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• lktısadi Yürüyüş 

Mecmuası fevkalade 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fuar Nüshası 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Hef is bir ~elıilde hazırlanı
yor. SalJırsızlıJıla beldeyiniz 1 

ıarı mıinde 
- recatındnn gazetemiz mesu liyet kabul etmez Cümhııriyetin ve Cümhııriyct eserinin bekçisi, sabahları çıkar siyasi gazetedir YENt ASIR matbaasında basılmıştır 

Son Zelzeleden Kaybımız Büyüktür 
•••••••••••••••••••••• 

M 
··········································································································· 

illi Şef sabaha karşı Savarona 
yatiyle Boğazda bir cevelan yaptı 

Reisicümhur Beykozda 
Münakalat Vekili dün Silivride liman işlerini 

.. tetkik etti. Maarif Vekili Istanbulda •• 
••••••••••••••• -------- ·····•·•··········· ................................... . 

Sıtma 
lstanbul 1 (Telefonla) - Reisi

cümhur ismet lnönüyü hamil bulu
nan Savarona yatı gece boğazda bir 
cevelan yaptıktan sonra sabaha kar-

a -·- kk d q b §1 Büyü dere artısın a demirle-
tah,. ~İt hastalığın mi§tir. 
IPlii 1 at :yapmasına Milli Şef sabah aaat dokuzda yat-
~id~GlflaJıa göstermelı tan ayrılmışlar ve sahile çıkmı§lar-

MONAKAUT VEKIU 
İstanbul 1 (Hususi) - Müna

kalat vekili B. Ali Çetinkaya, Siliv
ri limanındaki inşaatı tekik eylemek 
üzere sabahleyin Silivriye gitmi§, 
akşam üzeri avdet eylemi§tir. Silivri 
limanında 180 metre uzunluğunda 
bir mendirek inJa edilmektedir. 

;bi .. he!' ~Oh elkm dır. Reisicümhurumuz orada biri-
• Gdısedil'... ken halkın sürekli alkıılariyle kar- MAARiF VEKiLi 

-·- §ılanmışlar ve halka iltifatta bulun- latan bul 1 (Hususi) - Maarif 
HAKKI OCAKOCLU muşlardır. vekili B. Hasan Ali Yücel saat on 

il Reiaicümhur Beykozu ,ereflen- ikiye doğru •ehrimize gelmi§tir. Ve-
iih :alihlid v • :ır 

ta bir ı.:i" d en nldıgımız hır mektup- dirmi§lerdir. kili hamil bulunan hususi vagon 
lini Yunı~ ~ 1~ ç~cuğun hayntn gözle- Milli Şefimizin bir müd~et Bo- Arifiyede katardan aynldığmdan bu 
lorsuılukt~:;u. ı~erı siirülüyor ' 'e dok- ğazda istirahat etmeleri ve tekrar vagon arkadan gelen ikinci Ankara 

Ged' şıkayet ediliyordu Fl fi 
l 12 ve Mend · oryayı §ere endirmeleri muhte- trenine bağlanmış ve geçikerek en haberi d C'res ha\'7.nsından gc-
Jnanın ehC:r ~ de salgın halindeki sıt- meldir. Haydarpapya gelmiştir. 
olduğn bild~°-'?~Ui tahribat yapmakta 
ve tedavisi trJı?;r. Sıtma gibi çok basit 
~irniıde talı ç?b olay bir hastalığın dev
li~ karşıla ~at . Yaıımasını miisamahn 
dısedir. s~ cıd~en <;ok elim bir hn
lahrjhatı hı"' a . bas~t olduğu kndnr da 
°!etinıiz bu u.,t~ı. ~ır hn tnhktır. Hiikii
l ı 11luhteli~ l.'tı .~nlemck için Türkiyc
ıı~ırnıış ırı.. hlucadele mıntnknlarına 
tİnnişti; 8~cadeJe t~kiJatı vücudn ge
nıiicade)~yeı~ t~rtan seyyar doktorlar 
raftan da ~ ram ederlerken, diğer ta
ları olan nı a 18 vekaleti sıtma kaynak
nıalc Yolundu~ ba!aklıklan kurut
Ket;'hliştir. E~lenıs. mıkyasta faaliyete 
~UQiYete e ~.d~~cn neticeJer mcm
oyJe bir ~a!'~~onıl~bilir. Fakat sıtma 
kabul ctnıez .. ~. kı asla müsamaha 
d~t ıtıütell\ d' Ko~unü kaz.ıyıncıya kn
~~de ihtiya~ 1 ~kıh~ \'e mücadeleyi tcş
"•dardan "h gosterır, Küçük müsama
haline g~hn nı.al!crdcıı hastalığ111 salgın 
tekirn hu CSi ı~ten hile demldı"r Nı"-.. sene .. 1 .,. •• 
Ylli.rışlı gitll\esi uy e .olmu tur. Havaların 
lalarında b t kGcdız \e Menderes hav-
6!tll\a nıik ~ 8 lıklar husule getirmesi 
111

