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telli kruva ·· ·· zoru 
Jlil'ı .--·
Olrı11,::1ıasdın Jıurbanı 
.si~ası :r· lfôdisenin 
fllaJı i&te':!fleseıe çıJıar-
1ahıttin ~·~ıe alciJıası 
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Unan d ---------lliz on be onaıırn.ı"ın 
lıuı bir d .tonluk ile~· ;:'eıısup iki bin 
·ldası cıllzaltı c .• 1 ru\'azörii meç-

19 nda torp·ıı g ı"!1ısı tarafından Ti 
12 ı <'num: b nos 

len. 19 scıı~İııde .\ '~ atmıştır. 
<ılınan 14 tc Yunuı~l ~<'rıkada inşa edi
ku,' <'tl~tı gcnıi y ı ar tarafından satın 
~ ı Pa tınan d 
.. ordu. p;-, rçularıı.dıuı b' . ~nr.nm.nsının 
ı.nydı • ... er gcın· ırını tc~kil cdi-
'ak'a~ : \~1Udisc ~c::r'; halinde bulun. 
olarak k ır kaza \'c b'cre~ clll eylese) di 

1't1crs alıul ('(ın .. 1;. tn ~... ll '..nlışlık eseri 
h cnı bana ııın tun olurdu 
tnı #.~~en kru, :ızi.:~ı rnliıı:ıscbcti:\ I<' ada
<:naı~l h dc•ıııir atını., ba'.raklarln tlon:ııı
gitW j • llclluıin b" \nzıl~ttc idi. Binn
lıuıc nı 'c bile b' r sıııka dn kurban 
Şu z~r;~ct \ nrd,:•c torpillendiğıni ka-

dc, lctc :ı e lıu deniz.al 
ltrı,, a .. ~eıı'>uptu tı gemisi hangi 

1 Uırı 0 ·· b \e ne ınak ti lcr h 1 u atırt!ı., sa a Belli 
di~ ı;ık a de bu nı" ~le . 
lncvcut nrıtııık nrzosi ·lnın Sİ;) nsi bir ha-
lcllt hulıın<!u• l e sıkı bir alaka 

cı.. ~uııda t dd • sı 
llilh • ere iit gösteri-

l , b' as n soı . 
ır k ı guıılerd B 

r· 11 h ns naşına n e alkanlarda sı 
•!a st~lrıılı eıı hepsi c~~'ı'ucluttur. :\Juharipİe: 

\c ·· k · l)U şnrk" A 
~ltar hulu su unu •nuhaf ı vrupa-
lenıl·ktc nduklarırıı S< azada ıneııfn
haı.ırtıkı·(Jlınatarın:.ı r~ ~rnhatle ifade ey
ç;ırrınıak''r \ e si .ısi gnıeı~ bazı askeri 

Btıl t.an l~ak kn foalıyetler göze 
~ ı.!i:\ 1 ga,rıstnıı DoLr· lınanıaktadır 
ı:ar el ı:dlctnı"k . ıca nıc elesin'ı. lh . 'ı ~· ı :t.cr 1 su 
.ı'\nıına \ l~tueıı lnıizakerc ıu.lunuyur. Bul-
nır aslter;:~~a~ !ıii~ iıın~!~r~ de, anıdadır. 
\ l'trıtj f 1 sılah -.it C on b~ Si• n it. ına tla\•ct 1 
h· ll 'azi:v<'t e •arar 
ıt llliına.,.· Hoıııaıı, n 

ıılgnri~t ış ınahhcÜn· a knr ı ~skeri 
te>prak . nııın Yun·ı . ı nrzcdcceği rribi 
n 1~tcl<1 · • ıııst lna ·· ... 

aı..ıııı d.-. crınc krı..., 'b. ' nıut<'nccib 
l).. ... t:ızan --?ı ır h"ı ı k . tırt b ınıu1, • ·r ... ır ı mn-

nıstnn es .ı~ "', .• es 1) cbılir. 
edilnıı·kırn ııu!;ı ha~I, İtalya ile Yllna-
1..' tirilınck"~Nİ) le hi~>rotok~llar inıza 
\~nı nskcrl~~~c~1111i., \c i~iınnı~et lıavns.1 

UIJaııi tn ını lıuduttn taraf bir kı-
l\.... ...rı teri · • il l'ck · ... ıı, tıtluk ıı ''l leıni ·~ı ., hatta 

Huı::un b" taıı ı:cı i al \'c ltalya da 
• ttısınd ırdcıı h' rnı tı. 

\' a bir •re Honıa ·ı 
•Harc.ı J::crgiıılik h. 1 c Atinanııı 

ınahke ... l cko, t·ı . asıl olnıw•tur 
lıi ·••t' l'ri ~ apan .. • 

r k I; d r hırafınd .. \C Yunan 
~ilen 1) l! ;ı kiırck h ıkı defa müme 
ıltih a\ uı }f cezasına h ' 

a'.( ed . oc~nın · ·ı ·· nıa kum 
ııroı en ita! o ı•nıünii . 
1:. j.,. to etrııi<;tir l ~· l' uıınn hük .. \'CS~I~ 

~ .. an lll 1 • · onra d umetını 
- ~ t , .. , ·ı . • a Ama l .,O:\l.J '." ı ı rı !;tırlil 'ut uk-
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Belediye 
·························~················································· G AR , EL K RİK 

nanistanda büyük b-r 
ge ginli hüküm 

sürüyor •• 

HELLİ 

Ankarnda bulunan belediye reisi Dr. 
Belıçet Uz dün geceki trenle rıvdet t·y
lemiş ve Basmahane istru;yonunda hara
retle karşılanmıştır. 

Belediye reisimiz, yorgun bulunmaln
rmn rağmen bir muharririmlze aşağıda
ki beyanatta bulunmuştur: 
-c Reisiciimhurumuz aziz Milli Sc

fimize hemşehrilerimin derin tcbassUr
lerini ve tazim .. tımızı arzedcrek funr 
günlerinde lzmiri şereflendirmelerini is
tirham ettim. Büyük Milli Şefimiz çok 
samimi, sevimli tebesşümleri ile aym 
hasreti duyduklarını ifadeo buyurarak, 
İzmirlilere selam vl' muhabbetlerini gö
ti.irmekliğimi emrettiler. 

Bir l::ac giin sonra 1zmirin büyük ik
tısat bayramını tes'ide bac;lıya~a~ız. Bu 
bereketli aylar iç.ndc yalnız lzmirin de
ğil, bütün Türkivenin hevccnnla takip 
ve tes'it ettiği nıUtcaddit günlerimiz de 
vardır. Milletimiz için her bakımdan 
mutlu ve bereketli olru;ı bu giinlerimizJ 
;yurdu.onuz.un her tarafından gelecek yüz 
binlerce yurattaşlarımız.la ve hnricten 
gelecek dostlarımızla kutlularken, ev sa-

- SONU 2 iııl'i SAHİFEDE -

f Rİ RI D 
Ü U L R APILDI 

Londra, 16 (A.A) - Hm·a neı.areti
.ıin tebliği : 

Dün gece İngiliz hava kuvvetlerine 
mensup büyük bombardıman filolan 
düşman tarafından işgal edilen arazide 
kfün Bla) e Pauillnc ve Bordo yakınında 
Girondi ağzında bulunan Anbesdc pet
rol depolarını ve tasfiye tesisatını bom· 
bar<.hman etmişlerdir. Her üç hedef te 
alevler içinde terkcdilmiştir. 

Di{;cr bombard;.nan füolanmız da 
Kolonyada yollara, garlara ve elektrik 
fabrikalarımı hi.icum etmişlerdir.. Dün 
ve dün g(ce ~ım:ıl Fransasındaki düş
man hava nıeydnnlann:ı tanrruzlar ya
pılmıştır. 

Dört Hı) yarl!:niz \islerine dönmemiş
lerdir. 

Londra, l6 (A.A) - Hava ve ana va-
- SONU 2 inl'i SAHİFEDE -

Dün gece z ıre gelen 
trenler hıncahınç dolu idi 

-·-KRUVAZÖRÜ O BATIRAN Fuara iştirak eden devletler, son 
DE IZALTI iT LYAN İMİŞ hazırlıklar ve yapılan yenilik er 

--·--
Ta ymis, " Yunan hü-
kümetini korkutmak 

istiyorlar ,, diyor 
.. 
ita 1ta arı o ad asi le 
azı ölge1eri istemi

ue hevesli ir --·-
wsolini alBıa iarda 

nüfuz temin eylemelı 
arzusundadır 

Bükreş, 16 (A.A) - Royter Ajansı 
bildiriyor: 

Kösıenct'nİn Yunnn limanlariyle mü
nasebette olan mnhnfilinde ısöylendiği
ne nazaran Helli kruvazörünün torpil
lenmesi dolayısiy)e Yunanistandn büyük 
bir gerginlik hükiim sürmektedir. Her 
an beynelmilel bir krizin husule gelme
sinden korkulduğu ve mühim ıuıker i tcd· 
birlerin alındığı da ilave edilmektedir. 

Dün lngiliz, ltalyan Ye Alman elçileri 
B. Meıaksası z.iyaret etmişlerdir. ltalyan 
elçisi ziyaretini tekrnr etmiştir. 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Sergi saraynıın gece manzarası 
Salı günü saat 18 de büyük merasim- meşgul olmak üzere Macar dış ticaret 

le açılncak olan onuncu İzmir Entcrnas· sefiri Türkiye mümessilliği nczdindeki 
yonal fuarının hazırlıkları son hızla de- katibi kont Çaki Etiyen ile refikac;ı ve 
vam etmektedir. Bütün işler yarın ak- yine katip Ladislav Langi şehrimize gel
şama kadar ikmal edilecek ve fuarın kn· mişlcrdir. 
pıları açılış t<ircninc intizaren kapana- Bu sene fuarın P.ece tenviratında ba-
caktır. zı büyük ilaveler mevcuttur. Bilhassa 

Fuara resmen yedi devlet iştirak et- Neon ışıkları ı~ükeınmcl olmuştur. 
nıektedir. Bunlardan Almanya fuarda Halk opereti Izmire kuvvetli bir kacl
yalnız sanayi propagandası yapacnkbr .• ro ile gelmektedir. Mayestro Kapoçelli 
Yugoslavya pavyonunun açılışında bu- de kdaroya dahildir. 
lunmak üzere Yugoslavya ticaret nan- Fuarda uçan ürdck, perili ev ve Lfı. 
rı, refikası ve luziyle birlikte buluna- birent hususiyetlerle doludur. 
caktır. Dün akşam İznıirc gelen trenler çok 

Macar pavyonunun son hazırlıkl:ıriyle kalabalıktı. Otellerde büyük bir faali
yet başlamı.ştıı·. 

* 
Çok o• •• •• bir kayıp 

Sergi sarayında büyük bir daire işgal 
eden lngiltcrc pavyonu, imparatorluğu uz ucu 

aşvekilim.ziıı ağaheyisi 

da ayata gözlerini y 
. x~x-------

stan
mdu 

k I tanbu1, 16 (Hususi) - Başvekilimiz Dr. Refik Saydaırun ağabcyisi B. Hak-
1 Saydam, uzun zamandan beri müptela bulunduğu ins.ıfsız bir hastalığın 

