lar t~mdidini Birleşik Amerika reisi ile Halk 
komiserleri heyeti tasdik etmişlerdir. 

·-------' YENi .A..l)IR matbaasında basılmıştır 

e stan a Ş ref Verecekler 
Halkımızın Milli Ş~fine içten bağldığı OÜNYANIN BUGÜN 

Coşkun tezci°İlürler bunun oösTE!!~!!L!UiY~r 
çok canlı yeni delilidir ~:: :!::!:-

istidadındadir 
Reisicümhurumuz dün -5 d Ç b -•-

~ttiler .. w ı a~s'!n an arş~m aya Avrupa ve Uzak Şarka 
-•- ve og e yemegını orada yedıler dair Sovget go .. rü'lerı· 

l &ı~sun 13 (A Y 
ar dundenb . .A) - Samsunlu- ~ Moskova 13 (A.A) - Tas ajansı bil

diriyor; ·ı· erı M ·11· ş gı ı reisicürnh 1 1 
: efleri ve sev-

aralar d urlan ismet ı·n·· ·· ·· ın a ·· . onuyu 
sevinç İçinJormenın verdiği bi.iyük 
Şefirniı. h e Yn amaktadırlar. MiJli 
t h er tarafta h Ik eza ürleril k a ın coskun 
~~f saat 12 ~ Çaarşılanmaktadır. ~1illi 
ogJe Yern ~. e_ rşambaya gitmi" ve r_ egını d ~ 
~rşarnbada v ~ra a )'emişlerdir. 

hlı Şefirni""e k e guzergöhta halk Mil-.. l c. arşı 
ur eri gö t . sonsuz sevgi teza-

Şefine ka s errnışlerdir. Halkın Milli 
1unduğun:şı ~:kadar içten bağlı bu
Çok canlı b" coşkun tezahürler 
trıekteydi. ırer Yeni delil teşkil et-

Ankara 13 
- . (Telefonla) - Milli 

SONU 4 0 ... 
~...,._-- ~co SAHİFEOE -

Bugu·· •· , nun 
Şartlan 

TiCARET VEKİLi --·--
A nkaraya clü1ıiişlcri esııa.mıda .... 

Pravda gazetl'Sİ beynelmilel hadisatı 
mevzuu bahsederek şunları yazmakta
dır: 
Fransanın tesliminden sonra Birle~ik 

Amerikanın yardımlarına istinat ederek 
miicadeleye devam etmekte olan İngil
terenin Almanynya karı:ı olan ha:bı ye
ni bir snfllayıı girıniş bulunmaktadır. 
Mi~külfit şurndnıı doğmaktadır ki. bu 
muharebede kara t'ephcsi mevcut de
ğildir. Lıgiltcrenin Anupa kıtıısı üze
rinde Almanyaya kn~ı hiç bir hareket 
üssü meVt'ut buluıımamaktadır. Alman 
yüksek kumanda heyetinin karşısına da 
oldukça müşkül \'azifeler çıkmaktadır. 
İngiliz kuv\'ctlerinin imhaı;ı ve Büyük 
Britanya imparatorluğunun hayati mer
kezlerinin felce u,,_atılması ant'ak aske
ri harekatı İngiliz adalarma kadar teş-

- SONU 3 t)NC{l SAHİFEDE -

Fuarda son hazırlıklar 
------x.x·--~----

ithaı~ --·
ifıe,.:~ ve ihl'acaı 
Jıa,.a,.~ze,.lnde seri 
istııza:' alınmasını 

eyıenıeııtedir 

8 •Nazmi Topçu- Ticaret Vekili ve Gene
ı oğlu Istanbulda 1 K" o· .k ı· 
1 bekleniyor ra azım ırı ge ıyor -·-i ~IOCA.XOCLU 

t. thaıat \'e 'h=------~ •rilın · ı rat.at i ı · · 
Ya esı nıeselcsi . ~. erının devletleş-
N:t~ bulunan ';-ınutalea ederek be
bir . ıı 1'oı>çu0~ı ıca~et \'ekilimiz B. 
li •htarda bur u tacırleriınize mühim 
e~ Prensibi fe~~~uştur. Hükümetimi
tcl'efnıek, ·ahsı .• e ·ebbüsleri tak\'iye 

ı eti' · \c umum· )ard,
1 

•cı bir çalı • . ı menfaatleri 
tıl~ıJlllda buluıımak~a ~ıstemine azami 
lıet e arunızdan isted·~~- ~thaJfit \'e ihra
d.il . lnıeleri r 1 ıgınuz, dürüst hare 

er111• k • az n ka -
~dı ı aptırınan 1 znnç hırsına ken-
ı._ r 8 ıa arı \ 'c k 1 1 -.a~n • tı vasıflar k . ~a u o nıa-
f,.~tı ca alıip kıla ~ endılerıni kafi bir 
..., er· d t'agı "b· hus ı e korunı gı ı umumi men-

be ,USb'taki diişu" a.,:\ 8 . kafi gelebilir. Bu 
rı u .. net: erım· . 'k 

de ta . sutunlnrdıı ·. ızı ı i günden-
t cırleriın· . ı1.:aha çalı"tık Bu .. 
CIJıek ızın hiik" .., . gun 

lsteriı le old"klnrını u~etten neler is-
i t . mutalea evlemek 
s anı,l ldu . 

heler d"' ·.. devlet t •db" 
tek nı u ~niildüğüı .. ekn •.rlcrine karşı 
ittir t ~\'kıde bulu ıu hyetle söyliye
tıe it~cırJeri Vekal~~ıyo~u.~ Fakat İz
RÖste..!~ eyleınekıc n bufun .. işaretleri
t'idde ı ler, t kWt~zamı huımü niyet 
eyle n ,.kıl·ınetıi b' a anma men:uunda 
bir :::b. nıuktedi~r o~ıevcudiyet ifade 
~riyetJ ı de lzınir f mu lardır. Bunun 

e nı·u· ıcaret ha t 
lllenfaatı .ı ı ellerde b 1 ya ının ek-
"c ha e~ııı koruıı u tınuşu ve milli 
...... k ssasıltt .b ınasıuda sanı·ını' . t '""" la ı raı 1 ı:)e 
heldi . tından dulııı o tınmasıdır. Türk 
1st;:~el iz. ha kıı tiirliisiinü 

Or:ıd ııl i\: in va .. 
tını :ı. J:ayrj Ti' k.ı:ı:) et aynı denildi 

uını h ır ana .. r . 
larını n , ~rp iktısadil nt sırın, bilhassa 
rolleri efkıslerine sind' ın~n fena itiyat-
. to tn"h •rrnı · l'ıfesini . . u iındir O ınsanlann 

ı>:ni hi ~ .. şı~detH ııiif~ı rada d~vlet oto-
1 :rlerin tlırınC"l.sc alız ve teslJ'i kendi-
! abilir.n~~iVaff~kıycten:.~t~ ol?n ted-
1 "r sanır ç. hır sey hilın ylıce zor
t •tı Ya ız kı 'l'iccıret .e?te.kle bcra
tanbuı Pnııya sevkt.'d vekilınıızi bu ih
t.,·. un lıu hu u.,· en. nıeeburiyet, İs-

.. ı Vazı,.. t• 
lıug·· .. "e 1 olsa gerek. 

unun 
lrıck İri Şartların·ı · . 
ıniiınku:~;?.az.ı zorhıkİııru~ıba~ edebil
lı~susund ur .. Lakin z.orl ~t'ş eylemek 
1 ıın k 1 a azını ' c . u arı Yenmek 
hu . lı nıa~a ~lı kıradc kuvvetin·ı h~ 

ı er k 1 rnu ,. . r a-
s hük" o aylıkla tcd ?7.ı c~izdir. Eğer 
ler nlı~ıınet~e fc\'katad''?r. cdılebilnıiş ol
('eden ;:ıa ına hiztıın he k~rar ve tedbir
ona ı:ö u ~ü kiilat ttı~ 1

• olınazdı. ön. 
lerle ı.:c d~ı~k~nıet fevk ~:n edilmi ve 
tıu du .. ~ ısını iechiz nl ade salahiyet-
ı; ı ,, ... , tu ey emek ı·· e ere k r. 'l'clındd" uzunıu-
hadi elc~rsı edit d~n.::s edecek hadi
lllaı. Ş ıı tel crrfüı·· tUtıak bu k.'lbil 

ll \e\ l •ne nıe ·d ntenfi \ . . n ıu sekiJd l an bıraka-
rtıüteyakak7.ı, et la kının le b on kişinin r .... , 17. l a arı b' . . 
-..a teeı; >ulundu 111 daıma 

Stıre ~\ ~ rrnakla beraber 
- • llenıeınelidir. Yal-

'EUE 

Yugoslav ı:~ret nazırı f 
ile beraber fuarımızı 

ziyarete geleceJr 
lstanbul 13 (Yeni Asır) - Tica

ret vekili B. Nazmi T opçuoğlumın 
bugünlerde şehrimize gelmesi bek
lenilmektedir. 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHi.nmE -

ÇİNDEKi SON HAREKET -·--
lngilizlerin geri alın 

ması ve ıAmerika -·logiltere vaziyeti 
evvelden Vaşing

tona bildirdi 
Londra, 13 (AA) - cRoyten 
Batı ve Afrika Stratejik meseleleri 

haricinde ıalahiyetli Londra mahfille
rinde tefsir mevzuu teşkil eden diğer 

- SONU 3 VNCÜ SAHİFEDE -

Fwırclmı !Iİİzel bir gorıınus: Suni. göl. ve para§iit kulesi ... 
Fuar sahasında dün de biiyük bir fa-

aliyet nazarı dikkati celbetmiştir. Dün YENi. eı· R HA .. oı·sE OLDU lran devleti paviyonunun tanzimine 
başlanmıştır. Bu :seneki İran paviyonu 
60 metre karelik bir sahayı kaplamak
tadır. Bu paviyonda teşhir edilecek 
maddeler 1zmire getirilmiştir. İran kon
solosu, hazırhklnrı yakından takip ey
lemektedir. 

İzmir ticaret odnsı paviyonu bu sene 
daha mükemmel bir şekil almış, ayrıca 
bir de broşür hazırlanmıştır. Fuarı zi-

- SONU 2 inci SAYFADA -

-·-
ltalya itham, Yuna
nistan tekzip ediyor -·-Bir Arnavudun öl-

iki eski mezar yeri bulundu 

dürülmesi mühim 
siyasi mesele oldu 
Roma, 1 3 (AA) - Stefani Ajansı 

bildiriyor: :ıc4x 

Bunlar üç bin sene evvel-
Salahiyetli Roma mahfilleri Arnavut

luğun ıimalinde Yugoslavya ile olan hu
dudunda vahim hadiseler vuku buldu
ğu ve müsalemetleıtinnek için gönderi
len İtalyan subaylannın İsyan eden Ar
navutlar tarafından katledildiği hakkın-ki Türklere mi ait? - SONU 3 'ONCO SAHİFEDE -

-------x.x-----------
Kadif efıalede IJııJıınan yığma tepe 1Je mezar· Yunanistan, ltalyan

la rı n ithamını 
kabul etıniyor 

ıarın açılması için müsaade istenildi 
lzmir hafriyatma çok alaka gösteren 

Türk Tarih Kurumu, bu hafriyatın de
vamı için yeniden yirmi bin lira gönder- -•-miştir. 

Kendisinden bu hususta malumat is- Davut horayı him öfdür-
tiyen bir muharririmize, Müze miidi.irü dü? • Yunan·sıan bugün· 
~:~ahattin Kantar şu izahatı vermiş- Jrü fauc!uc:fundan fazla 

- Evet, muhterem kurum. istediği- Slffl~ istenıiyor 
mlz tahsisatı gcinderdi. Sorduğumuz bir Atinn, 1 3 (AA) - Atinn Ajansı 
hususun <'cvııbını alır almaz hafriyata bildiriyor: 
başlıyacağız. Bir Arnavut vatanperverinin gôya 

YENt KEŞ1FLY..:R: Yunan Ajanlan tarafından katledildiği 
Sorduğumuz rl:ı şudur: Pag•" ~kadi- hakkında Stefani Ajansının Tırandan 

fkalC'sİ> dnğının şark sathı mailind ~. ki.i- verdiği haberlerin tamamen atı! .. 1z ol
~ük bir yığma tepe düıni.ilii.s> ve bu- duğur:.u bevana mezunuz. 
nun biraz §imalindt' de kayaya o~ ulmuş Bundan takrihen iki ay evvel Yunan 
iki ufki mezaryeri keşfettik. Keşfettik topraklarına girmeğe muvaffak olan iki 
diyorum. Çünkü ne bu tütniilüs, ne de Arnavut derhal tevkif edilerek isticvap 

.. :ıs" ': 
••••• E3kı "''fOCl7' 
..... Sl/lfDIK • 

Bulgarlann Rumenlerden almak is tediklcri Dol>ricayı gösterir harita 

ROMANYANIN VAZİYETİ --·-
Dobricayı vere
cek gibi, Tran

silvanyaya 
gelince ••• -··-Arazı terJıine peJr yaJr· 

laşmaJr istemiyorlar 
Yugosla·ı gazetelerinden: 
cVreme> nin haftalık siyasi icmalinde 

( Avrup:ının cenubu şarkisi hakkında 
ilk konuşmalar ) başlığı altında neşret
tiği bir yazıya nazaran: 

1) Berlinin Roma ile anlaşarak ha
- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