Vri i ııinekt~/n"~ kolaylıkla nakledc~ 
:ıırıir • hı çogaltını tır. 

d' •C a\ )' • 1 
il'. , llattl' b a ısınc c de \'aıh et ayni-

flcdivor a llhu •ehir 1"rı·nd ~b'I h" 
" llZ. n· " e 1 e IS• 

l<!ıtıiı s11 bi/k. kat· seneden beri bclcdi-
l'c nıazot d"'kı .~ntileri ()lan l erlere evle-:rn·· o hırın k ' uc.1dC'lesine b" ~. sureti~·lc sİ\Tisinck 
~ 0 rdu. rilh k" uyuk ehemmiyet ' 'cri-
ncr '"' a ıka h ı· ıc<.:1cr d 1 :ı~ ı ınu\ affokıyctli 
l'anına ita,~e~ lhınışh. Bu yıl mazot buh
,.uların ın en . Yu7rnıurlardan biriken 
)'en'd ~cıulılet" · . . 1 Ch idd . . 1 51' rısınek hclrısını 

$ıırnsını cUendınni tir. 

Türkkuşu filosu 
Akhisara gitti 

bütün okullarımızda ders Havacılığa 
programları icinde yer veriliyor • 

~at ve i~tin~~t~~~mnk lazımdır ki Sıh-
rankh ~aziyetiııi ~ct\·~~t ''ekiılcti hava- Tii'rkJs.uşu paTa§iitçü ve tayyarceilerindcn bir grup 
a daha ' 07 onunde bulund 
hıak ltlc, <:~\elden ihtiyati tedbiri ~r~- Şe hrimize gelen Türkkuşu filosun-
dıktan \ kiındcdir. Yaııguı b eı .n • dan bir tayyare sabah erkenden hmir
daJarı ~onra l apıl:ıcuk ) ardı af ayı f'ır- den hareketle Akhisara gidecek ve saat 
lerin Ya er halde iiıweden alın1::ı ar~ dt'-l - yedide Akhisarda karşılanacaktır. 
lluRiinnıııda c;:ok zair kalır ış e ur- Bugün Ak.hisarda halkın önilndc bU. 

iıır sıınıa ın t k · r · h "st il · '"tl tl ı.._ ılaYch \'atanda ;n a alarında inim inim larun aval gokter eSrı vcdpakraşdu ikie ~ ~nbı~-
uu nıanı kt arımız maalesef k' . yapı aca ır. aat o uz a ncı ır 

lıyacaklıırdır. 
Akhisarda yapılacak hava tezahilrlcri 

arasında halka paraşütçülük ve havacı
lığa verdiğimiz büyilk ehemmiyet hak
kında izahat ta verilecektir. 

Tayyarecileriıniz bugün öğleden son
ra tzmire avdet edecekler, iki gün isti
rahatten sonra Pazartesi sabahı Anka

- SONU 3 0NCÜ SAHİFEDE -
lı bir nı a t:•rlar. Tiirkiye gibi s lınıı~ tayyare ile para§ütçüler Akhisara gidc
'llanıi d:;n edette kinin ihtiyati~;.~~" cek ve Akhisar afakında paraşütle at-
ırıct. h ~ce c dikkat .. · · .. ' d .., atta bül 1 \c ıtına gost<'r- --------------

~tn;ak h'liicad~~e~~:e s~~kl~r bulun- -ISVl.ÇRE 
,_1_ eder. Belki • en as1t tedbir!ni 
-.lıkların orta nu)l onlar istiyen ba· 
kudret ırıeseıes·dan ~aldınlma~-ı nıali 
~et bu gibi ~~~ :~kg~ı görülebilir. Ni-

a uy~n bir uy.u ı ler mali imkiin-
~ı!'a ıaruretiyle P~n dahilinde hallediı-
1.:' t kinin ııtokJ rşı karşıya kalırlar. 
~~tununda e~ ııe ~rı . Yapmak, bunları 

~ ·.a~Jaı.a daiıtnıakı btr şekilde muhtaç 
dşı~ır. Eğer hu en basit bir teşkilat 
;.?~uya sebebi ~apt1ırı:-nııŞsa doğrudan 
--nallcrlc hÜf •• ~aldır. Halbuki biz.im 
"ek Vaı..iyetinı~ı ~Ybına tahammül ede. 

iter ıün b" ız. ~r.ktur. 
Yetini h ıraz daha art k 
ltlüt lita ayati nıenul ma mechuri
lllana ederken 'urd anmız arasında 
baı..j ın Pençesi alt d daşlarımızı sıt-