P~nçes.indcn kurtu'i:.ımıyarak gece hayata gözlerini yummuştur. Memlekete gü
~ t hızınetler ,ifn eden merhum Meclisin üçüncü intihap devresinde mebus 
~~~nuyordu. Ölümü memleket için bir ziyadır. Cenazesi yann merasimle Yc

r.ı ?~~çki ~nstoneden kaldmlarnk ebedi medfeninc defnedilecektir. 
).bf.NI ASJR - Yeni Asır tahrir ailesi sayın bnsvekiliınize ve aileleri efradı-

a e>yanı tfziyet ey]er. ' 

1 
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L --·-
i 1" Şefi 

bekliyor 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Milli Şe

fimiz İsmet İnönür.ün yarın •Bugün • İs
tanbulu şereflendirmeleri muhtemel
dir. 

Başvekil Dr. Refik Saydam şehrimi
ze gelmiş ve istnsvonda vali, mebuslar 
ve vilay<'t erkiim tnnıfındnn karşılan
mıştır. 

Silivri de Mendere k 
insaatı i~erledi .. 

Edirne, 16 (Telgraf) - Silıvtidc inşa edilmekte 
olan Mendirek yakında tcınıamlanacaktır. 180 

; metre uzunluğunda olan mendirek sayesinde bu
rası Marm:ıranııı en tehlik ... "iz limanı olacak ve 
cm biiyük vapurlar geçcbi!c·cc>kfü. 

........................ -=ıı .... mı:ı:::mııı ... ~ 

YENt ASIR matbaasında basılmıştır 

Jngiltzlcrin mağlfıp edeceklerine kani buluncluklan düşmanlan geçit Tesminde 

Moskoı·acla K remlin sarcı ı nm tayya
Tcdcn alımnış bıT resmi 

Z LORDU 

-·--
Sovyet - Fin harbin
deki Harbiye Nazırı 

değiştirildi -·-Haricige nezaretinde de 
tebeddül vardır 

Moskova, 16 (A.A) - Sıhhi sebep
lerden dolayı vnz.ifosinden affını rica 
ettiği bildirilen mareşal Capochinin ye
rine Kızılordu genel kurmay reisJiğine 
general Mcretskof tayin edilmiştir. 

- SONU 3 0 'CU SAHiFEDE -

Almanların 
n~iltereye 
--*-

HAVADA , YILDIRI HAR. 
BI ŞİDDET E BAŞLADI 

Binde zla 
Tayyare ile 1000 ki· 
lometre genişliğinde 
bir taarr.ıız yaptılar -·-
Alman kütleleri ricate 

mecbur edildi 
-~-

144 Alman tay
yaresi düşür ··ıdü 

--*--
Hava harbinin bü üııı 
af silôimg veri:ı;oruz. 

Londra, 16 ( A.A) - Almanyanm 
İngiliz hava meyd:ınlarına karşı yıldı
nm harbi dün §İddet itibariyle en yük· 
sclı noktasına varmış fakat ~cyrisefain 
i!zerine yapılan evvelki hücumlar dere· 
cesi de tam bi:- nkamete uğramı~tır • 
1.000 kiometrc uzunluğunda sahil bo
yunca taarnız eden Alman tayyare kit
leleri lngiliz l:.nvn kuvvetleri tarafından 
ricata mecbur edilmiJ ve bunlardan en 
a:: 144 tanesi dü;ü.··illmüştür. Ekseri 
br.llcrde Alm!>ıt!ar Spitfuc ve Hu._rrica
ne tipleriyle k:ı.r .1:.~"·nca katıyorlardı. 
Fakat n.-alanntlan 30 ve}•a 40 kadarı 
Londra )·akinindeki Croydon hava mey
dnrunıı varml§ ve pike yapnrnk bomba· 
lanm nttiktan sonra kaçmışlardır. 

Kezn bombardıman tayyarderi do
ğu timal sahilini de aımı.şlar ve sanayi 
bölgesinde bir kaç kişinin ölümüne se
bep olmutlıırdır. Bumda tevakkuf ha· 
linde bulunan bir trene bomba parça
ları isaber ederek bir kaç yolcu yaralan· 
mıfhr. 

lngiliz. hava kuvvetleri Spitfire ve 
Hürricanelerinden 30 tanesi ile 200 Al· 
man Mcnerschmidt ve Domieri arasın
da dün alqam ingilterenin bah cenup 
bölgesi üzerinde cereyan eden gayri 
müsavi bir muharebede yeni parlak za. 
fer knzanmı~lardır. Havalan bu muha· 

- SONU 3 t) 'CÜ SAHİFEDE -

fogilizlcrfa müdafaa tcrtibcıtt.ıa lıii1riik dıf!ınmıyet rı:erdık?erı 
Su '<'VŞ kanalındaki topfar 



4MK1Za YEllJ ASIR 
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hmirlilerin tehassürlerini Reisi- C:EH R H · ·- -·- R 
cümhur_a _arz_ed ______ e~~-Re_is avdet etti ~------ j _.., , _ _ ABERLE İ 

l~elli kruvaz .. 
Bir ..uıilıasdın ıuırı:! 
ofmustıır. ffiidiff~ 
5iyasi bir mesele~ 
maJı iste~le aıatı..,. 
tahmin edilebilir-

_ ı~AŞ'fAltAfl il l.N('j SAH1nmı~ - IC'rine dü.c:eı:i dikkat ve h~ ıyetl l :ıp- ' ._.------------------~ ...... ~---------------------
~'':rc~m~~r u:l~!~:;ru~üc;en müh m r;:~tan sevmç \e gurur hı tınekt dır- Turı·sıı· k Birlikler bugün toplana~ak 

B n tamaıuiylc eminim ki ıs ve luıvat Fuarımızı 20 Agtı,tos S:ılı gi.ıni.ı sant - --------. .:x..,x---------
• ::ı nı. çalı kan. müteva:z.· ını&1firpcr- 18 de hiikuınelimı.ı namına muhterem 
, •r &_c;j) nıhlu !:z.ınirli gecen sent>ler:n Tıcaret vekilimiz. B. Nazmi To~~u~ğlu 

- BA TAR~Fı 1 iuci SAU~t:~ 
ATnm,rtlui:n 'lüt})~n 'HSkerlerİ""' --*--

ıecrübdeı'inden de istifnde eacrck bu ac.ıcıklaı·c'lır. Muhterem baş\'ekilımızJe Y o f /ar /zmir mümes · 
vazifelC'l"i bu t-ne daha 'kusursuz yapa- -.·ekilleriıniz d...- fuarın dC'vam etfü~i gün-
cak \•e her zj,yıı.rt'tcİyi daha çok mc:n- J!."rck İzın.İrC' <; ref V!."rcccklcrinı vadetti- sili tebdil edildi 
llllll ederek diger senC"lerin de hnrrkeılı ler. \l"liıy~t mnk..ımı • .dün dı:· .turistik rul-
gunlerin.i ve ıstikbalini lhnzırhyacaktn·. Fuar rrün'.ı-rındc hariçicn gelerek ay- lar i ıyle ehenımiy-.:lli s1.1rette- ınc~tıl <>l-

1zmir eııl.l•m:as\ ona! fuarı y.a1nız 'tz- m 2.nmanda biz.i tanımak :fırsatını bza- ınu._c;tur. Bir ınüfott~ tnrafınc'laıı • :apıl:ın 
mırın .olmaktan Çoktan çl'km•c;hr. !Fa:n-, :naaLı: dosilar1mız. sa~1lİmi bir mu'hill': ta'h'k1kaU.an onm uristik ~ ollı r :i ini 
Cüm'lıur.i\•et hi.ikünwtiınizin Jütüf ,.c sulh ve sükCın ha\•ası ıçınd:e bu kudr>tlı __ ..__ •. . ., J....,..,. lJWU""'n ıoeı"i Jc-

- • • • i11 mill" k d" den" · e\'\ ı;ıu: uzeunc .ıı....._<; ..... a>. 
ınüznher~lerı ile. Milli ~f'fnnızın ısaı-et nn. etın,. ~· ı ·tısa ı, me _ ı '~· m- nerai şirke-tinin İz.nir miımessilı tt-bdil 
bu~·urduklnrı gıbı milli bir toplnntı ,.c sanı yazıfelcrını nasıl yaptıgının gu.ıel dil . 

1 
.. 

" . 11 . . ru..ı..:.... . . b ] .i e mıs ıı. 
rnıernaS)onal bir ikt1sadi knyna~ma ye- mı._c:a en:ıı m~t .ıA..lyeunzın ı;t · Vilayet daimi cııtürncnı P.ızartesı gü-
n o'lmuştur. Bu büyük mnzbariy.etin .zcl sehrindekı ın!11.abı ~·-e _ııwır haoıır- niı vapacağı hir toplantıdan se1nrn tu
~·metin1 takdir eden ılz.'lÜr. 1er, uu:r- 1 ıi ·ıe bU'liktc gorece'ldf."rdır.• ristik ~ ollar ışi haMmııda nihai !karnrmı 

Dün gece l :zmire gelen ' lngilizler de havadan 
ff"ıenfer hınco,unç JAlmanfarın rşgalincle-

dolu idi ili hava meydanlarına 

Cİ AffiflEDE -
ettiler 

veroccldh-. 'il'w·i'itik :yoUar işinin tekrar 
RC'jı Jeneral irkeliııe devri muhtemel
dir. Ancak bu de\"Jr isi ~'apılsa h1le vi
layetın C'\"\·elc.:- u1dıgı tedbiı-lcrle ıktisnp 
~ylediği hnkl.ır ınatıfuz kafocaktır --... ·--Karşı yakada 

garden p arti 
Bu aksam K.S.K. kuli.ibu ldrafından 

Kar<ııya · da e.s'kı Osmanbe-y _gazinoslm
da bir gırrdenpartı veril cektir 

Bu gardenpartıye Karşıyaka \ 1z
uıiı-den bir cok aileler dnvct edil rric:'<'r
dır. --·--Bir kad:ın 

Piyasaların açılış günle
rini Ticaret Vekili 

tayin edecek 

ne h:ışlaıımıs-tır. 
· ste b 1 kilde '\. nıan ıc ıitah._ /. 

nru cl1ctlcrlııin ııahos l1ir safha.)~~ 
ım·k ist idadmı giı:-.frrdif;i su '11

• 

ıflclli ı-rur.orunım ~ 
dikkntc ~ayan bir \ ak'2dır. ~ 

i&u h:idiscnin D:l\'ııt Huca nı ~ 
1ılika nisbt>liıü knfiycllt· ifatle ~ 
bir nıc,·kiuc değilir~ Su .clnki~ .. a;. 
l?unan ıııa!buat , t' uuakamat~~ 
c~'i nasıl "kar-.;ıl:ıdıklarıım dair c 1' 

x~x bir ımıli'ımat mc\cllt değildir. ~ 

D ti t t k•ı"'t d b ı•• ~gt· denizinde Yunmı harp ~~ 
iŞ care e~ ı a ın a azı_ u- kar~ı ~·.upılıııı bir suik:ısdın clbe1 

~ zı .nkblcr.i olma ı liızım ı:rlir. ~ 

1 d "' • •kı•kı Jd Buna iniiz.aıu1 lln\•lı1 _ c-.ı ~ zum ll egışı ı er yapı ı ile Hdli krurnzi.iriiniin lmtırılnıl)51 
---------x,ux fiyeti arasında uzak nya yakıJI 

T.ıcaret rnkıH B . .Nazmi U'opçuQglu he_yeti memleketler esası üzerine, aynı, nlfilta talunin ~·lcınck nuim'kilıldJI 1' 
Salı akşamı fuarı uçtıktan sonra Çar- wmanda ıthal ve ihraç maddelerini tct- 'Çünkii bnzı knymıklardan ~ 
şnınba günü İz.ıniı \•apuriylc jstanbula 'kik etmek iizcrc lBıilknn meın'leketleri, ~der.~ A_mavutlukta m~':cu~;ii~ 
gidecektir. V.ekil Çarşamba sabahı ıh- garp mem'leketle:ri. Asya memleketleri, d~ıı e~ıl~n ısyaı~ lıan~~•ctının 'Jt!. 
racat ve ithal.fıt ·s1::-r~1le mesgul olacak- lav memleketleri, orta Avrupa mcm- 'hır ~ıaclısc olö~~gl~ ~e ltah anı~i , 
tır 1 :}:;: t1e . İ . Porickiz il b <l"I tah~dntmı 1.cz~ ıt J<,<m !hunu 11c 

· .. .. . e e r.ı, spanya ·~ c u ı - ~ii iddiası .d:ı ·~:ardır . ,JI 
'Bu sabah betat unda nuLun ıhrncrrtçı lerle konuşan orta \'e cenup Amerikası . t· ,. . . 1 . ıı (Jll'"_ 

birliklerin idare he w•lleri birlikler bina 1 k ı · A ı ks 1 k t1 Arno\ utlu .ta ) ar>ılacnk ita ~ a :.J • . - mcm e ·et crı ng osa on meme e e- 1 t l h' ı •k 1 , ,ı.iel,P"'.'. 
sında müstarek ibiı tnnlantı '-·anacnklıır- .· B 'I k 1 k a· . ı k ı . ( n llll )(IS ır ınrc c Sn) ama) 

• ._,,,, .r ,,.. ı ı, aıtı ve s .an ına\ ya ınen1 e et crı, . . •~ ı . k k , tl. · "h ·c~ 
dır :Bu toplantıda ıhracat isleri hak- ]" r fi 1c.kct.l . il maı· ~ n :'\ ı.,ı nen il\\"' erın mı \ • 
. · ~ . . • . a m '\tC aman meın erı e 1 ılc.rinin En ka•llara .rnütc\·cccı1ı ,":' ~ 
kında bazı konuşu.ular~ apılacak ve bu "''e ı"ktısad"ı ,.,.. fic .. ~i umwnı· ...... ,.iltl,..,. .,,...,. h "·k ~. · - h ·· ~,,,.-.. k.. 1 · d V 1 • .::_·1 ti' 1 " "'- u::Ll\. .._. ~- ıu uı ZlK nfn 1.!itll nene hı !>1.; ""' 
gun u şart ar ıçm e eıW c 11 a ması vislerinden miirekkepiir Her servis it- 1 kk kt .. 