BOLLUK SENESİ --·--
Bu sene mahsu

lümüz çok 
bereketlidir -·-Çift~i mahsııJünü lıaJdı· 

,.,,. lıaldırmaz yine 
toprağını sü;-üyor 

İstanbul 13 (Telefonla) - 940 yılı 
toprak mahsulleri rekoltesinin iyi ola
cağı hakkındaki tahminler kuvvet bul
muştur. Feyiz ve bereketli bir yıl için
de olduğumuz tehnkkuk etmektedir. 
Alınan ~on tahmin raporlarına göre 
- SONU 3 ÜNCÜ SAflİFEDE -

BULGARLARIN FiKRİ 
--*--

Bütün muallak 
meseleleri 

sükôn içinde 
halletmek ••• 

-e
SolJranya fe1JJraltide 
içtimaa ~ağırılmıyor 

Sofya 13 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
bildiriyor: 

Başvekil B. Filof, harici politika halvc 
kında Bulgar matbuatına yapmış olduğıı 
beyanatta; bugün halledilmemiş bulunan 
meselelerin halli için sükun ve soğuk 
kanlılık havasının hüküm sürmesi 1A. .. 
zım geldiğine işaret etmiştir. Hüklimet 

- SONU 3 t)NCÜ SAHlF'EDE -

··········································: 

ispanya harba 
• w 

gırmege 

hazırlanıyor 
--.--

Maaınafih İtalyanlar 
AfriJrada mııvaffaJı 

olmadan hareJıete 
ge~iyeceJılermiş 
Kopenhng, 13 (A.A) -Tas Ajan

sı bildiriyor: 

• 
1 : 
• • • • • • • 1 

Berlingske ıazetesinin Lizbon mu- : 
habiri, hpanyanın askeri hazırlıklar : 
yapmakta olmas.mdan bahsederek S 
ıunlan yazmaktadır: S 
- SONU 4 ÜNCÜ SAHWEDE - : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fiatlerin mürakabesi 

Bazı maddelerin fiatleri 
dün tespit edildi 

Bıı fiatler Anlıaraya IJildirileceJr, tasdiJr edil· 
dihten sonra tatlJiJı olunacalı 

Fiat mUrııkabc komisyonu <lün öğle
den sonra nuntakn ticaret müdürlüğün
de valinin riyaseti altında toplanmış
tır. 

Fiat mürakabc komisyonu bu toplan
tısı ile çalışmalarını fiili snhaya intikal 
ettirmiştir. Her maddenin satış fiatlerl 
gözden geçirilmek ~urctile tayin oluna
caktır. 

Dünkü toplantıda benı.in, petrol, mo
torin, çivi, kahve, kaput bezi, ziraat alet
leri ve sair bazı maddeler üzerinde 
uzun tetkikler yapılmıştır. Toplantıya 
tekaddlim eden günlerde bu maddeler 
hakkında alakadarlardan her türlü ma
IUmat toplandığı için fiatler kolaylıkla 
tesbit edilebilmiştir. 

Bu fintler hemen ticaret vekaletine 
bildirilecek, tasdik edildikt<'n sonra iat• 



YENi AS'IR 14 Aeustos ı;arşaınoa 1941~ 
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Hayatın içinden: 
•• • ••••••••••• .. 

"Estetik siİıir,, ve bizde 
cemiyet terbiyesi 

Bazı dostların, bazı karı koca ve hısım 
akrabanın birbirlerinden çarçabuk kırılıp 

soğuyuvermeleri nedendir? 
~~~~~~.x-~~~~~~~-

Tavırlarımız ela bir nevi konuşmadır. 
hareketleri birbirlerinebenziyenler 

Tavır ve 
sevişirler 

Yazan: ŞOKOFE NlHAL 

Asabıve doktorL'lnrun sinir hastaları-ı pıp ğınız.ı solunuza çeviriyor. 
nı kaç kısma ayırdıklarını bilmiyorum; Tramvaydasınız; havadan gelen biı· dir
lnkin ben kendi tecrübelerime göre bir sek, ba~ınızdan şapkayı dü~riiyor ve 
tasnif ıaparak sinirleri şöylece a ·ır- döni.ip sizden af bile ıstemiyor. 
dım: Ne bileyim, saymakla tükenmez. 

1 - YaradıJı,..ta cüm1ei asnbiycleri bo- Bir bakışta ehenımi>•etsi.ı: görünen bu 
zuk ola~r.. .. . . . • estetik ayrılıklar. bu muaşeret terbiye-

2 - Fızık1 bWl~ emn ku\"vetsız.lıgı ııe- leriniıı eksikliği. insan ruhlarını biribirin· 
ticcs.inde sinirleri :aıyıflıyanlaı·. den oğutarı en kuvvetli amillcrdir. 

3 - Muhitlerinden aldıkları kötü ter- • . . 
l · d la • l ·+:d 11 · · haf E.sıctık tavırlan. estetık konusmayı 
ııvc o yısıy e, ı.... a erını mu nza . . h 1• . · 1 ı h. ı 

d• · --'· h b k k la ıtıyat a ıne getırmemı>ı o anar a un a-
<. cmıycı~ eı· şc\ e ça u ızan r.. 1 1 b"lh 

So ı rd ·b ta ·r· · b·r ra a ışmış olan arın ı asııa ur.un 7aman 
n znmnn a a u snı ııne yem ı k 1 b. "b" I · 1 • 

kısım daha ilave etmek lüzumunu duy- ·arşı aşması. ın 11 erıy e yaşamaga 

d d mecbur olması iki tarafı da betbaht um ve a ına: 

•Estetik sinir• Jcdim. eder. 
Evet_ estetik sinir ... Öyle bir sinir ki Bu itiyatları almamıs, bir ruh İnceli-

ne vücut zayıflığından, ne yaradılışımız- ğine crişmc.miş insanlar. samimiliği çar· 
dan, ne de aldıf,tımız, gördüğümüz terbi- çabuk laubaliliğe dökerler. Yukarıda 
yeden gelmiştir. Bu türlü hasUılığm nük- söylediğim gibi. aynı seviveden olına
robu, içimizde değil, dışımız.eladır. Bu, yan karı ıte koca, hısım, akraha arasın
ôyle bir mikrop ki en sağlam günyeleri da bile başlıca soğukluklar bunlardan 
bile kemirir; altüs1. eder, en nazik ter- ileri gelir. Çiinkü insan yalnız kafası ile 
biyelilcri bile zaman zaman muhitlerine ya ayan basit bir mahlük değildir; yal
karşı sinirli vaziyetlere sokar. nız {iyi. doğru) bizi tatmine yetmez: 

Bu mikropla ha'iUılanmamak için kafi (iyi, doğru) ile bcrnb,.r bir de, belki en 
derece a,.onlı olanlar, bu hastalığın scbc- başta (güzel) i ararn. 
bini sezecek terbiye\''i ruhi inceliklere Tavırlanmız da bir nevi konu!lmadır. 
malik bulwımadıkJarı ic,,-in, böyle hasta- Biribirlerinin dillerinden anlayanlar, na· 
lıırn doğrudan doğruyu •sinirli• derler. sıl biribirlerine yl\kınlaşır, ısınırarsa, ta-

* 
l\teşela. ... 
Nereden başlaııı<tlı? Estetik 

mikrobu o kadar ~k ki.. 

'-'lr ve hareketleri biribirlerine ben:Le· 
yenler de öylece yalunlaıııp sevişirler. 
Bunun aksi. ruhları in!tafsızca biribirin
den ayırır. 

sinirin h Bu saydığım şeylere karşı müsama a 

Evet. mesela, sabahleyin ruh \'e zek5-
nıan temiz rüyalariyle e,·inizden çıktı
nız, önünüze gönlünüzü ve gözlerinizi 
bulnndıracak .şekiltle kirli bir sokak se
rildL Btitün gün, bedii zevkinizin hır
palnrunasına kafi değil mi? 

Otomobil veya c..tobiistesiniz.; kar:.-ıdan 
gelen dikkatsiz bit· şoför, yanlış bir ma
nevra ile sizin arubaya bir zikzak yap
tırıyor, arabacııun ni,'2llldan yü:.selen 
kaba, iğrenç. devtımlı bir küfür ... 

Duygu ve dilijünceleriniı.in nezahatıni 
didikleyen hu kaba hiddetle bir ürperti 

eçlrmez misiniz? 
Sofradasınız; münasebetsiz.in biri, şu

ursuzca, uluorta, iğı·endirici şeylerden 
bahsediyor. O anda yemeğe devam et
mek sabnnı değil, ağzınızda kalan lok
mayı yutabilmek kudretini bile kendi
n izde bulamazsınız. Neşeniz .kaçar, m
cinirsiniz. 

edenler, medeniyet zümresinin dı ında 
insanlardır. 

Bu öyle bir medeniyet ve ruh seviye
sidir ki onu aramak için mutlaka yaldızlı 
~alonlara, paralı, muhtesem in~anlar ara
sına okulmak lazım değildir; onu. çok 
defa bir dağ kulübesinde de bulabiliriz. 
Elverir ki yaradılış ve görüş yolu ile 
(bedii) nin sözü ruhumuzu sarmı!I ol-
sunl 

MERAKLI ŞEYLER 
--···-····· · -· · · 
"Radyum" un 
kullanılan faizi --·--

Mili~ piyan~o 
müdürü geldi -·-30 Ağustos pi,.,.,.,sa 
Fuarda~ 

Milli piyango umum ııı!ldürtl B. !bra
him lstanbuldan şehrim'ıe pbniştir. 
30 Ağustos tarihinde İwlir<lc !"uoı r "a
hnsı dahilinde çekilecek :Milli piyango 
işile meşgul olacaktır. 

Mılli piyango idnrc:-.ınin yeni otoma
tik dolapları yakında ~ehrimize ~etirile
cektir. Bir defalık 30 Ağustos piyangosu 
Fuar sahası dahilindeki açık hava tiyat
rosunda 30 A~ustos ak'.;anıı çektlecek
tir. 

--~·--Yeni bir seri pul 
Yunan milli posUı idaresi c Yunan 

milli gençlik te.şl<llfılının hatırası > ol
mak iizere :ı:l3 dirahmi kıymetinde bir 
seri .pul çıkardığını ticarcl odasına bil
dirmistir. --·--Gelenler, gidenler 

Manisa vali5i B. Faik Türel Manisa
dan. Konya mebusu B. Ali Riza Türel 
Ankaradan şehrimize gelmişlerdir. 

İz.mir ınehusu B. Rahmi Göken Ber
gaınaya gitmiştir. -- ·--B. Turgut Ankaraya gitti 

Ticaret odası umumi katibi Turgut 
Tiirkoğlu Ankaraya gitmiştir. Hafta so
nunda avdet edecektir. --·--Sünıtet ve mevlit 

Öniimüz.deki pazar günü saat 14 de 
C. H. Parlisi Tilkilik nahiyesine bağlı 
Ballıkuyu ocağı tarafından 20 öksüz ve 
fakir çocuk sünnet ettirilecek, şehit po
lislerin ruhlarına da mcvlut okunacak
tır. 

Aııkara radyosu 
---~---
BU G V H 
---Jf.--

7.30 Program ı;e memleket saat 
ayarı 7.35 müzik hafif musiki (Pi.) 
8.00 Ajans haberleri 8.1 O ev kadını 
yemek listesi B.20 - 6.30 müzik hafif 
musiki programının devamı (Pi.) 12. 30 
program ve memleket saat ayarı 12.3S 
müzik 1 - Arif B. muhayyer şarkı (il
timas etmeye yare varınız) 2 - Arif 
B. muhayyer ttirkü { E.fem şimdi eller 
sözüne kandı) 3 - Arif muhayyer şar
kı (Humarı yok) 4 - Arif B. muhay
yer kürdi türkü (Evlerimin önü handır) 
12. 50 Ajans haberleri 13.05 miizik 
1 - Arif B. suzinak şarkı (Beni bizar 
ederken) 2 - Şükrü Şcnozan suzinak. 

Onların bu şuursuz nezakct:;izliğine 
karşı, siz bütün şuurunuzu toplayarak 
Uıbii görünmeğe çalış.sanız bile, bütün 
ınukavemetinize rağmen, yüzünüz. yine 
bir kaç renge girmiştir. Onlar sizdeki 
bu değişmeye hiç bir mana veremiyerek, 
sadece: 

Radyum sualarmın muayyen hir nis- şarkı (Müptelayı dcrdolan diller) 3 -
bet dahilind • bau hastalıldan, mesela Arif B. kürdili H. şarkı (Düşer mi şa
kanseri ekseriya tedavi etmek hassası- nına) 4 - kürdili hicazkar şarkı (Sır· 
nı haiz olduğu malumdur. Fakat bunun ma saçlı yare kim haber versin) 
için insan vücudunu radyum suama 13.20 - 14.00 müzik radyo salon or
uz.un zaman tutmamak li'ızımdır. Bunu kcstrası 1 - Malvezzi lspanyol dansı 
lemin maksmliyle de sade ve daha ucuz 2 - Morena muhtelif bestekarlardan 
bir usul bulunmuştur. Bu usul sayesin- potpuri 3 - joh. Strauss Ritter Pas
de alelcL-.;cr bizzal ı·adyuma hiç ihtiyaç mnn opera - Kimiğinden balet 4 -
olmaınahtı. radyu nun ıfnizleriyle• iş Pachemegg Viyananın letafeti 18.00 
gÖl'iilmektcdir . program n memleket saat ayarı 16.05 

cZavallı. sinirli:• demekte gecikıntız
ler. 

* 
Bdzı dostların, bazı kan koca ve hı

sım akrabnın birbirlerinden çarçabuk 
kırılıp soğuyuvermelerinde estetik sinir, 
çok defa birinci rolü oynar. 

tik bakışUı pek zarif görünen bazı 
insanlar vardır ki biı·:-z hususi \"aziyet
Jerc girince; oturup knlkmalan, yemek 
yemeleri, konuşurken kullandıkları ke
limeler, fikider itibariyle estetik ölçli
lcrden uzaldaşıverirler. Ve siz, sevdik
lerinizin, inandıklarınızın böyle bir yal
dız dökümU karşısın& kalınca, ruh ve 
zevk betbahtlığına uğramakta gecikmez
siniz. Karşınızdaki dost, arkadaş. • v
gili, he.r neyse, size bir şey yapmadığı 
hatde bu birdenbire çarpılıvermenize 
bu sebepsizce kendisinden uzaklaşıvcr
menize hayrcüc baka kalır: bu ~ bir 
türlü akıl erdirmiyerck siııirliliğinize, 
belki de karaktersiz.li{?inize hükmeder. 
Siz. bu gaddar hükiimlcri giyıncğe m. h
kuınsun uz .. 

Yoldan geçiyorsunuz: öyle kalabalık 
ta d~il, kocaman kaldırım.. Karşıdan 
gelen sağ \•e soluna bakmadan size çar-

Radyum şLUılarının intişarı neticesin- mü.zik dans müziği (Pi.) 16.-40 müzik 
de tedricen ağır ve kimya bakımından fasll heyeti 19. l 5 konuşma (dış µoliti
gayri faal bir ga7. (Radyum - Enıanas- ka hadiseleri) 19. 30 müzik 1 - Lemi 
yon) vücuda gelmektedir. Bu gaz aym karacığar prkı (Hüsnüne etvan nazik 
uımanda radyum aktiftir. Ve şualar ncş- şan senin) 2 - Dede karcığar şarkı 
reder. Bu şualar da tedavi edici tesir- (Girdi gönül aşk yoluna) 3 - Leyla 
leri haizdir. Radyumun gayet yavaş ta- Hanım hüzam şarkı (Ey sabahı hüsnü 
hallülüne mukabil Emanasyon 3-4 gün an) 4 - Rakım segah şarkı {Aşkınla 
zarfında yan yarıya inhilal eder. yanıp ağladığım) 19.45 memleket !taat 
Tıp, belli başlı şua menbaı olarak ayarı ve Ajanı haberleri 20.00 müzik 

emanasyonu bunun için kullanmaktadır. 1 - Saadettin Kaynak nihavent şarkı 
Bundan istifade kolaydU", ve tatbik edil- (Sevgi kanunun aldım) 2 - Faruk Ari
diği bir parçadaki tehlikeli tesirlerinin fi B. nihavent qrkı (Ey !!iiri ilahi dağı
bir kaç gün içinde izalesi mümkündür. lan) 3 - Sd Pınar hüum şaılu ( ~ 
Bundan başka her radyum müstahzan kınla sürünsem) 4 - Saadettin Kaynak 
mütemadiyen emanasyonlar istihsal eder tıicazkar ~arkı (Çözmek elinde değil) 
ve bu maddeler hemen hemen hiç kay- 20.15 komı1m• 20.30 müzik soprano 
bolmnz. Bu tıpkı bankaya yalınlıp da Frıdel Böhm tarafından şan resitali 
hiç eksiltmeden mütemadiyen faiz geti- 20. 50 ınüzilc geçit lcon-~ri 21.15 müzik 
ren sermayeye be-zctilcbilir. Tıp enstitii- potpuTiler (Pi.) 2 r. 30 konuşma { rad
sü kendi radyum mevcudundan bu usul- yo gautesi) 21.SO müzik orltelltra suit
le istifade etmektedir. Sermaye yani pa- leri ( Pl.) l ı. 30 memlt-ket !taat ayan, 
balı olan radyum büyük bir ihtimamla Ajans bahcrleri; ziraat. esham - ı.ahvi
ıuuhafaza edilınektc, mütemadiyen iılki- lit, kambiyo - nukut borsası : {fiat ) 
şaf eden emana.syon tıpta kullnılmak 22.45 müzik cazbaot(Pl.)23.25 - 23.30 
üzere bütün dünyaya sevkedilmektedir. yarınki program ve kapanış.. 

::11111111111111; Cihan Hatun -
bulmuştur. 

llammad - Firar ctmemı~ ı:>e esir 
UlllllllllllllE düşmüş olmalıdır. Çiliıkü şehir fetho---- = hınrnu~, her ~ bitmiştir. 

: =: (HamınadJ yaşlı kadına tevcihi hitap 

= Tefrika: 99 YAZAN: Curci Ze.ydan : edcrt'k: 
- - - Tey.ce! Gülnar ile (Hcylane) nio 

- Tc.rzc! nslı Rum olan kadının ismi alıklaşmış idi. Bruübtiyar (Heylane... hanl(i tar .. Ca gittikl('rİl\l bize söyler mi-
ı.ı.• .idi? Onu tanıyor musun? benim zevcemdir• diye bağırdı. • ~n? 

- Onu tammamaklığuu olur ınu~ (Aydoğdu) uşı~ (Verda.o) ın F..rme- - İsliımlar :ı.levrune imdat \'e ınuavc-
lkn bu konnğm baş kalfası idim. Bura- nistan ümerasından bir bey olduğunu, nt!t talep etmek. kin ikisi birlikte Rum 
daki kndrn~arın tın ihini birer birer bi· (Babek) in onun 7evcesini ahzü gasp memleketine giltileı. Bu fikri (Babek)
lirim. McsclA (Cilfrıat·) hakkında (Bez) r.vlediğini anladı. (Bahek) in böyle bir in mevküni takvi~e el.mele ~in (Gülnar) 
halkı hic: bir şey bilmezler. Ben ise onun feuhati i.rtikip etmesi .,ayam isliğrap icat etti. (Heylanc) dahi bu teşel>bü.5il 
Fergııneden getirildiği dakikadan itiba- bir şey dcğı1di Fakat (Verdan) ın u..~ muvafık hufdu. (Grılnar) a refakat etti. 
ren aslını, faslını bilirim. Geldiği zaman kın·csi alamda kendi büvisetini gizle.. ÇUnkü He1·lane oralı iclı. Oranm li'ia
ismi Merzibanm kızı Cihan idi. Sonra mcsi garip idi Aı'Cloğdu om tebrik ve uını biliyordu. 
GUlnar ismini aldı. Burada o Rum b- itabı mütczanımın bir nazar ile baka- - Bahck şimdi ncrecfo<lir? 
dıniyle dost oldulaı. Sonra ikisi birlik- rnk~ - (Bı•7.) <le def:;Jdir. Esir ele ıli.işıne-
te bir memuri}-etle gittiler. - Sen bir bey iken kendini bana ni- ını . 

Hepsi birden <Gülnar) m bi:aat Ci- çin bir ~ gibi giiaterineğe Qllıştın? - O h•ld.-. ner\;;de blunuyor? Söyle, 
han olduğunu. şüpheden bc.ri olarak. Halbuki seni gördüğüm gündenhcri ne- korkma. Şehir islfunlar tarafından felh
anladılar. Verdan İSt1 sorduğu sualin cc- cip ve asıt bir adam olduğunu anlıyor· olundu. Bizim için ıuü~ürnanlar diğer
\'ctbı nı nlamamı.ştı. Yaşlı kadına dedi ki: duın. lıl!rinden daha iyidır. İyi bilirim ki sen 

- Rum kadının ismini senden sor:- - Size iltica \'~ ınüslüm:ınbrın hiz- (Babek.) in nhrnfö1~ her kesten ziyade 
dunı. O d,1 ismini cleğiştirdi mi~ meline dühul etmekliğime sebep o fasıic vakı!sın. 

- İsmi (Hcylaııc) idi. Et.menistanda v<.> %alim adamdan intikam almak üzere - Babek şehrin sukutuna kadar hü-
uvci beyden aLp buta.ra getirdiklerin- bugünkü güne erıııek idi. Ümit ederim ttin km.Yeti ile tunµ etli. Hiç bir \'ası

twı!' .. 

Hariçten yeniden mal 
alm~k istiyenler 
~-~~~~~~~x4x~~~~~--~~-

l 

Bugünün 
Şartları 

-*--

• 5 

ithalat ve ihracat 
işleri üz erinde seri 
hararlar alınmastnı 
istilzam eylemeııtedlt 

: -··-- C.1.S-fAltAFI ı inci SAllİFl::D6 ';' 

Muhtelif firmalar taciri erimizle 
çe,itll maJ is tiyorlar 

nı7. sura~rnı unutrn:unak nıecbıtri1e:: 
deyiz ki gerek mikadcledc "e ~erek flJ' 

tanqmaıı ve rar almakta siirat lmgiinki.i şarttara 
zaran mu\'affakıyetin e~asını t~kil ~ 
Bundan ôolayıdır ki blitün i~~rin ..,, 