11 n olur. ın a yıpratmak çok 
u Yıl Yurd 

~~erle ka~ıl unıu1 çok felaketli hadi-
ol~eaindek· ıtşlnışhr. Yalnız E · 
~· ı ver ,rzmcnn 
lu 1ıni2i aran'.1zc1 sarsıntısı elli bin kar-
L•nL.rında <'aın .an ayırmıstır. Su bas 
lllr Ye'-" \erfnlc.r h ı· 
başı "'''n tutmakı d ~Y ı miihiın 
"• 

11uıa bu sıtnı:. ~r 1~: Skımdi bir de 
ı=.ı.k e ı çı mı bulunu-

lnİllet' . 
~U ın~t~ hngüne kadar taı: 

ıınt.:ı SAllJFwı 

--·-
Baskumandanı mü-.,. 

him bir nutuk söyledi -·nMütarelıe sulh demelı 
değildir. Bayrağımızı 
müdafaa edeceğiz .. » 

Bern, 1 (A.A) - lsviçre ordusu 
başkumandanı general Guisan lsviçre 
konfedera.syonunun ihdası yıldönümü 
münasebetiyle söylediği nutukta ezcüm
le şöyle demi§tİr: 

cBugünkü yıldönümü bizi dişlerimize 
kadar silahlanmış buluyor. Zira F ran· 
sa mütarekesi henüz bit barış değildir, 
Ve herkes ls\'İçrenin istiklal ve hürriye
tini müdafaa için vazifl" başındadır. Son 
nuhnrebelcri görenlerden bazıları bir 
aarruza muknvl"met edip edemiycccği-

-rıizi merak etmişlerdir. Bövle bir suali 
ormnk bile bir laviçrcliye: ya1nşma:l. 
~ayrağı ve m('rnlel5eti sonuıwa kadar 
"liidafaa için ~ emi!M!ttik. u hU •·e~inl·' 

bulun onaz. 

ihraca karşı 
--·--

lngilizler müdaf ao 
değil, taarruzla mu

kabele edecekler -·--Londra, l (A.A) - cRoyter> 
lngilterede yollar üzerinde inşa edil

miş olan bir çok hlokhavz1ar şimdi kal
dırılmak üzeredir. Bunlar talim görmÜ§ 
kıtaat nisbeten az olduğu zaman düş
man tayyarelerinin muhtemel inmelerine 
mani olmak için yapılmıştı. Şimdi ise 
vaziyet tamamen değişmiştir. ihraç te
şebbüsünde bulunan düşmana karşı der
hal taarruza geçecek mikdarda iyi ter
tip ve teçhiz edilmiş kıtaat mevcuttur. 
Buna binaen lngiliz kıtaatının büyük bir 
hareket serbestisinc ihtiyacı olduğu gibi 
mühimmat labrikalarmdan , tevzi mer
kezlerine giden nakil vasıtall\{ıllln da 
.ıı.cyrü • seferinde ~f; bir. zorlukla karıı
laımamaları enemmiyeti haiz. bulun
".'lldtadır. 

UldnDll-

Petrol bahsında hayale kapılmıyoruz --· 
ilk adımı attık. 300 kuyu 
faaliyete geçirilecektir 

~~--------·---,.,_ ___________ __ 
Senelik ihtiyacımız şinı.dilik 150.000 tondur. B 

SOO kul.,udan 300.000 ton petrol alınabilir 

1 
Amerika dan 

- *--
Tay yare benzin 
ihracı menedildi 

V aııİngton, 1 ( A.A) - Birletik 
Amerika bükümeti bab yanm küre
sine dahil memleketler müstesna 
olmak üzere tekmil memleketlere 
tayyare benzini ihracını menetmiş
tir. Bunurlla beraber Amerikalılara 
ait olup bab yan küresi haricinde 
bulunan kumpanyalar da tayyare 
benzini alabileceklerdir. 
Va;İngton, 1 (A.A) -Amerika

nın tayyare benzini ihracmı menet
mesi batı y:ın küresi dı.ıındaki bü
tün milletlere şamil olmakla beraber 
baılıca tesirini japonya görecektir. 
Zira mihver devletlerinin benzin te-

- SONU 4 ÜNCÜ SAJUFEDE -

1 

10LOTOF -·--

-·-Ankara, 1 (Hususi) - Beşiri kazası 
dahilinde Raman dai'.,tındaki petrol araş
tırmaları devanı c-tmektedir. Üçüncü 
petrol kuyusu açılınağa başlamnışt.ır. 
Petrol sahasının kapazitesi ölçülerek 
300 den fr.zla kuyunun açılabiJcceği tcs
bit olunmuştur. 
Kuyuları kolaylıkla ve süratle açmak 

ve açılan kuyulardan petrol istihsal ey
lemek üzere Jilzumlu makineler Ameri · 
kaya sipariş edilmiştir. Bu mnkincler· 
den ilk kısmı ey)Ul ayında gelmiş bu
lunacnktır. 

