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lngiltere harbi 
a· -·-U:~-ay sonra vuzuh ve 

ışa~ını belirtece tir -·-
Devlet pavyonundan başka lngiliz 
ticaret birliği de bir pavyon hazırladı 

-·-HAKKI OCAICOGLU 

Alın:ııı tal . l 
na karşı l~p;~r;:; l'riııin İngiliz adal'ln

ı \c şiddet' . rı akınlnr çok sıklaş
Oir kar .. ını nıttırmıstır. 

Ticaret Vekilimiz lzmirde 
~ıla L··" gun cv,cı b' t . .. n llUcuın Al lJl nn are ılc ya-
nıuhiın uı . nıan h.n a ku, vetlerinin Vek• • -*ıwoııııw-~~~~~~~~~~ 

tir lk l ıat 'crın . 1 
t • i ı:iınde 'k' ~1l c neticclenmiş-
lass:ırl'Sinin ~.~ ~ u.~ elli beş Alman 
l~kdra ınahnfıli~ urı~~ıncsi hnkiknten 
tar llriıans ıı ll'h' n sokl ll'diği gibi Bii-

ve 
iz mir 

Fuarın güzide davetlilerini hamil olan 

crd·r. ıııc n dolunacak bir 
. !~lbcıtc 1 ll h .. 
ıstı ar ed'ıl u.cunıJar in illere i•·in de 
lnt · l'tnıyc k ., 
h ıcıp olınaktnd r~ maddi hasaratı 
A. asarat dl'ı;il ır .. Fakat harpte maddi 
die~ba hıı h:ı~·nn~~.•~elc~ nazara almır .. 

rı~- ucum arının hcd~fi ne-
~ı:-cr b l J(l 11 ıa,u h" 

kı tere uınuın· ıı~unılorının hedefi İn-
<>rku 1 dkiırınd h di'"· ll\andırın k . n cyecnn \'C 

111 ı:ı 
2• iat ill' n 1 c Almanlann ver-

i uka, l'~c kat c:dn ettikleri neticeler 
~ l'~hlf'rin~· l~ .. etın'vecck derecede 
hlıı:ı, ln~ilizır. nCıınkii İn"iliz soğukkan-

ll\n lıtitıırnlar n.ı~u\eıncti bu .:ckildcki 
• '\' k Al ı ı c asla kınlnmaz. 
ı c t . ınanlnrın ks. 
tı. ngı)jz h<l\ a nı m:ı adı tahrip harbi 
N~k~tte. tcrl'cldüt ol~~· da ~~ ni şekilde 
A.lnckıın lngiliz ha\ go. termı~ eeeklcrdir. 
)i( ~~ı. seınalarınd·ındrı;oları da her giin 

H ırrleri boınb 'ı o n makta. muhte
ı: .. 11 hiicurnıa a amaktadırlar. 
"'"tıtıci' 1 nıı fnl • 
y''k 1 ıedefi .. ıının edilebilen 
~k ~1.nı:ııı ta~r~npılacağı sö~·lencn hü-

lfetı~ın hazırlığ~~;nun Ynni ihrar ha-

l . l'Ptıni;r. ı._t masıdır. 
ırn ol . ..._ ırlıs oru ki 

ladı'" un~a llitıc.r 1 ~ . Fransa tcs
l'lld~ ılfuı eylcnı· ngılız harbinin has-

lf harbi ol ~· 'e bunun dn bir 
?clsi~Ut llertin n::m~ ~lnvc etmişti. 
nı Lo n on ~ .. en Alnıan devlet 
kara ndrada İng~~ustostn sulh şartlan-
~et;k'°t, llılninde :~~~d di~te ettirmek 

cı··'l'<!Sbit o~ar ileri gitıni l~;::~u beyan 

burı Riin llnan hu tarihin ·· · 
a ladı" geçıi, lleniiz b" .. uzcrınden 

....... J{lna da'ır uyuk taarruzun ...... cut d en k" .. k 
ler'ınd eğildir -... uçu bir alamet e · • uıanş . • 
Jttcvsi •sc harekata '.~ ~ıınal deni:ı-

15 ~ sona erıne.k .. nıusnıt bulunan 
tih:r ~~Ust0sta Yap tzere bulunuyor. 
lakd' dıı;yijk taarn ı an hava akınları 
d ır e CJ ızun ha lan • 

crnekr rtada bit ·r d gıcı ıse bu 
ıs ır. ı n e yanlışlığı var 

ııhıs ağnstosta l 
t'ede~OSta. bUyük~: Yapılacak değil, 15 
olur bıldirilmck ~ı başlıyacağı ön-

i • • . ı tcnilmi demek 
1 ı.ııgllız d . 
ıuııtı ib C\ lct ad 1 • 
teınek u .taarruz~ aın arı_ lııgiliz ınat-
Vaffııktedırler. CUn~leınekte hattA is
niYctı~Y.etsiziiklc n ı~t'bu taarrunın mu
l ets·ı~'•·~' \'ardır .. ~. clıcelcneceğine em-

~ıır· • · 0 oy e b' tini · ,.,ın ısc A.I ır nıuva!fakı. 
•ntat d manynnı wı-

Müt c eccği nıuh·ıkk n nıag ubiye. 
lr•-. kasa\\·cr Al • nktır. 
-.ıc . . illan t 
'ardır ı~ın nihayet 1 . narruzuııu bek
nctice .. -lhettc bu h' >ır ay daha vakit 

'.t ~ 1 rr. • ır ll'.\' da 
ılurrı· ,.,urecc•giz · geçecek ve 

lı d' "'111 a ıl ·· a ı c ita naıı:ırı d kka 
li !rıdc' ile lynıı orduların: . ti. ~el beden 

lııgilt rle,ınektc ol 
1
n lngıliz soma-

nin h ere lıarb' ına arıdır. 
h c eınnı· ·~c nazırı Ed -

er \azj ı~·ctini gizJ en hadise-
lct n ~etin ('ndi eınemcklc bera-

1 ~eylcın d'•• c 'erecek b' . len" c ıgıııi ·· 1 ır malıı-
tc i uz_• 'onıali oy enıi tir. 
ingiJ~~unı ~eğild~uh;~ek~eler_inin neti
hn~ l Otnalısiıı'ı t Al ın 1 Uılvanlar .... n ab'l' .unaın· l " 
f.:ıik ktı ı ırler. Çiink" ıy e işgalleri al-
liırı ol '\'l'tlerc sahi ~ buralarda çok 
lllUdar~adaıı h:ılJrl il ırlcr. Frnnsa tcs-
..... aa \e t anan m"tt f'k 
··:usıcnıtek narnız Planla u e ı lerin 
hı~ "nzif le askerlerine ~da .Fransız 

lngilt e er 'ardı. 'crılnıış mii-
rıuı b ere tek 1 

1tııkı ~ la •na k l 
lay doldu ıı;ı hoshıjhı clb '\ ınca. l<'ransa-
nurıa nrnmnzdı. e le kolal' ko-

l<u,~ .. tlc ~ukabi) c....... . k '- rıni ~ .... yır r 
!-1tl:ırar: j 11 tehdidiııd' 'a • Tunus 

a uru saat 9,45 de 

F1ıarcum güzel bir gôriinii§ 

SUDANDA 
--·--

BiR iTAlYAN MÜFREZESİ 
iMHA EDiLDi -·-Bir Fransız tauuaresi 

bir ıtaıuan taggaresini 
düşürdü 

Knhirc, 18 (A.A) - Kahire umumi 
karnrgfıhırun dün nkşamki tebliği : 
Sudanda krum ınıııtakasında polis kuv

vetleri on beş kişilik bir düşman müf
rezesini bozarak ;>•cdisini öldürmüştür .. 
Tarnfırpızdan zayiut yoktur. Cenubi Col
daki devriyelerin haber verdiklerine gö
re düşman Cappuı20 mevkiini tahliye 
etmiştir. Somalidc ~nynnı iş'ar bir şey 

- SONU 2 inci SAHİFEDE -

lngiliz ablukası hakkın
daki Alman iddiaları 

--*--
Ingiltere __ ,,.. __ 

Beynelmilel deniz ka
idelerine sadıktır _,.._ 

Bu 

Alman yanın -·-isnattardan maksa· 
dını nasd tefsir 

ediyorlar? 
Londra, 18 (A.A) - Alman yüksek 

kumanda heyetinin İngiliz ablokası 
hakkındaki tebliğine cevaben istihbarat 
nezareti şu beyanatı neşretmiştir : 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

ı:.ı.ltcrcyc ktaı~ nıı kıı, 'etlen. kcndill'rini 
tunlıik r ar 1 hnrek l'rı Yalnız İn- Bulgar generali Çaykof Almanların davetine icabet 
lnr •tı;ntırıı eli .ette büyük bir .. ziyareti esnasında 

ederek lUajino hattını 

· t•rınc . us-
k Afrikud k' geçırmi oldu-
.addl'rntı .ı ı ht, toıırıık Kral Boris >'ınde lltü A ~ rupa harbi ~arçnsının nıu-
. A.derı des !l' ol.maktan nın neticesi üze- -•--

l'ınj t h enızini l tıznktndır R o . .. . 
ilin c~edit ~Yle~e:iu~adkaki 1ngiliı. üsle- MA YA SEFiRi iLE 
ehe . nıınıyeti . a ıınındnn h: d' 

ta ı::ıvcı kat'i ~,·~:~~c~ı~z. Paka~ ·~~: BI"' R Mu .. DDET GD" RU" ŞJU" 
Ştı ı:~d ıçııı hir kn·met 

Jtt ~ ar • 1Yncnktı ':ır kı İta) 
"elleri ar r. Afrikadaki Y:ı_ buııuııJa kal- ___ ,,. __ 

don..,"nıa nsıııda irt•hat 7"S~enılcke kuv- Romanyaya 
hıeebur .;:•ııı Akdeniz ernıni 'e İngiliz 
tıucunı et •lahilınt..-sı hakden çekilnıeğc Gı·decek Bulgar hegetı· tur t' tnck s·· ırnındaı "'I c ındedi · ... U\ ey i el .1 

H ısıra 
nunu . r. c ı:cçırnıelt 1.a-

l'nevz;· lapanın • t • d"ld• 
tn 1 nııı\•arr ZS.:ı htıı!lin 1 agın e 1 1 ~e tebedd"t akıyctler e e ı:eçirdi~i 

•~ır .. tı eder arın bir hezi Sofya 18 (A.A) - Kral Boris dün 
ft\.~ 117.c!riııt· . • b' .. 

'e l\eliet-t l.nPılııcak har • ırbırı üzerine hariciye nazırJ Popofu 
SoNu 2 . erı çok ·· ekatm ve Romnny:-nın Sofya sefirini kabul et-

llt\'ı 8Alfı;~u.lliidür • .mistir .: 

1'; - ı - SONU 4 ONcv SAHiFEDE -

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

Alman yada 
Zeiss ve Yunkers 
fabrikaları yandı 

Londra 18 (A.A) - Hava nezare
tinin istihbarat servisi bildiriyor: 

Dün gece yapılan akınlar esnasın
da İngiliz tayyareleri Brenburgtaki 
Yunker.s fabrikası ile buna mücavir 
tecrübe tayyare meydanında mühim 
hasarat vukua getirmişlerdir. Diğer 
iki tayynrenin pilotları fabrikanın 
ateşler içinde olduğunu görmüşler ve 
bombaların henüz yanmıyan bir kıs
ma isabet ettiğini müşahede etmişler
dir. Diğer bir pilot müthiş bir infilak 
duymuştur. Zeiss fabrikalarında da 

- SONU 2 İNCi SAHİFEDE -............................................ 

ana g·recek 
Dün sabah lzmir vnpuru ile 1stanbu1-

dan hareket eden Ticaret vekilimiz B. 
Nazmi T opçuoğlu bu sabah şehrimize 
gelecektir. Vnpurdn Yugoslavyanın An
kara sefiri ile Funnn açılı§ merasimine 
ıştirak edecek bir çok davetliler, mebus
lnr, firmalann mümessilleri ve gnzeteci
lcr vardır. 

Vapur snat ona çeyrek kala limana ge
lecek, vekil harnrctle istikbal olunacak
tır. 

Ticaret vekilimiz lzmirde Çarşamba 
gününe kndar kalacaktır. Vekil bugün 
öğleden evvel ticaret vekaletini alakadar 
eden işlerle meşgul olacaktır. 

FUARI GEZERKEN 
Yann nkşam açılncak olan lzmir En

ternasyonal Funrının umumi bir bakışla 
mütalaa ettiğimiz znmıın, bu güzel mües
sesenin geçen senelerle mukayese edile
miyecek kadar olgunlaştığını gorunız. 
Filhakika bu sene Fuara başlı başına 

- SONU 2 İNCi SAHİFEDE -

1sviçrede bir askeri 111cros;m 

İsviçre Genel 
Kurmayının tebliği -·--
İSVİÇRE ÜZERİNDEH 

GEÇEN RAZI TAYYARELER --·--Alman mınta-
kasına doğru 

gittiler 
Bem 18 (A.A) - GC'.ncl Kurmay teb

liği: 
16 Ağustos gecesi tsviçrenin şimal ve 

merkezinde bal.ı mahallerde alarm işa
reti verilmiştir. lsviçrc toprakları üze
rindeki UÇU§ wnumiyetle garpten şark 
istikametinde bulunmuştur. Constance 
gölU civarındaki hazı Alınan mıntakala
nna yapılan hücumun bahis mevzuu ol
duğu zannedilmektedir. 