~~~~~~~~x-~~~~· 

Bugünlerde ınem1eketiınizden iş talep- Almanyadan muhtelif finnalar kuru 
leri artmıştır. Macaristandan bir firma üzüm, her ti.irlü yiyecek maddeleri, yağ, 
ticaret odasına müracaat ederek pamuk yağlı maddeler ve tohumlar, kitre, çam
clökiinti.ilcri ~atın almak istediğini bil- .sakızı satm ıılınıık istediklel'ini bildirıni5-
clirm!ş, bu işle alfıkalı tacirlerle tanıstı- lcrdir. 
rılmasını istemiştir. Macaristanda bir fimuı da palamut ih-

Sııriyeden bir firına yaptığı miiı·acaat- racat tacirlerimizin adreslcriııi sormu~
ta, Türkiye hükümetinin Filistin ve Su- tur. 
riyeye Türk maden kömürleri ihracına Yunanistanda bir firma bu~day, ~lı
müsaade ettiğini istihbar ettiğinden bah- sır darı, kendir tohumu üz.erine komiı;
setm~, maden kömürü alımı i.izerincle yonculuk yaptığını ve Ti.irkiyc ile iş 
iş yapmak nrzusunu ileriye sürmliştür. yapmak istediğini bildirmiştir. 

• iki eski mezar yerı bulundu 
- UASTARı\fl 1 inci SAHinmt: -
bu mezarlnrı ~imdiye kadar Arkcoloğ, 
tarihçi ve ilfıh ... kimsenin dikkat naza
rını celbehnemi.'i olduğu gibi hiç bit· ki
tap veya eserde de bunların kaydı gö
rülmemiştir. Bu keşiften sonra yığma 
tepenin biı· mezaı· cTümülüs'b olup ol
madığını ve evvelce dokunulup doku
nulmadığını anlamak lazım geliyordu. 
Bidayette kimseye bir .şey açmamıştım. 

BU .MEZARLAR ESKt 
TüRKLERtN Mt? 
Nihayet kendime kanaat gelince, ge

çen sene Karya cMilas> hafriyatını yap
tığımız tsveç Arkeoloji Misyonu ve bu 
sene de İstanbul Alınan Asarıatika ens
titüsü müdürü ve Boğazköy c.Eli> eser
leri hifiri Arkeoloğ doktar Bittel ile ge
reken inceleme yapıldı. Tümülüsün bir 
mezar ve belki de- tarihten evvele ait 
bir mezar olduğu ve mezara dokunul
mamış bulunduğu neticesine varıldı. 
Şimdi mesele ehemmiyet kesbediyordu. 
Zira malumdur ki F.olya ve tyonyalılar 
buraya muhacir halinde gelmeden daha 
çok zaman evvelinden beri burası, asli 
Türk ve Knryalıfarla kardeş olan Et
rüsklerin bir oymağı bulunan Lele.slde
rin idi. Pağus cKadife kalesi> onların 
Akropolu idi. Bir de kapalı limanları 
vardı ki Lelesklerin en son zamanı Mi-

POLİSTE 

lfıttan evvel 12 inci asra, zamanımız. 
dan evvel de 3140 ıncı seneye tesadüf 
eder. Eolya \"c tyonyalıların muhacir 
halinde buralara istilası o asırda olmuş
tur Şimdi bu 'fümülüs. acaba kimlere 
aittir?. Zannımca tarihten C'\'veldir. Ma
lUmdur ki tzmirde Lelesklerden bir şey 
kalmamış gibidir. Bu Tiimülüs \"C kaya
ya oyulmuş bu iki mezar yeri, acaba bizi 
onlara mı götürecek".' Temenni edelim. 
Fakat her ne olursa olsun bu Tüınülüs 
ehenuniyetlidir ve açılmak 1hımdır. 
Ayni zamanda iz.mir hafriyatı ile de do
layısile münasebcUaıdır. 

İşte bu sebeplerden ötürü, bu tümü
lüsün de kaılSmı yapmak için muhterem 
kurumdan müsaade istedim. Muvafılc ce
vap alınca hemen işe ba.<ilıyacağız. 

FUAR ZAMANINA 
RASTLARSA. .. 
Eh artık. burada tarihten evvelki bir 

mezara tesadüf ebnek talline uğranırsa 
ve bu da Fuar günlerine ra.rıtlarsa !'>ey
reyleyin siz gümbürtUyU!! 

- Ne için? 
- ÇiinkU Behçet Uz oğlumuz buraya 

da bir asfalt yol uzatır, gidip gelmesi 
rahat olur. Şimdi bu mevkie çıkıp inmek 
için her şeyden evvel benim canım 
çıkıyor ... 