d '\ · t •dl · ·) kon ışul" k · mu ıa a ır. ~ ıcaµ l' en • eııı l' >ıı er t •• ca - L-'~t ı· ilır.nc"t ·~"dd"lc.r1· u··..,"rı·nde ça c--1 .. 1_ •• •. 1 • d d ~lüU! e ... ....... .._ = - ~~ur<T "orıısınc crın c c ~ 
tır:. lışmakta \'e bu maddeler yeni teşkilfıt ~mı mih' ;;r dt·,·lctlcrinc tcımwiil dJI. 

.. lJzür_ıı ~ e mcir ,ll~ as~larınuı -nçllilc"ğı p1unında R}'!l'I ayrı -gösterilmckteclir. Romanyaya cyliıl uyma kad;r 1' 'I 
r f, 1.... iL / • gul~~erı Tı7ı'.re.t ·ck:~ı. pıyn~nm ''em~- Tetkik heyeti, Ciı~ ticarete müteallik lııriyle men-ut ilıtilaflarmı sullısJI 
y0 QO RÖpeR eTt fa . :su ~n ~vazı} etine ı:;ore 'te.sbıt cdcct!~rr. madde, memleket. umumi iktısadi ve lcylcıncsi ihtnn yapılmı~tı. Dcnı6t 

rafın dan 1llQTalanJ ı \ <?kalet hu sene ~u ikı .mahsul pıya: ınuıli me\'Zttlar:ı ;tetkik edecek. bu iıusus- ıCoıua ile ıBcrünin e;\Wil .ayı ~, 

!ık. 'Tütidcrin 
ilelasil eden a,'t..1ı-w:T1m 

''lll'dır : 
Tarihin sesi ; Knhraman Türk! bu 
topr~ ilk den ~ 9111.. Ebediyen 
~en hakim oln~sın .. 

1 b<ılnrmrn açı]ışıoa c'hcmmıyetle \le "Pek !l.a Tapoilar lbazırlıl·aca'k ·ve dış i.icarcti- !kanlarda ~·l\}laca'laım ıitAer ........ ~ 
Alncalının 'lenı Mecidiye mahallesin- yalandan nlukadaıdır. • - mizin ·rllcisa:b ·çin e'lfüfler \\~npacmktır. ~ler lhir ı&ara'l1tan • ....,..... 1 

de oturan Ali kmu..ı Bn. ;Nadire .Arıkan DIŞ TİCARET TEŞI\..İLATI :Servisler jse ikmıiiller.inc n~\•du ımem ii ımenfaa'üeriini ıhdltMar ~~ 
Buca nlC'\".kündeki ıtm=lıısmaan ıe\•ine · A\•rupadıiki .ha.r,p lıali bir çOk mcmle- Jek~ ııv.e maddelere ıa'it Cfkik · " im ~ 'Sllillma ıw'l lu r ' 
dönmc'kte oldui'.,'ll sıraCla ydldn 'Salil1 oğ- ketlerde o1duğu i!ibi rncınlckctiıniz.in ne TeiSlikce \\eSbi:t ~nen :.ll'ürn fuihil.inöe ~ miya "~....__el& • ~ 
lu Hamiclin çciban 1föpc1c1crinin t.narru- ihracat '\'e i!ha'liı.t :Şcrinde '.bir çok zor- ;paca1ı:t:ır. r~ ıılibm- ,...,._ .. ~ ~ 
zuna ı.ıf:nım1~r. Azgın köpekler %Ilvalh luklar mcyilruıa gclmeıoioc sebep olmuş· ltbr.acatı ı:taımuı ıkısm ıtet.kik ~ iillllnl'\·an llmmı ~ 
kadını ısımıak suretiyle ııf!ır -stıı-elte :tur. Ticaret vekaleti l>u .zm:luklarııı 1aı- ce ~ımıfı,,,.lm ile~~ 'e!...._,ldıuiider. ; 
~·aro'lamıŞlardır. "kün nisbetinae .ort;,ihm 'kalkmasma .ça- ;re'k :ihraclit ımıik.av.cllitt lkmmıilar.mm 'it.~ 6alıcm ~ü11 NdAaıu ~ J 

A k ady ' --·-- l~makt.adır. Bu cüınleuen Olarak V.e'lı:i- tereceideri ı;~ ınp!mM> •15·« Jlltdllnuaumm • = M' kıi' ~ n ara r osu BiT yan .ınn ]f!t, dı~ !~en.ret teşkilLtıwn h~.günkij §art- bı.nzim1ne ır:niürıallDı: ~ ~ Ul !Ne - ~ eıe ~ _ ... .,,,,, ı 
___ 'Y' & •• lara \'e ıhtıyaç1al'a \lygun bır ~'k1e ge- . • • ~ ltafillllll....-. Eabm lkand 'h: -- ~ 
B .. , C O lf IE\-vc'lkı giin saat l 7 de Çeşme 4-aza- tirilmesini temin ınn1csaaiyle ·yeui bir dış 'ko~ ... ~J:: = ~ rii:&iiy,w. llıı üEilaıall• ~.,; 

ıv hususi mülk 1.te ~ lbasar ":tÜrua sının Mcrdiven'li ktryu mcVkiindeki fi- 1.icarct teşkilatı kurmuŞtur. Yeni 'teŞki- mm uz • . • . • • ....,..r ihRfaza :aıı:minie lbrih•• na7!I ft' ~ 
--• -- I! ·s ıise de lbı.ı p1m:z. 1lJir tek tlan,ı'ltlarda yangın çikmış, Kermen 'Koy- lat tetkik heyet1_ mu~-aveliıl, 1hracatı nelmilel r_e ~ .Eergı ~'le ~ --~ wdaul ı*-'11.ı 

~.:Hl prog:ranı, 7.35 mi.mk.: Baffi ııprOi,'- ağır ~ lby.d d.ı1miştir. lülcri \'e otomobille sevkedilen 5an&r- tanzim. Hba1alı 1aıı7Jm. muame1at, ev- cBkt:ır. lttba'litı ıtanz1m ikısmt. \teOdk ıiiklkat'li ıe m~·.ıAıilm ~ / 
ram (PU. '8!00 nj:ms !ıaberlcti. ftı-0 ev Batı cenubunda flortland ilzcr:inde malar taraiından söndürülmüştür. Yan- rak \'e .(Jo:;ya, tic.ıret 11tıı e1ikleı:.inden ilrethıce :er~ dlan etiaclcn:, ,gere'k_: ~. •&lauilmıila *C8Dll ...-ı 
kadını - Ycmclt 'stesi .. 8.20-8.30 mü- ~~ biicunı tesirsiz. -abnış. ·.a.hıız !,nın. İsınnfl !tandıudnn ıtarlasmdaki ot- müro'ldcep o1ma'ktndı.İ-. .ihr.ncat •e ııen!k. itlui1i:t ımulaıveıatı ıkı- br.aslktır. ~ 
zik: L~.SO program ve mcmlckel sn3t ba'fif a1lma' i.izere bir knc; ilt"si ~·ru-.ı'lm1- fo1'! •emiiledigi srradn r.ıktı~ı nnlaşıl- l'etkik heye1i moilde ve memleket sımlamım göste.rece'Jderi ıioçlara ıg·· Şimclidcn h.i~· rbir ~· ~~ ~ 
ayan, 13.~ ımüzik: Rıdılc:'lıf şarkılar ~- nstır. ThtL'U!Sı ile .istafisfik 'Ve neşriyat seııvis- jfhıi!Atın ıtaı.ı2iınine ı:milieA'Jli\ ji.7_ım\lıı ıdc t:~1fü ~·ı ıiciaılr. _.... ...... 
(Fl.), 13.50 njans bnber1eri, 14:05 mü- Geoe ~.mıu>ına kadar .cı1ınan ıı-apor.lar - --e-- lerinllen teşekkül Jctme1ücilir. Tetldk cahit.leri .a'lmalda ınexu1 rilaca'lcbr. llaaunası Utinuıili hMllliiliı:. _ _.M 

zik, 14.20 müzı1t: lfafı[ üvcrtlirlcr (Pl.), cilııd:ıiz. ıceınmı n.u düsman ıtıG~ Av.dında Belli ltrm:aııiiiriii •• .-~ 
-15.0t.ı.s.30 miizik· Kar.ışık program ıtahcip eandıgini ~~dkt.edir. J aa ~1QJll1aaılk t8Hlalı:at ita lüaıt: .,, 
~.), 18.-00 prograın ve mcmle'ket sna't 'T'!Y!~clerJrııizkn 2V .si ık.ny~pt.ır. Fa- MAHKEMELERDE: ı13~m~. d-
lt~".lln., l18.i)5 :ınfü.ik:: Roman'lar. ~D on- .kat lbrm'bmın o't'l.-ır.mibm sekizi ~ ... ı:e Futbol CJ'1IP .şatnpiyon· ...... ec•• 8 ..... 
Iar ve Cigan havafarı (Pl.), lB.40 mü- :sa imdir lara arasında yapı- U'anç~- .-..:ı.-k1• .a.eca_,u••z ....l~:Kl'85l -·-
zile: ıtaayo ıcaz orkestruı, il.9.15 nıüzil!;. •-- ıft; ·-~'lll'eUe •l! iW ' QClıT • ~ mail' 
l!l.45 ajans baberlcri, 20.'00 mfu.Ik: Fır T k d lacak maçlar Domuz .za 
sil heyeti, 20.30 konuşma: (Günün me- ra ya a i93H - ll940 'ıllı gı·u,p birincili_gini ka- X 1f.'K 

e'Weri),20.s8 !Mürik: 11~ e so- zaonu.ş dlaıı Kayseri gr.ubu pmpi_yoııu: s ı 1 b A de d o••ıdu•• •mii~ 
le ~lo1ar 21.15 !Müzik : Hıifil sololar K.eyseri Sümcrspor, İçel grubu şaınpiyo- uç_ u ar a ıseyı• u•• fl a -y 
21.30 Korwşma (Rndyo gazetesi) 21.45 ~fter f a'6rilıası mı: Mersin iaman yurdu, Bursa grubu Baymdırm Uladı iköyünilen ı~ 
Milzik : Radyo sa1on or'ked:rıısı ... 22.30 ~ şampi~·onu: Eski ehir Deınirspor, Ay- oğlu Vıeli Wcnıcy, köy 'QJtVıll~ ~ 
Memleket saat ayarı, njans .haberleri, facJİyefe gecfi dm grubu şampiyon.u:. A~uın 'Spor ı__a- ag"' ırcezada ' anlattılar taı'.lasuu ~emokic iken, tar:lıu'll~.M 
ziraat, esham. tahvilat, kambıyo, nukut • kımlnrı arasında. .ınilll kümede oldugu . İsmn.il oğlu Ali Sabancıyı Clomuz ~ 
borsası (Fint) 22.50 Müzik : Raqyo - IDr~'a. 16 {Hususı) -- A1puUu Şc'lrer gibi iki devreli ve deplfısmnnlı müsaba- le ıkırma çifte füfongi ıile rıt('Ç eB~~ 

1cm .orkestrası programının de\"'llTlll_ yal- lıibrikası ıyeni 3•il Jcampanyasına 'bugün ikalar )aµılacak.tır. :Bu müsabakalar için x • x dürmüştür. Suç'lu y.aktdnnnrak aitlr' 
nız uzun dalga postasiyle 22.50 Konuş- haş.ladı. Haft.alardmı 1b<!ri ıpmıcar mabsu- la7.ım -gelen 'laliımıtmıme federasyonca K ,kri d B S b h . a l di I ed lm 
ma (Ecnebi dillerde _ yalnız .kısa dalga lünün sökülmesine ve Alpulluya se\•ki- hnzırlnnmaktadır. Genel direktörlüğün 

1 
anr_:_ş~~ıc 11~~ ~n b~iis n. ~ _a~,ati in en ·• (J) da, arkadan ı;:elaiğini, balı- tcs im i h:tir. 

poStasiylc) 23.10 l\llüzık : .Cnzbant (p1.~ r.c Ôe\~m Olı.mma'.ktadır. taS\'ilÖİııe arzo'lwıdu'ktnn cmra m'üsaba- ~ ~ r~a bm~e 1.·.c. (ilWUil çeye girdiğinde tbrahlmlc Kemali bo.- - ---- ·ıJ( 
23.25 - 23.30 Ynnnki program ve kapa- IF.cfurikmun lbu~ !Eaa:liy te geçm si kalara başlnnncak1.ır. ğ. d ema ı le tak ıca urşl unıBy e adya- ~~urlarken görrlüğiinü,, bu .sırada bir Değirmenderede il' 

··z · ıpancar c\'kiyatı artnn.Şlı.T !Hanr..bman ıfikstfıre ıgıiııe ilk .ılllilsaba- ın an yara ama lnn suçu uca an tabanca pa'llachğını, sonra 'lbrahimin Jn-
nış. u erme kanın. 'Mersin e Aı•dm tt:a1nmlarJ .ar.a- Mustah oğlu lbrıilıım ·ve 'kcnıiisine !"ar- Takıp kaçtığını ve kendisinin hii.dise ile zelzele ofaU 

I~ , sında İzmir ıfuaruuı ra.<:tlıyan günler-de dımdan .suç1~ ~ ~:u. !R~in alılkası olmadığını beyan etmiştir. -·~ 

I• • ı pı.~ • G --2 nd A •dında "'~ılması ımuhtemcldir. muhakemt!ler.ıne dun ,.ehıimız agu· ceu H.Pıdisc §ah.itlerinaen .tsınail de: Ewe1ki gece sa .. t 2.27 Clc 'D~J 
ncıra b üiJ azııDOSO a . -·-- mahkemesinde ~- - lzmirden Buoaya gelirken yrunnçta .dcrcturrufuHaiy.esinclc hkaf.it•f \lir ZCW'"'" 

W"~r• ~as~----...:_ iBn. Sabnhat_ile_'IB. Kema1 basta o.I- R:ı .... emle i'L-...'1..'•ınu·n bır· kadınla ·ır ...... r- m~ • sarat yo ur. • 

17
•••A••••••••••·······c· .... -···········~···••••••••••••i:••• &caaulii- ....,._ ~- ...- duKla.rmdan dun'ku celseye ,gelememış- k~t eller_:d:hl sopalarla dövdüğiliıü Canlı hayvan ı/ıf' 

ğUSfOS UmarteSl giınÜ .ORŞamı caret ata$Efi'(lel 11ıüz erdi. Dinlenen .ırurmun ltbrahim 11,-:aka- gördünı. Mütemadiyen yiizlerine gözle- :ı, 

B k h ı 
'IDicnret \•ekfileti., dış "caret dairesi y.ı ,öyle .anlatmı,.<t.:ır: rine vuruyorlardı. !brahimin cı. inde ta- calçtla~ı toplan~oı •• •• t " • Avru;paıla'ki 'baı:p ildlayısiyle ~ga'l .a'ltına - AT.kacbışım lsnuıil bana, ,geçen !laf- b .el d K t ak ç.in k ~ uy U m e ap eg en cesı girmis lbı.ilunan rnemle'kelterdeki ticaret in hahgeme sarhos'la.nn .gitjp eğl.endi.kle- anca .~ var: ı. ur ar.m oş- Carbi Anadolu canlı lıa_y~·an ~ 

ataşelerimizi merkeze .a'lınış lmbımm&- r.iııı 1\!!C .zarar ya,pttldarnu söy~emiştL tum, RüSte:m ıkaClına 'Vllrmıikta aevam çılan birliği idare heyeti dün i 