MAHANAS AGALARI 
BAŞKUMANDANI OLAN --·-
Vindsor Dükü __ ,,..._ 

Adada hegecanıa kar
şılanarak and içti 

- e-
Massaus, 18 (A.A) - l'tlahanas ada

lan vali ve ~kumdlldanı Dük Dö Vind
sör ve refikası Dü~cs Vindsör Massausa 
bugün vasıl olm%lar ve halk tarafın
dan coşkun tezahüratla karşılanmışlar
dır. Askeri üniforma giymiş olan Dük 
refikası ile birlikte and içmek ti2ere 
mebuslar meclisine gitmişlentir. 

- SONU 3 CNco SAldnDE -

...................................... __ ____. 

Milli Şef ve Nüfus sayımı 1 
20 ilkte.şrin pazar günil bütiin ~ urdda umumi 

nüfus sayımı yapılacaktır. Milli Şef geçen sa
yımda şöyle demişti : 
•Sayım malumatı üzerine mC'mkket dertlerini 

görüp anlamak ve tedbirler almak yolundayız .. 
Bu da şüı:.hesiz ve ancak doğru i tatistiklerle 
mümkün olabilir .. • 
Yeni sayım bize nüfusumuz. hnkkında doğru 

bilgiler verecektır .. 
nasveklllet htatistil.. Umum l\1iidiirliif:ii 1 
YENİ ASIR matbaasında basılmı~tır 

1ngiltcrede sayılan dört milyona varan mecburi askcrlık efradı talim yapıyor 
ve böyle hazırlanıyor 

lngilizlerin 
- - Almanların 
Almanya ya In~iltereye 

K~:~~~~A çn~A!ro:::tı YAPTIKLAR!.* HAVA TA~R-
-·_Y RUZU DUN GEVŞEDi 

GECEYAKTİ BiR HAFTADA 
Sun'i benzin fabrikaları Almanları: 477 ıay-

ateşe verildi yaresi düşürülmüştür 
-+~ ~-~ 

lngiliz tayyareleri ingllizleruYalnız yüz on 
bir tayyare ve 42 pilot 
kaybettik>> diyorlar. 

- ..... -
Tunus üzerinden 
Fransaya geçerek 
beyanname attılar •• -·-Londra, 18 (AA) - Hava nezare-

tine mensup iatihbarat servislerinin bil
dirdiğine nazaran hava müdafaa topla
rının çok şiddetli ateşlerine rağmen ln
giliz tayyareleri dün akşam yapmış ol
dukları bir akın C!>tınsında Laona Sente
tik benzin fabriknsının üzerine yüzlerce 
bomba atmıya muvnffnk olmu,lardır. 
T aıı.fiychanenin en mühim kısmının infi
lak etmekte olduğu 2000 metrelik bir 
mesafe üzerinden duyulmuştur, Fabri
kanın üzerinde keaif duman sütunları 
çıkmıştır. 

Tunus. 18 (A.A) - Havas : 
15 Ağustos gecesi müteaddit lngiliz 

tayyareleri Tunus üzerinden uçarak 
Fransaya karşı hakaretamiz beyanna
meler ntmı;:lardır. Tayyareden biri inmek 
mecburiyetinde kalmış ve mürettebatı 
enterne edilmiştir. Gıda maddelerine 
karşı lngiltere tarafından tatbik edilen 
sıkı abloka hakkında B. Baodaoinin rad
yoda verdiği nutuktnn bir kaç saat son
ra cereyan eden bu hadise halkın infia
lini mucip olmuştur. 

Vichy, 18 (AA) - B. Baodouin Çin 
ve jopon büyük elçileri Velingtongo ile 
B. Savaddayı ve Amerikan maslahatgü
zarı B. Movpny kabul etmiştir. 

Londrn, 18 (A.A) - Bir çok Alman 
tayyareleri bu snbah lngilterenin cenubi 
şarki sahillerine geçerek dahile doğru 
ilerlemişlerdir. Ve hepsi çok yüksekten 
uçan düşman tayyarelerini takip için ln
giliz avcı tayyareleri havalanmışlardır. 

Londra. 18 (A.A) - Hnvn nezareti 
tebliğ ediyor: 

Dünkü Alman yüksek kumanda heye
tinin Perşembe günkü hava muharebele
rine mütednir tebliği yalnız .32 Alman 
tayyaresinin ziynını bildirmektedir. Bu 
muharebeler esnasında büşürülen düş
man tayyaresi adedi malum olduğu vec;
hile 169 dur. Muharebelerin ekserisi de
niz üzerinde cereyan etmiş olmasına rağ
men şimdi 49 düşman tayyaresinin kora 
üzerinde düşürülmüş olduğu malumdur. 
Eger o günkü zoyiat sadece 42 tayyare
den ibaret bulunuyors=ı Almnn yüksek 
kumanda heyeti lngi!iz kırlannda enka
zı yatmakta olan 49 tayyaresi hakkında 
iznhat vcrmeldc miişkülat çekecektir. 

Londra, 18 (A.A) - Callcs eyale
tinde ı:c cenubi şarki mıntakası üzerinde 
yapılan münferit akınlar müstesna olmak 
üzere gece yarı ından sonra düşman tay
yarelerinin Jngıltere üzerindeki faaliyet· 
leri nihayet bulmuştur. Şimali şarki mın· 
tnkası ile Cottagcs mıntakası üzerine yan
gın bombnları ntılmış -.·e Galles eyaletin
de bir depoya isabet vnki olmuştur. Ha· 

- SONU 3 ÜNCÜ SAllİFEUE -

:ııcıııcı:;ıııııı::ıı=ı::;ı:ıııııııııııııııııııııı:ııııııııııııııı:ıc:ııııııııııııtııı:: 

lzmi1'e hareketinden önce 5 ---~-~~~-x~x-~~~~~- -
Ticaret vekilinin dış tica-~ -
ret hakkında beyanatı i ---
Balkan memleketlerile ticareti-§ 
mizidaha çok artırma yolundayız~ -~~~~~-x~x~~~~~~- :: 

htanbul 18 (Telefonla) - Ticaret leketleriylc devam eden ticari muka- 5 
vekili B. Nazmi Topçuoğlu bugün lz- vcleleri bugünün icaplarına uygun :: 
mire harekeli esnasında bana aşağı- bir şekilde yeniden mütalea edecek 5 
daki beyanatta bulunmll§tur: ve ha1.ırlıyacağız. Rumenlerle Anka-:: 

<Büyük bir hadic;e olan tz.mir fu- rnda müznkcrelere devam ediyoruz. :E 
arını açmak ilzere gidiyorum. Bir kaç Romanya ile karşılıklı mübadeleleri E 
gün sonra tekrar 1stanbula dönece- artıracak yolları araştırıyoruz. : 
ğ. Sovyetlerle ve şimal memleketleriyle 5 un. 

Vekalclimiz, dış ticnrctimiz.in bu- ticaretimiz normal olnrak devam edi- 5 
günkü ihtiyaçlara uygun olarak inki- yor. Finlandiya ve lsvcçle Sovyet : 
şalı için yeni bazı teşebbiliiler yap- transitinden istifade suretiyle ticari 5 
maktadır. Irak ve diğer şark memle- mübadelcler yapmak kabildir.~ : 
ltetlerin<le yapılan etütler müsbet ne- Vekil Türkiyenin her tarafında 5 
ticelet" vermiştir. imal edilecek ;halk ekmeği için Veka- 5 

Balkanlarla olan ticaretimiz her Jetin tetkikat yapmakta olduğunu be- : 
,un iDk1pf halindedlr. Balkan mem- yanat.ma llive etmiftir. 5 



Bil' tetJıifı . . . . . . . -. . -
Zehirli ~az kor
~tuldu..., u kadar 

m .. thiş bir 
silah mıdır? --·--

Maslıe müessir bir mü· 
dafaa vasıtasıdır ve bu 
sa yede zehirli gaz,· di· 
ğe,. imha uasdalarından 
qağıya d!i.şmeJıtedir -·--Zehırlı gaz 940 harbının <'n korkunç 
Uihı mıdır, değil midir? 
Umumi harpte Fransada bulunup gaz 

harbını idare eden fngiliz generali Tnil
liye neşrettiği bir kitapta bu suale ce
vap vermektedir. 
Gazların en tehlikeli silah olmadığını, 

maskenin müessir bir müdafaa vasıtası 
olduğunu söyliyen general geçen büyük 
harpte Fran.cmdaki İngiliz ordusunun 
gazdan zehirlenerek verdiği zayiat ile 
kurşun, obüs, bomba, süngüden ölenle
rin miktannı mukayese eden bir ista
tistik te yapmıştır. Buna göre büyük 
hamte Frnnsada ln~Jiz zayiatı: 

381,261 cephede ölenler. 
151,356 tedavi sırasında ölen yaralı

lar . 
144,898 Kaybolanlar 
174,926 Esirler. 

1.837,613 Yaralılar (tedavi sırasında 
ölen yaralılar buna dahil de
ğildir.) 

Bu yek\)ndan esirleri çıkaralım, ka
yıpları bırakalım. Çünkü onları ölüler 
arasında saymak lazım. Sağ olsalardı 
bu raporun yazıldığı ~13 tarihlne ka
dar meydana çıkmalan icap ederdi. 

2,690,054 
2.515.128 Yaralanan, gazdan h:ıstala

nan ve ölen. 

. 1,000 Buna 1915 ?\1c;an \"C Mayısıııda 
gnzlanına yüzünden cepheden 
aynlanlan ilave edelim. 

2,518,128 Yaralanan_. ölen ,.c gazlanan
ler mecmuu. 

188, 706 Cnzlencrelı: cepheden ek
silenleri çıkaralım. 

2. 329,422 Gazden başka şeyle (kurııun. 
obüs, süngü vesaire ile) ölen
lerin snytsı. 

Şimdi hesaba devam debiliri:L: 
677,515 yukarıda ııöylediRimiz ölu

lerin mecmuu. 

2,00 15 19 Nisan \•c Mayısmda gaz
den ölenleri de ilave edelim. 

679,515 Cazden ve yar dan ölenle-
rin mecmuu. 

Almanlarin 
hava zayiatı 

*--
Almanlar her 61 

taggare kagbedi~ r 
--Jf--

Bir lngiliz denizaltı
sı üssüne dönmedi 

Londra, 18 (A.A) - Roytc.r .ıjansı
nııı h:wa iş]erı muhnrriri yazıy(lr : 

S tarihinden bugüne kadar Al
man hava zayiatı \"asati günde 61 tay
yare ve 100 pilottan fazla olmuştur. Bu 
rakamlar sadece İngiltere üzerinde ya
pılan hücwnlar esnasındaki zayiatı gös
termektedir. İngiliz hava kuvvetlerinin 
~ece akınları csnasJnda sair Alman tay
yareleri de düşüriünüş veya yerde im
ha edilmiş, veyahut ta hasara uğratıl
mıştır. Bir mikdarı da Avrupa sahille
ri üzerinde İngiliz devriy~leri tarafın
dan iskat cdilmistir. Büyük Britanyanın 
muhafazası için İngilizler günde vasati 
olarak 15 avcı kaybetmişlerdir. Alman
ya ile şimali İtalya üzerinde yapılan hü
cumlarda İngilizler günde vasati 3 bom
bardıman tayyaresi ile asgari ölü ve esir 
olarak 20 pilot kaybetmişlerdir. 

Londrn. 18 (A.A) - Amirallik dai
resi bildiriyor : 

Amirallik dairesi katipliği Orpheus 
denizaltı gemisinin üssüne avdette fazla 
gecikmiş olduğu cihetle zayi olmuş gibi 
tclfiltki edildiğini teessürleriyle birlikte 
beyan eyler. Mürettebatın aileleri ha
berdar edilmiştir. Orpheus 4 pusluk bir 
topla mücehhez olup 1475 tonluk bir 
denizaltı gemisi idi. --·--

SUDANDA 
--·--

- BAŞTARAFI 1 inl'i SAHİFEDE -
yoktur. Diğer cephelerde sUkünet var
dır. 

Aden. 18 (A.A) - Dün Berbcraya 
hücum eden İtalyan bombardıman tay
yarelerine karşı havalanan bir Fransız 
tayyaresi düşmanın bir tayynreslııi dü
şürmüş ve düşen tayyare yen1e infilak 
etmistir. --·--

Almanyada 
Zeiss ve Yunkers 
fabrikaları yandı 
BAŞTAltAFl 1 lNCl SAHİFEDE 

yangınlar çıkmıştır. Bir pilotumu.ı 
Messer Şmit UO tipinde bir Almıuı 
tayyaresini alevler içinde düşürdü
_ğünü beyan etmiştir. 

Frankfurtta bir demir fobrika'>ı ve 
tayyare depolan ve Kollede de bir 
tayyare meydanı ciddi hasara uğra
tılmıştır. 