:;\IAHKEl\IELERDE: 

keze bağlı tutulm~ısını hatalı bu~ 
Büyük nıcrke;r.lerdc st>rİ karar .....
salahiyetini hai7 te'?kilata ihtiyaı.: '~ 
Bu te!'?kiliıtın hn!-imda ticaret haya~~ 
"'llktıfll htılıman liirayetlİ YC tırıt'"dı r• 
knhili)·eti ;\iiks<.•k adamlar hulun ~ 
malıyız. Kırtasiyecilik gerek meııfİ . 
ı·eyanlarl:ı mi.icadeledc \·c ~erek i~ 
yatına inkio;af 'ermekte en hü,riik .. J'r 

teskil eder. Cc.ı:n ~eri olursa miiesst"'
1 
t 

Tacir alını ' e satı~ i lerinde g~in '~ 
saatle ınukan·cttir. ihracatımız hır <.°ıı. 
maddelerde de\'lel miisaadesine fili# rı 
hatta -.erhest ıncYı.tta ı>:ıra mc\"ZU~ t 
) ine hiikiiml.'t kontrol w mi.isaad~~
tiihi hulundu~u dhettc her hangi lıtr .. 
rnt"ateı salithivctli hükiiml't .ıdarniar1fi· 
le temas YC onlarm mu\·afakS 
ni istih..;al etmedik<;c i yapınak 1ı1; 
bili.velinden mahnımdur. llu nokta':~ 
-.ikayct me\'7tın olarak tebarüz ctüfll""" 
yort~z. llilakis hngiinün artları is tııa1~ 
tını hiikiiınetlc i. ti~arc,yc bağlı tu~ 
:~nıirdir. Tican·t hayatının tabii net• 1• 
hu olunca bu istisarenin sürntle ya~ıı 
nıa~ı 'c alakadara icap eden salahifC 11 
rnkıl kaybcdilıneden ,·crilmhi ~ 
'ardır. Bazı 'akalar hili\'oruz ki TicF. 
\·ckalctine :rnpılmı~ mi.i~acaatlere ~ 
lerce cevap alınamaını~hr. Bu da ~u 
tabiidir. Çünkii Ti<.met vekaleti o ~ 
yüklüdür ki su \eya buradan ~~~ 
uallere a:iinü gününe tt\'ap \'e~~ 

kudretinden mahnmıdur. ~. 
elemanlar ne kadar dir.ıyetli, ne ~ 
c;alıskan olurlarsa obunlar biz ınaddP"" 
bütÜn Türkiye iktısadiyatınm bir -; 
kezden idaresini iıııkinsız ~örürii%
itibarla mahalli tC1kilitlannuı b~ 
na veya buuların üstünde sali~ 
adamların büyiik merkezlerde b &P""" 
dltl'ulmasına kafi ;ıarurct göriirüı. jfı· 

Almanya yıllard&nbcri ithalat ,.e 
racat islerini dc,·lel kontrolü altında '°' 
lundurmaktadır. Bu kontrol Übcr f r 
hun Ştclla adını lac.ıyan bir t~kilit ,._. 
!'ıtasiyJc yapılııuıklııdır. Kontrol da~ 
rinin miktar ,.e fıat tcshit eden karllP"' 
rı nlınmadıkt:a Alman:raya lıiç bir :). 
retle ithalat )·apmı~a imlcln ;\·oktur. • 

Elektrik cereyanına 
kapıldı, direkte düştü 

kin bu kaı-arlar ne komisyonlu tarfls' 
dan verilir, ne de glinlcrce intiza~ 
sonra istihsal olunur. Fiat kontr~ 

ESki posta müClürii terinin bastanna t:un salihiyrtıi • ~ 
gcçirilmislir. Eu dairelerin r.cislctı?. 

mahküm oldu ,\ apılacak kiit:iik bir temas, hatla. 1JI~ --·-Karantinada l\fansuri zade .sokağında 
çok feci bir kaza olmu:ıtur. 

Karaburunlu Ali oğlu Mehmet adın
da bir genç, radyo anteni germek için 
tdefon direğine çıkmış, elinde tuttuğu 
anten telini çıplak elektril.: telleri üze
rinden geçirmek istemiş, teller birbirine 
temas edince zavallı genç elektrik cere
yanının tesirile direkten aşağıdaki ka
yaların üstüne düşmüş, başından nğır 
suretle yaralanmıştır. Kaldırıldığı mem
leket hastanesinde de biraz sonra hayata 
gözlerini yummuştur. 

Gence anten yaptırtmak istiyen ev sa
hihi hakkında tahkikat icra edilmek
tedir. 

Gebe bir kadın kaçırdclı 
BayındU" kazasının Karaveliler köyünde 
bir hadise olmuştur. Mahmut Türk Gü
cü isminde biri, 6 aylık gebe bulunan 
Mehmet kızı Bn. Fatmayı zorla kaçır
mıştır. Suçlu ile karlın aranmaktadır. 

İhtiyarı yaraladı 
Scydiköy nahiyesinin Çay mahalle

sinde oturan Osman oğlu MUmin Soy
kcse, bir kavga .sonunda ayni köyden 
55 yaşlarında Ömeri demirle ağır suret
te yaralamış-, kolunu da kım11.~tır. 

Yaralı hmire getirilerek memleket 
hastanesinde tedavi altına alınmıştır. 

Kuyuda boğulanlar 
Tirenin Hisarlı köyünde Güven tepe 

nıc.vkiinclc hgir Oğlu Fai" kızı 4 yaşın
da Münev\•er, Halit Demirelin bahçe. 
sinde oynnrkc>n kuyuya düşerek boğul
muştur. * Tirenin Gökçen nahiye.-;ine bağlı 
Peş .. efli köyü civarındaki tarlada tüLün 
çardağında çalışmakta olan Kıbtıslı Os
nınn oğlu Ali Bulutun karısı Hatice Bu-

- Jf- ta~cl almıldc bir telefon ;nu~~.; 
156 lira 96 kuruş on parayı zinuncüne rnatliiıı neticl'yi istih~lc k:i!i g~. 

geçirmekten maznun ve mevkuf hulu- Ru ameli çalışına tarzıdır ki ~
nan eski Se.lçuk posta ve tclgraf şefi Sa- um muar.·lam ithalat w ihraeat işteriJI 
lih oğlu Ahdullah tlgczerin muhakeme- de en kiiçiik bir .:ıksaklıb mcydatt 111 
si dün ağır ceza mahkemesinde netice- rakınaınıstır. 
lenmiştir. Bugün· bi7.im idn de ~artlar ııyıudiC' 

Abdullahın 7 ay hapsine ve bir ~ne İthalat w ihracat i":ıleri 'tamamen de'; 
iki ay müddetle memuriyetten mahru- let kontrolü altındadır. Dı~ piy~. 
miyetine karar verilmiştir. o fcvlialade sarılar oıllında buluuuşıı ~ 

Bir mahkUmiyet 
ve bir beraet 

Karataşta bekçi Süleyman Mcktana 
vazife başında hakaret etmekten suçlu 
Mehmet Nusret Tayaşlar bir ay hapse, 
30 lira ağır para cezasına mahkfım ol· 
muştur. 

* Tepecikte gece bekçisi 1brahiıne 
\•azifede bulunduğu sırada hakaret et
mekten ınaznun sermaye Le:nanın meş
hut suçlar mahkemesince beraetine ka. 
rar verilmiştir. 

Torbalıdaki inpat 
meselesi 

Mürakabesiz inşaat yapmaktan suçlu 
Torbalı e.oıkl belediye relst ile arkadaş
ları hakkındaki davaya diln asliye bi
rinci ce7.a mahkemesinde devam edil
miştir. 

Dünkü celsede, usulsütlüğü iddia olu
nan bu inşaatın kaça mal edildiği hak. 
kındak.i ehli vukuf raporu okunmuştur. 
1.tuhalte.me son safhaya geldiğinden ev
rakın mütalaa için müddei umumiliğe 
veorümesine karar verilmiş ve dava baş
ka bir ,güne talik edilmiştir. 

tut su kuywunda ölü olarak bulunmuş
tur. Zabıtaca tahkikat icra edilmek
tedir. 

Hin muamelelerin hükfunct mU\·ara1'al1' 
ne bağlanmasmı ıııecburi ıu1maku'l''' 
Şu halde hu kadar nazik ve mfu;kiil_~ 
lar altında İ!? hayatımızı yürütcb~ 
.için bclıcınelıal geniş saliıhiyctli b~, 
rın bliyük ik.tısadi merkezlerde çaPF. 
rılmalarma lüzum vardır. Ancak bU P 
yede ithalat ve ihracat i~lerinı.izc ~ 
olan sfırati ,·erebilir \'C tehaddüs e-: 
fırsatları hüsnü istimal e~·lcmek kuclre*~ 
ne ahip olabiliri;ı. Bu takdirde tacirlc'1' 
mizden ve onlaruı ihtisaslarmdan ~,. 
irt tedbirlerini muvaffakıyete is3I ıPt' 
cek awmi gayret beklemek lıak~ 
olur. 

HAKKI OCAKooıll --·--Fuarda son hazırlıklaf 
- BAŞTA&AFI l inci SAYFADA ,,,,,, 
ynret edenlere tevz.i olunacaktır. 1'i• 

lzmir vilayeti paviyonunda bazı deh· 
§ildilder yapılmış ve bazı tablo ve tt' 
simler ilfıve olunmuştur. 

Trakya paviyonu hazır:llldarı için !f, 
len B. Aluııet Özgirgin dün paviyoP_" 
meşgul olmu'}lur. Haber ald.ığıınııa gti~ 
Trakya umumi müfettişi ~eneral ~ı it 
Dirik ayın 19 unda İstanbul yolrf 
Izmire gelecek ve şchıimi7.dc bir Jııtfl• 
kadar kalacaktır. , 

Ticare t \"ekilinıiz. B. Nazmi To~· 
Junun da Istanbul \•olile ve avın on ll' 

kuwnda Izmire g;lıncsi muhtemckfir 

kcrinin schri zaptede(.-eklerini anlayınca şı olmak lakabı kafidir. Cihan ile (Hey1 hu1W1duğunıu. kendisini d~ndilf;~ 
yanıma geldi. Bazt zevcelerini, götüre- lfınc) ye ~elince bana mU.saade edenıi1 yakında gelip bu~cağunı söyllyorsuP-:.k 

bilcce~ evrak ve meşrubatı beı-a'ber niz. Her tarafa gidip ararım. Onların ye- Verdan Hanıad.mın sözilııü kdl~ 
alarak şehirden müfarakat etti. Erme- rini bulmadan avdet etmem. Halifenin (Aydo;;<du) yu Yakule ile P)' 
ni.>tanın içerilerine doğru gittiğini um- Oammad Verdanın sözi.inii keserek: sıl ~vlendirmek isıediğini. (Ay~d", 
rıcderim. - Asla... Bu iş için benden b•a nun bunu nasıl kabul etmediğini, Jlali 

Hammad daha bir .şey 5'Jrulınak Jhım kim."!e gidemez. (Aydoğdu) ya karşı öy- fcııin. (Ayd<>i«Ju) yu Yakut.e ile ~ 
olup olmadığı manasiyle (Ayd~u) ya lı: bir minnettarlıl: hb.-;ediyorum ki ne miş zannetmekte hulwıduğunu söYJP;", 
bakb. AyCloğdu oradan gitmek li.izumu· yapsam onun. şük .. a.n nimetini ödiye- Haııınıad bunun üzerine mertlik \"C ~· 
nu gösterdi. Oradım çıktılar. Bundan nlem.Cünkü nisanlımı düşmaıılann elin- cenaplık hissiyatı c~ü hu~a gf"Jınİ" 
s.onra ne yapacaklarını konu,rnak için den kurtardı. Onu kendi evine iZaz ve duğu halde bağırdı. "· 
bit yer arıyorlardı. O zamana kadar g... ikram ile kabul etti Bu iyiliğe mukabil - Aytl~du hanoı karşı bu k~ar~ 
bah olın~lu_ Hammad refilderini bildi- kendisi.De bir himlctte bulwunaz. isem yüklük g&temıiş iken onun ~ .... 
ii bir yere götürüyoıdu. Yolda gider alçak sayıhmn. Bu it için yalnız olarak bulmak için arz.ettlğhn hizmet ~ 
iken a.sakiri isl;.miyenin şehri yağma, g.itmeme müsaade <-diniz. Gider, her ta- görülür mü? ~ -'l• 
bil' düşmana mele'! kalmamak üzere bt- r~ aranın. ~e ~ ınalmnat alırsam Verdan - ~)'tr. ha~=r. biiyük ~ 
r.nlannı, konaklarını heditu ve ihrak ile sıu: haber gönderinm. ruez. Fakat mıisa&de edınız. Beu de E>-

me3!ul olduklarını görüyorlardı. Aydoğdu - (Yakute) nin yerini. sıh- leyim. Çünkü o memleketleri, lis:ı~ 
Üç ark.adaş o yere y;,mnca Ay<l.c>Kdu: halini anladıktan .!onra ona kavuşmak ıu, yollarını bilirim. ~,, 
- Bey (Verdan) m bu ahvale kar~ istersin. O da seni görmek için son de- - Haı:.ır, hiç b_!cinize .ihtiyacuıı • ,<f' 

mütaleası nedir? Ba. kalfa Cihan ile n~ce meraktadır. Buna rağmen diğer bir tur. Hatta bu dakıkada ruze ,.eda~ 
fHeylane) nin Rwr. memalik.ine gittikle- i!': için bir yere gitınekliğin adalete mu- rum. ,.. 
rini .!\öyliyor. Orası \'fLSi biı· memleket- \·alık oln\a7~ Haııunad hunu ::.öylediklen . onrıı ( 
tir. Giltikleri '>Chıi bilse idik oraya gi- - Bu işte münakaşa istemem. Senin kıp gitti. ~ 
derdik. aileni, bu Ermeni dostun ailesini bulma- Aydoğdu Vcrdnn ile yalnız kalıncil 