tadır. Buna ınuılca:bil Bağdat, IHind.istan Hiu:'lise cünil bu llsmail bahge~·.i gezme- ediyordu. Bu sırada tbrahiın de taban- bir toplantıda .ilırnç cdilccok b~..,.f •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eğlence sabaha kadar deı;am edecek, ıdans müsabakaları ırapıla
ce.'k, ödemi§ efeleri mllli oyunlar oynıyacak, denizde sandal alemleri 
;tertip ofonncak.tır. 

Kuvvetli 'CBZ, ibo'l .ınctC ve :IMiyük ıriiaprizlerJe maha Jcadar ~leai
'lece\:tir. 
20.JO ~e 22.45 te .Koa8k iskelesinden iki vapur 

· llareketeclece1dir. Aftlet vap_.. saat ı ıtedir .. 

·ve IBe'.®-atta !birer car.et .utaseJ.iği iihdas mi ıısrıırla söyledi. lBen de unun .üzeri- casını Kemale e.naalıt elti, 'b'ara1adı. Şa- et liatlecini tcshlt etmistir.. Bazı )laY' " 
olunmuştur. iB~Irt atase'liğine B. !Baha ne iha}"l·anln lbahçcJ-c .gittim. Rüstem nr- hit IH~~in de yanımda idi. 1Başka bir ların ihraç Jiatlcrj yiikseltilıniştit~ 
~ lbcr'in edilmiştir. ~ata~- lka_ d~~. ~-cıYa o1ar.a1k eli.s.orou. Babgeye şey bilnuy.orunı. VA..;-berg AA•8~ 
gım ıı..-Ska !bir ~ e Hindistamı un- d - L ::"L' ıı..:r;.. • _-ı.. _,.. Demiştir. Şalüt Hüs~yin sorgu hakim- --•fi• 'r-
~ gır gnn .zaman ıuu ıuu ~.i'1 ~ J.'ıuun ·-· • · · • • . On bir Ağustosta açılarak 14 ~J der:ı1miş lbı.ilunan 1B "lrmimn !Bora fuıe- hlr -.aiiyeıte d1ı.ıruıllarken .gördüm. lıgınde şnhıt !sınailın ifadesı veçhıle şe- k d d d '28 . ~; 

cdldir. IK.enClilerine lbuı:a&m lkallqp ıgitmelerini bndctte bulunduğu halde mahkemede ~ a ar evam roen -z.ın~ ~ 
- - .. ••-- su •leciim. Bana ceı~: •r.t::!_- lk:im vlu- tabanca!'J atanı gömneaiğiııi, aşa_ğıdan g panayırına manyada'lö. --"' ;f 

P f 
~f \\--=ıl caret 'Odası Tüı-ki}'C adınn oiştinrs-O iste feTTl er !arsuıı, .ıne ~orsun!b &mler~ Bmtla- geıirke~. 1~him1e M Kemalin boğuŞtulc- miştir. 

r1 karakola götürmek L<rtedim Kemal .Larmı ~orililğünU., ırd.iiaük •.e .5i1filı sc- " 
Polis pasaport nmumelirt memuru B. iizer1me 1hücum etti kendisine 'iki tokat sini müto.a'lqp lkon1cuc1an ıkaçtığını söy- .Kerıesleci.ler Y'1111' 

:-••••••••••••n•••• •••-••••••••••••••••••••••• •••••••••••••-•••0
••••••••••••: Aı.-m Ulu9'J}'tln ınaa,.<n ~ ~-ıı- depo ~um, L'U.c;ınağ~ bnş1ad:ı'k Bu :sıra- leınek ;)Ul'et.iyle ifadesini değİ§tioni§tir. K .,. .

1 
.Jl.Jt-" '·-~' 

.! M J • d!~)_, • k : merm:nru '!Ramiz F.ırı.oyun ma;u;ı ?0 llira· .a ... ...1..-_ ~ '.'l!......._d ~ ...,. n· 1 :ı·- ih., de ı..J:> !J.!__ ercoı.ecı er ·yruıgııu 'wını.Mı : a , a1a-rJfl ızt -:.. : m wuen a11•a•e -"lnte : ttl; ·- Bil ıfı • . - B ~cam ve.um: en _yere ""~"'+'· ~e- m enen uıger şa ıtıer .ıutUi:te..ri rnm edilmektedir Bu yangın 1 ~ 
• :J : ya :1 İÜlğ 'C J~!!!--- ::!a lhetnen Urban~ ik~ph," ~ ~ eördüklc? ,gibi.vanlab~~.dır. ~alıke- Ulhrtaya bir ihbar•yl\Jlı'mu~tJr. 'BU~ 
•.= U"l.Jl ~")I ~ 0 .Hu•_...._, r..:ı \ a .. _ •. _J ~-o ·-·....i···· 1• 'U'. .~ z bıta k _...__ usunBan ya'kaiadmı. Çe'ldştirirk.eıı •lll~, ,ı.:elmıyCll ~er şahıtlc.rın celbıne ve göre yangın çı'kınaitan C\'\"C1 ,r.ınaı> "kt 
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Almanların 
ln~iltereye 

-*--
HAVADAN YILDIRIM HAR
Bi ŞiDDETLE BAŞLADI 

Harp Okulu talebeleri 
Ebedi Şefin kabrinde 

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

---·-
Anknrn. 1G IA.A) - Bu sene harp arasıııdan ayrılan bir heyet Atatürkün 

okulunn gelen yeni talebeler bugün za- Etno~af ·a müzesindeki muvakkat kab
fcr abide 'ine mcrnsimlc çelenk koymuş- rini ziya}'('t ederek Ebedi Şefin manev! 
)ardır. huzurları önünde hünnet 'c tazimle 

- BAŞ'J'AHAFI 1 inci SAHİFEDE - Bu merasimi müteakip talebeler <'!:ilmiştir. 

rebeye sahne olan ıehir halkı en az 20 
Alman tayyaresinin dii§tüğünü gönnüş
lerdir. Her taraftan ıehrc muhafaza al
tında paraıütle kendini kurtaran Alman 
pilotları getiriliyordu. 

Tayyareler i avlamağa mahsus yere 
bağlı balonlara yapılan mükerrer hü
cumlar Almanlar için hiç bir fayda te
min etmemektedir. Zira tahrip edilen 
balonların yerine hemen derhal yenile
ri konulmaktadır. Alman tayyareleri 
Croydon meydanına taarruz ettiklen 
zaman Londra bölgesinde alirm çanı 
çalmıftır. Bu alann harbin bidayetind en 
beri beıincisidir. Alman tayyareleri ıeb
rin Üzerinde uçarken ve bomba1ar dü
şerken Croydon sokaklarında otobüsler 
ve diğer arabalar seyrii sefere d evam 
ediyorlardı. Londrada umumi ve hu
susi arabalar seyrü seferlerine devam 
etmifler fakat piyadeler umumi sığınak
lara girerek alarmın nihayetini bekle
mitlerdir. 

Istanbulla Edirne arasında yaka
lanan kaçakçılar mahkôni oldu 

X.y.X 

Ank-ra, 16 (A -:ı:-

Trakya 16 (Hususi) - Trakya ile ls- lim oğlu Hamit ,,.e Karncmılıli şoför Ka
tanbul arasında esrar kaçakçılığı ile uğ- ra Mustafa haklarında Kırklareli mııh

~ferinin 18 nci .A).. .. . 30 Ağustos 
tıyle Du .... I yıldonumü münaseb•-
. d "' upınarda b -ıı~ e Yapılacak me_ç ul asker abidc-

hıt edilmi:Jtir. merasını programı tes-
Pror.ra 

" rnın umu • h rnerasim B M mı atlarına nazaran. 
1ctelı:kü1İer ·v ·~celisi, Vekaletler, Milli 
de · e rnuesse 1 " ITııryolu .. se er mumessilleri 

l guzergAh d • 
Yet er, Pnrti, h a ı~ a bulunan viliı-
ıtdına sec;iJec k alkevı ve umumi meclis 
Yetler, Af e ~evattan mürekkep he-
----- Yon, Konya 1 • • ·ı • 7.mır ızcı eri. ts-

tanbul, Anknrn yüksek okulları talebe 
grupları ilt> Kütahya, Afyon ve diğer ci
var vilayetler köy vr. kasaba halkı ile yi
ne bu civar hnlkın<lan olup İstiklal har
bine iştirak etmiş olan mücnhitlf'r \'t: as· 
keri kıtaat iştirak evliyecektir. 

Meçhul asker abidesinde yapılacak 
olan bu merasimde çelenklerin konma
sını müteakip saat 11. 30 da başlanacak 
ve sırası ile ordu, C. H. Partisi, halk, ls
tanbul ve nkara vüksek okullan adına 

birer nutuk söyleyecek \'e bunu da bir 
gcçid resmi takip "yliyecektir. 

Bıından başka zııfer ve başkuman
danlık meydan muharebesinin yıldönü
mii günii olaıı 30 Ağustos günii yurdun 
her yerinde yapılacak olıın askeri mera
sim "'e milli tezahürattan maada halk
evlerinde, halk odalarında, parti mer
kezlf'rinde ve umumi yerlerde toplantı· 
lar yapılarak bu büyük gün kutlanacak 
ve yine bu münnsebetle rndyoda bir 
konferans verilecektir. 

F!~!18ız Alman j Yugosl;ıvyada 
Ordusu kimilen Taggaresinin ıngilizlere ı nazırlar dahili politika 

. o.ı,m, ~~!is edildi mukabelesi hakkında konuştular 
~Yor : Voelkis .hA) - Tas ajansı hıldi- -· .. Bdgrncl, 16 (A.A) - D. N. B. ajansı 

sın.in ,..~ c er Beobach•- ı leıt '-t:nevre mubah" . -:-=.r gazete- .ondra, 16 (A.A) - Bahri\ ı- ncza- bildiriyor : Vddcs yazlık köşkünde bu-
n ınalG.rnata n~rıne Vtşıden ge- retinden tebliğ cclilmiııtir: hımm nazırlar arasında dahili politika 
ı::: !et'hisi 4 ağustosia ~ ordusu- Dün bir torpidohotıımuı: pııraşütle hakkındaki müzakereler dün devanı et-

~• Üç buc;uk ...,.;ı_ -hitam bulmuş- Manş denizine inen bir Alman pilotu- ınişlir. Başn•kil R. S\·etko\'iç. başvekil 
• •4Ujlyon asko..:~ •--'h. d k )' 1 bul B l\'I k h · · ı· · brın ~ adedi . ...._ .... , ...::ı- ıs nun yar ımma o muştur. ara ı u- muadni ı açe ve ınstıyan va ısı 

Londra, 16 (A.A) - Hava neza
retinin istihbarat servisinden tebliğ edil
miJtir: 

Almanlar dünkü hücumlarında 1 .000 
den fazla tayyare kullanmıılardır. 130 
A:man tayyaresi lngiliz avcıları tarafın
dan, 11 tayyare de hava difi toplan 
tarafından, 2 tayyare piyade erleri ta
rafmdan, 1 tayyare de mitralyözle d ü
ıürülmiiftür. Topçu pazar gÜniinden 
beri 35 Alman tayyaresi tahrip etmit
tir. 

raşan bir şebeke bundan üç dört ay kn
dnr evvel Kırklareli zabıtası tarafından 
cürmü meşhut halinde yakalanarak. ad
liyeye verildiğini bildirmiştim. 
Şebekeyi teşkil eden nane şekercisi 

Recep ile Demirhisarlı bahçıvan Musta
fa, Lüleburgazın Ceylan köyiinden Ha-

Aydında 
ekmek fiati 

Aydın 16 (Hususi) - Birinci ne\'i ek
mek imalinde kullanılan un fiatlerinin 
yükselmesi üzerine belediye encümeni, 
birinci nevi ekmeğin 12 kuruştan satıl
masına karar vermiştir. 

KIZIL ORDU 

IURIAY BAŞIAll 
TEBDİL EDİLDİ 

kemesinde cereyan eden muhakeme son 
günlC'l'de nihayete ermiş \'e suçlular 

muhtelif cezalara çarptırılmıştır. Bu 

arada suçlulardan Kara Mustafanın 8 
ay hapis ve 3500 lira para ce1.asına mah· 
kt'.'ıın edildiği haber alınını lır. 

lraka mal 
gönderildi 

istanbul, 16 (Hususi) - Bugün Bağ
dada tren yoliylc ilk parti ihracat mad
delc ri sevkedilmiştır. Bu parti dokuma 
bczlcl'indcn ibarettir. Bir çok Iraklı ta
cirler i yapmnk i;zere şehriıniU' gel
mektedır. - *-

küt ~· ~Zlerin , . nı ~ fazlalaş- nan Alman pilotunun paraşütü dolaşmış B. Tchubojiç uaip Prens Pol tarafından 
ulunınaktadı ı: ll7.ıyı:-tı çok müş- 'olduğundan torpitobotun adamlarından Krainbour~ civarındaki yazlık saraym-

l..ondra, 16 ( A.A ) - Dün cemuı 
ı 44 Alınan tayy~ diitüriildüiü 
resmen ı.ildirilmektedir. 27 lnsili:z &YCI 

ta17areai kaybedilmipe de pilot\ard.n 
sekizi sai ve aalimdir. 

lsviçre 
Üzerinden uçan tay

yareler Jtal.vada 
Beme, 16 (A.A) - İsviçre Ajansı 

dün ~ece yabancı :tayyarelerin İsviçre 
-•- i.'izcrinden uçtuklannı. memleketin her 

- RA&'TA&AFI 1 tNct SAHİFEl>l': - tarafında alann işareti verildiğini bildir-r. biri Alman pilotunun parafütünü çıkar- da uzun müddet kubul cclilm~lcrdir. 

ln-;m m•i:• yudrm ;ç;n den;,. atlam.,ıH. iyi haber alan >cahafilde zannedHdô-