7899 Cazden ölenleri çıkaralun. 
run ve hoğazı tahrişten ibaretti. Y ~il 

6 71.616 Cazden başka şeylerle(obüs, haç ta muvakkat bir müddet rahatsız 
sungu, kurşun vesnirr. ile) ediyor. Fakat öldilrrniyordu. Şu halde 
ölenlerin mecmuu. 1917 den sonraki bütün gazdan ölüm 

öLOM NtSBETLERt vakalanna iperitin sebep olduğunu sny-
Bu raknmlardan anlaşılıyor ki 2 mil- liyebilM1~ 

yon 329,422 obüs. kurşun, süngü ve sa- GAZ DA1Mt MALOLtYET 
ire yaralısından takriben 671.616 sı ya- VERtR Ml? 
ni yüzde 28 zi öldüğü halde 188.706 ga1.- Bazı kimseler bü~·ük harpte gazdan 
!anandan, 7,899 zu, yani ancak yiizde zehirlenenl!!rdcn coğunun bütün ömiir-
4.18 zi ölmüştür. Gazlanıp te e..c;ir dil- lerince birer malUJ insan olarak kaldık
şen1er bu rakamlara dahil değildir. Süp- farını sanıyorlar. Halbuki bunu ispat 
hes1z bu nevi vakalar da olmuştur. Fa- edecek ortada hiç bir delil yok. Bilakis 
kat bunları tesbite imkan yoktur. Şu eldr bulunan tek tük delil daiıni hasta
balde görülüyor ki gazdan ölenlerde lık halinin pek nadir olduğunu gösteri
yüzde nisbeti gazdan gayri şeylerden yor. Hangi sebeplen olursa olsun has
b1enlerln yUzde nisbetinin yedide birini tanelere giren, çıkan veya ölenlerin 
pek nz geçiyor. umumi ve tam bir istatistiği yapılmış 

Gazlannn ve gazdan ölenlerin snvısı değildir. Fakat 1!)16 - 1920 senelerine ait 
muharebenin ilk safhalarına nittir. Hal- 1.043,633 fiş ( tekmil fişlerin yüzde 
buki o zaman askeri gazdan korumak 13.5 u) üzerinde ilmi bir istatistik ya
için elde hemen hiç bir vasıta yoktu. pılmıştır. Bu tetkik şu nelicC'yi vermiş
Bu ilk aylarda gazdan ö1üm nisbeti hay- tir: 
li yüksekti. Sonraları korunma tedbir- Tedavi görenlerden 23,626 sı gazla ze-
leti ve tedavi metodları ıslah edildikçe hirlenmişti. içlerinden: 
ölüm de çok eksildi. 735 kişi ölmüş. 

tPERtT VE UôURSUZ HAÇLAR 21,949 lı.:işi hastaneden işe yarıı.r bir şc-
Almanlar iperit gawıı 1917 de kul- kilde çıkmış. 

lanmıyn başladılar. Gazlananların sa~·ısı 340 kişi mallı.l olarak çıkmış. 
bu tnrihten itibaren pek yüksekti. Bun- 8 kişinin ne surette çıktığı belli de-
larm çoğunu ioeritten zehirlenenler leş- v·1 gı. 

kil ediyordu. 21 Temmuz 1917 den harp 508 lc..i.tinin fişleri doldurulmamıştır. 
sonuna kadar gaz obüsleri tarafından 86 kişi muhtelif hastalıklarla çıkmş-
zehirlenenlerin sayısı 160,970 idi. lçle- tır. 
rinden 4.197 .si yani yüzde 2,6 sı ölmüş. 23,626: Cazdan zehirlenenlerin yeku
til. Yekunun lcıçta kaçının (ioerit) e, nu. 
(mavi haç diphenyl chlorarsine) e, (ye- Son Uç kategoriyi lınrice çıkarmak 
şil haç - triclormethyl chloro-formate)e suretiyle şu neticeye \"arılır: 
ait olduğu belli değil. Fakat her halde 
iilümlerin çoğu iperitten ileri gelmedir. Yüzde 3,19 = 735 ölü. 
Mavi hnç obüslerinden ölen olmamıştı_ Yüzde 95,34 - 21,949 i•e yarı-
Bu eazın tesiri. kısa bir zaman icin bu- yan. 

DEMiR MASKE 
(JKJNCJ KJSJM) - 245 -

olabilecej:!i en l>Uy{lk iltifal ve saadeti kalarda göstereceğimiz irade kuvvetine 
ona bahşettiniz. Şimdi ben de size bu ba~lıdır. Vakit geçmeden buradan çık
mahpc:ııin kapılarını açarak hUrriyet ve mak, knçınak lfızımdır. 
sa.adetin.izi iadeye c,,alışanlarn ilühak et- - Kaçmak .. Demek ki hiı· firnr mcv-
mi.$ bulunuyorum.. F.cdaclınızın büyük zuubahistir. 
~u size yeniden ,·erebilmek bizim Faribol SÖ7.e kar..ştı : 
en büyük şeref ,.e 1esellliniz olacaktır.. - Ku~ kop.c;un.. Sir biunt anl1-

Monsenyör Lui bu sözlerden {evkalA- ramadılıım vaziyeti size anlatam~un. Fa
de mütehassis olru-ctk bir kaç adım ge- kat majesteleri tenezzül ederlerse ~ı ve
riledi. Beyle ansızın tasavvur etmediği sikayı okuyabilirler .. 
derecede Jru,;·vetli bir heyecanla sarsı- Faribol krahn milhrilnü ta ıyan par
larnk yere yılolm.amak için yanındaki şömeni Monsenyör Luiye uzattı. Basli
ınasaya tutundu. ]in ha.şmelll mahµusu bu kSğıdı ~arça-

- Hürriyet ve snadet._ Kelimelerini buk göz "ezdirdikten sonra : 
tekrar etti. - Şimdi anlıyorum. dedi, bütün bun· 

Jan Kavalye sözlerine devam etti : lar beni kurtarmak için hayatını daha 
- Sir önümilzd<:ki dakikalar kıymet- bir defa feda eden o kahraman kadının 

Hd~r. Sizin saadetiniz. sizi sevenlerin eseridir, İvon! fvon! Sana nasıl te.şek
selameti. Frnnsanıtt kurtulusu bu daki-1 kür etmeli? Sen kalblmin essiz meleği .. 

----------------------- ----·-------------~~--------------.:'-·~~.;;;.;..;;.;;;.....;;;..;,;;;;:;.;;;;;:..;:.=:::.:.--~~ 

--·--
Yeniden dokuz 
santra kuru

luyor 
Posb, telgraf ve telefon idaresi şehir

ler arası telefon hattını takviye ederek 
ihtiyaca cevap veriı· bir \0aziycte getir
mek için faaliyete geçmiştir. Bu is beş 
scncdr programlandırılarak başarılacak
tır. 

Şımdi aynca dokuz şehrimizde on bir 
adet otomatik telefon santralı kurulmak 
üzere faaliyete geçilmiş ve bu santrallar 
müteahhidine ihale olunmuştur. 

İstanbul, İzmir \'e Ankarada telefon 
aboneleri artmıstır. izmirde mükfılemc 
sayısı dört buç~k milyonu geçmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon idaresinin te
lefon varidatı da iki buçuk milyon lira
ya yaklaşmıştır. Şehirler arası mükfıle
mesi yapan şehir ve kasabalarımız 202-
ye baliğ olmuştur. Telefon hatlanmız 
1~254 kilometre uzunluf.'Undaclır. --·--
Orta ok llarda 
Kayit ve kabul mua

melelerine başlanıyor 
Orta okullarla liselerde kayıt ve ka

bul muamelesine 27 Ağustos tarihinde 
başlnnacaktır. Bu sene ilk okullardan 
orta okulların ük sınıfına üç binden faz
la talebe kaydedilecektir. Şimdiden 
okullaı·da icap eden tedbirler alınmakta
dır. Talebeler evvela naınzet olarak kay
dedilecek, bilahara kat'i talebe olarak 
kayıtları yenilenecektir . 

Bu ~ene h.mirüe yeniden orta okul 
açılmıyacaktır. Ancak mevcut mektep
lerin teşkilatları genişliyere'k ihtiyaca 
cevap verilt-cektir. --·--

Bir adamı 
Ağır surette 
yaraladılar 

Seferihisar kazasının Hereke köyün
de Mehmet Ertaş, tütün çardağına te
cavüz ettiği için Mehmet oğlu Ha.sanı 
sopa ile başına ve yüzüne vurarak ağır 
surette yaralamıştır. Yaralı hastaneye 
kaldırılm~tır. Suçlu hakkında tahkikat 
yapılıyor. 

Yüzde 1,47 = 340 malul. 
340 rnlCılün hepsinin de sonuna kadar 

malul kaldıklarına ihtimal verilemez. 
Bunlar sadece işe yaramadıklarından 
açııia çıkarılmışlardır. 

Hükümet fişleri gazlananları diğer 
• .t.,rdan ayırmıyor. Yukanda say

d ~pn•z gaz hastalarında zehirlenmenin 
h 0 r şr kli vardır. Fakat çoğunun ipcrit
•eı. Z•·hirlenmiş olmaları pek mümkün
dilr. Halbuki bu gazla zehirlenmiş ve 
Fransız - İngiliz askeri hastanelerinde 
tedavi görmüş olan en ağır hastaların 
(hastanelerde dokuz aylık tedaviden 
sonra) ancak 787 sinin, yani yüzde 5 inin 
işe yaramaz olduğu görülmüştür. Bu 
hastalar başlıca bronşit, kalp ve nevres
teniden muztariptiler. Bu hast.1lıklnrı
nın nihayete kadar sUrdüğUne nadir 
olarak rnstlanmL"?tır. 
Dt<'.iER SlLAHLARIN VERD1RD1Ct 
ZAY!AT 

1,043,633 fiş üzerindeki ayıu istatis
tiğe göre siingü, obüs, kurşun ve sair 
(gazdan başka) silahların verdiği 7.ayiat 
şudur: 

Yüzde 6,S 1 = 12,933 ölü. 
Yüzde 84,55 - 168,021 hizmet 

görecek halde çıkan. 
Yüzde 8,94 = 17.767 malul. 
Şunu da unutmamalı ki, bu tabloda 

gösterilen ölüm vakaları yal.ruz hasta
nede ölenlere aittir. Ne muharebe mey
danlarında ölen ve kaybolıı.nlar, ne de 
esaretle ölenler bu cetvele dahil değil
dir. En mühinı nokta da şudur: Gazdan 
başka siJAhlardan yaralanıp ta daimi ma
lul kalanların sayısı, ~azdan malOJ ka
lanlarm altı mislidir. tşte gazın verdi~i 
zararlar diğer siliıhlann yaptığı tahri· 
bat arasındaki fark. 

Cibinli mecb ri olacak 

Aydın vilayeti bu sahada 
mühim bir adım atıyor 
T orbolı ya gönderilen doktor vaziyeti tetkik 

ederek raporunu Vekalete gönderdi 
------x~x:-------

Sıhhat vC"kaleti, Ege ınıntaknsmda sıt- Gönderilen kininler tedavi kininidır. 
ına mücadele teşkilatı bulunan vilayet- Koruyucu kinin mevcut değildir. 
lere verdiği emirde bu mevsimde artan Aydın merkezinde ve bilhssa bir kü
sıtma musaplarına karşı büyük bir ih- yünde sıtma pek fazla artmıştır. Sıtma 
tim::ım gösterilmesi emrcdilm~tir. yüzünden vefiyalın önüne geçilmiştir. 

Bu meyanda Torbalıdan yapılan şi- Haber aldığımıza göre sıtmalı mınta-
kayetlCT üzerine Aydın sıtma ınıntaka- kalarda her şashsın birer cibinlik kul
sından bir doktor Torbalıya gelerek tet-
kikat yapmış ve raponmu Vekalete gön- lanınası mecburi olacaktır. Sıhhat ve
dermiştir. kaleli bu işi alakadar mahallerin vila-

Bize verilen malılmata göre bu sene yet ve belediyelCTine havale edecektir. 
sıtma, garbi Anadolunun hemC'n her ye- Cibinlik işinde en ileri giden vilayet 
rinde artmıştır. Garbi Anadoluda en faz- Aydındır. Aydın vilayeti köylerde bile 
la sıtmalı yerler Nazilli, Köşk, Torbalı, mecburi olarak cibinlik kullanılmasını 
Afyon ve Salihli ile Menemendir. Tor- idare etmiye çalışacaktır. Köy idarell'ri 
halıdaki vaziyet üzerine mahalline kafi de bütçelerine her sene mazot için tah-
derecede kinin gönderilmiştir. sisat koyacaklardır. 

Gençlik kulüpleri 
Teşkil edilerek dünden itiba

ren faaliyete geçmiştir 
Beı gençlik kulübünde dün aabahtan itibaren 

kayit muamelelerine ba,lanmıı bulunuyor 
x4x·---------~---

3530 sayılı beden mükellefiyeti ka- fotografla:r diln sabahtan itibaren ka
nununun dördüncü ve dokuzuncu mad- yıllarını yaptırmışlardır. 
deleri mucibince mektep harici genç- Yalnız gençlik lrulilplerinin bu işi ga
ler için şehrin muhtelif yerlerinde yet ciddi tutarak, tayin edilen saatler
beş gençlik kullibil faaliyete geçirilmiş- de kayıt muamelelerini yapmaları ve 
tir. Bu kulüpler doğan gençlik kulilbU, gençleri vazifelerinden alıkoymamaları 
Ateş gençlik kulübü, Altınordu gençlik şarttır. . . _ .. . . . 
kulübü A1tay gençlik kulübü ve Karşı- Gençlik kulüplerı buyuk hır ıhtıyaca 
yaka g~çlik kulübüdür. cevap vermek için kanunun verdiği sa-

B b kul
.. h . b tak ınhiyete isilnaden teşkil edilmişlerdir. 

u eş up şc rı eş ının aya ayı.- B · t h ta ela te illı _,] 
k k di tak ları dahillnd k 

u ış e er va n şa vece t:\.len va-
rara en mm a e me - -'~ ı dır Bed ük" ıı f" u • . zue er var • en m e e ıye şı.n.ı-

tebe devaı~ etmıyen. ıs.. 19 ve dilik ltı-20 yaş arasındaki gençler için
ao y~ınd~ı gençleri .sınclcrıne kabul dir. Bil!hara diğer yaştakiler de kayd-
edeceklerdır. edileceklerdir. 