Veı-dnn kcn<lisiuc lıcy Llkahiyle hilap elan kendi aileme denmekliğnn kabil de- di ki: oıt!.. 
olunmasına gülerek: ğildir. Bu mert adamı tanıdığıma son - Kendimi bir rüyada 7.anncei.vot: 

- Bu .lakaba ihtiyacun yoktur. Be- derece aneınnunwrı. (Yakute) ye gelin- Uınıt ile yeis ara .nda ne kadar 
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Traky-~~a köylü çalışıyor OÜIYANIN BUGÜN 
GÖSTERDİGİ VAZİYET 

Türk - Rumen ticareti 

Bu köylünün isti.k-balde idrak ede
ceği rel ah ve saadetin derecesini 
şimdiden tayin etmek mümkündür 

--*-- Pamuk, yün satıp mukabilinde 
kereste ve petrol alacağız 

x~x-~~~-~-

Ankarada bugün yeni müzakerelere b~lanıyor 

'frak.Hı 13 (H - *-----------
\ atta laııın ı·'- ııu;~~lnıuhabirimizden) - Kö" kızlarına ha- Gerek hu sö"<lc , L "tn•k diner kövll·rdc köv ve k<.i,·cüli.ik 
\ e n· ' . . ut oı.,.ı eri ~ .J 1 ·' ,., " - . J <l ıç.Q kur .. anun k" .. v~rı.neg: \'alışan Pehlivanköy Diki:;ı cla,·ası \'Öni.i •• dl' yapılan haınlelerin nwsut \('riınlcl'i hakikn-

k~ .Vaptıf!j ı~.J 
11 

•• '-~Yun ıçtımaı ve medeni bünyesi iizcriıı- ten ölçibii7 b!ı· kın.ıct arzet.ıncktcclir. 
oy ke.,d. lUsucı olanık .. ı 

ve k"I .. ı .lıi!.nyesind .. goze. ~-arpmaktadır. Pehlivan- Simdiy"' k.ldar dt•vam edegelen çnlısınalar ,.c bunların 

lstanbul 13 (Yeni &ır) - Bugiin 
(diin) üç kişilik bir Rumen ticaret he
yeti ~ehrimize gelmiş. tetkikat icra et
mek ve temaslarda bulunmak üzere ak
~nmtrenilc Ankaraya hareket etmiştir. 

lfoyct reh-inin \'erdiği ınalümata gö
re Rumenler bizden yün, pamuk alacak
lar \•e mukabilinde kercstı:, ~trol \ 0erc
cekleridir. 

Ankara ı:ı (A.AJ - Ruıncn ticaret 
heyeti ile yarın (bugün) miizakerelcre 
başlanacaktır. Bu mUuıkın-eler Bükreşte 
başlıyan müzakerelerin ikinci 'lahasınİ 

teşkil edecektir. Ankara müzakereleri 
neticelendikten sonra bazı iktı adi me
.<telelerin nüzakeres1 üçüncü safhayı 

te~kil cdecekfü. dad u lkrı• ıuii"ssLscf ~uc~.da gctırılen zirai, sıııai, iktısadi köy muhit'crinde y~ıptığı clcvriınleri gördükten :mnra Trak
~n nıstır er c ır hars ocai!· haline g<'lınck isti· ya köyliisi!niın istikbalde idrak <·cl ... ce~,; r~foh \ 'c !'aadPt!n 

dcrec~!'iııi 'i."ldiden 1ayiıı etmek mümkiin olabilir. ROMANYANIN VAZİYETİ Ticaret Vekili lstan-
-•- bulda bekl~niyor 

- BAŞTARAFI 1 iNCl SAUİFEUE - - BASTARAf<'I 1 İ 'Cİ SAHİFEDE -

Altın rüya kolonyası 
kokuyorsunuz 

Hilal Eczanesinin 

Ec'Zacı Kemal Aktaşın 
~. büyük eserlerinden 

7~7.7T/,7.7'7,y7.7'77Z7T/.l'./ 7.Y'/YJ O"r/T/7'.J"'L?:XHJ0'.7.77/"Rr.././JCJ.ZY..&C/i7"../'H mmwp3, /,///. 

ili ~u Hakikati Herkes Bilmeli 
C ?G~INI<'· cı b. • 

tgo~p, tıeıJe. ·~nn~ ırınci kan, ~~\'\'et, i-:tilıa yaralan \C tesirini deı·hal gösterc_n lıuJu':lma'l bir d·.!usdır .. 
hfck~~ız.. nıa, sıtma gıbı hc.;talıklnra tutıılınam:ık için stığlığınızı BIO<a:NtNE kan , c derman haplariylc 

riir · ·~1Nt; cfJ.· 
'1n · 1 nUı bir İŞt.iha";ıa ~1 tareleyip ku\'\'Ctlcndirir, hal ... i1.li~i giderir, hariçten ::ek't"Ck her türlü mikropları öldü-

nto11 ~İrinci dc\'aSJ~nun <-der. Sinir \'C ndalclt•ri sn~lanılaştırır. :rckiıyı yükseltir •. Bel ~C\'ŞCkliği \'C ademi iktida-
.. GENiNE· n .. 

Çunkii .. • kullaııant kat'" <•nzn '"lıcudu her r. ar ıyycn kardan, kıştan, ~oğuktan \C lıa,·aların dc~iıınıcsinden mütcl'ssir olmazlar ..• 
l·a~~dsı~ gibi hast~a:' genç ,.e dinç bulundurur \e hu s:l) ede müthiş ôkibctlcrle neticd~ncn GRİP, nezle, eflo
ttıikd an tıstün ,...._

1
k

8
l ı ardan korur Hu lıac;talıkbrd:m konınmak için büyükler sabah, öğle, ak.sam bittr sekiz 

\. ar rt """ • ar rnln hah · · · - ' ' t-- n lırılrnalıdır ll';R !2 sa , ak'inın hırl'r BIOGENINE almalıdır. Hasta o1an1ann kurtulması i<:in de bu bir 
--=-~ ' r. ECZANEDE BULUNUR .. 

CAyR ........... ._._ .... ._._ ........ ._ ..... , 
AÇtJ< t ~KU 

tır.,fttt'TıRMA kANl~LLARIN 
tul'il> 1 Ncı ICR . 

Açıl. AN: A MEMURLU-
ı:ayri ilrttırına ılc 
N.;rlık rııcnkulün ne or:r~ya çevrilecek 
rabbaıubu- ıncvkiinde {;fö: Bornovanın 

Ca . ag Ve İçinde 4 nıetrf' mu-
rnahafı'ı. nıenkulün bİYve •Jaçları. 
Nar)ıJc C8ı, soknğ1 n u undugu mevki. 
12/4/~~~ lllevkii~darası: Bornova 
t,.Jtd. tarih 30 c ve tapunun 
325 ı:. olunan kıyrnet·sıhra ~urnarasında 

ura d - . · ,.~·eı · A egerınd d' " 1 umumıyesi 2 rttırrna e ır. 
0/Eylt"ıl/ nın Yapılaca'rı -

Ilı"'· 940 C g Yer, gun °aat· 
·•ır b · · urntt •· .. • ., • 
1 ırınci İcra d . cu~u saat 11 de 

1 S - •,bu . aırcsınde. 
/6/940 gayrı rncnlı; ı ·· 

ile b· . . tarihinden .. 
1 

u un tı.rtttrması 
illa •rıll(!, İcra d . ıtı >arcn 205 3 no 

raaınd aırcsinin . 
açıJttır ı 8.. h rl.:~in .. ın~.ncn nu
llJalu . landa Y•~lı ı::orcbılmeııi için 
nı .... l'nıtt almak . t olanlardan fazla 

"Je v 93 ıa eye.nl . b 
lllcrnu .« 9 / 2053 d er, ış u sartna-

2 rıyetirnize rn" 0 Ya nunıarasiyle 
)~,ı:- Arttırınayau':"c::'•t ~t~clidir. 
~ey. ~fıı~~.in )'üzd;~~s" :n !Ubrıda 
btı tevd· ır ~anlca n ctınde pey 

3 ı . edilecektir nın t""rnİnat rncktu-

İzmir İnhisarlar bcq müdürlüğünden : 
Fuarda İnhisarlar pavyonu i lt' dolma mevkiinde.ki tuz depomuzda mevcut 

enlcnz pazarlıkla satılacnktır. 
Pavyondaki t'nkazın tamamının muhammen bedeli 50 teminatı 7.S tuz 

deposundaki enkazın da ınuhammeni 1 O teminatı Lir buçuk liradır. istek.Jile· 
rin 16/ 6 / 940 günü saat S d" başmüdürliiğümüzdeki komisyona gdmeleri ilan 
olunur. 3253 ( 1660) 

DR. Saip Ali DÖLBAK 
uola!,\I VE KADIN HASTA

LIKLARI OPERATÖRO 
PROFESÖR LIEPMANNIN SABIK 

BAS ASISTANI 
Rirind Beyler Numan ı.ade !.okak 

No. 2.. 1'F.LJ.t:FO~ : 4270 
Heı·gün hastalarını sant 12 - 14,30 ve 

1 i-20 de kabul edeı. 
Fukaraya SA L I gUnleri muayene 

parasızdır ... 

Dr. Süleyman Çoruh 
Cocuk hastahk1arı mütehassısı 

TELEFON: ıno 
:\lu;ıı·cnc hanesi 42 Birinci be.)"ler So. 
Evi: G<t7.tepc Karakol karşısı 834/1 
1..oodranın {The llospita1 For Sick 

Childrcn) hastan~ind~ ikmali tAhsil el· 
mistir. 

DOKTOR OPERATÖR 

SA.MI KVIAKÇI 
Kulak. burun. ~az hastalıkları 

. MUtehassı.o;ı 
l\lua)eoehuesi : Birinci Beyler 

No. 4! . TELEFON : !310 
E\'i : Güdepe Trwnvaf' Cad. No. 884 

TELEFON: 3'C8 

Dikkat 
Sayın Halkımızın nazarı dikkatine 

Sizi yazın boğucu sıcaklarından kur
taracak cep ve mnsa Vantilatörlerimizi 
takdim ederiz. 20 gram ağırlığında olan 
c:ep vantilatörlcrimiz 7.arif ve şıklığı \'c 
bilhassa saatte bir kuruş gibi ufak bir 
sarfiyat yapması ve bayanlann ı:;l ean· 
talarında kolaylıkln taşıyabilmeleri ay
rıca tavsiyeye şayandır. 

Türkiye umumi deposu 
Hüsnü Özödemişli Hnleflcri 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik müt~hau111 bay Ömer 

ütfü Bengü'dir. 
Bristol oteli elli odala her odada soğuk ve ııc&k akar suları, banyoları 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve buici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
aörü ve hususi lokantası vardır. 

Bütün aıri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve latanbul cihetine de nezareti f evkalideye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi
ecdc derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehauıaı 

bay Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret • · 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı iaticarmda 
h"•unan otellerde bulu!urlar. 
............ IJID .. llıil .... 1 ..... A .. ll!'Jl .. r91 ......... P"'"L~ 

,_E .. m_l .. ak_a_l_m_a_k_v_e_sa_..t_m_a_k_9'1 

istiyenler ••• 
İzmirde veya kazalannda emlaki olap ta satmak veya almak 

iatiyenlere azami lcolaybk gösterilir. 

1 
lzmirde Kemeraltmda Hacı Hasan otelinde 60 No. lu 
yazıhanede... C A V l T 

Telefon: 3903 ----
tnn1r muhasebei 

Bir ,-JWc 
hasllsiye müdürlüiür.den: 

kira bedeli 
l.üa No Cin.Iİ 

240 3 ET 
~a 5 • 
48 13/J • 
46 13/2 ~ 
72 18 ~ 

Huca .. 
.,. 
> 
~ 

Mevkii 

Vili.Yl':l Bahçesi lçindt' 
> ~ 

> ., , '> 
> 

alak ") lpotck aah'b• U 24) 
nin ; ar~arırı \'c İr~f klhcaklılarla diğer 
hu~, . Ytl ı rnenltul •. a . akkı sahipleri-

yetmiş beşini bulmaz veya satış iırteye· 
nin alacağına rüchanı olan diğer alacak· 
lılar bulunup ta bedel bunlann o gay
ri menkul ile temin cdilmiı lllacaklarınm 
mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok 
arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma on be~ gün daha temclit ve on 
bcfinci gÜnü aynı saatte yapılacak art
tırmada, bedeli ıatı~ iıteyenin alacağına 
rüchanı olan di.:er alacaldıluın o gay· 
ri menlrnl ile temin cdilmi! alacakları 
rnecmuundan fazlaya çıkmak şartiyle, 
en çok arttırana ihall" edilir. Böyle bir 
bedel elde edilemez~ ihale yapılamaz 
\'e utış talebi dü11er. 

24 1 > > > , 
D O K T O it 48 7 > > > > 

! ısıy c faj uzcrındcki h L 
~ nnnı . b ~ ve rnasr f d . a"-larını 
.ınj ~ü '! u ılan tarih'a; aır olan iddi
likte rı tçinde evrak ın _en itibaren yir-
d · rnc.rn • 1 rnuahit t · ı 

cer. Alt .u~Yetiınizc b"ld' ecrıye bir. 
a&hit ol aı nalde haki ı ırrnelf'ri İcap 
ıı1aaında~hdı~ça '-lt!I b::c1 l~a~u aicillile 

4 - C-arıç kalırlar e ının paylll!l-
li ralı:. cd osterilcn g" .d 
fllUş 'Ve ~~lcr arttırın:" e aruırma}·a iş
'•rı ~ ~rnlu rnatntn rtnamca&ni oku
olunıu~:rnco kabul et~t. alınlf ve bun. 