Maden tetkik ve arama cnsfüüsiinün 
petrol mütehassısı B. Cevat Eyyüp Taş
man, ara.';itırmalar hnkl,nda şunları sôy
lemiştir : 

- •Raman dağında bulduğumuz pet· 
rol :fışkıran cinsinden değildir. Burada
ki petrolü hususi tulumbalarla çıknr
mak lazımdır. İcap eden mikdar ve va
sıfta tulumbalar sipariş edilmiştir. 

Açtığımız ilk kuyuda 1048 metre ya
ni, pctroliln bulunduğu seviyeye ancak 

- SONU 4 ONCO SAHiFEDE - Bır petrol kuyusu 

Zabıtada bir vak~ a 
Türk - Sovyet lsviçreli ana, kocasının yavrusu 
münasebetle- nu öldürmesinden ürktüğü 

rinden bahsetti için Istanbulda bir otele kaç -·B. Molotof Alman 
beyaz kitabında 

nesredilen döküman· .,. 

Ları izah ediyor 
Moskova, 1 (A.A) - Sovyet 

tfıralar Birliği ali konseyinin ye
dinci içtimaında hariciye Komi
seri Molotof büyük bir siyasi nu
tuk irad etmiştir. Bu nutukta Tür
kiyeye ait olarak gördüğümüz 
parçaları aynen veriyoruz. Molo
tof demiştir ki: 

- «Türkiye ile olan münase· 
betlerimizde esaslı hiç bir tebed
dül vukun gelmemiştir. Yalnız 
Alman Beyaz kitabiyle neşredil
miş olan dökümanlar Türkiyede 
yapılmakta olan faaliyetin bazı 
nev'i tezahüratmı nahot bir fe· 
kilde tenvir etmektedir. 

Bili.hare Türkiyedeki Fransız 
Büyük Elçisi Maasigli tarafından 
verilmit olan izahat, döküman· 
lann mümeyyiz vasıfları itibariy
le hiç bir değişiklik husule getir
memittir. 

Bu münasebetle; Sovyet hükü
metinin gayri kabili kabul addet
tiği bir vaka dolayısiyle, daha ge
çen Nisan bidayetinde Türkiye 
nezdinde tetebbüaatta bulunmuf 
olduğumu söylemek mecburiye
tindeyim. 

Vak'a fU idi: 
Geçen Nisan zarfında Türk 

arazisinden gelen bir tayyare bir 
çok petrol tasf iyehanelerini muh
tevi bulunan Batum üzerinde UÇ· 

mu,tu. Türkiye evveli meseleyi 
kendi arazisi üzerinde gilya hiç 
bir tayyarenin dıtarı çıkmamıt 
olduiu seklinde göstermis ve fa
kat bilahue hu nevi uçuflP.~ hak
kında istikbalen tedbirler alaca
ğını vad etmifti. 

il 

Dökümanların • İntitarından 
90Dl'a Jlfaıl bir tayyarenin menuu 

- 2 irH-i AffhiT,l)E -

---------x.x---------
Bir İspanyol baba dün zabıtaya mü- ra görmek hakkını vemıiştir. 

racnat ederek, is,•i(reli olan kansının Mahkemenin knrannın tatbik edildi 
dört yaşındaki yavrusunu alarak hmir- sıralarda, hundan bir müddet enel 
den uzaklaştığım iddia etmiş, yavrusu- zat ya\Tusunu kut'nklayıp sevdiği 
mm buldunalma.sını İatemİftİr. sırada nasılsa kaçırmağa t~bbüs e 
Zabıtanın gayet iyi ve yakından tanı· yor \'C bunda murnffak oluyor. 

dığı bu zatla İsviı:reli refika•;a arasında Yavrusunu kaybeden ana bir tar 
adliye_\'C intikaf etmiş bir talik davası tan zabıtaya miirarnat ederken öte 
me\ cuttur. Kadın ciddi talak sebepleri raftan da aynlmnk iizere bulundu 
göstererek kocasmdnn ayrılma davası kocasını ''e yavrusunu arıyor. Nihay 
açmıı-1ır. Dava son safhadadır. Mahke- kocasını Kemcraltı otellerinden birin 
me, bu zata ynvru .. unu haftada bir de- - SONU 2 lNCI SAlllF.EIJE -

Amerikada yapılan nımıewalardan bir intiba 

AMERİKA DA -·---
Britanya ordu

suna havacı 
kaydı 

AMERİKADA 
-$-

Mecburi asker 
lik sistemine 

dotru -·- -·-Bir cok pilotlar vazife ilr: Okyanus donanrn 
• .. inşası için geniş 
görmek uzere hazırlıklar yapıbyo 