Dün bu kulüplere ıni.ıracaatler başla.- Gençlik kulüplerine yazılmak mecbu-
mıştır. Müracaatlar ay sonuna kadar riyetine boyun eğmiyen1er veya bu işi 
kayıt ve tescil edilecektir. Müracaat ihmal edenler para ve hapis cezasına 
eedenleT nüfus cüzdanları ve birer adet çarptırılacaklardır. 

Devlet pa1.1 yonundan baıka lngiliz ticaret 
birl !·ğı· de bir pavyon hazırladı 

- BA.l)f Ar. i\ F1 1 b1d ~AHiFEDE -
eser sayıları b 5vük Linlt!ar ve inşalar ilti
hak eylem'• d:lildir. Fakat evvelce olan 
ve dağınık manzaralar arz eden pavyon· 
lar tamamen denecek kadar değişmiı. 
mevcut eser tekamül etmi~. Kültürparkın 
her noktası alaka ve ihtimam görmüı
tür. 

F uann bu sene hiı; bir noksanı yok
fur. Kültürparkın planı ikmal edilmiştir. 
Bilhaaaa park olarak Kültürpark müca
sescsi büyük bir tekamül göstermiş, F u· 
ar kısmı güzel, olgun ve dolgun bir tekil 
almışhr. 

tNGtUZ PAVYONLARI 
Bu sene Fuarda lngiliz pavyonları iki

dir. Biri Tcami iştiraktir. lngiliz impara
torluğunu temsil eylemektedir. Diğeri de 
İngiltere imparatorluğunun ticaret Bir
liği pavyonudur. 

Birinci pavyon sergi sarayı dahilinde
dir. Bu pavyona giren ilk nazarda iki ta
rihi tablo ile kaqılaştT. Bu tahloda İm· 
paratorluğun Birliği temsil edilmittir. 
Daha doğrusu bu pavyonda batmıyan 
gÜnef lem.sil edilmi.ttir. İmparatorluğun 
bir haritası vardı r. Ortumda bir havuz 
Ye onun yanmda bir mcra.aim tribünü 
nazara çarpıyor. İngiliz pavyonunda 
lııgiliz makine aanayünin nümuncleri de 
vardır. Bu nümuneler iki sıra tqkil et
mektedir. 

cUnited Kingdom Commercial Cor-

poration> namına hazırlanan ikinci pav
yonda İngiliz harp ve ticaret filolarının 
temsilleri nazara çarpıyor. 

l ngiliz ticaret pavyonlannı gayet mü
kemmel bir !IClı:ilde hazırJamı~larclır. Dün 
lngiliz general konıolosu da pavyondaki 
hazulıklan gözden geı;irmi§tir. 
TİCARET ODAJ,ARI 
Sergi sarayında büyük bir yer işgal 

eden Türkiye ticaret ve sanayi odaları 
pavyonu henüz ikmal edilmemiftir. An
cak bu gece ikmal olunarak etJyalan yer
lqecelttir. 

tRAN PAVYONU 
Aynı panel dahilinde kardeş lran dev

letinin büyük bir itina ile hazırladığı ge
niş bir pavyon vardır. lran pavyonu hem 
iştirak. hem de tqhir bakımından geçen 
senelerle mukaycae edilemez. Bu pav
yon büyük bir muvaffakıyete müateittir. 
Beyenüeceğine muhakkak nazariyle ha
kabüiriz. Bu pavyonun iki sütununda 
İran cengaverlerinin kabarbna reaimleri 
vardır. 

Alman pavyonu da mükemmeldir. 
lsviçreli firmalar Fuara husust aurette 
.İ§tiiak eylem.itJerdir. 

Etibank pu7onu d ün gece ihnal edil
miştir. Bu pavyon gayet titiz b ir zevki 
selimin eseridir. Maden çalatmalanmız 
mülı::emmel surette pu·yonda tebarüz et
tirilmiştir. 

Sen, \•arhğımın ebedi güneşi .. Sen bu sindeyim .. Kuyruğu kopsun.. Siz hede
koskoca zındand.ı hayalimi besliyen, f ınize varıncaya kadar buradan aynlmı
üınitlendiren ve kanatlandıran kadın, yacağını .. 

f zmir pamult menaucab müessesesinin 
hazırladığı payYon da bu sene nazarı 
dik.kati celbctmelttedir. 

Camla yapdan Tenlli vitray cidden 
mükemmeldir. Burada Turlı:: kızlarının 
pamukçuluk aanayündc çalışanlan tem
sil eclilınektedir. 

~ana nasıl .şükretınell? Vaziyetin nczahat ve vehametine rağ-
Faribol arkadastarı.ruı hayretle baktı.. men monsenyör Lui tebessüm etmekten 

Sonra daha önceden bunu tahmin ctıne- kendini alamadı. Kendisine dalına sada
miş olmmıın verdiGi bir sıkılganlıkla : lı.11t ve muhabbet}~ merbut olan bu ce-

- Hay kuyruğu kopsun_ Nasıl oldu sur adamın elini sıktı. Omm;lanna man
da düşünemedim.. Mislufle biz niçin bu- tosunu attı .. 
nu düşünemedik? Bu esrann düğümii- Faribol : 
nü çözmek husu~uncfa amma da apda1- - Siı·... İşte Baslilden çıluuanw ıe-
ca hareket ettik ha.. M.istufle sen ne di- miP edec:ek ohm ruhsat tJ:zkereı.i.. Si:z 
sorswı söyle_ ' \'C arkadaslarınıı: btmu göstererek bu 

- Patron .rcrd\.!.n göğe kadaı· hakkı- cehennemden çılruC'aksınu:. 
ıuz var.. ' -Ya siz? ., 

Monsenyör Lui Grlcadaşlanruı dikkat- --:- .Müsaadenizi istirham ederim Sir. 
le baktı : 

- Vakit kaybetnıivclim efendiler de- Misiufle ile ben burada kalacağlz. ~n 
~ Maı'S gaybuhetiınizden sıkılıT. Onunla 

eli.. Derhal Versnya gidelim. Zira scv-
~ili f vonum kralın bu emrini kimhilir ne görecek hesaplarımız var .. 
pahasına satın almıştır? - Peki öyle olsun .. Haydi biL. gidc-

Faribol : - lin1 .. Siıe gelince Faıibol, lüzumsuz ted-
- Sif'. büyük avluda atlar majestele- birsizlikler yapmıyacağmızı vadediniz .. 

rini bekliyor .. Mi;syö Şadefo ve Jan Ka- - Tedbirsizlikler mi Sir? .. Vazifemi 
valye otelimin nvhLc;unda size refakat görürken böyle hır şey yapmıyacağım-
cdecekler.. dan emin olabilirsiniz .. Mistufle ile bir-

- Hangi otel bu? llkte papa kadar dddi olacağımıza ye-
- Sir - &stil kumandanı bayağı bir min ederim. 

otelde oturmaz ya .. Kumandnolık dair.- -BiTMEDi-

Fuar günlerinde Etibank ve vakıflar 
umum müdürleri de lzmire ı:celeceklt-r· 
air. _ .,,,,,,,,,. __ _ 

Ur/ada bir mac 
Urla 18 (Hususi) - tznıir tayya.reci

leri kulübüne mensup sporcular bogün 
Urlaya gelerek Urla halkcvi ~r kolu 
ile bir maç yapm~lardır. 

Lıkele ~uında nk.~m ~at 17 Je 
'ltaca başlanmıştır. 

Urln takımı: Hıc;a11, Ali, Adalı, • 
';im, Hac;an. Mu.~tafa. tbrahiın. Nihı 

Tayyareciler: İsmail. Kt?mal, Sabri. 
t5mail, Mustafa. Aluş, Riza, Re~at, Şev
·u. Abidin ve Kemal. 

Hakem Mit.hatln idare etliği bu ınnç 
•ok 1evkli ve sportmence cereyan ede
-ek İT.mirliler 1 gol yapınışlnrdır. Buna 
'Jrlalılar 4 golle mukabele etmişlerdir. 
façın cereyan ettiği saha pek kalabatık

'ı. Kaymakam ve kumandan da scyici-
1.er arasında bulunuyorlardı. 

' lngil ere harb1 

--·--Bfi.r ay sonra vuzull .. ~1 
inkişa~mı er tecel\.,. -·-- BAŞTARAI•~I 1 inci SAYFpJJ/I 

İngiltere i\lısır ve Filistindeki in~ 
rini arttırmakta hu noktanın ınıı 
sına lnnk ohm dıcnımiveti ,·cf111 

dirB. lı l 1 1 · } k' • · · de ıtl u c;a a art a u .ure ·ut ıçm ~ 

sim bir ay. soıt·Til müsait olacaktır.~ 
enaleyh Ingiliz. üdalnruıa )'llP • 

:.iiylcncn biiyiik lmırruzun akibeiı / 
Afrika harbinin inki~af taı-ı.ı bir 'f 
ra lıelli olacak denıektir. -i'!V 

HAKKI OCAKvv 
---~ . 

Muamele vergist 
hakkında 

Vekaletin bir tebli~ 
:Vlaliye vekaletinden muamele, '.1 

sinden istisna edilecek makine, W ıı; 
bunların yedek ve tecdit parÇalat1 
kında bir umumi tebliğ gelmiştir. \'il 

Tamime bağlanan listede pe 

gümrük ithalfıt tarife pozisyon~ 
gösterilen makine ve aletlerle yed 
tecdit parçaları, memklckct içinde 
viki sanayi muafiyetinden istifade 
sınai müessese tarafından imal olu 
şartiyle teslimleri muamelC' vergİS 
muaf tutulmuştur. . l 

Listede yazılı bir kısım ınaki11e 
hizasında (tktısat vekaletinin mU: 
siyle} kaydı mevcuttur. Hizala~ 
kayıt bulunan makine ve aietlcritl 
limi muamele \"crgisinden ınUstcsı18 
tulabilmek icin bunların te$viki saJI' 
muafiyetinde'°n istifade ede~ m~~ 
lcre ait olduklarının iktısat Veknle 
tasdiki şarttır. ___ ..___ 

Bir ceset bulund~ 
Bayındırın Falaka köyüne on \f 

mesafede Pulluk ınevkiindc bir ccSC1~ 
lunmuştur. Aynı köyden Abınct ıır 
Aliye ait olan hu cesedin ölüınii tJI 
edilmektedir. -·-LİKMACLARI 

Bu sene İ7.mir, İstanbul ve Aok~ 
lik maçlarına Eylül ayının son Jıtılt • 
da başlanma~ı tekarrür etmiştir. ı;~ 
ne lik maçlanna girecek takımlar e 
antrenör idaresinde çaJışacnkJardır 

YALANMI$! ~ 
Madrid. 18 (AA) - lc;pany~ 

lippins adaları üzerinde nıuhtenıcl J 
savvurları olduj:,'Um• dair devem? ..,tı 
haberler Madrid rc:.mi mahfillerı 
fmdan manasız telakki edilınektcdif --·--Ankara radyosı1 

---~---
B V G V N ı 

7 .30 Program ve memleket .saat a1 
7.35 Müzjk : afif progranıH (pl.)~ 
Ajans haberleri. 3.10 - 8.20 E~ -_4 
Yemek listesi 8.30 Müzik : Hafı.f v·~ 
ramııı devamı (pl.J 12.30 Progratı' 
memleket saat ayar1 12.35 MiiZik ~ 
1 - İsfahan pcşrc .. ; 2 - Arif be~ 
Cahan şarkı (Canda hasiyet ıni ~ 
3 - M. Cclalcttin Pş. - Isfahall ~ 
(Dili biçare senin ıçin yruuyor) 4~ 
~evrcs - İsfahan ~<ırkı (Aşiyanı~ 
dil) 12.50 Ajans habcrleıi 13.05 ... ( j:ll 
1-Sadettin Kaynak. Hı\-.a7. türJ..1.1 $ 
nim yatlm gelişinden bcllıdir) 2 ;ij 
dcttin Kaynak - Hıcaz t\irkü (D , ıJ 
şmda barınan giiç olur) 4 - u~" 
nül) 3 - Halk türküsü (Yüce ~ 
kü (Akşam olur kervan iner) l :ı' 
Müı:ik : Hafif solo ve şarkılar (pl.) j&: 
Program ' 'e memleket saat ayarı~ 
Müzik : Operetler (pl) lS.40 16~ 
Radyo caz orkestrcısı (lbrahiın 54 
idaresinde) 19.10 Müzik A : 1 - ~ 
şarkı (Dilde sevda sinede dağı il Jf 
2 - Tanbw·i Ali - Segah şarkı (D ~ 
rabı aşkınam) 3 - Şükrü Şen~~ 
hur şarkı (Bu sevda ne tatlı Y~ 
4 - Mahur şarkı (Şu güzele bir ~ 
B. 1 - Ali Rifnt - Nişaburek ;t 
(Meyledip bir güliıare) 2 - rf'ı..Ş3"r:: 
türkü (Fincanının orta yeri) 3 - uJ f 
Muhayyer şarkı (Bahnra bale s'1l;;f 
burek saz seı.nı.isi 4 - Bedriye ~ 
bi) 5 - Muhayy~r tilrkü (Yol ~ 
dağlar) 19.45 ~emleket saat a.3'~ lf 
ajans haberleri 20.00 Müı.ik : f Pıt: 
yeti 20.30 Kon~ 20.45 Milzik : ~ 
leyici istekleri 21.10 Müzik : Kc~j; 
Piyano için düo fantaz.isi : V"iYO'ii1 
Gerhard ve Piy.ınist Harcovitı ti'( 
KonWlJna (Radyo [azctesi) 2L45 f1 
Radyo salon oı·kcstrası 1 - Kele'~ 
la : Macar konser uverLürii 2 - ~ 
Serenad 3 - Kalman : Çardaş f~ 
operetinden potpuri 4 - Gibisb: ~!'!. 
keyfim 5 - Lehar : Eva o~~ 1 