S _ ;-. 1 ad ve itibar 
•nCfık 1 "Yin ed'I u üç d ı erı ~a 
Çolt •tbrana ~fa bağntddt~nda gayri 
lQa hcd 1· ihale cd·ı· n sonra en 

e ı r11 h ı ır. An 1t 
u •rnrnen it ca arttır-

1Yınetin yüzde 

6 -· Cayrİ mcnlıtul k.endiı>ine ihale 
olunan lcimıe derhal veya verilen mühlet 
İçinde parayı vermezse ihale kararı fe.
holunaralt kendisinden evvel en yübek 
teklifte bulunan ltiınse arzetm~ olduğu 
bedeJle almağa razı olursa ona, razı ol· 
maz :veya bulunmazsa hemen on bet 
gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en 
çok arttnana ihale edilir. iki ih&le an.4 

sandaki fark ve geçen günler için yüzde 
S ten heaap olunacak faiz ve diier z:a-

Demir A.li KAMÇIOOLV ldarei husu&İyei vaayele ait olup Bucada 3 kuyular mevlcünde ~i Sart 
Cilt \ 'C TcnMül hastahkları H Göllü Haaan yeni •iJayet bahçesi içinde kain yukanda kapı numaralan yaulı 

Et.EKTRhc TEDA VİLERf evler ihale tarihinden itibaren müddetle kiraya vMilmek üzert' mÜ'.'\teri ç ılttnca-
Ririnci BcylN Sokai!ı No. 55.. lımir ya lcadar müzayedeye konulmu:ıtur. 

Elh:ı.mra Sine~ı arbsmda y\,ahtan Kira şartlarını öğrenmek isteyenlerin her gün muhuebei hususiye müdüri-
a.ksnma. kadar bast:ıl:mnı kabul cft1'. yeti varidat kaleıninc ' 'e pey sürmek İlteyenlerin de vilayet daimi encümeninin 

TF.LEFO~ : 3479 toplandığı her Pazartesi ve Per:ıembe günleri aaat 1 1 de yüzde :.·cdi buçulc 
clepozito makhuzlatiyle hirlilct,- vilayet daimi e-nciimenine müracaatları ilan 

rarlar ayrıca hükme hacet kalmaksaın 
mcmuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 
Madde ( 1 H) 
Bağ ve ağaçları yukarıda gÖııterilen 

20/9/9-40 tarihinde birinci icra memur
luğu odasında iıbu ilin ve gösterilen 
arttırma şartnamesi dairesinde satılaca· 
iı ilin olunur. Hadisede 2280 ~•yılı 
kanun ahkamı cari olacaktn. 

3ZH ('658) 

olunur. 3235 ( 165 7) 

İzmir - Bandınna - İzmir trenleri: 
DEVLET DEMtRYOLLARI 8 iNCi tŞLETME MODORLOcONDEN: 
lzmir Fuarı dolayı.siyle 13,20,27 Ağustos ve 3, 1 O, 17, 24 Eylw 940 ta

rihlerine rnüsadif Salı günleri lzmir - Bandırma - lzınir arasında 1205 / 1206 
katarlar yerine 1201 / 1 202 katarları işleyccelttir. 

Oeniı:yolları idaresi bu katarlara kar!P' vapur temin 
Ke,.fi.)'et aayan halka ilia olunur. 

İzm ir Fuarını ziyaret edecek olan 
Yugoslav ticaret nazırı lstanbula 
gelince, B. Nazmi T opçuoğlu ve mi
, afir nazır birlikte İzmire hareket 
edeceklerdir, 

Yugoslav nazırının lzmirden son· 
ra Ankaraya gitmesi ve iki memle· 
keti alakadar eden ticari meseleler 
etrafında temaslarda bulunması 
muhtemeldir. 

uUMDALn 
UMU~1İ OENİZ ACENTELtt'it LTD 

HEl.l.ENİC 1.iNES LTD 
İZMİR NEVYORK ARASINDA. HAF· 

TALIK MUNTAZAM HAREKET 
PATRAİ \'apuru 3 • 5 eylül arasında 

İzmirdcn doğru l~EVYORKA hareket 
edecektir .. 
HOLLANDİA \'apuru 13-15 cyhll ara· 
sında İzmirden do~ru NEVYORKA ha· 
rckct edecektir. 
ANGHYRA \'apı..:ru 21-23 eylül ara· 

sında İzmirdcn doj;':ru NEVYORKA ha· 
reket edecektir. 
AII'HİNAİ vE.uuru 28 - 30 eylül ara· 

sında İzmirden doğru NEVYORKA ha· 
rekct edecektir. 

NOT ; Bütün vapurlarımızın ambar 
içi elektrik vantil5tör tesisatı ile mü· 
cehhezclir. Gerek vapurların muvasa!At 
tarihleri, gerek \'~pur isim1eri \'e nav· 
lunlan hakkında acentamız harp dola
yısiylc hiç bir taahhüt altına girmez. 

Daha faz.in tafsilat almak için Birinci 
Kordonda 152 ımmarada •Ul\IDAL• 
umumi deniz acenteliği Ltd. müracaal 
edilmesi rica olunuı . TELEFON : 4072 ............................................ 

oı.ıvıER VE 
ŞCIREKASJ LrD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESi Ree.s binası 

TELEFON: 2443 
Londra ve Uverpol ballan lçln 

piyasaoın ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer vaoacaklardır. ................•.. ~ .......•.•••........... 

lZMlR BELEDlYEStNDEN: 
- Orhaniye mahallesinde 657 nc.İ 

sokakta 68 - 70 sayılı evin yıkdınlmast, 
alana ait olmak üzere enkazının satışı 
fen işleri müdürlüğündeki :ıccşif ve şart
namesi mucibince bir ay müddetle pa· 
zarlığa bırakılmıştır. Keşif beclcli 2 7 
lira 4 kuruş muvakkak teminatı ilci )j . 
radır. Taliplerin teminatlarını öğleden 
evvel cümhuriyct merkez. banlcuına ya
tırarak ihale günü olan 26/8/940 pa
ı:artcsi günü makbuzlariyl~ birlikte en• 
cümerıe müracaatları. 

31. 7, 14. 23 2989 (1:56)) 
- Fen he-yetimizin yol ubcaince 50 

lira aylık ücretli takip memurluğu mün
hal bulunduğundan apğıdÜ.i ,eraıtı 
hai& utcklilerin mü..abal.:aya :İştirak et
mek üzere 16/8/940 Cuma günü .. at 
1 1 de fen aıt~ri müdürlüğün,- müracaat· 
ları. 

f - Türk tabiiyetioden olmak. 
2 - Aakerli1c hizmetini biri~ ol

mak. 
3 - Orta veya liıo.c mezunu bulun-

mak. 
'4 - Hüsnü hal ve •ıhhat raporu il,. 

ru e tmek. 3234 ( t659~ 
........................................... . . - Tütüncü 

Düttanı araııuar 
Tütilnrii düldcinı olup ta içindeki 

mali.)' le birlikte denetmek isti>·enler: 
Naınngih karakolu brşısanda her·: 
ber B. Muharn.-ıne miiTacaat ~tme-E 
&eri ilin olunur. : .. 

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

OPERATÖR DOltTO& 
AHMET ~EMtı. ORAL 

Frano;ız Hastane. i Opentürii 
Her ~ün öğleye kadar Fransız haslaae
:sindl', ö~l~cn sonra Birlıaci Beyler 'IO· 
kağmda .. No. t?.. Tt!LEFON ~ 2311 
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~JJRIFE 4 rEHJ A.sıa 14 Aiustos (:arsamba 

Aslıerlilı tetlıilıleri 
••••••••••••••• 

Yeni harplerde 
karşılaşan tah

telbahir ve 
tayyareler 

Yeni Bir Demiryolu Ya
pılmasına Başlanacak 

Bir görüş: 
•••••••••••••• 

Ziraat Vekale' 
tinde işe yara" 
mıyan merkeı 

teşkilatı! ___ * __ _ 
Ancaıı çeşitli asri silah· 
ların ahenlıli bir iıül tef· 

hil edi.$i ir Jıi zaferi 
temin edebilir 

Tayyarelerin harpteki kıy111ct ve 
ehemmiyeti he-r sahada görülüyor. 

Nakliye gemısi kafilelerine refakat 
eden tayyareler, gemi içinde bulunan
ların göremiyecekleri kadar uzakta olan 
düşman gemileri hakkında malumat 
vermek suretile hizmet görüyorlar. 

Denizaltı gemi1erinin su altında bulun
dukları sırada tayyareler tarafından 
keşfedilcr"'k kafilelerin ikaz edilmesi 
isi de çok büyük faydalar temin etmek
tedir. 

Fakat refakat tayyarelerinin, gördük
leri düşman deniznltılarını imha teşeb
büsleı i o kadar iyi ve kat'i netice ver
memi tir. Harbin dört haftası içinde 72 
defa düşman denizaltı gemilerinin mev
cudiyeti tesbit edildiği halde 1ayyareler, 
bunların yalnız otuz dördüne hücum 
im~5nını bulrnuşlnrdır. 

Bu netice sebepsiz değildir; ve bu se
bE"Oleri üç suretle izah etmek kabildir. 
~ beplerin birincisi, denizaltı gemi-

) rinin görülmüş olduklarını hissederek 
' rinl re dalmalarıdır. Kafile düşman 
' 'linıltı gemilerinin mevcudiyeti habe
ini alır almaz kaptanlar tedbirlerini 
l"llırmakta, top başındakiler takviye 
dilmekle beraber toplara düşman tara-

··na doğru istikamet değiştirmektedirler. 
111 uyanıklık ve nlarm vaziyetleri, Tah
"lbahirin periskopu b~ında bulunan
·ırın gözlerinden kaçamıyacak kadar 
nühim olan bir takım hareketlerdir. 
lenizaltı gemisinin, hareket halinde 
?ulunan ve muhafaza edilen bir 
knfileye karşı baskınla muvaffak 
olmak mecburiyetinde bulunduğu dü
şünülürse, düşmanın kendi mev
cudiyetinden haberdar olduğunu öğre
nince yapacağı iş, pek tabi! olarak, de
rinlere dnlıp yer değiştirmek ve niha
yet yeni fırsatlan beklemekten ibaret 
olur. 

İkinci sebep, şudur: Şimal denizi de
rin olmadığı halde denizin dibi, deniz
alblan renk uygunluğu ve koyuluğu ile 
gizliyecek vaziyettc:dir. Su altında, bil
hassa hareketsiz, yani durmakta olan bir 
denizaltı gemisini bulmak pek güç olu
yor. 

Üçüncü sebep, kafileleıin tayyarelerle 
muhafazası işindekt yenilik ve acemilik
tir. Bu esas üzerinde bugüne kadar cid
di ı;urette işlenmemiş, hareket tarzları 
kadar lüzumu ohm tayyare sayısı hak
kında dn baş vuruJacak mahiyette talim
name veya talimatnameler meydana ge
tirilmemiştir. 

Halbuki mesele, denizlerle çevrilmiş 
memleketlerin emniyeti itibariyle üze
riııde dikkat ve itina ile durulması icap 
edecek kadar bir kıymet arzetmektedir. 
Şurası muhakkak ki üç beş yüz kilomet-
relik dar denizler üzerinde tayyare kuv
vetlerinin hakimiy,•ti bir hakikat ol
muştur. 

Fakat bunun manası, tabii, tayyare
den başka silah lazım olmadığı değildir. 

Bir harp kazanmak ve memleketi mü
dafaa etmek için elbette her türlü vası
la,> a ihtiyaç vardır. Kara orduları en as
ri ve mükemmel silahlara malik olma
lıdır. Harp tayyarelerinin adedi sayısız 
ılenilecek mikdara varmalıdır. Bilhassa 
denizi çok olan memleketler kuvvetli 
bir deniz harp filosuna, dü,mnnı yıldı
racak ve düşündürecek adetde tahtel
bahire sahip bulunmalıdır. Bütün bun· 
ların ahenkli bir kül teşkil edişidir ki 
milletleri mağlubiyet ve izmihlalden 
kurtarabilir, hayat ve istiklallerini koru
yabilir. 

Trakyada bu
günlerde üç pa
nayır açılıyor 

--11---
B u panayıf"I Jıöylüler 

icin çolı faydalı 
olmafıtadır 

Trakya, (Hususi Muhabirimizden)
Her yJın ilk ve sonbahar mevsimlerinde 
T rakyanın muhtelif kasaba ve köylerin· 
de kurulan eşya ve hayvan panayırla
rından sonbahar panayırları yakında 
açılmağa başlayacaktır. 

Bu meyanda Vize panayırı 24 Ağus
tosta, Babaeski panayırı 12 Ağustosta, 
Pehlivanköy panayırı 20 Ağustosta açı· 
lacaktır. 

Bu panayırlar köylü ve çiftçi 
için çok faydalı olmakta, mahsulünü 
idrak etmiş müstah!lil panayırlara gele
rek hayvan alıp satmaktadır. --·-Edirne müzesi 

tanzim ediliyor 
Edirne (Hususi) - Maarif vekaleti 

tarafındı:ın gönderilen mütehassıs B. 
Rıdvan Duyuran, mUzemizin tanzimi 
ve mevcut eserlerin tasnifi ile meşgul 
olmaktadır. 

Bu işin bitmesi için bir miiddet daha 
çalışmağa ihtiyaç görülmektedir. 