K d "ff • Vaşington 1 (A.A) - Genel ku . ana a yo gı ı reisi general Marshnll meclis bütçe 
Lonıdra 1 (A.A) - Amt.?rika siyasi misyonunda yaptığı beyanatta milli 

tefsiratç.ılarından Pr. Arthur, cNnval hafız kıtalarının derhal seferber e 
Overses Club> ün bir öğle ziyafetinde mesinin ve mecburi askerlik taliml 
söz alarak İnglliz hava kuvvetlerine nin zarureti hissedilen fevkalade eh 
kaydedilen Ameri.kalılann hayret veri- yeti haiz tedbirler olduğunu bildi 
ci bir adette olduğunu bildirmiş ve §im- tir. 
dl g&ıilllUJere bu hususta Amerika ma- Bu beyanat B. Ru:ıvelt tarafın 

- 18HU S tlKCO SAJdnDE ,.,. - SOlfU s t)NCt) SAllİFEDB 
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T iı y yare benzini mes . 
elesinden müteessir 

olmı vacaknuş 
Tokyo, 1 (A.A) - Bahriye nezar 

tinin be:> anat vermeğe memur mümes 
sili. Amerikanın tayyare benzini ihracı-

-* -- m men etme.'linin Japon askeri hnrekiı-
.Japon~a, Amerif:a, Çin tını müteessir etmiyeceğini bildirmis ve 

ve Cörcilin harp şunları ilave etmiştir· 
"' - Vesilesi ne olursa olsun, bu karat 

haldıında sözleri.. Japonya üzerine iktısadi sahnda bir taz-
- ·-- yik maksndiyle ittihaz edilmiş olması se-

Uun de kaydettığımız gibı, be) nelınl- bebiyle, Japon aleyhtarı ve gayri dosta
lcl siyasetin en mii.him iki kutbu, Bcrlın ne bir hareket teşkil e..Jer. Amerika 
\'C Londra deAil, Mosko\•a \"e Vaşıng- böyle bir hattı hareket kabul ettiğine 
tondur. Berlin ve Londrada bit' şey sby- göre bunun tevlidinden hali kalmıyn
leneccği zammı ne söylencceğıni, aşağı cağı beynelmilel akisleri de hesaba knt
yuknn, tahmin etmek mün;ırun o~~yo;: mı olacaktır.> 
ve hiç bir sürpriz beklenmıyor. Ç~nku 1 ----Ct---
ık:i tarafın da görüşleri ve emellerı ma-ı z b t d b• 
lumdur. Hatta, az çok, Vaşington için 1 a 1 8 a lr 
bile böyledir. Reisicümhur R~vcl~ ' 
söyliyeıniyeceği sözler, gösteremıyeccgı vak a 
temayüller vardır. Bunlar ondan ~k-ı . 
lenemez. Bu sebeple, b.üyük ~ü~unyet _ BAŞTARAFI ı inci SAHU'EDE -
reisinin her nutku daıma buy~ alak.a 

1 

buluyor. Çocuğunu soruyor. Koca~ı : 
ılc beklenmekle bt>rabcr, Amenkan sı- - O. muhnfazam nltındadır. dıyor .. 
vasetinin inkişaf istikameti hakkında Onu artık görcmc-L in. 
kimseyi hayrete. dilşilrrqemekt.edir. Çocuğu için titri~·c.n kndın ağlamnğa 

SOVYETLERIN VAZiYETİ bn Jıyor .. Kadının iddiasına göre kocası, 
Sovyet Rusya için ayni şey iddia cdı- kendi ini tehdit ettiği ırada çocuğun 

lemez. Sovyct Ru~ya en az konuşan. en cesedini bir iki saat içinde göstereceği. 
az açılan devlet olmuştur. Sözden ziya- ni söylemiş.. Bıınnn üzerine uıbıta c;o
de harekete k1ymet vermektedir ,.~ ~- cuğu buluyor \'C fakat bundan sonra 
rcketlerini sözlerle hazırlamağa, şımdı- İspanyola çocuk t<-ı.liın edilmiyor. 
ye kadar lüzum hıssetmcmiştir. Bunun işte bu korku iledir ki İsviçreli kadın 
için Sovyet hlikümeti namına yapılan çocuğu nlarnk İzmirdc.n a~·nlmış, nyrı
beyanat htıdisclcre tekaddüm etmiyor, lırken de znbıtayı haberdar etmiştir. 
onları takip ediyor. Fakat onları izah Kndııı, kocusııım .;ocuğunu öldüreceğin
bakımından istikbal! aydınlatan bir kıy- den ürktüğünü siiylemcktedir .. Kendisi 
meli olacağı şüph\!sizdir. istanbuldn bir otelde misafirdir. 

Moskova Ali Şlırası, harici siyaset İspanyol zat ise Anupaya gitmek 
hakkında, halk komiserler meclisi reisi iizcrc bulunduğundan çocuğuna son de
ve hariciye komiseri B. Molotofun mü- fa gönneğc taliptir. Daha doğrusu iddi
blın beyanatını dinlemek üzere dün ası bu ckildcdir. Hi>di~ de bundan iba
toplanmıştır. Bu içtima, Sovyetlerin son rettir. 
arazi kazançlarını resmileşti.recektir. -x-

~-

lzn ,ir ve Aydın vila-
yetlerinde tahribat 

yapıyor 

Bu sene lzmir viliiyetınin muhtelif ka
zalarındn olduğu kadar lzmire civar vi
layet ve kazalarda dn sıtmanın tahribatı 
büyüktür. lzmirin Menemen kazası ile 
Karıııkaya semtinde, azillide, Aydında 
ve Mendres havzasındaki kazalarda sıt-
ma pek fazladır. . 