uvertürü 6 - Michiels : Çarda.': ~ 
7 - Van de Veldc : Ruhwnun ~,.)'! 
22.:ıo Memleket saat ayarı, a~ ..JI 
berleti, ziraat, eshnm, tahvilat, ~if 
yo, nukut borsası CFiat) 22.45 .•• tı t 
Radyo salon orkeslıası progranl:': (~ 
vaını 23.00 Müı.ik • Dans miiziğl--µf 
23.25 - 23.30 Yarırıki progmm \'e 

n'Ş- .~ 

8. lbrahiıJJ 



Seferi teçhizatla . de~iz~ atlıyan erle
riınizin aldıkları ·· stün netice er 

Su sp-Or arı-bayramı o 
mükemmel oldu 

lsta~buldan başka -Ankarada da yüzme 
ıstcınbuı 18~~sabakaları yapıldı ve güzel geçti 

l enedenberi muvaf1~n~) - B~ kaç lü takdirlerin fevkinde olmuştur. Deniz ~inden Osman almıştır. 
te~u SJ>Orları hayra ı~e~le .~atbık e~- dibinde 93 saniye kalan gençler, on 100 metre ı:;ırt üstü müsabakasını Hnrp 
~ ule]i nskeri lise a.~~ .. ugun saat fa- metre yüksekliğindeki kuleden seferi okulundan Hasan Budan kaz.anmış, ta: Bayramda Org sı o~unde ya~ılmıs- teçhizatlariyle atlıyan atlet vücutlu ikinciliği Gazi lisesinden Bülend, üçün
ıns · general Cemil c~era Fahrcttın Al- dinç delikanlılar çok muvaffakıyetli cülüğü Harp okulundan Necmi alınış
ta utanı, generaller a~er, İstanbul ko- müsabakalarda iyi neticeler aldılar. tır. 
~~azır bulundui ıne uslar ve subay- Votc-rbol müsabakaları zevkli geçmistir. 200 metre kurbağalamada birinci Ga-

so orcne istikliıl mnr .. 1 Deniz üzerinde oynanan el topu müsa- zi lisesinden Turhan, ikinci Harp okıı-
gen~a nskerl lis ... ler ~~~ e b_:ışlandıktan bakası da mükemmel olmuştur. Askt'ri !undan Halittir. 
~ t rl'smi yapmısl d elen parlak bir liseler tnlebeleri disiplin altında birer 400 metre serbest yiiı.ıne ınüsabakn-

ib Undan sonra 12 ar .. ır. . . sporcu a.,.ker olarak yetişiyorlar. sında birinci Güneş kulübünden Nihat, 
tn aret olan su suo 1 gosterı şubesınden ANKARADA: ikinci Ga7.1 lisesinden Keşfidir. Bayrak 
~~e bir saat de: arı barr?rnı başla- Ankara 18 (Hususi ı - Bugün ~ehri- yarısını Harp okulu ekibi kazanmıştır. 

lığ· er. gençlerimt~oetmıştır. .. mizde yüzm~ müsabakaları yapılmıştır. Müsabakaların umumi ta-;nÜi netice-
ıufdekı kuleden b~ k ~etre Y~kst-k- 100 metre serbest yüzme müsabakasın- sinde 139 puvanln Harp okulu birinci, 
da l'bk atlarnıslar ır .. 

1
r .~n~ıç gıbi sü- da birinciliği Harp okulundan Kemal, 63 puvanla Gazi lisesi ildnci, 13 puvan

.rn~ !'ada olduğ~ s~a~stu?dı; ve altın- ikinciliği Feyzi, üçüncülüğü Gazi lise- la Güneş kulübü iiçüncü olmuştur. 
1 vaffakıyeijj bir . ar ihtımamlı ve 
a~ Yanmışlardır şekılde bayrak yarış- h Jk d•J k 
ni~(!e:~f:;J;a~~~. ~man elbise ile de- Maraş mebusları a ın ı e 
rlisabakalarını bÇınde . SO~'Undular ve e ht e ı t •t tt• 1 
gar .. Boğulın.ı tal'u l şe.kılde tamamladı- Ve J IY8Ç aı•Jlll eSpJ e ı er 
~t~. ım erı pek mUkemmel :x*x-----------

.ı Bır aralık ..... 116- 18 ( A) a· h f d be l · l d' v· ı ~ ınerkezindeki tet-~eniıe döktü gğı.ıUya devrilen bir sandalın u41ra.ş, A. - ır a ta an rı cnuş er u·. ı ayet 
"Urtarınn tali 1 ~adınlarln çocukları ~ehrirnizde bulunan mebuslarumz tica- kiklerlııi bitiren mebuslarımız dün vali 
Yecanı, g rn erı yapılınış ..... ,_ h. r~t. odası ,.~ ziı·ai la>o~ratif teşekkülle- .1 ı._ b h Ik il t aslar 

S e,. .... ,,..i •., peK e- n ı le bcled ye p t , .c Halkev'ınde ı e ı.A:ra er a muz e cm a ve 
u ııltuıa,.. .. "i• r . ı ve ar ı .. .. 1 d t k .. k 

a ~·Uzmc halk ve gençlikle temas ,.c görüşmeler- goruşnw ere evam e me uzere a7.a-
. yarışları her tür- de bulunmuşlardır. Dilekleri tesh it c~·- lara gitmişlerdir. 

iktisat 
Vekili Ankaraya 

döndü 
İstanbul, 18 (Hususi) - Şehrimizde 

bulunmakta olan iktısat \•ekili B. Hüs
r.ü Cnkır bugün Ankaraya hareket et
miştir 

---~---

Almanların 
InW.ltereye 

- BAŞTA RAFI l inci SAYFADA 
sarat h afift ir. Ekserisi hafif olmak üzere 
bir kaç kişinin yaralandığı tesb it edil
miştir. Bu sabah erkenden d ün hücuma 
maruz kalmış olan Londranın cenubi 
garbi banliyosunda oturan ahali düşman 
tayyarelerinin Üzerlerine geldiklerini zan
nederek sıgınaklara ko muşlardır. İşit
miş oldukları infilakler düşman tarafın
dah b ir kaç saat evvel atılmış olan teeh
hürlü bombaların patlamasından ileri 
gelmi,tir. Bu haf ta zarfında imha edilen 
düşman tayyareleri giinde vasati 76 yı 
bulrnu§tur. Nisbet kurulduğu takdirde 
bir lngiliz tayyaresine karşı 4, 5 A lman 
tayyaresi isnb ct e tm ektedir, Bu h afta 
zarfında Alman zayiatı 4 77 tayyareye 
baliğ olmuştur. lngiliz zayiatı 11 1 tay
yare ve 42 pilottan ibarettir. 

----&---
M AHA NAS ADALARI 

- BASTARAFI I inci SAYFADA -
Cük Dö Vindsör ho amedi nutkuna 

cevap vererek ·unlan söylemiştir : 
•Muhasamat, milletJeri intibak etme

leri mii~kiil olnn şeraitlcrle karşılaştır
maktadır. Bu mcsdelcrin halli için ça
l~acağun .. • 

Diik ve Diişes :ınd içme merasimin
den :ııonra ,·ilayet konağına gitmişler ve 
halkın tezahüratına cel·ap \•ermek üze
re bir kaç kerre balkonda görünmüşler
dir. 

:x::w t 

Denizlide beden mükellefiye
tinin başlaması münasebe

tiyle bir tören yapıldı 
-------~x4x-~-~-~----

Denizli 18 (A.A) - Dün vilayetin 42 yerinde gençlik kulüp ve gruplarının 
faaliyete geçmeleri münasebetiyle bir tören yapılmıştır. Yine dün bu töreni ta
kiben Halkevinde parti tarafından gönderilen spor malzemelerinin bulunduğu 
salonun küşad ı yapılmıştır. GençliJi kuliip ve grupları 30 Ağustosa kadar bü
tün noksanlarını ikmal ederek zafer bayramına iştirak edeceklerdir Ve o gün
de teşkil törenleri yapılacaktır. 

Zonj{uldak Halkevinin hazırla .. 
dığı resim sergisi açıldı 

----------~x*x:~----~ 

2onguldak 18 (A.A) - Genç amallirlerhnizin hazırladıkları Zonguldak Hal
kevinin ikinci resim sergisi dün devair ve müesseseler müdürleri ve kalabalık 
müncıvver bir halk kütlesi huzuriyle Halkbvi reisinin serginin açılış maksa
dını tebarüz ettiren söylevinden !'Onra vali B. Halit Aksoy kordelayı keserek 
açmıştır. 

Sergi, gençlcrimiıln sanat kabiliyetini ve ilerisi için muvaffakıyet limitlerini 
kuvvetlt'ndirmek bakımından sevindirici bir zenginliktir. 

Zonguldak 18 (A.A) - Matbuat umum müdUrlüğü baş müşaviri B urhan 
Belge akşam Halkevinde bir konferans vermiştir. Bu konfeTansta bulunan 
Zonguldak gençliği ve her sınıf halktan kesif bir dinleyici kütlesi hazır bulun
makta idi, 

Konferanstan sonra Halkevi Ar kolu gençleri tarafından bir konser verilmiş
tir. 