- *-Edirnede piyango 
tali ileri 

Edırne (Hususi) - Milli piyankonun 
son keşidesinde Edime polis memurla
rından Saim"e on bin, aşçı Mustafaya 
beş bin lira çıkmıştır. Mustafanın saade
ti mutlaka parada bulanlardan olmadığı 
anlaşılıyor. Çünkü şöyle demiştir: 

- Para dediğin DC<dir. İnsanın sıhhati, 
keyfi yerinde olmalı. Çok şükür kazanı
yorum. çoluk çocuklarımı geçindiriyo
rum. Bununla beraber taliin yüzüme 
gülmesini sevinçle karşılamadım der
sem doğru söylememiş olurum. --·--Milli Şef /stanbula 

f eref verecektir 
- BAST ARAFI 1 inci SAHiFEDE -

Şef ismet lnönü tetkik seyahatlerini 
takiben Jstanbulu şereflendirecek· 
lerdir. 

Samsun 13 (A.A) - Reisicümhur 
İsmet İnönü dün ak~m saat 22 de Sam
sundan ayrılmışlaıdır. 

Milü Şef buraya gelişlerinde olduğu 
gibi aynlşılarında da halkın sonsuz sev
qi ve bağlılığının ifadesi olan içten te
zahüratla uğurlanmıştır. 

ispanya barba 
• v 

gırmege 

hazırlanıyor 
---.---

Maamafih İtalyanlar 
Afrilıada muvaffalı 

olmadan luırelıete 
geçmi~ecelılermiş 

---.---
BAŞTARAFI l İNCİ SAHİFEDE 
İspanyol gemileri derhal lspanyol 

Rumen • Bulgar veya bitaraf limanlara hareket etmek 
temasları emrini alrnı,lardır. Telgraf ve telefon 

mubaberabna ispanyada fİddetli bir 
Sofya 13 (A .A) - Stefani ajansı bil- aansör konulmtqtur. 

diriyor: İspanyanın salahiyettar mahafili tam 
B.ükreşteki Bulg..,r sefiriyle Romanya bir ketumiyet muhafaza etmektedirler. 

dış siyasetini idare ı:denler arasında dün Fakat emareler ispanyanın italyanm 
~apılan temas hakkında bu sabah Sof- yanında harbe gİrmeğe hazırlandığını 
yaya gelen haberlere na1.aran cenubi göstennektedir. 
Dobricanın Bulgarıstana iadesi meselesi 
iki taraf arasında mütekabil bir anlayış Aynı gazetenin mütalaasına nazaran 

lıpanyanın vu.ifesi torbanın ağzını kave büyük bir samimiyet havası içinde 
ııörüşülmektedir. Bulgar siyasi mahfil- patmak olacaktır. Yani İngilizlere Alı:-
leri Bükreş hükürnetinin bu meselenin denizin çıkış kapısını kapamak olacak
ho lline b.-ışlamak istemesi ve iki memle- tır. 1talyanlann vazifesi iae Afrikadaki 
ket arasında devam edecek konuşmala- hareketleriyle Adenden ve Süveyf ka
rın inkişafını mü.s<ıit bir şek.ilde derpiş nalından Akdenizin gİrİf kapısını ka
etmesindcn dolayı memnuniyetlerini pamak olacaktır. 
kavdetmektedirler. Maamafih İspanyalılar bu planı ta-

Biikre 13 (AA) _ Stcfani ajansın- hakkuk ettirmeğe ancak İtalyan hare
katı bir muvaffakıyete müncer olduk-

dnn: b ı_l 
Cenubi Dobnca meselesinin halli için tan sonra aşlıyacaıı; ardır. 

miizakerelere başl.u;ınasına dair yapılan . ~ . 
ilk Bulgar tekliflerine Romanya tara- ITALYAN TEBLICİ 
fından \'erılcn cevap dün Bulgar hükii- İtal.;adan bir mahal, 13 (A.A) 
metine tevdi edilrru tir. Romanyanın ce- halyan orduları umumi karargahının 
.. ·abı u~la lmcı ve ınüsbettir. Bu itibarla tebliği: 
bundan sonra yapı.İacak temasları mü- lngiliz Somalisini müdafaa eden düş
teakip nihai an1a ıranın akdi için başlı· man kuvveterinin kısmı küllisi ile ilk 
yacak müzakerelerin gecikmiyecef:i tah- müsademe saat 3. 1 1 de vukubulmuş· 
min edilmektedr. tur. Kıtnlarımız.ın hu taarruzu dün bir 

1. ·ı· t!I.! k ti çok çetin muharebelerle Adadleh mın-
ngı PZ V3xxa ıye • takasında inki af etmiş ve me;zkUr ma-

nin ~ı;ikadlaki tesirleri hal işgal edilmiştir. Muharebe devam 
Vasington 13 (A.A) - İngilizlerin ka- etmektedir. 

zanmış oldukları hc.va ınuvaffakıyetleri Aynı mıntakada hava kuvvetlerimiz 
Aınerikada derin bır tesir husule getir- bir Blenheim tayyaresini düşürmüşler 
mi tir. İn~iliz hava nezaretinin tebliğ- ve pilot olan yüzbaşının cesedini bul· 
!eri gazeteler tr.rafından büyük harfler- muşlardır. Muharebe esnasında hava 
le neşredilmekte ve Alman tebliğleri ise kuvvetlerimiz bir tayyare kaybetmişler· 
ikinci plfına terkolunmaktadır. dir. 

Sahilden bu hava hücumlarından bi· Bombardıman filolarımız Maltada 
n ini seyretmiş olan bir Amerikalı mu- benzin depolarına isabetli endahtlar 
ha bir düşen Almaı. tayyarelerinin zor- yapar ' 

0

İ\ ük l arı"'ı"llıır çıkarmışlar-
ı. ı.1... • .ı ı..ı..:ı .• 

-* 

Elazıktan Vana kadar de-
• 

mıryo u • 
ınşa ediliyor 

-----------~----NW111._.,,.W--~~~~-----~-

istanbul 13 (Yeni Asır) ···Elazığ· Van demiryolunun inşasına Eylül· 
de baslanılacağı bildirilmektedir. Bu yeni hat üç yüz kilometre uzunlu· 
ğunda olacak ve en kısa bir zamanda bitirilmesme çahsdacaktır. 
Elazığ • Van demiryolu, Cümhuriyet hüküınetinin demiryolu siyasetin· 

de yeni ve mühim bir hamle olacağı gibi memleketimizin $arkında ik· 
tısadi ve içtimai hayatın inkişafma pek ziyade yardım edecektir. 

lngiliz Hava 
nezaretinin , 

tebliği -·-Londra, 1 3 (A.A) - Hava nezare-
ti bildiriyor: 

Dün sahillerimiz etrafında cereyan 
eden muharebeler esnasında düşürülen 
düşman tayyarelerinin adedi 61 dir 1 3 
avcımız kaybolmuştur. Fakat bunlardan 
birinin pilotu sağ ve salimdir. 

Dün lngiliz sahillerine yapılan taar
ruzda öyle bir an olmuştur ki Alman
ların 5 00 tayyaresi birden faaliyet gös
termiştir. 

Londra, 13 (A.A) - İngiliz matbu
atı daha ziyade sıklaşmış olan Alman 
hava baskınları karşısında göste1diği sÜ· 
kunetten dolayı halkı tebrik etmekte
dir. 

Deyli Meyi bu baskınları askeri ba
kımdan tetkik ederek dünkü baskının 
şehirler ve kafileler üzerine yapılan 
münferit taarruzlardan fazla bir şey ol
duğunu bildiriyor. Gazete diyor ki: 

Bu hücumların ingilterenin deniz ve 
hava kudretine taarruz için tesbit edil
miş muayyen bir siyasete dahil olduğu 
aşikardır. Bu hücumlar iki muhasım ara· 
sında havalarda büyük bir mücadele
nin başlangıcıdır. Ve belki de harbin 
neticesini bu mücadele tayin edecektir. 
Mütehassısların fikrine göre bu hava 
harbi pek yakın bir istilanın mukadde
mesi deyildir. Fakat üç hedefi mevcut 
görünmektedir: 

1 - Deniz üslerini ve deniL. te~isat
larını hasara uğratmak suretiyle lngil
terenin Manş denizinde şüphesiz olan 
hakimiyetini tehlikeye koymak. 

2 - Hava meydan1annda hasarat 
vukua getirerek, balon barajlarını d~ 
şürerek, kara bataryalarını iskat ederek 
ve her şeyden ziyade muharebe tayya· 
remizin pilotlarını her gün kalkmak ve 
muharebeye mecbur etmek suretiyle 
yorgun bir hale getirerek hava müda
faamızı zayıflatmak. 

3 - Bu suretle Alman propaganda
!lına halkı uzun zamandan beri ilan edi
len taarruzun muvaffakıyetle yapılmak
ta olduğuna inandırmak suretiyle mane· 
viyatı yükseltmek imkanının verilmesi. 

Dcyli Meyi ilave ediyor: 
Bu son noktaya yani halkın manevi

yatını yükseltmeğe atfedilen ehemmiyet 
hemen her dakika hava muharebesi 
hakkında neşriyat yapılması için Alman 
radyolarına verilen emirden de anlaşıl
maktadır. 

Londra. 13 (AA) - ~Royter> 
Hava nezareti istihbarat bürosunun 

bildirdiğine nazaran F ortmund' da bir 
sınai petrol tasfiyehanesini bombardı
man eden bir İngiliz tayyaresinin müret
tebatı bombardımanı müteakip vuku. 
bulan infilakin son de~ce şiddetli ol· 
duğunu ve sesinin yüksek irtifaa ve mo
törün gürültüsüne rağmen işitildiğini 
söylemişlerdir. 

Bir saat evvel diğer bir tayyare tas· 
viyehancsi üzerine bomba atmış ve bii
yük mavi bir alev fabrikadan yübel
mi~tir. Yarım saat süren bir bombar· 
dımandan sonra başka lngiliz tayyare. 
releri Vinter!!halledeki Kluckuer petrol 
tasfiyehanesinin bombardımanından 
sonra İngiliz pilotarı muhtelif yangın
ların çıktığını ve infilfıkler olduğunu 
görmüşlerdir. Yükselen kara duman 
bulutları petrollerin ateş aldığını gös
termektedir. 

Celsenkirchende Celsenberg benzin 
petrol tasfiyehanesi üzerine 5 O den faz
la büyük çapta bomba ve bir çok yan
gın bombaları atılmış ve İngiliz pilotları 
yangın çıktığım ve infilakler olduğunu 
müşahede etmişlerdir. 

Türk hava kuru
mu faaliyetleri 
Torbalı 13 (A.A) - Türk hava kuru

munn aza yazmak için teşekkül eden 
Bayanlar yardım kolu köylere kadar 
giderek faaliyette bulunmaktadır. Ka
dınlarımızın bu çalışmaları neticesi ye
niden 756 kadın üye kaydedilerek üye 
adedi 2.387 ve taahhüt edilen para mik
tarı da 4.847 liraya çıkmıştır. 

Ankara 13 (A.A) - Bize v~ilen ma
lCımata nazaran hava kurumunun Eti
mesut tayyare ve İnönü planör ve para
şütçülük kamplarında bu kampların 
açıldığı tarihten 31 temmuz tarihine ka
dar 26.583 uçuş olmuştur. Bu uçuşların 
lG.229 u 1nönünde, 10.354 il Etimesut 

v::ı lmı fır 

Yunanistan, ltalyan· 
]arın 

kabul 
ithamını 

etmiyor --·--Davut hoca31ı lıim öldiir· 
dü? • Yunanistan bugün· 
Jıü hududundan fazla 

sını istemiyor 
- BASTARAFI l inci SA 'YFADA -
edilmişlerdir. Bunlar bir kavga esnasın
da meşhur bir şaki olan ve haşını geti
rene Yunan hükümeti tarafından 20 se
ne evvel mükafat vadedilmiş bulunan 
Davut Hocayı öldürdiiklerini bildirmi§
lerdir. 

Yunan hükümeti tarafından vadedi
len bu mükafat Davut tarafından YunPn 
araLisinde yapılan katiller ve diğer adi 
suçlar sebebiyle vadedilmişti. 

Yunan hükümeti katilleri tevkif ede
rek kanuni takibat yapılmasını emreyle
mi,tir. 

25 Temmuzda Atinadaki İtalyan el
çisi Yunan hariciye nezaretine gelerek 
Arnavutluk adliye nezareti tarafından 
mücrimlerin iadesi için merasimi daire
sinde müracaat vaki olacağını bildir
miştir. Mücrim Arnavutları tevkife de
vam eden Yunan makam1arı halen bu 
talebe intizru- etmektedirler. 

Şurası da kayda layiktır ki, mutad 
ifadelerle kaleme alınmış olan ltalyan 
notası Davut Hocanın 80 seneden beri 
Arnavutlukta yerleşmi, olduğunu bil
dirmektedir. Hülasa: 

1- Bir Arnavut vatanperveri değil 
alelüde cinayetler irtikap etmiş bir ka
til mevzuu bahistir. 

2 - Katiller Yunanlı değil, Arna
vuttur. 

3 - Davut Hoca cinayetler işlemiş 
ve başını getirene 20 ııene evvel müka
fat vadedilmiştir. 

4 - ltalyan makamları bundan, en 
az 20 günden beri haberdardırlar. 

Bu .mülahazalara şunları da ilave et
meliyiz: 

1 - Şakinin ba~ının köy köy dolaş
tırılmış olması tam lıir masaldır. 

2 - Bir Arnavudun katledilmiş ve 
üzerinde bu cinayetlerin tevali edeceği 
hakkında bir pafta bulunmuş olduğu da 
masaldır. 

Diğer taraftan mezkur Ajansın verdi
ği haberde daha umumi mahiyette ola
rak yapılan iddiaların hakikata muta
bık olmadığını beyana mecburuz. 