Sıtmanın artmasına sebep, yağışlı ge
çen mevsim içinde civarda bir çok su 
birikintileri toplanmış olması ve sinek
lerin kolaylıkla tekessür eylemesidir. 

Nazillide sıtmanın tahribatına. bilhas
sa çocuklar arasında rastlanmaktadır. 
Buna mukabil kinin tedarikinde halk 
büyük müşkülat.la karşılaşmıştır. 

Sıhhat \•ckaleti, bu "'aziyeti nazarı 
itibara nlarak sıtmalı mıntakaların kinin 
ihtiyacını temin hususunda derhal ha· 
rekete geçmiştir. lzmire gelen kininler 
ıı.ccle taksim ve tevzi olunmaktadır. 

lzmirde. bir az seı;ikilmiş bulunul
masına rağmen her s'!ne yapıldığı gibi 
sıtmn mücadelesine ehemmiyetle sarıl· 
mak, imknn nisbctinde çukurlara ve la
ğımlara mazot dökmek lazımdır. 

Torbalı ve Nazilli de zehirli sıtma d 
tahribat yapmaktadır. --·--
Kaymakam 
Ve dahiliye memur

ları arasında tayinler 

gın tahki r 
---~~~---------x4~---------------

l Yaralanan keresteci B. 
Osman hastanede öldü 

nasıl çıktığı anlaşılamadı. Ehli Yangının 
vukuf 

. 
bugün raporunu verıyor 

------------x.x 
Kcrc:;tccilcr içi yangım tahkikatına '·asında lıiıdise ge('t~i Hüsc)·İıı usta ile 

ndliyccc chcınmiyctle devam edilmekte-, Mnhmudun saat ~inni biri on geçcye 
dir. Ynngın esnasmdn başı üzerine dü· kadar çalıştıklan anlaşılmıştır. Bu iki 
şerek nğır surette yaralanan ve mem· işçi fohrikndan çıktıktan 45 dakika son
lcket lınstnncsinde tedavi altına alınan ra saat yirmi ikide bu binayı ateşler 
B. Osman maalesef hayata gözlerini sa~ış hı;lunuyordu. 
yummuştur. Bu iki kişi yangını icap ettiren bir sc-

Kerestecilcr ici ~ nngınında yliz bin-
lerce lira maddi zarar tcsbit edildiği hep mevcut olmad!ğı noktasında ısrar 
hakkındaki iddia yanlıştır. edivorlar. Kendileri sigara içmedikleTi

Ynngın hakkınd:ı ehli vukuf henliz ni ~ylemişlerdir. 
raporunu \'ermcdi!ri gibi yangının sebc- Bu iki işçinin muvacehelcrine lüzum 
bi zuhuru c:ı henii7 nydınlanamamıştır. görüldüğü gibi bazı mağaza sahiplerinin 
Yangının çıktığı Emek kere -tc fabl'İ- de ifadeleri alınacaktır. 

Çandarlıda bir 
cinayet oldu 

Çandarlı nahiye merkezinde müessif 
bir cinayet olmuştur. Ali Osman oğlu 
dere mc"vkiindc otnran Ali Ösroan oğlu 
Mustafa Ali Gilvcn, bahçıvan Ali Ak
koyunlunun kızına sataşan aynı nahiye 
halkından Musayı tabanca kurşuniyle 
ağır surette yaralamıştır. 

Bir haftada 
lzmir limanından 
yapılan ihracat 

Temmuz ayının son haftası içinde İz
mir limanından y.\pılan ihracat hakkın
da Ticaret odasınca bir istatistik hazır
lanmıştır. 

A 

a 
-*--

- BAŞTAt:AFI l ınci SAYFADA ":' 
yardım etti. Ciiınhuriyct hiikümeti111

• 

isabetli politilmsı ~ayesindc harbin ctı: 
ında knldık. Milletimizi harp snhnl~ 
rındrı kırdırmal:fan, yurdumuzu ta · 
ripten bu dakikn~ a kadar kurtnrt11~~ 
bulunuyoruz. Lakin tubiatin zulmii sı· . . -_;ıeıı 
nemizde, harp eden bazı mıllctlCT" it 
~ok fazla nğır yaralar açıuışbr. Biz te. 
'ntnnda~ıınıı.ın sıhhati iizerindc cheı:JI 