z Bahriyeli bu işle meşgul "e motör de ~ne ~öre, mC7.kCır devlet adamlan pren-8 ı.. , bahriyelinin yanıbaşında durmuş vazt- M' ilk faaliyt~t seneleri hakkmda ı-apor 
Onrta/arındo ı.. 1• Ru. yette iken üc; Alman deniz tayyaresi yak- veı·ıni ler ve idarelerinin ikinci scncsi-

R laşmış ve motörü ve suda bulunan hah- nhı faaliyeti hakkmda da izahat \•emüş- F ·ı • • 
men mevduatı riyeliyi alçaktan kurşuna tutmuştur. !erdir. ronsız gemı erı sı-

. -·--
Martinikte 

H&inki, 16 (A.A) _ Royter Ajansı mektedir. ~ay~arekr ~ye. ~.e ya
bildiriyor : Fin kabinesinde bazı değişik- kınınd~ .ıtırmış. ve büyük bir ~ 
lilcler vukuu bild!rllmektedir. Ezcümle İtalya istikame_tındc uçm~dır-. Bir 
Sovyet - Fin harbi esnasında harbiye saat son~~ ~:nı !al:~·~rele~ geldıklerl 
nazın olan sirndiki levaum nazın Tan- yoldan dündüklen görülmUştilr. 
nerln istifn '"ettiği bildiriliyor. Tannerin İsviçre _Ajansı. bu uçuşun _is~içre. top
yeriue halen Ticaret nazırı olan Ktilai- rW?an bıtaraflıgmın Y~ bır ihlAlı ol-bl L 1 orbitohotun mürettebtından iiç ki~i ya- l':ovosli ga1.ck.;ine göre, B. Tchubo- I h • d ·ı · 

'M 0Re edildi rr.'.lnm!ftır. lngiliz motörü daha fazla jit<"h ,.c ınaliy<- naz:rı B. Chutej At.,'J·aına Cİ fan f eCTlf e l l )'OT 
'll t'eksiko, 16 (AA) zayiata mani olmak için suda l·.ılunan gitnıiıdcr<lir. Nl!Vyork 16 (A.A) - Nevyork Tay-

nen geçmiştir. dugunu kaydeyleıncktedır. 
Mosko\·a. 16 (A.A) - Tas ajansı bU- - • -

e 1 Uınu • · - Roı:no.nv h"'k"' b h · ı· · 1 ı h '- · ~ ını hiı· W ·ı ,,n u u- a rı)·c ıyı a ara.;: are ... et ctmı~ ve -~a- - *- mis gazetesin\! göre Antilles adalarında 
0~'alannın :.ks: ~ Rumen petr?l ralı Alman pilo~ıım~ kendi mukadderatı- TRAKYADA Fransız ve İngiliz ~akaınlan arasında 

diriyor: Mareşal Budicni M05kova da- Malta u··zen·ne 
iresi kıtaatı kumandanlığından affedi
lerek milli müdafaa komiserliğinin bi
rinci muavinliğine tayin edilmŞ:ir. 

~ bu aksiyonhı~onlarına . sahip na terk mccburıyetınde kalmıştır. Nİ B EDJ.YELER cereyan eden müzakereler neticesinde 
di--~-- kaydettinnel . d~~lomatık ma· YE EL Guadeloupc ve Marliniguedeki Fransız 
~~r. Bu ka•"' .eıı luzun1unu bil- Londra. 16 (A.i\) - Dün bir lngi- Trakya, lG (Hususi) - Edirncnin ha ·ı . h kk d b" 1 "~ k 

•"" }Q ' "" lCJ'a edilm ru•· l' h • h lk L •I_ • • • rp gCffil Crl 8 1n a tr an~ına a • mu 'b• tiınnıuz tarihli e gı tak-. ız sa ilınde a arasında çoıı. alaıı.a Ha\-sa, Tc,kırdagın Muratlı ııaluye mer- tcdü . ti B , ·ıe . "tahta t 't 
Mareşal Capocnikof sıhht sebeple va

ki isteği üzerine Kızılordu genel kurmay 
reisliğinden affedilerek milli müdafaa 
komiserliği muavinliğine tayin cdil~
lir. 

ı-_<;1_::-.1nce ınezkltr k . Rtıtncn kanunu uyandıran madeni parçalar bulunmuş- i«>.zlerindc t~ili kararlaşan Belediye- cd'l m~ .~- u ~ı:;m~ r:;.11; .1 ~~ -~. a sıyonlar iptal cdi- tur. Bunların top mermisi parçalan ol- ler için hazırlıklaı· yapılmaktadır. Bu- 1 mc uzere 0 ugu 
1 ırı me ır. 

~Or • r· 16 (A.A) D duğu zannedilmiştir. Miitehassıslar bu giiı;ıe kadaı- köy kanunu tatbik edilmek- vtNDiöRDOK•t 
oı... • ngtJiz batik; · N. B. bildiri- parçalan muayene etmektedir. flk mua- k olan bu köylercfo yeni teşkil edilecek . U General Meretzkof, müdafaa komise

ri muavinliğini muhafaza etmekle bera
ber K121lordu ge~l kunnay reisliğine 
tayin edilmiştir. 

edild.i~Yalılar h arında me\•duatı ycneden -alınan intiba pıırçalann den:Z- oJan Beledi?,•elc.r için meclis iızası seçi-1 Hanulton .< ~~rmudes a~ı .> 16 
..., gı~ dair bir t ~plannın bloke ,den atılan mermi parçaları olduğu his- ıni yapılarak mahaHi bütçeler ha1.1rla- (A.A) - Vındsör Dük. \re Duşesı hu-

anum almıslardır. · · · · nacaktır. gUn Bahamasa hareket etmişlerdir. 

Gündüz 
Lira 

85.-
16, 17, 18,24,28,31 

---:::::::::::: 
881•ek_a_ı ____ -====~~~~~~~~~~-
ı~~tl tznt:!.t .,:eden Terbiyesi Genel Direktör
nı"dl~ ~Yılı beden IE~~i Başkanlığından : 
den te L~ tn~bince 1 ~~I ~:, es.ı kanununun 4 cü ve nizamnamenin :> zun .. u 
9 dan e~ .ı;cıi tnükcUef .-2 0 yasındaki mektep harici erkek gençler be
'!'ttilcl ~ti •ren nüfu. h .~Y~tine başlamak üzere 18/ 81940 Pazar günii saat 
lardır~rK:•hallin gcnc;~~kyk~r~z~anı v~ bir adet fotoğrnfla birlikte ikamet 
''*etle .. Yıt muamele . . h'ubune muracaat ederek kayıtlarını yaptıracak
rtıülteH"n'" tatbik kkl~nın ıtamır.dan sonra haftada dört saatlik spor ha-
~üke 

11
cr hakkında ıbyrıc~ il~n _edilecektir. i~bu davete icabet etmiyen 

racaat cd cflcrin ikarnct nu~ıl h_ulcumler dahilinde takibat yapılır. 
1 _e ~~:leleri Rençrlcet~ı 1 ;rı ~ıntakalar itibariyle kayıt olmak için mii

karalco)I ~hıt F'ahrettinı K u upl.~ı af<\ğıda gösteril miştir. 
~elyaJıd arı h.udutlan d~hil~~~~na, Araphasan, Gö:ıtepe \'e Cüze l >•alı poli:c 
l(\Jto~~ı iıılceie ya ~ tn C 1 mahalli.tda ikamet eden mükelld ler Gü-

2 _ fit· ) nın 8 
· H. P. Ocağı dahilinde ( ~N GENÇUK 

hU<futJ •çeşmelik ç le 
173 N •rı daLiJindeki u .Urç~<;me, Dolaplılrnyu ve Bozyaka poliıı karakollan 

o: da ( .\*l'ra rnanallatda 'it ed 3 _ 1( • ~ CENÇLtK 1 amet en mükellefler l latay cad desinde 
Polis ka kerneraltt, Ke il kULOBONE ) 
fAL~rı hudut~ec ~r,lışorak~ı. Aziziye, Selvilimcacit ve !Canlar 
4 _ A.I DU CF.fıtÇttK a K ındelcı mahallatda ikamet eden mükellefler 

lar1 hud sancak. Şehit! ULOBONE) 
Atatürk utl~rı daLiJindeltc;1'• K~hramanlar. Mersinli ve Kemer polis karakol-

5 _ K dcıind<" (ALT~; allatda ikamet eden mükellefl,.r Alsancakta 
ları d-L:-t· •rşıyaka, o _,_

1 
CENÇLtK KULOBONE) 

QtundeJt· nayrout ı So- kit 
'llatıcJ. (Jt.\D~ rnahaU&td iJı: gu uyu \'e Turan polis karakolları hudut-
Y•Ptıtaralt •'-\fl'T AKA ~~t edenler Karşıyaka Deniz banyoları kar· 

Ycdlerinc birer .. it t~ KUı.bBONE) müracaat ve kayıtlanru 
~ rnu ell efıyet hüviyet cüzdanı alacaklardır. ( 1683) 

Mu.t R DEfTRtn .. 
cunda adfa Han;nia Kc.~AllLIC'JlfDAN • 
~· " olaYt h •qıyab b • ol • it\ 43 _ 4S •c~ edil K şu esıne an milli emlak satış beddi bor-
l'f! h~ti ita ee~ 65 - 67 en . arşıy..Q Donanmacı M. tski banka BOkağuı~ 

1 
T alipıeri t

2
a
0
rtyle 21 gU~enı ~dydılı Ye 2960 lira )uy metindeki evi vilayet ida-

ıtrı :h n A • ınu etle m.. d L.., _ _ , ,._n olu ~uııto11 ')40 ~ 1 " •. uzaye eye çıır.anımıştır. 
nur. ~a 1 ıun11 saat 15 de idare heyetine müracaat-

....... 3, 10, 17 3059 ( to9 1) 

lluca T \'~eti ... -
tnızhtt ~. Oıt"baiı. Ödern' .. ete.iner ndklüP181•linclen: 
lS..s.94 ~ JUrlaıııı 11 ış, Bel'gama, Dikili ..., 
laf O tarih' d Yı ık iaŞcsin· t • deki aşıın duı-.Jdannda mevcut da-
~ beher k~o:rı itiba~n 0~ ::;ın_için ~tiyaç hulw1an (45210) kilo yulafın 

.. Vilftyet d Unun rnutıa gun muddetle eksiltmeye konulmuştur. Yu-
;:ek. UZ<!1'! ~irnı e_ncUnteni~~ kı}:mcti beş kunıştuı·. 2 Eylül 940 Pazartesi 
illtt lerın 2 F.ı. ~:r1 J!lin vetenn; a!esd 1 yapılacağından taliplerin şartnameyi 
~. • ' tı 940 Pazart . ~iı Ü ·l_H~iine \'C eksiltmeye iştirak etmek is

esi ~un{l nl:ı~·et daimi encümenine milracaat1an 
l7-1S 3261 (1664) 

tZMtR BELEDtYEStNDEN: ,.-ımm--------------------•81111 
1 - Kültür mahallesinde 1 185 nci !' d d 

adımın 1338.25 metre murabbaındaki Ken iniz e veya çoçuklan- . 
8, 9, 1 O sayılı arsalarının satışı, yazı i~ 

leri müdiirliiğündeki şartnamesi veı;hile nızda go··rdu··gu"' ··nuz·· 
kapalı zarflı arttırmaya konulmu;ıtur. 
Muhammen bedf'li 689 l lira 99 kuruş 
muvakkat teminatı 5 17 liradır. ihalesi 
2 3/8/940 cuma günü saat 16,30 da
dır. 2490 sayılı kanunun tarifatı dahi
linde hazırlanmış teklif mektupları iha
le günü azami saat 15.30 a kadar encü
mende riyasete verilir. 

Halsizlik. Kansalık, Hımmsızlık, Kano -trabrı. Karın şişmeleri, Burun 
makad kaşınması, Oburluk, Baş dönmesi, Salya akması, Sar'aya benzer 
sinir halleri, Gece korkulan, Görmede, işitmede bezukluk, ıil:i gayri 

tabü haller; 
Bunlar yeyip içilen .şeylerin temiz ve saf olmamasından dolayı barsak

larda yetişip üreyen ve kanlanmw emen solucanların tesiridir. Bunlardan 
kurtulmak için eczaneden bir kutu Santa alınız .. Ve içindeki tarife mucibin
e~ kullanınız.. Derhal kurtulursunuz .. 

HER ECZANEDE KUTIJSU 20 KURU$TUR.. 

2 - Kültür mahallesinde 1 186 ncı 
adanın 1924, 75 metre murabbaındaki 
8, 9, 1 O sayıl ı arsalarının satışı, yazı i~ 

leri müdürlüğündeki şartnamesi. veçhi- 8 Is• ..._l•De 
le kapalı zarnı arttırmaya konulmuştur. _ ._ _ _._,, aaa 
Muhammen bedeli 9912 lira 46 kuruı- a n L ~ 
tur. Muvakkat teminatı 744 liradır. lha- - ~ oı•kkat 
lesi 23/8/940 cuma günü saat 16.30 ı - 1 
dadır. 2490 sayılı kanunun tarifatı ela- &. ' .._. 

ha~de ~~d~m~ ~~if mebu~an ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~ 
i~le günü azami saat 15.30 a kadar 
encümende riyasete verilir. 

8. 13. 17, 22 3130 {1618) 
829 sayılı sokakt.n ölü Mehdi \'eresele-

rinc ait 10 sayılı arsa duvarlannın tehli
keli olduğu görülın~ ve sahipleirnin 
bulunmaması yiizü.-ıden ihtarname teb
li~ edilememiştir. Tehlikeli olan bu mu
hafaza duvarlannın on gün zarhnda yık
tınlmadığı takdird"! belediyece yıktırıl
ması cihetine gidileceği ilin olunur. 

(1679) 

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

Çok ucuz 
MANGAL KOJICIRCI 

VEODVN-