Herkese malfundur ki Yunanistan, 
Yunan İşgalini fİmdiki Arnavutluk - Yu
nanistan hudutlarının daha ötelerine 
nakleden 1912 zaferine rağmen bu
günkü hududu kat'i olarak tesbit eden 
Avrupa kararını tanunııtır. 

MOSLOMAN 
ARNAVUTLARA DAiR 

Camura hadisesine gelince: 
Türk - Yun an nüfus mübadelesi 11-

rasmda bu bölgedeki müslümanlarm 
müteaddit defalar Türkiyeye muhaceret 
arzusunu izhar elmİf oldukları kayde
dilmektedir. 

Fakat bu müslümanların Arnavut aıı
lından oldukları ileri sürüldüğü için Yu
nan hükümeti en geniş bir uzlaşma arzu· 
suye hareket ederek ve yalnız alakadar
ların arzusunun değil aynı zamanda her 
ferdin vaziyetinin hakkaniyetli bir su
rette tetkiki hakkında müteaddit komis
yonlar tarafından serdedilen çok isabet
li mütalaaya rağmen vilayetin bu kıs
mındaki nüfusun mübadelesinden top· 
yekun vaz geçmiıtir. Bugün bu vilayet
te mevcut 65.074 nüfusun içinde 18. I 09 
kişi bu sınıfa dahil bulunmaktadır. 

Müşfik bir idarenin nimetlerinden is
tifade eden bu halk yurtdaşlariyle tam 
bir ahenk içinde yaşamaktadır. Bu 
18.000 rakamının hiç artmamış olduğu
nu israrln kaydederiz. 

Nihayet Yunan makam1arınm guya 
italyanların pek yakında Arnavutlar ta
rafından koğulacaklannı söyledikleri 
hakkındaki iddia ise tekzibe dahi değ
mez. 

Londra 13 (A.A) - İngiliz radyosu 
bildiriyor: 

SeHiııiktcn alınan habere göre, İtalyan 
askeri makamatı Arnavutların isyanı
nı tenkil etmekle meşgul buluıunakla
dır. 

Exchange Tclegı·am ajansına nazaran 
5.000 Arnavut şimali Arnavutlukta, 
2.000 kişi de Kral Zogonun doğduğu yer 
olı:ın Malinin civarında tahaş,şi.it etmiş 
bulunmak.tadır. 

Bir kabile reisi İtalyanlar tarafından 
hayvanatın tekalifi harbiye suretiyle 
toplanmasına nihayet verilmesi ve Ar-

Av ı l f nrtl 

General De 
Gaulle'ün rad

yoda nutku -·-Londra 13 (AA) - İngiliz radyosu 
bildiriyor: 

Biıtün hUr Fransızların şefi General 
Dö Gol radyoda söylediği bir nutukta 
İngiliz hükümetile imza elmiş olduğu 
askeri itilafnamenin esbabı mucibesini 
iıah ederek şunları ilfive eylC'miştir. 

Bu itilafname ile harbin devamına 
iştirak edebilmeleri için bütiin serbf'st 
Fransı7. kuvvetlerini teşkilatlandırmayı 
taahhiit ettim. İngiliz hükümeti de Fran
saya istiklfıl ve büyükliii!iinü iade et
meği taahhüt eyledi. Mütareke imza 
edildiği zaman henüz Fransanın elinde 
kuvvetli miidafaa vasıtalarının mevcut 
bulunmuş olması mütarekeyi imza et
miş olanların işledikleri cüri.im ağırlığı
nı isbata kafidir. Amerika siH'ıh imali 
için elinde bulunan muazzam kaynakları 
müttc>fiklerin emrine vereceğini vadet
mişti. 

General Dö Gol, Fransız ve Alman 
milletlerinin barışmasından bahsedenlc>
ri hakaret flmiz sÖ7Jnle tavsif ettikten 
sonra sözlerini şöyle bitirdi: 

Fran ayı daha kolaylıkla esareti altı
na alını~ olan Almanya memlclrnti daha 
kolaylıkla e~mek istemektedir. Bizden 
nefret eden bir düşmandan bir şey bek
liyemeyiz. Fakat onun inhizamınclan 
her şey ümit edebiliriz. Zafer ~Unü doğ
duğu zaman bu zaferin istihsaline Fran
sız kuvvetlerinin de iştirak etmiş olma
ları lazımdır. Nihai zaferin istihsalin<' 
Fransızları da !.ştirak ettirmek içindir ki. 
Büyiik Britanya ile askeri itilafı im1.a et
tim. Doğru yolu tutmuş olduğumuza 
dair bizi temin edecek başka bir şey ol
madığı l'ihetle cesaretimizi arttıracak 
bundan büyük bir ~ey de olamaz. 

-----&---

Rumenlerle 
Bul~arlar 

anlaştılar mı? - •-, 
Londrada şüpheli 

bö vle bir rivayet var 
Londra, 13 (AA) - Yarı resmi bir 

menbac1an tebliğ edilmiştir: 
Rumen - Bulgar anlaşması hakkında 

henüz teyit edilmiyen haber Londranın 
diplomatik mahfilleri tarafından müsait 
bir surette karşılanmı~tır. Bu mahfiller 
daha evvel de Bulgar isteklerinin tat
min ve memnun edici bir surette halline 
müzahir olduklarını gizlememişlerdi. 
Bununla beraber ihtilafa hem toprak 
terki, hem de nüfus mübalesi meselele· 
rinde mümkün olduğu kadar ııeri bir 
tarzı hal bulunmuş olması imkanı ~üphe 
ile mütalaa edilmektedir. 

--*-
Ziraat Vekili -·Bursadaki tetkikleri-
ne devam ediyor 

Bursa 13 (A.A) - Ziraat vekili dün 
öğleden önce vilayet makamını ziyaret 
etmiş ve müteakıben valimizle birlikte 
Halk partisile belediyeye uğrayarak 
parti teşkilfıtma mensup zevatla göriiş
müştUr. 

Ticaret ve ziraat odalarını 1Jyaret es
nasındn Muhlis Erkmen bilhassa koı.a 

mahsulü iizerindc eh<'ınmiyetlc dur
muştur. 

Ziraat mektebindeki tetkiklerinden 
sonra beraherincle Bursa valisi Refik 
Koraltan, mUtchassıslar olduğu halde 
baz.ı köylere gidC'I'ek 2.İrai ve memoscu
luk işleri i.izcrinde tetkiklerde bulun
mu.şlardır. 

etmelerine icbar edilmemeleri hakkında 
metalibatta bulunmuştur. 

İtalyan ordusunda hizmet etmemek 
için dağa çıkmalarını tavsiye eden be
yannameler tevzi ettikleri için mevkuf 
bulunan Arnavut mil1iyetçilerinin tah
liyeleri de talep edi1miştir. 
Şimdiye kadar İtalyan ve Arnavutla

rın çarpışmalarmdcn mütevellit İtalyan
lar tarafından ölü ve yaralı olarak 4 kişi 

--*--
Kö~cülüJı, ziraat sa~ 
ları ve ziraat ilıtıs~~ 
yatı şubeleri ne yapır -·-1 urkiye ziraati bütün mevzularılllv 
liyebilccek her türlü iş sahalarırıdıı rf 
den hareket yapabilecek kertede 0 

ııize midir? 
Şüphesiz, hayır 1.. ,.

1 Eğer memleketimiz ziraatinin b~ 
işlerini ve sayısız mevzularını bi··.Ji 
kavrıyarak bir an düşünürsek, bugtl 
ziraat teşkilatımızın eksik. kifayeısitd 
duğunu bile söylemek zarureti v~r I~ 
Esasen ziraat teşkilatımızın eks.ı1' lı" 
mahdutluğu öteden heri bilinen bır tıı' 
kikattır. Bu hakikat şimdiye kadıı~ 
çok kerreler tekrarlanmıştır. Ha~tıı 

1 
raat teşkilatımızı genişeltmek, iyıle~ 
mek için ara sıra teşebbüslere de 1ı'" 
'iilmiştir; halihazırda bile bu yönde ~· 
riz temayüller bulunduğu göze çarpı11' 
tadır. r 

Fakat gariptir, bizde ziraat te~ki~ 
nın eksikliği, kifayet!lizliği öteden k f 
tevatür olduğu ve bu hususta bir ço·ıJ 
kayetlerde bulunulduğu halde bu~ jj] 
teşkilat içinde ilk bakışta fuzuli godııit' 
bilecek bazı organların mevcut o~ 

0
,.r 

hiç göze çarpmamaktadır .. Halbukı eıJf 
lığından, kifayetsizliğinden şikayet ı. ı;· 
len ve genisletilmek İstenen bu t~ .. ıl • ıı 

tın. bazı fonksiyonsuz organlara ı1l 
olduğu yalçın bir vakıadır. 

* Gerçek ziraat teşkilatımızda forı~;, 
yonsuz organlar onun hem merkeı ~(' 
kilatında, hem de taşra teşkilatında '!il' 
dır. Fakat biz burada ziraat teşkı 'rt 
mızın fonksiyonsuz organlarının b; 
birer hepsini sayacak değiliz. Y~ 11,ı 
vakıayı canlandırmak için bugün ııtll r 
·.rekaletinin merkez teşkili'itında işleJ1l 
yen !!Ubeleri anabiliriz. ~ 

M~sela; ziraat vekaletinin bugiİV 
merkez teşkilatında bir köycülük ~ ,ı 
si, bir ziraat sanatları şubesi, bir zıt~ 
iktısadiyatı şubesi vardır. Jşte bu şo r' 
lerin hemen hepsi de fonksiyonsuz. ~ 
ganlar vaziyetindedir. Çünkü adı ge~~ 
şubelerin hiç birisi de kuruldukları g\J ff 
den zamanımıza kadar, ait olduk)ıırıtl' 
sahalarında, hiç bir müsbet harek~ 
bulunmamışlar ve hala da mevzula 

1 
bulup işleme yolunu tutamamışlar~ı dl 

Fakat ziraat teşkilatımızda şıı_ı1# 
fonksiyonsuz duran bu organların bı r 
tihi mevzusuz oldukları zanneeliJ~ef11J 
lidir .. Realitede adı. geçen şubelerırı .. 1,. 
oldukları sahalarda yapılacak na~ıı I' 
nahi işleri vardır. Ve Türkiye ziraatı Y11~ 
lar ve yıllardır bu işlerin ele alınm1191 

ba,arılmasını beklemektedir. 

* Z . k~' · · k k·ıau"' ıraat ve aıetının mer ez teş ı ~ 

da hu organları ihdas edenler onlıı İf 
mevzularını aşağı yukarı tahmin et~jt• 
ler ve vazifelerini tayin eylemişlerııl'' 
Onlar ziraat teşkilatı içinde bu or~11 

011• 
nn fonksiyonsuz kalacaklarını asla bl' 
şünmemi~erdir. Bu böyle olmakla BP' 
raber şu adı geçen şubeler, halib .,.r 
merkez teşkilatı içinde bir türlü uı~ ,
zu edip işleyememişler, bir damla dılldt 
mizmden de mahrum, adeta tahıtCc 
etmiş bir halde kalmışlardır. $ 

Şimdi bu vakıa karşısında insaflıı 
llÜn<-lim; ıı1' 

Ziraat te kilatımızda fonksiyoıı• ~· 
mefluç organlar dururken, teşkilat eel" 
sikliğinden, teşkilat darlığından bııbS 
mek doğru olur mu?. ·)'I 

Bize göre; Türkiye ziraati te~kı ş J 
ye~ 

darlığından bahsetmeden evvel ve. Jt" 
teşkilat peşinde koşacağı yerde, e~ıll ııit 
ki teşkilatı cidden işler ve dinamı~ bİ' 
hale getirme!ıini bilmelidir. Mesela cJe'e 
lihazırda fonbiyonsuz duran, sa }ııl 
bir şekil ve kadrodan ibaret hulunııll lı' . ı,e 
organları tez elden harekete getırı ~~ 
dir. Çünkü unutmamak lazımdır ıı' 
elindeki cihazı kullanmasını biJıneYe ~, 
lerin yeni cihazlar istemeye hakları ~ 
tur. M. SARUH~ 

İngiliz donanması 
teçhiz ediliyor o•" 

Londra, 3 (AA) - İngiliz rad>' 
bildiriyor: . di~ 

lngiliz anavatan kuvvetleri Bırl (ıf 
Amerikadan alınmış olan bir çok bş 
mitralyözlerle teçhiz edilmektedir. 

--*-Kongre B. Ruzveıte 
salahiyet verdi ııil' 

Vaşington 13 (A.A) - Kongr~s' 
askeri komisyonu milli muhafız ~ı }let 
riyle ihtiyatları batı yarı küresinın .19~ 
hangi bir kısmında 12 ay müddetle 5~ ,el 
altına alımık için E Ruzvelte salfı}ll~ı 1 
veren kanun layihasını ittifakla }cB 

etmiştir. / 
--------------~-, .... ~: 
······································- : : 

lktısadi gürügüş i 
. FUAR NtiSHASI .. ,ii.,~ 
Jktısatçının, tüccarın, fabrikat01'e' S 
iş adamının ve münevver olan her. eli i 
sin sevdiği ve takip ettiği ciktıjıı· S 
yürüyüş> ün Izmir Enternasyonal zO S 
arına tahsis ettiği 17 inci sayısı. t· i 
Ağustosta Fuarın açıldığı giin çıkı~,fa- S 

Zengin münderecatlı, nefis t~ ,\j~ : 
larla süslenmis olan iktısadi yUrU) .e 
Funr müddeti~ce elde bulunaca~~t 
severek okunacak en güzel bir re.: 
ve faydalı bir eserdir. ,. 

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