Adananın içme suyu işi kat'i 
surette halledilmiştir 
~--------~~-:x*x 

Adana 18 (Hususi) - Muhtelif belediye İ§leri için Ankaraya giden 
Adana belediye reisi Kasım Ener avdet eylemİ§tİr. Belediye reisi An
karada Adananın içme suyu i.§iyle meşgul obnu§lur. Tesi.sabn henüz 
yapılmıyan lasmının §arlname projeleri hazırlanm1'tır. lçme ıuyu tesi
satının tulumba aksamı Avrupadan getirilecek ve 30 bin liraya mal ola· 
caktır. 

~~~-------~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!"'"!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~ 

r 

FOSFARSOL FOSF ARSOL. Kanın en hayati kısmı olan kırmm yuvarlacıldan tazeliyerek çoğaltır. Tatlı i~ah temin eder. VDcad 
devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri ranlandırarak asabi bulıranlan, uykusmluğu giderir. Muannid inkıhaz.larda. 

barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıbna nekahatlerinde, Bel gevşekliği , .e ademi iktidarda çe kilo almakta 
şayanı hayret {aideler temin eder. 

KAN ... , KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 
FOSFARSOl..'ün: Diğer bütün kuvvet şııruplnrmdan üstünliiğü DEVAMLI BtR SURF.TI..E KAN, KUVVET, tşTluA 
TEMiN f<;TMESt ve ilk kullananlarda hile tesirini derhal göstermesidir. 

Sıhhat Vekiletinin resm.1 mUsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

• . ~·-~t:~ : ~ •. -· .· ~ .. .- -.. :·· . .:." .... : ... ··ıı..... ··, .. 4,. .... ', .. • '=-: .· ,1 - . . \ . 
.... . -- . . 

"'ı.; : .. .... •• • . ;, ., 

Yalnız S. Ferit 
Eczacı başı 

Yapar. Taklitlerine aldanmamak 

D için isim ve etikete dikkat 

·epo: Şifa Eczanesi 
~ 

11-...+ • ... . - ' -_. . . ... -~. ;: -l. C. Zira;t° Bankası 
Sel'ltt KUJtulaq taPihi: ısss 

;Y;sı : ıoo.oOQ.ooo Türk lirası.. 
Zirai v~ ti e .Ve ajan adedi ~ 262 

!' ~JtA 81 carı her nevi Banka muameleleri 

. IUKTIRENLERE 28.800 LiRA 
ı~'1 banknsında~MİYE VERECEK 
~ buııınan.ıara Ulnbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en u (50) 

4 Ye dağıtılacaktsenec1e C defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plfula göre ik-
<4ıdet ır : 

! ı.ooo Liralık •.ooo Ura 
40 500 • 2.000 • 
ıoo • zso • 1.000 • 

~ • 100 • C.000 • 
16() 50 • 5.000 • 
t>tıt. • 40 • 4.800 • 

Yttıle~l\'t : llesaPlannd . 20 • 3.200 • 
ltu , e ikrarnıye çıkt ğ aJti PllraJar bir sene içinde ~O ltradan a,.'!Sğı dilşmJ· 

ittin~ •far &tflede 4 de~ 1 ~kdirde f{ttde 20 faz.laslyle verilecektir. 

• e ~tki~~lrtlr 8
' E,IQJ, l Birinci kanun, t Mart ve 1 Haziran tarih· - . 

4yd • 
ı ut Dabtıi Encüm = -- • • o+5- Eksiltıney k . eninden: 

knld 40 kiloınetrei . onulan 11 Aydın - Muğla yolunun 0+090-
2 ırıın inşasıdır erı araııında 20682,60 lira keşif hedelli parke 

- Bu . . . 
a _ Eksi <Şc nıt Şartua 
b - M ltnıe Şartrıaın~ ve cnak şunlardır: 
c - Ba Ukavc}c Proj . . 
d - YUıciu-Jık işle~ 
c 1'es,,l-'ei t" b·" l{ .. r,eı ~lnömesi 

- R:eşif ura ıyc · 
f - ·ı~ h~ cctvcti'lSc vile k.Argir inşaatına ait fenni şartname, 
3 _ t Ve kum . ve s sile\ fiyat, 

Eksiı SliYcııl b ı::rtlfıkl ~ri, 
lınc '>9 , er u o$artn 

"inde Yap~~-i-10 tarilıind ,~e ve evrakı Na&a mUdürlüğünde görebilirler. 
4 - Eksiı~ tır. ' erşembe Jrtlnti saat 16 da vilayet daimi encUme-
~ - ~ 0 knpalı • • 

Q.at v~... .llzneye gircb~ilrnı: us~.ilto<Uı. 
"e t ' "CSi ve /\. ek ıçuı ist k1il . 
ı.._, ~1~t ııcfas Ydın \':ilıt\'ef d e . eruı 1551.12 liralık muvakkat temi-
"'CUQJl'ttn ~ ı Vesikası b 1 ın en bu ış için alınmış tuütcahhitllk vesikası 

6 - 'l'eJttfraPinış oirnası'~ı \'c simdiye kııdar 10000 liralık parke ve 
evveline k ınektupla dn. 
tnuk b' ad:.r \ila n ~·clcanda ... .. .. ad 
tntıd a dinde " .1 Yet en::ilın . .. ~c_u ma ede yazılı saatten bir saat 
ka dede Ya~ı.erı e~ktir. P.lst e~e .. Re~erek encümen reisliğine makbuz 

l>ab.ltnış oırn:ate kad~r gehıu; ~~n__~erilecek mektupların nihayet üçüncii 
.,, • ı lAı.ırndır Post~ Ouıı.ası ve dı.ş .zarfın mühür mumu ile iyice 

8 ..._ <tela olacak gecikmeler kabul edilmez. r 0 • 11-15-19-23 3179 (1640) 

""' n'!t!,~e KATi'iN ÜiiKI EKREM 

~'F?K•WM*CC'F.X>lt>~7.a:ı::rJZD~Dım!!2!1~I7.J..T.~ 

~ Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik miitebusm bay Ömer 

~Lütfü Beugü'dir. 
~ Briatol oteli elli odalı her odada soğuk ve ııcak akar sulan, banyoları 

ve kalori(eri vardır. Dahili ve hnrici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
' .... h · ık t d :-.;aaanıoru ve uauıı o an aıı var ır. 

S Bütün ıu · ~ I· .. r m.ı haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
~ve lıtanbı•l • · · ~ de nezareti fevkalade.ye maliktir. 
N Bütün L·. ı ı ı mmeliyet!ere ilaveten fiyatJar rekabet kabul ebni
~yecek dere~~~. ıdur. Çünkü bu otel Türkiye ote!dlik mütehass1tı 
'bay Ömer lütfü Beııgünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
~meydana koyar. Bunun için büiün Egeliler, kendinin tabh isticannda 
'-'"·••nnan C>t~lle-rde bulusur~ar. 
ı.llitll'}ly,~~./.Y.~~~~- 11 Mlllilr7.7'".Lr..fl'7.l 

YÜKSEK ZİRAAT ENSriTVStJ VETERİNER 
FAKÜLTESİ ASKERi KISMIHIH KAYIT VE 

KABUL ŞARTLARI : 
l - Ankara Yüksek Zira'lt enstitüsü Veteriner fakültesi Askeri losmına 

bu yıl sivil tam devreli LisC'!erdeu iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve ol
~unluk imtihımlarını vermi~ cılmak ~rliyle talebe kabul edilecektir. İstekli· 
lerin aşağıdaki şartları lı~Hz (llması lazımdır : 

A) - Türkiye Cümhurıyeti tebaasından bulunmak .. 
B) -- Yacıı 18 - 22 olm&k .. (2:.> d;ıtJldir.) 
C) - B<:den teşckklill~n ve sıhhati orduda ve her iklimde fafıl hizmete 

müsait olmak (Dil rekalc~ti olanlar alınmaz .. ) 
D) - Tavır ve hareketi. ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak .. 
E) -- Ailesinin hiç bir fr·na h:ıl Vt' şöhreti olmamak .. (Bunun için de zabı-

ta vesikası ıl.a-az etmek .. ) 
2 - İsteklilerin müraca~t ist idalarına şu vesikaları bağlamaları Iaz.ımdır : 
A) - NUlus cüzdanı veva musaddak sureti .. 
B) -- Sıhhati hakkınd:ı t.ı-:ı teşekküllü Askeri bastan~ raporu ve aşı kağıdı. 
C~ -- Lise mezuniyet ve ol,runluk şahadetnamesi veya tasdikli sureti .. 
D) - Okula alındığı tak,fü·df': askeri kanun, nizam ve talimatları kabul et

tiği hakkında velisinin ve kendisinin Noterlikten tasdikli taahhüt senedi ... 
Talebe okulaan istifa etmek i~terse okulca tahakkuk ettirilecek masrafları 
birden verir ve bu da taahhüt senedine kaydedilir. 

E) - Sar alı. uyurken gNen sidıkli, bayılma ve çırpınmaya müptela ol
madı~ı hakkında velilerini'l Noterlikten tasdikli taahhütnamesi.. (Bu gibl 
hastalıklardan biri ile okub girmezden evvel mah11 oldukları sonradan anla
sılanlar okuldan çıkarılır ve okul masrafları velilerine ödetilir .. ) 

3 - İstekliler bulundulrJ:trı mahallerdeki Askerlik şubelerine istida ile 
müracaat edecekler ve sut>.~Jerince 2 inci maddede bildirilen evrakı ikmal 
ettikten sonra, Ankarada Yüksek Zıraat Enstitü.sil Veteriner Fakültesi As
keri talebe :lmirliğine gönd!!rilecektir .. Müracaat müddeti eylQlün 25 ine ka
dardır. Bu tarihten sonra milracaat kabul edilmez .. 

4 - Okula kayıt ve kahul. ~detname derecelerine ve müracaat sırasına 
göredir. İstekli adedi tama:n olunca kayıt isleri kapanır ve kabul edilenlere 
mUracaat ettikleri Ac;ke?'lik subeleri ile tebııgat yapılır .. 
M--U-~~U-~-3-7W-H--H-~ (1673) 3283 

al 

T. iş Bankası 
Kücük cari hesaplar 1940 ikramiye plô:nı • 
KEŞİDELER : l Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 
ı ikinci teşrin tarihlerinde yapdacaktır 

~UZZJJ 94 O İkramiyeleri: rz77ZZZ7ZE/7.J' 

ı Adet 
3 Adet 
6 Adet 

J2 Adet 
40 Adet 
75 Adet 

210 Adet 

···-· 

2000 Lir,., ... 4 "fJO l :1--~ 

ıooo Lit- .- · · 'G DO r. ; ,re 
soo Lir e.·-,·. : l .. lD r : :4C 

250 Lire· ._ ,:.JOO L~.·~ 
JOD Liratılı 40DfJ Lira 
so Liralıh 37SO Lira 
2S Liralıh 52SO LiPa 

••••••• 

zamanda taliinizi de denemiş olursunuz. .. 

I ( 'I • ' fi 
Aliağa çiftliği P. T. T. Şefliğinden: 

l - Bedeli keşfi 815 lira olan idare binasının tamiri mevcut keşifname v e 
şartnamesine tevfikan 26. 8. 940 gününe müaadif pazartesi günü saat 11 de 
ihalesi yapılmak üzere 11. 8. 940 tarihinden itibaren on beı gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Muvakkat teminat 61 lira 1 3 kuruştur. 
3 - Taliplerin keşifname ve şartnameyi görmek üzere şefliğimiz ile lzmir 

merkez Md. ğüne müracaat edebilirler. 
4 - Yukanda bildirilen gün ve saatte teminat makbu.ı:larile yapJacak ek· 

siltmede bizzat veya resmi vekili bulunduğu müesseaenin vckaletnamcsile ve 
2490 aayJı kanunun tarifah dahilinde bu ite lüzumlu belgelerle Aliağa nahi· 
yeainde komilyonda bulunmalan ilin olunur. 1 3, l 5. 19, 2 3 3198 ( 1649) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLfVfER VE 

ŞVREKASJ LTD. 
VAPUR ACENTASI 

ATATORK CADDESİ Rees blnası 
TELEFON: 2443 

Londra ve Llverpol hatlan için 
piyasanın ihtiyacına R8re npurla· 
nmı7 !'!Pff'r vapat'8klardll'. ........................................... 

nVMDALn --·-lmlUl\11 DENİZ ACENTELiGt LTD 
HELLENiC ıJNES LTD 

DOKTOR 

Demir Afi KAMÇIOCLU 
Cilt , . ., Tentiül hastalıldan ve 
ELEKTRİK TEDA vlLEat 

Birinci Beyler Soka~ No. 55- lımiı 
Elhamra Sineması nrmmda sabahlaD 
akşama kadar hastalanru kabul eder. 

TELEFON : 3479 

lZMtR BELEDlYEStNDEN: 

- Otobüs idaresine 3SO ton moto
rin aatın alınması, yazı işleri müdürlü-
ğündeki şartnamesi veçhile bir ay müd· 
detlc pazarlığa bıralumıttır. Muham-·i----------.............................. . 

b a n k . \ İZMİR NEVYORK ARASINDA HAF-
TALIK MUNTAZAM HAREKET Ooyçe Oryent 

il R E S il N E R B A N K 
t Z M 1 R 

men bedei 40350 ira muvakkat temi
natı 3026 iradır. lhaesi 6 / 9 7940 cuma 
günü saat 16 dadır. T aliplerln teminat· 
lannı öğleden evvel cümhuriyet merkez 
bankasına yatırarak haftanın pazartesi. 
çarşamba ve cuma günleri encümene 
müracaatlan. 

ŞlJRESI 

Merkezi : BER~ 

Almanyada 175 şubesi mev ... _.tar .. 
Sermaye \'e ihtiJat akçesi 

17 ı,500,000 RayflsmaJı 
Tilrldyede şubeleri : ISTANBUL ve IZl\flR 

ML•nrda ı;ubeleri : KAIDRE VE ISKENDKRIVE 
Her tUrli.İ banka munmelabnı ifa ,.e kabul eder. -------

PATRA.İ vapuru 3 • 5 eyltll arasında 
İzmirden dob'u NEVYORKA hareket 
edecektir .. 
HOLLANDİA vapuru 13-15 eylQI ara

sında İzm.irden doğru NEVYORKA ha
reket edecektir. 

9 , 19. 28, 5 31 56 (1627) 

ANGHYRA vapuru 21-23 eylUl ara· cehhczdir. Gerek v apurların muvasal!t 
sında İzmirden doğru NEVYORKA ha- tarihleri, gerek vapur isimleri ve nav
reket edecektir. lunlan hakkında acentamız harp dola· 

ATI:lt""lAİ vr.puru 28 - 30 eylQl ara- yısiyle hiç bir taahhüt altına girmez. 
sında f zmirden doğru NEVYORKA ha- Daha fazla tafsil/it almak için Birind 
reket edecektir. Kordonda 152 aumnrnda •UMU AL• 

NOT : Bütün vnpurlanmwn ambar umumt deniz acenteliği Ltd. müracaat 
içi elektrik :wantil!Hör tesisatı ile mil· edılmesi ri 



ARİHE MAL OLAN 