HalLc; Meşe Odunu ve Kömürü 

kesilmiş ve çok kuru bir halde pera
kende ve toptan çok ucuz fiatla sa
tılınaktadır. 

Karşıyaka Kemalpaşa caddesi 
Yıldız oteli deposu 

Salim SoR 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İZMIR SULH HUKUK MAHKEME
SİNDF.N: 

l>avncı ha7.İnt'i maliye vekili a \•ukat 
Sadık Boratm• t:ırafmdan Ff'.rit \'e kan
m A~-şe ft1eytıine !l:m-274 sayı ile açılan 
a lae-ctk dava.~wl:ın c!otayı gönderilen da
\ etiyenin bila tebli! iade kılınması i\7.e
rinc ~azete ile iliinen tebliği suretiyle 
gıyaben yapılan ıoahkeme ne!Jcesinde 
66 lira 2fi kunı~un maa ma<Jarifı muha
keme ve ücreti \'t'kilet tahsiline 2!>-10. 

İZJlfR DEFrERDARLIGJNDAN : 
Bornova hükUmet konağının tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmini keşif bedeli 505 lira 28 ve mm•akkat teminatı 37 lira 90 kunı~tur. 
Taliplerin ihale ı;iinU olan 19 ağustos 940 pazartesi saat ıs te Milli Emlak 

müdUrlüğünde teşekkül edt:eek komisyona müracaat1eri ilan olunur. 
8 -17 :1076 (1613) 

tzJIDI DEITBBDARUODfDAN: 
Ka.m Zade Rizanm Aum•h•ne tubcline olan kazanç vergiai borcundan 

dola11 bacız edilmit olan Narbdere köyünde Kavaklıpınar mevkünd e )9 dö· 
Mim ve 2723 lira 81 kurut la,metindeki bağı vilayet idare heyeti karariyle 
2 1 sün müddetle miizayed~ çıkarılmııtır. 

Taliplerin 20 Aiuıtoı 940 Salı gÜnÜ aaat tS de viliyet idare heyetin«" mü-
racaatları ilin olunur. 3, 1 O, 17 3058 ( 1590) 

İDlfR DEITEJlDARLICDIDAN : 
Ahmet Kemalin Bumalumc tubeaine olan milli emlak Nl:lf bedeli borc1111· 

dan dolayı hacaz edilen Abdu1lalı ef. M. Rana aokağında kiia 3 1 e9ld 3 7 taj 
sayıla ve 800 lira kıymetindeki evi vilayet idare heyeti karariyle 2 1 gÜn müd
detle müzayedeye çıkanlauştu. 

T aliplerin 20 Ağuat~ 940 Salı gÜnÜ saat 15 de •iliyet idare heyetine nıü-
racaatlan illn olunur. 3, .1 O, 17 30S 1 ( 1 S89) .. 

DOKTOR 

DendP AD JUJIÇIOOl.V 
Cilt ve T....al hMtalıldan n 
ELEKTRİK TEDA vtLEJtl 

Birind Beyler Sobiı No. 55" İzmir 
Elhamra Sineauıla arkasmcla saltahtn 
a~ bdar hastalannı bfml etler. 

TELEFON : 3479 

DOK.TOR OPDATÖ& 

SAJll IWLU[ÇI 
Kulak. burun. ~ hastallkları 

Miltehassısı 

Mıt11ye1HbM&i: Birinci Be.rleao 
No. ft . TELEFON : Zili 

Evi: G öztcpe Tram~ Cali. Ne. iM 
TELEFON : 3118 

S..."9 tarihinde teııı}ızi kabil olmak üzere Dr. Sttle..,...•11 "•rah 
karar \•crilm~ olduğundan ~ı ihbar- ııl --· ~ OPERATÖR OOKTOS 

ABHB'I' CEMİL O&U. 
namenin ilim tarihinden itibaren kanuni ('ottık hastahllan mütehassee 
müddeti içinde mahkemeye müracaatla TELEFON: Z311 
temyiz yoluna git~ediğiniz takdirde gt· Mmyene hanesi 4! Biriltd W,ler So. 
yaben verilen hüküm katiyet kesbedece- EYi: Göztepe Karakol bf11S1 Df/1 
ği tebli~ makamına kaim olmak ve b ir Lentlnmm (Tile lhspia.I Fer Sirk 
nüsmsı divanhaneye talik kılınmak su- Childnın) ~iade ._ tlllllll do 
retiyle ilin elunur. 3Z99 11682• .Wlr. Uıl•a. 

taarruz 
iıı'lalta 16 (A.A) - Avcılar himaye

sinde ku\'Vcili düşman bombardıman 
filoları dün öğleden sonra Maltaya taar· 
ruz ederek bir miktar bomba almışlar
dır. Maddi hiç bir hasar yoktur. Fa\at 
bir sivil öltnüştlir-." 

Bir ıngili:ı: avrısı meçhul bir sebepten 
dolnyı denize düşmUştür .. 

uUMDALn ---·--Ul\IUMi DENİZ ACENTELİlii L'n> 
HEl..f_,F.NİC l..lN~ L'm 

İZMİR NEVYORK ARASINDA HAF
TALlI< MUNTAZAM HAREKET 

PATRAi vapuru 3 - 5 eylül arasında 
İzmirden cloğru NEVYORKA hareket 
edecektir .. 
HOLLANDİA vapuru 13-15 eylUl ara

sında İzmirden doğl'u NEVYORKA ha
reket edecektir. 
ANGHYRA vapuru 21-23 eylül ara

smda İzmirden doğru NEVYORKA ha
reket edecektir. 
ATHİNAİ v&puru 28 - 30 eylUl ara

sında İzmirden doğru NEVYORKA ha
reket edecektir. 

NOT : Bütün \'Dpurlarımızın ambar 
içi elektrik vantilatör tesisatı ile mü
eclıhczdir. Gerek vapurların mm'llSalAt 
tarihleri, gerek vapur isimleri ve nav· 
tunları hakkında acentamız harp dola
:'>'lSiylc hiç bir taahhüt altına girmez. 

Daha faı.la tafsilat almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada •UMUAL• 
umumi deniz acenteliği Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunuı. TELEFON : •072 

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

01.IViER YE 
ŞOREKASI ı.rD. 

Y APVB ACENTASI 
ATA TORK CADDtSl Rees bimm 

TELEFON: :M43 
Londra ve Liıperpu) hallan içim 

piyasanın ihtiyacına göre vapurla
nmw. •fH" nııacaldardu. .................... ........................ 

TASHtH 
Y eııi Asır ga7.etesi ınüdüriyetine: 
15 .Aiustos 1940 tarih ve 10570 No.lu 

gazetenizin 3 üncü sahif~e intişar 
eden ilAnımda, 15 Ağustos 1940 tarihin
den itibaren, uhdemde bulunan tlnyon 
sigorta: kumpanyasının İzmir ~B· acen
teliğini terk.ettiğim yaıllmakta ise de, 
bunun bir sehiv eseri olduiu acentıelilin 
terki keytiyetiain kumpanya mUdOri
yetiyle müşterek mutabakat neticesi w
luıbulduğunu ilk intişar edecek gazete. 
nime bu mektubwnun derci suretiyle 
tavzih edilıneslni rica ederim. 

:OnJOll sigorta kumpanyalan İmıir 
·B· acenteliği lr0BKR ctUDld 

DR. Salp Alt DOL•AK 
ootUM VE KADIM llAS'l'A

LIKIAARI OPDA'l'Oatt 
PROFT.SöR UEPMANNIN 5AlllK 

BAS AslsTANI 
llhinci Beyler N._.. Dile sokak 

No. z_ '.IZLEFON : 4ZTt 
HergQn lıa<rtalartru saat U - 14,30 va 

17-20 de kabul eder. 
Fukaraya SA L 1 günl~ri muayene 

parasızdır ... 



SAHIFE4 YENi ASIR 17 At!ustos ~umartesı 

Yuııanistanda büyük bir 
gerginlik hüküm 

sürüyor •• 

HELLİ 
-o-

KRUYAZÖRÜ 'Ü BATIRAN 
DE IZAL l ITALYAN iMiŞ ___ * __ _ 
- HA ·TAr~.l\FI J İNCİ SAHİFEDE -

Londra, 16 (A.A) - Royter 
Ajansı bildiriyor: 

Salahiyettar mahfillerden Roy
ter Ajansının öğrendiğine naza
ran Helli Yunan kruvazörü torpil
lendiği sırada Ege denizinde Ti
nos Yunan adası civarında hiç bir 
denizaltısı bulunmamakta idi. 
balyan denizaltılarımn bu mınta
kalarda harekat yaptıkları ma
lumdur. 

GAZETELER V AZIYETi 
NASIL GöROYORLAR? 
l.ondra, 16 (AA) - Deyli Telgraf 

ı;nzetl"sinin deniz muharririne göre, Yu
nanistanın Helli kruvazörünün bir ltal
yan denizaltısı tarafından batırıldığına 
hukmetmek mantiki olur. Muharrir ila
' e ediyor: 

Dini bnyrnm do)ayısiyle donatılmı' 
olduğu için kruv ı:örün yanlışlıkla bnıı
kn bir millete mensup olduğunu zannet
mis olmak imkansız olduğuna göre, ta
arruzun kasten vaki olduğuna inanmak 
icap eder. Bu taarruzun Yunanistana 
knr~ı bir yıldınm harbine mukaddemc
olup olmadığı suale layiktir. 

Dl"yli Ekspres gazetesi, hal} an - Y u
nan münasebetlerine tahsis etti;i baş
makalesinde şöyle diyor: 

Mussolini mihver zihniyetine has 
olan sürpriz dnrbelerinden biriyle nnsı-
2Jn Yunanistanln ihtilaf çıkarmayı muva
fık görmüştür. Bu darbe son zamaniar
Cta hassaten berrak gorunen İtalyan 
Yunan semasında bi:- simsek gürültüsii 
gıbi patlamıstır. 

Gazete iki memleket arasında geçen 
f ylulde teati edilen dostluk mesajlarını 
'e Mussolininin geçen Mayısta Yunan 
hükümetine verdiği Balkanlarda sulh 
teminatını şimdi Davut Hocanın katli 
hakkında yapılan protestoları hatırlı:ıt
mnkta ve yaz.ısına şu suretle devam et
mektedir: 

Bu suretle Arnavutluk istiklalini sün
düren ~ynı ltalya şimdı hudutlar ötesin
dt-ki Arnavut milliyetperverliğinin ha
misi olnr k ortaya çıkıyor. Acaba ltal
yanların Helli kruvazörüne taarruz et
melerinin sebebi ne olabilir? lngiltefe· 
nin Yunanistana verdiği garantinin ameli 
neticelerini denemek veyahut da ingiliz 
fılosunun dikkatini Mısırdan ba!!ka ta
rnfa çevirmek. 

Aynı suale cevap vermeğc çalışan 
Taymis gazetesinin diplomatik muha
biri de şöyle diyor: 

Bunun sebebi belki de sadece Korfu 
adasını ve Arnavutlu~a civar bölgeleri 
İstemeden önce Yunan hiikümetini kor
kutmaktan ibarettir. 

Taymis gnzctesi ba makalesinde şu 
fiiitırları yazıyor: 

Yeni Bir Tren Hattımız 
Şanghayda ya
pılan toplantı ___ * __ _ 

AMERİKANiı~ 
Asga donanma kuman
danı toplantıga neden 

iştirak etti ? -·-lngiliz kıtaatı çekildi, 
Amerikan kıtaatı va

zife görü yor 
Ş.ınghay, 16 (A.A) - İngiliz kıtaatı

nın geri çekilmesi dola~ısiyle bu nunta
kada Japon ve Am1.:rikan kıtaatının dev
riye \'azıfc5ıni deı uhte ettikleri bildiril
mel•tedir. 

Tokyo, J~ (A.A) - D. N. B. Ajansı 
bıldiriyor : 

Domei Ajansm.ı:ı bildırdıgine gört', 
harbıye nazırı general Tojo Çindeki im
tıyazlar ,.c İngıliz kıtnntının çekilmesi 
Uzc:-rir'le husule gelen vnziyct hakkında 
dUn ba•wC'kil B. Kon ye ile b;r göriişme 
ynpnuştır. Gc n rııl ToJ<> harici politika
nın tuhakkuku hakkında ordunun nok
tui nazarını ha, \d,ile aızE.tmiştir. 

Ba~• ekil pr~ns Kono) e hariciye nazı
riv le de uzun bir g(,rüşnw ) apmıştır. Bu 
mulakat esnasında ordwıun harici poli
taka hakkında alırış oldugu vaziyet bil
ha sa bahıs mC\ zuu olmuştur. 

Tokyonun i) i mnlumat ~lan mahafılin
de zannedildiğine göre, General Tojo 
Japon diplomasisin:n Japoııyanm sair 
devlt:tlerle ve bilhassa Italya ve Alınnn
ya ile olan mün. ~ebatmda daha fazla 
faaliyet göstermesini temin etıneğ~ ça
lışmıştır. 

Şanghay, 16 (A.A) -- Şanghaydaki 
Amerikan ka} naklarından rılınan haber
lere nazaran Asya sularındaki Ameri
kan donanmasının kumandanı Amıral 
Hart dün Şangha:, da yapılan yabancı 
kumndanlar toplantısına resmen iştirak 
ümemis, yalnu. mür;:ahit ~ıfotiyle bulun
muştur. 