ı.o· ıııiyetle dumınğa, ynvrulanmuın 
runmasma azami itina göstermeğc ıncc· 
bur bir milletiz.. Geni ,·e zengin top· 
rnldarımız üzerinde nüfus noksaniığfPlJI 
ac~larıııı her gün du~:ıı):o~uz. Nü_fus .'1: 
litıkruııızı mcmleketıınızın cnınıyetQ 
yan yana mütnlfın ediyoruz. Bu kad:ıt 
hassa:;iyct gibterdiğimiz bir da\'anı; 
ü~c~indc t.c~kiliit 7_u5fından, zama~n d· 
kının te\"llah yapılamamasından } ur " 
daşlarıtnızın feci fikibetlcrini görıllC 
cidden yürekler acısı bir hadisedir. t.r· 
tık medeni dünyada sıtmalı insan~.., 
rastlamak hemen inıkansız gibidir. ç~· 
kii mumi sıhhnti korumak için teşkil8t· 
lnnmıs memleketlerde mikrobu maI(iıılt 
teda\·isi mali'un bir hastalık asla yaşıy•· 
maz. Büyük işleri başarmakta, akıllaJ'.11 

durgunluk \'eren bir kudret ve ~~i!~: 
yet göstermcğc mm•affak olan hu~~ 
metiınizin sıtma mücadelesinde zaa 11 

u~ıyacnğını tahn} yül etmek bile a~· 
tir. Yuknrıda dn tebarüı.: ettirdiğinı1' 
gibi bu me.sclcnin ıncsulleri zamanınd• 
alınması lazım gell'n tedbirleri chcJ11· 
ıniyctle gi>z önünde bulundurmıyaJI 
alakalı makamlardır. 

Finlandiya harLirıin sonWldan beri 
ilk defa olarak B. Molotof mühim bir 
nutuk söylemiştir. So\·yctler ~irliğinin 
Almanya. İtalya, japonya, lngilterc, 
Türkiye, Romanyn ve İran ile münase
betlerini göz.den ~çinniştir. Yüksek 
Sovyct şUrası bu münasebetle Besarab
ya ve şhnalt Bukovinanın Sovyetler bir
liğine ilhakını tasdik cde<:ek ve LitYan
ya, Lctonya ve Estonya cünıhuriyct

Bir İngiliz destroyeri . Kadınhan kaymakanu B. Hayri Bingo1 
a. ğr d Torbalı kaymakamlığına, Torbalı kay-

Yaralı hfidiseden sonra tedavi allına 
alınmışsa da hayata gözlerini yummuş
tur. Hadisenin iç yilzü şayanı dikkattir. 
Suçlu tutularak cUrüm ftletiyle birlikte 
adliyeye verilmiştir. 

Bu hafta içinde Macaristana 10998 li
ra kıymetinde palumut bülasası, Çekos
lovnkyaya 8962 lira kıymetinde üzüm, 
Litvanyaya 24 bin lira kıymetinde Su
sam, Romanyaya 322076 lira kıymetinde 
pamuk ve 3850 lira kıymetinde cıva ma
denl ihraç edilmiştir. 

Teessüfe şayan bu hiıdhc ~ısıııdl 
iki mühim vazifemiz vardır : Birisi det· 
hal Mtmah mıntakalara bol kinin te
tiştirmek, seri bir şekilde mücadel~)'., 
ehemmiyet vermek, diğeri de şiJndıye 
kadar alınması liwm tedbirleri düşllne
miyen, \'azifelcrinde ihmal gösteren all
kalı memurları meosul eylemektir- StJ 
memleketin büyük bir ıstırabı da mestJ• 
Jiyct mcflıumunun yanlış aıılaşı1ına9:°' 
dadır. Yapılan fakat batalı görülen ~ 
ler için mesullcr aranır, yapılmıyi1.° ~!.' 
zif elcr için ise mesul aranmaz. lhlW"". 
den doğmuş nice facialar vardı?' ki nıe
sullerini aramak aklımızdan hile geÇ· 
memiştir. İ tc bu kayıtsızlık (Ok defa btJ 
gibi elim hadiı:;elerin tekerriirünc nıe1· 
dan bırakmaktadır. Bilhassa umumi sıh· 
lıatle alakalı mevzularda çok hassas ela~· 
ranmağa, mcsuli}"ct mefiıumuna geni# 
mikyasta yer \'emıeğe kat'i lüzum ~ 

nGSGra il a 1- makamı B. Halit Ergene Kadınhan kay-
Londrn, 1 (A.A} - İngiliz Amirallı- makamalığına. Çaudarlı nahiye müdürU 

ğı tebliğ ediyor: Amirallık sekreteri, B. Mefahir Behlül Tefenni kaymakaınlı
Dclight dcstroycriuin bir düşman hava ğınn. Vaıun Beyt~ebap kaymakamı B. 
hücumu esnasında hasara uğrıyarak Suphi Batur İzmiı' hukuk işleri müdür
batmış olduğunu ~·cmali teessürle ha- lü,ğüne tayin edilmişlerdir. 
her \'ermektedir. lnsnnca zayiat azdır. İzmir vilayetinde: dahiliye ınemurla-