CASUSLUKLAR 

Mar·ya 
Güzelliğiyle bendet· 
tiği zabitlere nasıl 

hulul ehnişti? 

4 a at s unda 
o da idam edilmekten 

u tu dı 

·enrihsen 
Bir tesadüf le ha ya

tını kurtarmıştı 
Umumi harpte yalnız Fransa ve İn· 

gilterede değil; Amerikada da istihbarat 
daireleri .şüpheli ndamlar• a ait bü· 
yi.ik esami listeleri vücuda getirmişlerdi. 
Bu listelerde isimleri görülenler arasın· 
da maddi ve manevi mevki sahibi bir 
çok kimseler vaıdı. Hatta Birleşik 
Amerika cümhurre~si Vilson. Amerikan 
istihbaratının vücuda getirdiği muaz
zam şiipheliler list"esinde bir çok dostla
rının ve mesai arkadaşlarının bile isim
lerini gôrdüğü için harpten sonra bu 
listclPri imha ettird ği sabit olmucıtur. 
l\lARİA SOP.EL 
Bütün hayntını casuslukla geçirmiş 

büyük kadın casus1ardnn Maria Sorel 
nmumi harbe tekaddüm eden tarihlerde 
Alınan\ .. da mühim istihbarat hizmetin
de- bulunuyordu. Bu cesur kadının faa
lıyet ınıntaknsı B.ı1kan memleketleriy
di.. Hnrp başlru· başlamaz kendisıni 
Varşovaya gönde.r<liler. Orada muhte
şem bir evde ·Münzevi ve dürüsta bir 
hayat sürüyordu. Güzel bir kadın oldu
ğu için Rus erkfuııharbiyesine mensup 
subaylardan mühim bir kısmını etrafına 
toplamağa muvaffak olmuştu. Kolları 
arasında sıktığı genç subaya : 

- Hayatta kalbime senin kadar ya
kın hiç kimse yoktur. Seni yalnız sev
miyor, müthiş bir ihtirasla kıskanıyo
rum. Bunun için nerede dolaştığını, ne 
ynptığını ve nereye gittiğini bilmek is
terim. Bana her giln uzun uzun yaz sev
gilim, diyordu. 

Ve, adedi az olııııyan bu •sevgililer• 
den aldığı mektuplardan istihsal edilen 
malumat, kendisini kufi derecede tat· 
min cdıyordu. 

Sorel cephede bulunan •Scvgililer•i· 
ne o derece büyük bir itimat telkin et
mişti ki kendisini cepheye davet et
mekte bir beis görmediler. Hattfı Rus 
genernli Renenkampfın erkfınıharbiyc
sine kadar sokulmağa muvnffak oldu. 
Burada günlerce dolaştı ve en mahrem 
noktalara kadar lıulul etti. Artık cephe 
ile cephe gerisi arasında serbestçe do
laşıyordu. Fakat bir gün hiç beklemedi
ği bir hadise oldu ve memnu bir mın
takaya girmek üzere iken şiddetli bir 
yaylım ateşiyle knr.şılandı. Ertesi sabah 
kendisini siperler arasında yaralı bul
dular ve hastaneye kaldırdılar. Bir kaç 
gün sonra divanıharp kararını verdi : 

- idam ... 
Bu kararı işittiği zaman hiç sarsılma

dı. Esasen çok cesur ve o nisbette inatçı 
bir kadındı. Meşhu= gazeteci Rişard Ro
vanın casusların hayat ve faaliyetlerine 
ait yeni intişar eden kitabına nazaran 
idama götürillmck üzere hastanedeki 
odasından çıkarılınca Sorcl : 

- Ben hastayım .. Sabahleyin hava 
serin .. Beni üşüteceksiniz .. Sizin tedbir
sWiğiniz yüzünden zatürreeyc tutulma
ğa niyetim yok, diye protesto etmiştir. 
Kendisine be'l dakika sonra idam edile
ceği söylenince de sadece ve kemali sü
kCınetle şu cevabı vermiştir : 

- Ya? .. Bu, o kadar tehlikeli bir şey 
dej:,ıildir .. 

KARI.. HENRİHSEN 
Casusların akıl ve havsalanın alamı

yacak kadar çok "e engin kurnazlıkla
rından bıri diı izini kaybetmek istedık
le:ri mühim bir •arkadaşo ın yerme sa
haya ona aynen htmziyen birini çıkar
malarıdır. İstihbnrat servislerinde mü
him \ azifclerle dışanlarn gönderilenle
rin daima ubc!l2.Crleri• bulunmakta ve 
icabında kullanılmak üzere elde tutulup 
yetiştirılmektedir. Bunun için de gene 
umumi harpte cereyan etmiş bir hfidi
.!ieyi misal olarak alalım : 

Umumi haı ptc Pariste Almanya he
sabına calışmakta ulan Kari Henrihsen 
admdnkı mühim l"asus, Fransız istihba
ratı 1anıfından kc~fcdilmişti. Almanlar 
bu mühım clcmnr.w ele geçmesine mfı· 
ni olmak için Pari::e derhal Karlın ben
zeri olan Hcgnage! &dında bir bnşkasını 
ı;öndcrdilcr. Bu gc.nç istihbarat işlerin
de henüz aceıni ıdı. Fakat. Karlın tam 
benzen bir .1damd! Parise gitti ve ken
dısine \"erılrn t. lır.•ata göre hareket et
mcğc baı;ladı. Ot\Jrduğu, gezdiği ve te
mas cttıği muhit me.şhur casus Karlın 
muhiti\ di. Karşı ttıraf hiç farkma var· 
madan Karlın .) erice kaim olan bu ada
mı saatı saatine takip ediyordu. Buna 
mukabil hakiki K.ırl ortadan sıvışmış 
ve hududu geçme~~ muvaffak olmuştu .. 
Bir rnüdd"t sonrn Hegnage1in Knrl ye
rine tevkıf edildiğini ve bu tevkiften hiç 
bir nctıcc cıkmadı~ını söylemef~e lüzum 
yoktur. 

---;;;.---

Ruz v el t 
kararını verdi 

Nevyork, 17 (A.A) - Stefani ajansı 
bildiriyor : 

Nevyork Tiınes gazetesinin verdiği 
bir hnbere göre Rel'iicilmhur Ruzvclt 
yüksek deniz mahfj))erinin muhalefetine 
rağmen talep edilen destroyerlerin İn
~iltereye \'eriJece~r.i Cörçile bildirmiş-

AO 

Yeni eniz ·· ... leri 
·st·yor ar ___ .., __ 

Bir de mütekabil yar
dım paktı yapa

caklarmıs ,, 
Çunking 18 (A.A) - Royler ajansı 

bildiriyor: 
Çin kaynaklarından alınan malumata 

nazaran Japonya Thaüanclsiam hüküme
tinden 4 mütalebatta bulunmuştur: 

1 - Taylant dahilinde askeri hava ve 
deniz üsleri tesis etmek hakkı, 

2 - Demir yoUarındnn istifade etmek 
müsaadesi, 

3 - Bir muknbil yardım paktı akdet
mek, 

4 Japonya v' Thailndın askeri ve 
deniz kuvvetlcrin:n teşriki mesai etme
leri.. 
Muhım bir murahhas heyetinin Tha

Uanddan Japonya~ a har-.ket ederek bu 
mütalebat hakkında müı.=ıker 1 rd~ bu
lunac<tğı bildırilmt 1ttt'dir. 

·.ı e 
RUZVELTLE Y r 

FiKİRLER. TAŞIYOR 
Onun R uzveltten 
ayrıldığı nokta 

pek küçüktür 
Vnşin~ton, 18 (AA) - B. Venden 

Vilkienin söylediğı nutuk hakkında si
vasi müşahitlerin fikri bu nutukta B. 
Vilkienin dış siya~c.tinin filen B. Ruz
veltin Avrupa hakkındaki siyasetini te
:vit eder mahiyette bulunmasıdır.. Bay 
Vilkienin cümhurreisinden ayrı1dığı 
nokta yalnız bay Ruzvcltin istiklıal hak
kındaki niyetleri oiarak telakki ettiği 
şeylerdir. 

Nutukta Hitlerizme karşı ~ apılan tel
mihlerin hepsi takdirle karşılanmıştır. 
İngiliz donanmasının Amerikan müda
faasında oynadığı rolü açıkça kabulü B. 
Vilkieyi cümhurreisliğine seçildiği tak
dirde de İngiltere' e yapılan yardımın 
devam edeceğinin bir ifadesi olarak kn· 
bul edilmektedir. -*-lngilterede yeni bir 

hava harbi 
Londra, 18 (A.A) - İngilterenin ce

nubu şarkisi üzerinde düşman tayyare 
kuvvetleri bulunduğu haber verilmek
tedir. Yükselen İngiliz avcı tayyareleri 
büyük bir irtifada ııçan Alman tayyare
leri ile müsademeye başlamışlardır. Ev
vela bulutların i.İZt!rinden mitralyözlerin 
sesi ve motörlerin çıkardıkları gürültü 
işitilmiştir. Bil5.harc bulutların altında 
İngiliz avcı tayyarelerinin kovaladığı 
münferit Alman tayyareleri görülmüş· 
tür. Hedeften uzakl~ıştırılan d'iişman tay
yareleri bulutlara karışmışlar, fakat dö
nerek bombalarını civara bırakıverıniş
lcrdir. 

Londra mıntakasında alarm işareti 
verilmiştir. 

---~---

1 n g ili Z a lokas ha ın-
daki Alman iddiaları 

- llAŞTARAF• 1 inci SAHİHmE -
İngilterenin denız harbi beynelmilel 

kaidelerinin ihlfıl etmiş olduğuna dair 
Alman ithamları :ıxk garip ve pek yer
siz bir .şeydir. Zira Almanya İngiltereyi 
kendi i bizzat abloka altına almak isti
yen ve nkim kalan teşcbbiisü ile bu 
kaideleri tamamen ihlal etmiş bulun
maktadır. Almanya bu teşebbüsler es
nasında bütün hücum kabiliyetlerini bi
taraf ticaret gemilerine karşı kullan· 
mıştı. Harbin bidayetinden beri batırı
lan bitaraf gemilerin baliğ olduğu umu
mi tonaj 736162 tondur. Maamafih key
fiyet mezk\.ır bitaraf gemilerin İngiliz 
ı cfakat gemilerinin himayesini nramala
rına mfıni olmamıştır. Binaenaleyh Al
manların kuvvetle elde edemedikleri 
muvaffakıyctlcri böyle ihtaramiz sözler
le elde edebilmelerine imkiin olmasa 
gerektir. 

Bundan başka evvelce bitaraf gemi 
tonajını teşkil eder. mikdann en büyük 
kısmı bugün müttefikler hizmetinde 
bulunmaktadır. Bu mikdarda Norveç 
ticaret filosunun yüzde seksen ikisi 
HolJnnda filosunun yüzde doksanı, Bel
çik.., 'ilosunun yüzd~ seksen üçü ve Da
niu.aı ka filosunun yüzde altmışı ilnve 
edilmelidir. 

Binaenaleyh Alnıan propagandasının 
aylardan beri yapmakta olduğu tehdit
lerin böyle resmen tekrarında başka se
bepler aramak lazım gelmektedir .. Bu 
~ebep te ancak Almanyanın ablokadan 
bahsederek İngilteı-enin nazarı dikkatini 
istila projelerinden ayırmak istemesi 
olabilir. 

Bilyük Britanya mezkur projeyi kar
.şılamağa tamamen funade bulunmakta-
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Taş kömürünü harice, başlı başına bir döviz 
kaynağı olarak kullanmak icap ediyor 

~~---------------------*------------------
Ankara 18 (Telefon1a) - Dev- dan sonra milli mahrukatımız ola- velerle Linyit sobası haline ifrağ o]u-

let, memleketin mahrukat ihtiyacı- caktır. Etibank köylünün Linyit kö- nacaktır. Yeniden Linyit sobaları 
nı daha salim usullerle temin için mürü yakmasını temin maksadiyle yaptırılarak şehir halkının istifade
yakında bazı karar]ar alacaktır. demir aksamı iki liraya satılan ve sine verilecektir. 
Memlekete her sene mühim nisbet- diğer aksamı balçıkla yapılan kö§e Aynı zamanda memleket sanayi
te döviz getiren her cins taş kömür- ocaklan meydana getirecektir. Köy- inde kullanılan kömürler de Linyit 
ferinin memleket dahilinde istihlaki- lümüz hem teı;hin ihtiyacını, hem kömürü olacaktır. 
ne mani olmak için bazı tedbirler de diğer ihtiyaçlannı bu köşe ocakla- Linyit, bu suretle iç istihlakte 
alınması düşünülmektedir. rı vasıtasiyle temin edecektir. hem teshin, hem de diğer ihtiyaçlar 

Yapılacak iş bir az çalışmıya mü- Devlet, köylünün hazırladığı güb- için ideal ve ucuz kömür olacaktır. 
tevakkıf olduğu için takip edi]ecek releri alarak zirant işletmelerinde 

Memlekette kafi derecede Linyit 
çalı§malar köyler ve şehirler için iki kullanacak ve yerine Linyit kömü-

madeni mevcut olduğundan tedari-merhale geçirecektir. rü verecektir. 
1 - llk önce köylünün mahrukat 2 - Köy tipi ocaklardan sonra kinde zorluk çekilmiyecektir. 

ihtiyacını temin ıçın köylerde de şehirlerin ihtiyacı ele alınacak ve Taş kömürleri, memlekete döviz 
odun, odun kömürü ve sair mahru- köylü, şehirli ihtiyaçları aynı zaman- getiren bir ihracat maddesi olacak-
katı ortadan kaldırmak. da temin olunacaktır. tır. 

Köylünün mahrukat ihtiyacı Lin- Şehirlerde de Linyit kömürü kul- Etibank hu i§ için lzmir fuannda 
yit kömürü vermek suretiyle müm- lanılacaktır. Halen ıehirlerde kulla- bazı propagandalar yapacak ve köy 
l:ün olacaktır. Linyit kömürü bun- mlmakta olan sobalar, yapılacak ili- tipi bir ocak tC§hir edecektir. 

l:avalarımızı kor mak için 
~---------x*x··~--------

Her yerde kuruma taze 
kuvvetler iltihak ediyor 

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

Ankara 18 (A.A) - Yurdun muhtelif yerlerinden buraya gelen malumata 
göre hava kurumuna aza yazılmak hareketi her tarafta ahalimizin havacılık 
davasına verdiği büyük ehemmiyetle mütenasip bir şekilde fevkalade" bir hız
la inki§af etmektedir. 
ödemişte bugüne kadar 4450 vatanda~ın 9781 lira taahhiit ederek kuruma 