Toplantıd.ın mab~at kU\'\ etlerini çek
mek hususunda İıırilterenin 'erdiği ka
rar üzerine yabanl.ı kıtaatın müstakbd 
\'azıyetini tesbit etmekti. Amiral Hartın 
cvvelisi gün geldiği Şanghrıyda bulun
ması Amerikanın Şaghnydaki vaziyeti 
c;ok yakından takıp etmekte olduğunu 
ve İngiliz mıntak.mnın J.ıpon kontrolü
ne bırakılması hakkınd.ıki Japon tale
bine muhalif olarak müd•ıfaa kuvvetle
rinin adılane bir surette tevzi edilmesi
nin emniyet altına alınmasına büyük 
bir ehernmiyt't verdiğini göstermekte
dir. 

----f:r·---

Askeri ceza ve muhake-
me usulü kanunları --·--Bu husustaki layihalar 

Meclise sevkedHdi. Çar· 
şamba günü müzakeresi 

muhtemeldir .. 

Şimal hattı Istanbulla Erzu
rum yolunu kısaltacak 

Diyarıbakır .. Cizre hattından Ira 
gideceğiz. Iran hattı da yakın

da inşa edilecektir 

a 

-*-
Elazıg - Tuğ hattı beş senede ikmal edilecek 

bize 40 Milyon liray~ mal olacaktır 
ve 

..-.-.------------
Ankarn, 16 (Hu.;usi) - Yurdu yeni 1 huzuri~ le 'urnhmıştu. Bu hnttın Kur

dcmiryoIJnri.) le cfrmek için yeni çalı. - dalana ~adar olan kısmının inşaatı sc
ınnlnra h::ışlanmı.ştır. İstanhulla Erzu- n:! sonuna kadnr bitirilecektir. Ray Cer
nım arasmdn imal hattı ndiyle bir de- !-liyah 51 inci kilon,etrcyt' kmlar gclmiş
miryohı hatlı \'Ücuda getirmek fnsn\ \'il· tir. Bazı sıııai imaJıitın ikmalini mütc
ru ii1.crindc nıiihin• lınh eler atılmıştır.. nkip fcrşiynt Kur<inlnn:ı k::dar yüriitü
Hu hat :, apılıııcn İstanbul - Erzurum lccck rn billıa sa Hoh kö~·ü civarındaki 
yolculuğu 400 kilometre kısalmış ola- Batman istasyonuna kaclnr siirntlc iler
cııkhr. liyccc'.tir .. Çiinl.ii hu istns.) 3n Rnmnn 

insa halinde bulunan D:yarbnkır-Ciz- dnğınn .)nl ındır \C petrol istnsyonu ola
rc lıattı jlcrlcmiştir. 1'iirkiycyi dost ve caktır. 
komşu lralm demiryoliylc raptedecek ){w·dalnndnn Irak hududuna kadar 
olan bu hattın ilk kazması Ebedi Şefin olan lasmın ih::ılclerinc ı>c:, derııcy de-

Harp uzun 
sü·recek --·--Zurich. 16 (AA) - Corriera Della 

Sera gazete•i, hali hazırda nskeri vazi
yete nazaran harbin uzun sürmesının 
muhtemel olduğunu yazmaktadır. 

Milanodan Neue Zurcher Zeitung ga· 
zetesine gelen bir telgrafda bu makaleyi 
zikretmektedir, Corriera Delin Sera ga
zetesi daha başka İtalyan ~ehirlerinin 
üzerine de hava akınları yapılmasının 
beklenilmesi lazım geldiğini ilave et
mektedir. 

--a--
lskenderiye 

Üzerine - bır hava 
baskını yapıldı 

İskenderiyc, 16 (A.A) - Diın gece 
İskcnderiyc üzerim; iki saat süren bir 
baskın yapılmıştır. Bununla beraber 
bombardıman ve top sesleri fasılalı su
rette olmuş, deniz~ hır çok bombalar 
diişmüşti.ir. Şimdiyc kadar alınan rapor
lara göre, nefsi ~ı:hir i.izcrine hiç bir 
bomba düşmemiştir 

İTALYANIN 
HARP ZARALARI 

Milano lG (A.A) - Nafın nazırı B. 
Serena İtalyan Rh·yerasına gıderek harp 
yüzünden husule gelen hnsaratın taımr 
ameliyelerinin inkişafını tetkik f'tmiş

tir. Tamirntın tacı) edilmesi için tnlimat 
vermi~tir. 

~arınki gün ___ * __ _ 

lngilterede dua günii 
kabul edildi -·-lngiliz baş Piskoposu-

nun şayanı dikkat 
sözlc~i 

Londra, 16 (A .A) - İngıliz kralının 
arı.usu üzerim: 8 l'yllıle tcsadi.ıf eden 
pa1.ar güni.'i milli llun günü olarak ka
bul edilınıştir. B:.ı tarih harp ilfmından 
ı;onr::ı gelen ılk 1mzara tcsarli.if etmek
tedir. 
Yapmış oldt.gu l'<:yanatta Canterbury 

baş pe::.koposu ezcümle şunları söylemiş
tir : 

- Fransarun t<.·•liın olması amansız 
ve insafsız bir düşmanın taarruzuna kar
şı hürriyet ve adalı.:ti muhafaza için gar
bi Avrupa mılletleri arasında bizi yal
nız bırakmı~tır. 

Memleketin düsınan tarafından istila 
tehdidi her ne ı.mnan olursa olsun ya
pılması muhakkak olan bir teşebbüstür. 
Milletin gü\'eneccği kuvvet olan Allaha 
doğru yüz çevirmt.si böyle endişeli za
manlarda kendini ona emanet etmek 
için elzem bir :;;eydir. 

Birleşik Amerika reisinin de milletini 
Allaha yalvarmak 1çin intihap ettiği ta
rihin ayni tarih olması calibi dikkattir. 

Atlantik denizın!n iki tarafında bulu
r.an iki büyük demokrasi dualarını ay
nı gi.iııde birleştirecektir. 

'aın olunacaktır. Diyurbakırdan başlı
) nn hat, Irak lmdudtınn gidecek lınttır. 

Elfızıgtlan buslıynrnk lran hududuna 
gidecek hattın Elfııığdan itibaren Van 
gölii kenarındaki 'I uğ mevkii ne kadar 
olnn kısmının lınrifalnrı \"C giizergfıhın 

tesbiti işi t:ım:ımdır. Elazığdan itibaren 
Palu:ra kndar olan kı.snmı ilk iO kilo
metresinin in natına bash'nnınk üzere-
dir. Bes sene <>onra Yan göliine varılmıs 
olaraktır. Elazığ - Tuğ hnth 330 kilo
mc-tredir \'C kırk mib on liraya mal ola
caktır. 

Fransız harici3-e 
•• 

nazırına gore 
-+-

lngiliz ablokası Fran-
sız ahalisini 
öldürecekn2is -·- ~ Cenevre, 16 (AA) - D. N. B. 

Ajansı bildiriyor: 
Clermont - Femmddan bildirıldığınc

göre bu şehirde bulunan hnriciye nazırı 
matbuat mümessilleri huzurunda işgal 
altındn bulunan mıntakanın İngiliz ablo
kası ile güçleşen ia~esinc ait beyanatta 
bulunmuştur. Nazır demiştir ki: 

«İngiltere hükümeti> aralarında bir 
çok yaralı askerler de bulunan milyon
larca sivili açlıktan öldürmeden evvf'I 
düşünmelidir. Şayet lngiltere ablokanın 
Almanya üzerinde miiessir bir netice ve· 
receğini tahmin ediyorsa bu ümidi f'sas
sızdır. Çünkü Almanyanın mukavemet 
kuvveti müthiştir. FranMnın ithal ede· 
ccği "eya etmek istiyecei!i gıda madde
leri sırf Fransızlara tahsis edilecektir. 
Almanya bu gıda maddelerinin yalnız 
sivil ahalinin ihtiyacını karşılnmağn has
redileceğini lemin etmeğe amade ola
caktır. Diğer taraftan Fransız hükümeti 
lngiltereye hususi teminat teklif etmiş
tir. Buna rnğmen aklıselimin sesi işitil
mezse hiç kimse Fransız hükümetini ve 
Fransadaki işgal kuvvetlerini haklı ola
rıık itham edemez. 

Romanyanın 
Deniz bayramı 

Bükreş, 1G (A.A) - D. N. B. Ajansı 
bildiri)or : Dün ht:r sene 15 ağustosta 
olduğu gibi Romanya bahriye hayramı 
tesit edilmiş, harp Iilosu bir geçit ~ ap
nu~i.ır. Bu s~ne gt•çiltC' y. lnız bahri) e 
nazırı B. Pai lı. zıı bulun w;tu . 

Arnerilıalılara göre -' 
asfıeri vazi)Jet 

İngiliz tayyare' 
leri taarruzu d~ 
sıl karşıladılar· 

543 -·- . Alman tayyaresi Jtı· 
giltere üzerinde 

düsürüldü .. 
Londra 16 (A.A) - Amerık· 

leri yapılan Alman lrtıva hücı.~·nları 
kında gl'niş neşriynlta bulunuY0 

Portsmouth'a yapılan hava hücuııl 
tarif C'dcn bir Amerikalı muhabiı· « 
yazmaktadır: 

- cBu hıırbın ba:;;mdanberi, l'; 
mouth 'un maruz kaldığı C'n şidd"t t 
tnarruzdu. Lukin hnlk sakin katını~ 

Bristolu ziyaret etmis olan diğ~ 
Amerikalı muhabir şöyle dernektd 1 

cBu liman miJlete yiyecek mnd e 
mühimmat ve en müessir ~ilahların 
ı.ılarını temin etmekten ibaret ola~ "~ 
fC'sini ifada berdevamdır. Şehre bı~ 
lnmba ntılmıs olm. sına rağmPn e 
'lliy tı haız hlç bir hC'd Ce isa b t \ ıı 
bulma'llıc;tır. İstasyonların. dü~k 

9 
rın. sinemaların ve s.ıir mııhall rııı a 
~tıiği manzara normaldir Bugiın 
• :>l fabrikaları var kuvvC'tiyle çalı~ıtl 
tadır. Ve liman hı c..ra ugraınarnı<ıtd 

Dogu c 'nup , \'Cı tcı\·yare k•rnarı 
1 nının kontrol m rkcz"ni 71\ ar • et 
o1nn t. nınmı'l muhab:rlerrlr~ V rı 
fheea'l sö)' le doncktE dir: 

tngiltercnin tan .,r lrri do. ınık 
lundurmak si<>f<>mi o kadar i:ı i ,,e 
habere o kadar sürat] .. cereyan ef~ 
t"dir ki, bir düsman taarnr•u nıe'..ı. 
bahis olunca İngiliz tnyyarrleri dt"I" 
mücadelevt> hazır bulunmaktadır. f 
sadnki h;zimC'tlerden b"r takım der 
öğrcnilmi~tir. Raporların alınnW'i1~1 

emirlerfo rön~0rilmesini görrnc-kle 111 

avcı tııyyare kumandanlıgına kar"1 ) 
bir ithıat besle~ckted.r. Grafldcre 
parol:ılara i"tinat eden sistem haV11 

znretinin t0blı,i:!lrri için ~ağlam bir te 
leskil etmektt>dır. 

Olln\'a l6 ( ~.A) - Kanad-ı 111iJP1' 
mat nazırı. Kanunu5an el n itibare;& 
nadanın ayd:ı 360 tayyare iınal 
P,ini b: ldır~:niştır. . 

Londra lG (A.A) - 18 Haıir~n ılt 
Ağusto, arasında ~ani 57 ~i.in za~ıt 
İngiH~ tayyarC'lrri iln tayyare dafı 
forı tn~ı]ter" v ya in~iliz suları ü~~ d 
d" 543 ttm fazla dtiı;man tcıyyarect 
şi.irmüı;;lerdir. . . t 
Aynı miidd-.t zarfında 120 1n<11Iıı. t 

yaresi zayi olmuştur. Zayiat nisbe~~-
giltert>nin lehin~ olmak üz 0 re 0 

1 
karşı b!rdiı·. Talimli personel :nazarı 
bara alınırsa vazivrt 1nr•iltr-renin ~ 
daha l ... hindedir. Zira Almanvanırı 1 yetişmiş pilottan mahrum kalnıııS 
mukabil di.işüriil n J20 hırriliz pilot~ 
21 tan"si kurtulmuştur. Bundan nı s 
rliişi.irülen Alman t'lyyarelerinin kı b 
azamı bo"nbard•ınan t:ıyyar"leri ve 1 <.-oklnrı d:ı iki kisilik a\'cı tayyare 
"dı. Kaybolan tn~iliz t:'v~ ar irıiıt ,sf 
hep~i avcı tayynrekri idi V" kıs:Jll ~ 
'111 tek kişilikti. Binaenı>l ·~·h Alnıafl 1111 
va p:rsoneli zayiatını lfıyıki ile t~lt 
l'fmek ir-"n diis~irül"n tavya'"e ade<h 0 ~ 
543 ü 2,5 ile darb tmnk icap eder 

~ .257 ~i~ili': bir yekun~ 

Tinosta 

Hdli kruvazörünün hal,> anlar tara
fından batırıldığına zerre kadar şüphe 
rdilemez. Şimdi başlıca mesele ltalya
nın Yunanistan hakkındaki fena mun• 
mel derinde ve korkutma i inde nere) e 
kndnr gideceği meselesidir. Davut Ho
ca meselesine gelince: Bu meselede ha
kikaten manalı olan nokta Hoca jki ay 
'vvel katledilmiş olduğu halde Jtalyan
ların şimdi me eleye fevkalade bir ala
ka r:ôstermekte olmalarıdır. Surası kay
dedılmck icap eder ki. Bay uk hamılık 
)'aptığı Vi.>anadan kovulmı; ve Buda 
ı: P teden de tam ricat halir de bulunmuş 
ol ın Mussolini şimdi hiç ":ıphesız Bal
kanlarda mümkün olan butun nüfı..z:ı te
mı:ı k .. ygusundadır. 

Ankara, 16 (Telcfonl:ı) - Askeri cc
ı..:. kanununun ba...:ı maddelerini tadil 
eden lfı~ iha Yl! tı kt:ri muhakeme usulü 
k nununun b;,ızı ı .addc:leriııın dcgiştiril
mc. 1 r.... r.d hi j, yıha • 'i clıs umumi 
h1:;.etim · 1.uliln.ıştır. Milii müdafaa 
\'C' -.cıl.} l. c i.imc nlC'rim:cn g çen Hlyi
h. 1. rıı1 c ... nu 1 \i çar ınba günü 
m eli ... mı.izJ.K. ;-,• C"iılmdf'.·i muhtc.'
n.ddır. Ht .u"lwt ll'L'CIP f be;:>ler lfı~i
ha mda ınc. \ lluo;,~•ı.c, ı~anunlnrda bu ta
dılli.tı tckM l} lcne.,A neden h.zum gör
c!ugüni.ı ş ) ıc· i:n.lı <:tın: tir : 

Nazır bahri) C' n·ımın Kr<ıl Kr rola \ e U 
\ efüıhclc birrr t l, af <;c l.mi<;tir. U 

rrı 8 o~~ ~iRU 'AtÖR 
~A l8tSi1·E .. ~G ~~EN 

ı f -) en i ~ ra~ 
re ·te k ;iadı111 

-*--Ye i nail·z 
pilctlarft 

Lordrn ı6 l•\ .• ~J - h... nın 
lıı d rcı1 .n , diın tngı ~ r ~ n ge
len \ e h.nnadaya vasıl olan Clar-. ısmın
dl'kl 1nnılız ta).> :ırı::-sındr Jngılız. pilot-< 
Jarının .. nt: nm •• nları hakkında miız, -
kr ratt ulun ı:ık olan hm, n u:reti 
miıct.e" M B. Balfour bu)unmak•a idi. 
Antre n'.ır cizilrn programda derpi~ 
r, H • · ,,ı n d, ha fazla iler!Pdi~i gibi 
1' •'· • 1 'l r)o d vam etn kt dir 

•Bu .. nlt:rde .:,i)a i emniyEl.biı.lıkkn 
ve as!te>rİ l r. ) ı:Ulzlik dc.! .. yısiyle fev
kr•lf.de k~rı ıl. o'"ıı diin)a ah\ali karşı
sında ... rt ... :ı ı;. op..ı"anda faaliyetleriyle 
bılliassa harlx• tc k:tddüm eden zaman
larda • bir çok d_ \'ll:'tlcrdl' acı misalJc
r ıne şahit oldugun.u:: - \ uku bulması 
muhtemel hi} an.!t!cri ve beşinci kola 
mensup zümreJcrır. tehlih.elı çalışmaları
nı önlemek için ek'c bulunan kanun hü
kümleri kMı gclnı'-.Oiğinden daha şid
~etli hükümler lwbuliıne lüzum görül
müştür. Almanyanm A11kara biiyiik elçisi Fon Papen Alnımı gcızetecileriylc bir arada 

yüzle karşılıyarak: du. Ona bir C.'Ok hil'atler, atiyeler ihsan 
- Merhaba kahraman Sahip! Düşma- eyledi. Meclis dağılınca Aydoğdu kendi 

·.·.1:::::1rrei;;;; ~111112•1111111- k · k · d" d H d) d 1 w •• • : na karşı gösterdiğin şecaat ve ikdam, öş ime on ü. ( amma an a acagı 
:: " E yapbğm fedakarlık hakkında malümnt malCımatı şiddetli bir intizar ile bekle-

Cihan Hatun 
:· ~~••m•••••m : aldık. Berhurdnr ol. Hfıla ·Sahipo )fı- diği halde (Cihan) ı düşünüyordu. Bir 
:. efı rka: 102 )1 AZAN: Curcİ Zevdan E kabını kendin(' çok görüyor musun? çok vakitlerde Verdan ile haşhaşa otu-.. --w - - Aydoğdu mnhcnbiyctinden yere bak- rup konuşuyorlar, Cihan ile (Heylüne)-

E lı umın~n efendıınızp olan d. n o yoMa teşvih.lt görüyor. HiHifetm mağa başladı. Pcl~ büyük tevazu ve nin ne halde bulunabileceklerini düşü-
, tın Lı !tel< k.1rlıgınızı gördüm de ona intiknlı ancak (Mutnsam) rn katli mahviyetle: uiıp duruyorlardı. 

1 lars ~ rl. ndıı .. n hanesiı de> ıkamet ıle mümkiindiır. İ• tc onlar buna çalışı- - Bir kul efendisinin hizmetinde c,,-a- - 5!) -
c nada H. lıfe efendırmzın ha~a- \arlar. Halbuki maksatlanna hiç bır va- lışır ise hiç bir mi.:kafata istihkak iddia HAMMADlN MEKTUBU 

t.ırnı 11.k bir hususu hatırladım. kıt naıl o)ama7Jar. edemez. Yalnız efı..ndisinin ondan ıncm- O sene csnasındv Rum in1paratorla-
Orada En ıru miı.ır "nin efendimizin ha- Aydoğdu lıu .:ö:ı!eri söylerken öyle nun olması onun ıçin en biiyük ınükfı- rından (Teofil) in yetmiş bını muharip 
vatm:ı bir • uı! ru tertip e<.lılmektc ol- tdıditk5r bir tavır almış ıdi ki bu gibi Cattır. .:skcr olmak üzere yüz bin kişilik bir or
c' ı"unu trıue\-. et -.<,zkr kulagım< çalın- l:ir teşeb'bu'>c kı~ <>m edecek kimselere Mutasam istifhı.:m ve) a ı btişhat ma- du ile is)fım memleketlerine tecavüz et
<' · karşı kanının son damlasına kadar mu- nasiylt> (Afşin) in yüzüne baktı. Afşin: tiği (Mutasam) ::ı arzolundu. Bu haber 

A} do,..du bt ır alı'.imat. t heınmiyct ka\•cmet c·dcccğini lisanı h::ılı ile anlat- Şecaat \'C ikcl.ımda, hüsnü hizmet- (Samra) da efkarı umumiyeyi galeyana 
"'nl'I ı• lıkh n '" 1.:rek ~ mak istıyordu. tc- (Sahip) in crru.uli pek nadir bulunur, getirdi. Bilhassn Aydoğdu buna çok 

- llu ghi suika-.t tertibat ve ıhbaratı Afitap oglunıın Mutasmn hakkında dedi. ehemmiyet verdi. Çünkü kalbi Rum 
nr1< coktıır F'aknt doğru çıkanı nadirdr. gösterdi,ı":;i fartı •• dakattl•n son derece Sonra (Aydoğdu) nwı lıi.icumun en memleketlerinde idi. (Verdan) ı çağır-
Bınaen· le• h bu ı'Jl~ lcre ehemnııyet Vl r- se\'indı; tehlikeli teşebbüsi.inü nnsıl deruhte et- dı. Fikrini sordu: Vcrdan: 
mb, orıız . Bu .:,uik ... ilerin sebc bi nlelek- - Berhurd.ır (11, oğlum! Hakiki hulus tiğini, Ferganeli Türklerin parlak hü- - Bu tecavüzün (Babck) muharebe· 
Hr ha · .~nirı bazı akraba \e taallukatı- \"e !<aclakat böyle olmalıdır, dedi. cumlaril-•le ordum.n maneviyatını nasıl siyle alakası: •. ikfı.·dır. Bahek (Afşin) in 
nın gaflet V<' c.·l'hnletleridir. Vuzeradan, A \doğdu biraz i• tirah.:t C'ttikten son- yii eh tiklerini nakil ve hikfıyc eyledi. ordusu kP..:şıfl:ıda sıkışınca devleti islfi
k11mandanlardım hırstan bunalmış ba1.ı ı a siyah elbise ... ini giy<'rek arzı tazimat Afşin hakikati bu ~mrctle söylemekle 

1 

miyenin başına yc:1i bir gaile_ biı· harp 
r damlnr bir tnkını menafii ~ahsıyc tl'· içm (Mutasam) ın sarayına gitti. HaJi-ı (Aydoğdu) nun kendisi hakkında hası) çıkarmak için Rum imparatoru (Teofil)e 
mm etmek m.ık • •ıyle o Ze\'atı talebi fonin nezdinde Af~n w sair büyük ku- 1 edebileceği şüphenin, suizannın önüne müracaat etmi , d~vleti islamiyenin ken
hıJiıf, te tc \ ik t:lh rler. Mesela (Me-

1 
mandanlar toplanmışlardı. Aydoğdu hu- geçmek istiyordu. Halife Aydoğdu hak- 1 disiyle meşgul ve bcışka tarafa asker s~v

-.nJ b bl\aa _... gırmce .Mut.asam kendıslıu Ji{üler kında bir ÇOk methü senalarda bulwı- kinq~ fu:i:ı olduğundq -.-~~ 

lngiliz çocukları 

Okyanusu geçiyor 
Londra, 16 (A.A) - Şu f'.nda 1000 In

giliz çocuğu Q1,:yar.U5 Ül.Clllldc bulun• 
maktadır. Bunlar y<>kında Kanad:ıy:ı va
racaklar ve harbın de\'amı müddetim .. -c 
ornda kalacakfardı.-. 

Londra, 16 (AP.) - I .e\·az.ım ıı~zırı 
B. HcrlY-...rt Morrison 20.000 İng:Jiz ta
mıyi miiessesesine bir 13mım göndere
rek harp için lüzuuılu in.aHi.tta l:ullnnıl
mak üzere kendilt:rinin ihtiyacı bulun
mıyan makine \'e her nevi alatı satma
larını tek1if etmiştır. 

liki isl5miyeyj yağnırı ve tahrip etmek 
için bundnn dahn ıyi bir fırsat bulumı
myıacağını, biııaeıı&leyh bu fırsatı kn
çırmak do[,'I"u oJ::ımıyacağııu bilditmiş. 
Bu muhaberede Mutasam ile, (Muta-
saın) ın ordusu ik pek garıp hır fatihz.a
da bulunmuş: hl\'hıtasam rışç.ısına, krı.i
sine. varıncaya kadar bütiin askerini, 
bütün adamlarını bana karşı sevketmış, 
yanında eli silah it.tar bir tek ndam kal
mamıs• demiş. Aşçı ile, meşhur Türk 
kumandanlarından (İtah) ı terzi ile yine 
maruf kumandanlc.rdan (Cafer Binil
hiz.a) ı murat ediyordu. İşte bu mağrur 
adamın teşvikatının neticesi şimdi görü
lüyordu. İhtimal ki (Cihan) ın bu işe 
memuren oraya gitmesi bir tesir yap
mıştır. 

- Mağrurun sôzünc aldamnıs ise o 
da belasını bulur. Fakat öyle hissediyo
rum ki Cihan ile Heyliıne oradadırlar. 

- Or<'da olsalardı Hammad bize yaza
caktı. Moaınnfih beklemcklrn başkrı ça
re yoktur. 
A.rdoğdu bir kaç giin :-cı bir inlız~· 

ilc \'akıt gcı:irdi. 
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C:i-ı~ or · B. MC'ta! •as Hdlı kruva~~ı 
ni."n tc,. piılcnd:gini kra'a bı)dir01 

&c.nrn Tinu; ırnl-<'mi<ırına telgrnfln 
gıdd:i .ı:lim.ıtı veııniştir : 
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;t.ibn:-iyle tc• cic ihil ... çları olına111,.J~ 
· · rıı,.ııbe .. :Jbc J" on 1 rn l l. aret \"C'"dıgı ıı 

C'minım. Kt•z.a dini ala~ın <la ynp~ıı~ 
na C'minim. Zıyr.rt:tç;lı:rin avdetı \ı 
kmdn size ! i.ir~ıtlP. ı;evap v1:receğiıl1·· 
himayeleri için te. tibat nlacagını. ...Al 

Başvekil B. Met.:ılu;as derhal aş:ıw· 
ki cevabı almıştır : ··rl 

Sözleriniz il17..ibatlı halka ho~-ırld ıı' 
11: teblig edilmistir. Size tam ıtın~_n ~g 
rnrdıı·. Vcreccğıniz her cımi biitı.ı~0 1 
bımizle ifa edC'ceği:ı .. Alrıy sari 11-·' 
~apılmıştır. ııı 

Atina. 1G (A.A) - Atina A3aıı'\ 
diriyor : 15 a~usto-. diııi bayraın !1~~ 
~ebetiyle Tinos nch."ına Yuırnnı<: 
hPr t:mı mdnıı \'e hatta normal zatl 11 
lW"cla \ abaııcı m~ı h·kt tlı rdc·n on 
lerce kim ı.;elir. 120 } ıldan beri btl 
lerinaJ Yunan ve snrk ortodokslu~ı.ı ~ 
ıninde büvlik bir ş..ihrct knzaıııt1\ 
Yunanlılnr ıçın bu bn~ mm aynı ;ı.ıırı 
da milli bir mnhh et almnktadır le 

Ru sene de buhı .. •na ragmeıı . bıll ~ 
ziyaretçi bu bayrama i tirnk icın 'fl 15 
gelmistir. Her sene doııanmnya ıııl'~e 
gemüer \'l' orduy.ı mensup müfrc 
ha} rama iştira~ .-dc>r. Bunlar a~a~'.8 ~ 
'akat ederler. l tc Helli kruvazor\.I .,, 
n:ıtılnl'Ş bir hald"' Tino'i rıhtunıııa.~ 
metre ıne--afede dı.ınirli olarak 11:~ 
t• ıp atcsini yapm:ık için alayın ba~" :11" 
"Ull hekli.\·ordu '!. m bu smıdn 1.1 11~ 
torpiller ntıldı.. 
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