aza yazılmaları ve yine ödemişin Kaya köyünde bir vatandaş ölürken mevcut 
parası olan 10,5 lirayı hava kurumuna vasiyet etmiş olınası diğer yruidan bir 
kısım vatandaşların sürü ile koyun teberrüünde bulunmaları halkımızın ha
vacılığa karşı göstermiş oldukları yakın n1akaya açık bir örnek teşkil etmekte
dir. 

Bundan başka tnegölde kuruma aza yazılmakta olan ve sayısı yakında on 
bini bulacağı tahmin edilen nı.alar arnsından Bayan Şaziye gibi İsmail Kurt, 
~aban Çavuş, Zühtü Sabri, Ihsan fşevi, Mehmet Aydın ~ibi senede yüzlerce 
lira taahhütte bulunmuş vatandaşlar da bulunmııktadır. Halkımızın havacılığa 
büyük önem verdikl eri değerin birer ifadesi olan bu hareketler burada hay
ranlıkla karşılanmaktadır. 

Tokgo - Londra 
ihtilafı halledildi 

Şanghay 18 (A.A) - İngiliz Fatshan 
vapurunun tevkifi dolayısiyle İngiliz ve 
Japonlar arasında mevcut olan ihtilfif 
dün halledilmiştir. Bu gemi Pazartesi 
günü Honkgon~a hareket edecektir. İn
gilizlerin Honkgonga ginnesine müsande 
etmemiş oldukları Japon Chiragame 
Maro vapuru dn Paznrtesi günü Kan
tondan hareket ederek Honkgonga gi
decektir. - "'--
Sırp - lı.ırvat 

Uzlaşmasının yıldö
nümü tesid edilecek 
Belgrat 18 (A.A) - D.N.B. ajansı bil

diriyor~ 
Başvekil bay Tıvetkovitch ani olarak 

cumartesi günü Hırvatistanın merkezi 
olan Zagrebe gelerek Zagrep metropoli
ti ile baş peskoposunu ziyaret etmiştir. 
Saat 14.30 da tayyare ile malum olmıyruı 
bir istikamete müteveccihen hareket et
miştir. 

Başvekil matbua~ mümessillerine şu 
beyanatta bulunmuştur : 

- Hırvatların şefi o1an Maçek ile 
yapmış olduğum Sırp Hıvrat uzlaşma
sının ilk senei de\ riyesi münasebetiyle 
26 af,<ustosta büyük bir tören yapılacak
tır. Son haftalar zarfında Veldcs yazlık 
köşkünde cereyan etmekte olan müza
kereler hakkındaki suale başvekil cevap 
vennekten imtina etmiştir. 

-ııc-

Yunanistan 
Haklı bir ınf ial 

icindedir • 
Londra, 18 (A.A) - Yunıın hudu· 

dundan gelen bir habere göre bazı kim
seler torpillenen Yunan gemisi Hellada 
yaralananları Tinm: adasından Pireye 
nakleden bir kafilmhı uğradığı taarru
za şahit olduklarını beyan etmişlerdir .. 
İki torpidonun refakatinde altı vapur
dan füaret olan bu kafile yaralılardan 
maada adanın manastırını :tJyaret etrniş 

naklettnekte idi. 

Yunanistanda geni 
kur'a çağrılıgor 

Atina 18 (A.A) - D.N.B. ajan
sı bildiriyor: 

29 Ağustos tarihinden itibaren 
1933 sınıfı terhis edilecek ve 25 
Ağustosta 1932 sınıfı askere çağm
larak yeni silahlara alıştmlacaktır. 

Atina 18 (A.A) Bir talim 
devresine iştirak etmek ve manevra
larda bulunmak üzere bir )•aç sınıf 
ihtiyat zabit ve efrat 1 E 

0

ü1de si
lah altına davet edileccktiı·. 

_*..,_ 
Japonya ile 
Avustural;ya arasın~a 
Tokyo_ 18 (A.A) - Japon hariciye 

nezaretinin bildird1ğine göre Tokyo He 
Avusturalya arasında siyasi münasebet
ler tesis edilecek ve Avusluralyanııı 
J aponyadaki ilk sefiri dominyonlar baş 
hakimi Sir Jon Grie Gleham olacaktır. 

----tr·---

Kral Boris 
- BAŞTARAFI J inci SAllİJ<'EDE -

Sofya 18 (A.A) - Cralovada Roman
ya ile müuıkeratta bulunacak olan ve 
tam salllhiyetli dçi Bay Roınenovun ri
yasetinde bulunnıı Bulgar murahhas 
heyeti azaları şunlardır: 

< Varga garnizon kumandanı general 
Popowe sabık temyiz mahkemesi azala
rından Bay Papazav dahiliye ne1.ar<!ti 
umumi katibi Bay Aughelov ve düyunu 
umumiye müdürü Bay Mollov murah
has heyetine eksperler ve katipler re
fakat edecektir. 

Sofya 18 (A.A) - Siyasi Bulgar mah
fillerinde Bulgar - Rumen görüşmeleri 
hakkında nikbinlik izhar edilmektedir. 
Bu görüşmelerde Bulgaristanın eski Ro
ma sefiri Pomenofida bulunacaktır. Ro
manya tarafındım yapılan davet hakkın
da :rnütalea yürüten yarı resmi Diness 
gazetesi bu dnvctin bütün Balkan dev
letlerinin ne{'ine olarak iki memleket 
arasında yeni bir dostluk \'e i~ birliği 
devresinin başlangıcı olabil ,.. ini kay
detme-ktedir. 

ALMAN 
Orduları baskuman-,, 

dan:ığının tebliği 

Almanlar bu tebliğde 
bazı iddialar ileri 

sürügorıar 
Beı·lin, 18 (A.A} - Alman orduları 

başkumandanlığı tebliği : 
Bir denizaltı 32300 tonluk düşman ti

caret ıtemi1eri batırdığını hab<!r vermiş
tir. Dün gündüz ve bilhassa 18 ağustos 
gecesi Alman hava kuvvetleri İngiltere
ye karşı istikşaf \'C bombardıman hil
cumlarına devam etmişlerdir. İngiltere 
üzerinde cenupta Ve! merkezde geniş bir 
daire içinde tayyare meydanları ile tay
yare da.fi batarydl"rının ve projektörle
rinin müessir bir surette bombardıman 
edildiği bildirilmektedir. Filtcn ınotör 
fabrikaları Birminrham civnrında tay
yare levazım fabrikaları Reading sınai 
müesseseleri Svauser Avononth \'e Bor
mmeth liman tesisatı hücumlara hedef 
olmuşlardır. İngiliz. limanlarına mayn 
dökülmesine dernm edilmiştir. 

Ayni gece İngili:t. tayyareleri garbi \'C 

merkezi Almanya ve Belçika üzerin
de uçuşlar yapınışlnrdır.. Muhtelif 
mahallerde ezct:ınle Dorthmonda 
bombalar mezkur mahallere düşerek 
100 kadar sivilin yaralanmasına ve öl
mesine sebep olmu~lardır. Brükselin 
merkezine yapılan bir hiicum esnasın
da <la halk arasında kurbanlar vardır. 
4 kişi ölmüş ve 22 kişi yaralanmıştır. 
Bunlar arasında kadınlar ve çocuklar 
vardır. Gece iıarekete geçen avcı tayya
relerimiz 18 Ağustos gecesi bir 1ngili7. 
tayyaresi düşürınü~lerdir. Alman tay
yare dafi bataryaları da 4 cliişman tay
yaresi diişürmüşlerdir. Bir Alman tay
yaresi üssüne dönmemi,ştir. l 6 Ağustos
ta düşman zayiatı 89 dan 93 çe çıkmıştır. 

---~.----

Yu~oslavlar 
Sovgetıer ülkesine 

neler gönderecekler? 
Yugoslav yada ihracat 

kontrol edilecek 
Belgrad, 18 (A.A) - D. N. B. Ajansı 

bildiriyor : 
Yugoslav kaynaklarından verilen ha· 

berlerc nazaran iktısadi Sovyet daimi 
murahhaslığı ile Yugoslav heyeti ara
sında cereyan etmekte olan müzakerat 
Sovyct Rusyaya bı.ı.şlıca bakır, kurşun 
ve silisiyet hadit teslimatına mi.itedair 
bulunmaktadır. Yugoslavya da Sovyct 
Rusyadan pamuk, Kauçuk mamulatı, 
parafin ve belki de otomobil mübayaa 
edecektir. 

Belgrad. 18 (A.A) - D. N. B. ajnnsı 
bildiriyor : 

Politika gazetesinin verdiği bir habe
re nazaran Yugoslavya hiiküıneti ihra
catın mufassal kontrolü için bir kanun 
layihası hazıı-lamaktadır. Şimdiye kadar 
tediyatın döviz.le yapılmakta olduğu 
memleketlerden v.1ki olan ithalat sıkı 
bir kontrole tabi tutulmakta idi. Şimdi 
ise klering yolu ile tediyat yapan mem
leketlerden de yapılan ithalat kontrol 
edilmek iatenmektedir. 

e:ustas Pazartesi 

İIELLİ 

K vazör ·· nasıl 
batt? --·--Ge inin eslehası gar-

dıma oşa ı r tarafln
an urta ıı ı 
--~--

Yunanistan, yeni bir 
kruvazör yapmana 

karar verdi 

Atina 18 (A.A) Estin g ... 1.0te~i bJ 
maka lesinde yazıyor: 

Milli fiıcia anında Elen milJetinin ~t' 
Ji ruhu aydın olarnk tezahür etmr.q 
dir. Belli kruvazörü faciası Yunaoı:rt~ 
nın istikbali hakkında cesaret ve e1 
hislerin izharına sebep olmuştur ~ t# 
şt'ydcn evvel mürettebatın harek ~t· 
tebari.iz ettirmek münasip olur. l]ıı, 
mamalıdır ki harp halinde olmıynıı 
milli ve elini bir bayrama sureli J11 , 
susada iştirak cdl'n bir gemi bahis flle 
zuudr. Bununla bcrnber Hellinin del> 
erlerinden derhal harp rollerini tak~• 
rak gemiyi ve yaralılnrı kurtarmak ıÇ 
bütün r:ayrctll'rini sarfetmişlerdir. , 

Geminin kurtarılmac:ı imk<lnsız 0 
1 [:u ~örüliince tayfası kıymetli eşya 

kaçırm"\ ı clüc;ünmfmicl r, f k"t f:! 
nin kabılı nakil ve silah v rıl tlc 
kt. rtarmıya hizmet ctın~lerdir. E P ıJ;i 
gc nisinin zabit vt' mür lte1>atını~ d 
hareketlerini tebarüz ettirmek yerıtl g 
dir. İçi ziyaretçilerle dolu olan bu , 
mi alevler içinde batmakta olan flcllı .. 
yaklaşarak onu sahile çekmek iç.in~ 1 
mi gayrı::tini sarfetmiştir. Ancak .

1 kruvazörünün kumandanı ziyaretçı ~ 
bir infilak t hlikrsinden !';iyanf't ct111 

için ç kilmesini emrettiği zamand1!c;tı 
Esparoz yardımdan sarfınazar c>trrı• 

Yunan denizcileri iste böyledir .. 
1 Estia bu münas betle Yunan rrı_~ı r· 

nin simdiye kadnr olduğu ı!ibi eod 
diği birliği de tebarüz ettirıncktC I ~ 
Hdlinin yerine backa bir kruvazör a 10 
ması icin bir iant> açılması hususıı~~
Basvekil Bay Metaksasa yapılan t~lc ~e' 
ten bahsetmektedir. Hattfi bazı kırı;:·~ 
ler bu ianenin iki kruvazör almak .ıÇ<' 
açılmasını teklif etmislerdir. Hellı ftı. 
Frixos iki eş kruvazürlerdir. Yunan 
küınetinin tarzı hareketi nıillc>tinld~3• 
aynıdır. Basvekil Bay Metaksas halk 

11
• 

rafından gösterilen bu tc-zalıiirattan ~\ 
tehassis oldui!unu ve Yunan millet~ 
verdiği vergilerin Bellinin yerin\. 
knıvazöı· alınması ela dahıl olmak uı ·~· 
devlt'tin bütiin ihtiyaçlarını karsı! 1t, 
cak vaziyette olduğunu beyan etrrı1~d,. 

Yunan hükümeti Hellinin yerin<'. şl· 
ha büyük ve dalın kuvvetli bir g0ıı1\de 
mak kararındadır. Yunanistan dn 1 

böyledir. 
---J:J...---

ALMANYA 
Mülteci taşıgan Ameri

kan gemilerini de 
batıracak 

A ERiK~ 
Alman yanın evvelce 
verdiği teminata kef1" 

disini riayet ettirecek 
Vaşington, 18 ( A.A} - Mülteci rııır: 

leden Amerikan kgion g<.'ınisinin erı1 , 

yeti hakkında mc:.uliyeti kabul edetır. 
yeceğine dair Almanya tarafından '.c1111 
len red cevabı Amerika hüküıneti1 11 
cumartesi gecesi bır muhtıra vcrnıe~ıı
vcsil<' teşkil etınistır. Bu bcyann:ınıc~c 
de AıncrUrn hüki.iır eti mülteci nakle ftl' 
gemilerin batırılnuyacağı hakkında 11, 

manya ve diğer muharip devletler ~~tJ 
fından C\ ,·elce verilmiş olan teın~(il· 
Amerikanın riayet ettireceği bı1 1 

eti' 
ıncktedir. Amerikan Legion vapurıı dD 
ına akşamı Fiıılar,diyada Petsarıı0 

1
c 

Aıneriknya mütevl·<'cihen hareket ctı11 
t ir.. . 111· 

Gemide lskandinavya ve Baltık ıl1}11ıı 
lekctlcrındcn Amerıkaya gelmekte 0rte' 
900 c yakın Ameı ikalı vardır. Cun~n !JlıJl 
si nkşamı Amerikan Legion geınıs Jlıl 
lngiliz adaları ile Rona ve Vrat.'> bor ,.e 
arasında mukarrer yoldan geçtiği d· 
mesuliyetin gemiy{! ait olduğu hakk10ıı:ı 
Alman hükümeti tarafından A111el\c 
sefirine verilen notn üzerine hntiCl. 
nezareti tnrafında'l bildirilmiştir. aJlıı! 

Cumarte~i akşnm' yapılan lı<'.Y" ret 
hakkında izahat veren hariciye n"~ t>lt 
nnmınn söz söylemeğe salahiyetli bır ·cı· 
Almanyanın Amerikan Legion ~eıf'ı~11, 
oin hiç bir hi.icum lehlikesine maruz t& 
lunmıyacağınm mukaddema sarah~ Uf• 
ve resmen beyan ettiğini bildirnl~~ 11ıı 
Bilfıhare yalmL Aiınanya bu tcnll0 

değiştirmeğc teşebhils etmiştir. cY 
Fakat Amerika hunu kabul edcJll ol<' 

Çünkü gemi ic.;in <.•min başka yol ~ 
tur. Yolcular arasında Norveç pre cfı' 
Martaha ve çocukları ve Amerika 5

11r 
rinin bayanı Harr!ınan bulunınakttı' 

---~---
Bir N orvec 
vap;.ırunwi tevkifi .ııı11· 
Stokholm, 18 .<A.A) - Harbin~~ 

gıcından beri Ingiltcre) e Amerılt ı11~ 
neft taşıyan bir Nl>ı veç rnhnnç ged,_ 
şimal atlnntiktc Almanlar tarnf111 jfj 
tevkü edilerek bir Fransız Hmanınıı 
fürülmüşttir. 