--·--Otobüsten atlayınca --·--Bağ ~e tütünler 
Ziraat mtidürü B. Refet Piker Kemal- Cece saat 23,30 da konaktan hareket 

paş:ı ve Gavurköy mıntakalarında zi- eden 404 sayılı ottıLüs, Tepecik dural,tı
rni vaziyeti tetkik eylemiştir. Bu ild na geldiği sırada biletçinin zil çalmasiy
mıntakada bağlar ve tütünler gayet iyi- le otobüs durmadan mUşterilerden Ha
dir. Gavurköyde bu sene tütün mahsulü san oğlu Ahmet atlamıştır. Ahmet yere 
verimli ve nefistir. Cumaovası bağla- düşerek başından yaralanmış ve baygın 
rında Mildiyö ve ..A .. rıtraknoz vardır. Bu bir halde hastaneye kaldırılmıştır. Hadi-

lerini de resmen Sovyetler ittilındına tir. Bunda da muvaffak olmak için Ja
kabul eyliyecektir. pcın milleti tanhln temayülünü aulama-

Bu sırada, cenubi Dubricanın Bulga- ğa ve devlet hüny<:siul en mükemmel 
ristana iadesine müteallik müddeiyat şekle yilkseltineğe mecburdur. Japon 
hakkında, Romanyanın Bulgaristanla siyasetinin hedefleri şunlardır : 
r~men müzakereye Bulgar rnutalcbclc- 1 - Büttin dünyada sulhun teessüsü 
ri meselesinin hallinden 'SOnra Macarla- ve şarki Asyada Japonya, Mançuko ve 
nn 'hnnsilvnnyaya nit müddeiyah hnk- Cin arasında tesanüde müstenit yeni bir 
kında müzakercleı-in başlıyacağı zaııne- nizam inşası, 
diliyr. Bu da, ihtimal ki, Transilvanya 2 - Milli siynsctin tatbiki için kafi 
işinin Dobrica me~lesinden daha zor derecede silah, Çin meselesinin dahili 
hnlledilebileceğine bir işarettir. T:ran- olarak halli ve Japon milli servetinin 
silvanya hakkında bir anlaşmaya varı- büyümesi jçin beynelmilel vaziyetteki 
lamanıasmın Bükıcşte bir hükümct mühim tcbeddüllere uygun realist bir 
buhranını tahrik e~mesi ihtimnlleri kuv- yol tutulması, 
vetlidir. 3 - Avrupa harbinin tevlit ettiği de-

B. Molotofun beyanatı bu vaziyet kar- ğişikliklcr esası dahilinde Japon dahili 
.şısındn daha büyük bir ehemmiyet alı- idaresinin baştan başa yenilenmesi.. 
yor. ÇUnkU, Avrı.ıpanın bu kısmında JAPON SİYASE'fİ 
hisıl olabilecek vazıyetlcrin Sovyet Rus- Prens Konoye bu maksatla büyük er--
yayı alfıkasız bırakmasına imkan yok- kfuııharbiye ilt! iş birliği yapacağını 
tur. BudapeştedeKı iddialara göre, Be- söyJiyerek takip edilecek siyasetin as
snrabya ve şimali Bukovina hudutların- kcri unsurlar tarafından istenen siyaset 
da, tank ve tayyarelerle takviye edil- olduğunu ihsas etmiştir. Bu askeri uıı
miş mühim Sovyet kuvvetleri tahşit surların neler istedikleri ise malUındur. 
edilmiştir. Sovyet Rusyanın burada sc- Ancak bu geniş programın tatbikinde 
sini kuvvetle işittmnek istediğine bir Japonya deniz aşırı iki büyük komşusu-
işaret.. nu, Amerika ve Sovyetleri daima hcsa-

UZAK ŞARK HUDUDU ba katmağa mecburdur. 
Fakat Sovyet Rusyanın sesini sarıh Amerika, tayyare benzini ambargosu 

olarak işittirmekkn geri kalamıyacağı ile ilk ihtarda bulunr:mştur. Ehemmiyet
diğer bir hudut vardır : Uzak şark hu- siz bir ihtar değil. Çünkü Japonya bu 
dudu.. Burada da hAdiseler hizlı bir in- suretle hava kuvvetleri için muhtaç ol
kişaf halindedir ve Japonların tehdit- duğu benzinin kısmı azamından mah
kar tavırları günden güne sarahat kes- rum kalıyor. Tayyareler ise modern 
bcdiyor. hnrbin ruhudur. Sovyetler namına bir 

Japonyada tevkif edilen İngilizlerden ihtar heklemek Ulıını gelirse, bunu da 
dördü serbest bırakılırken diğer bazı belki B. Molotofun nutkunda bulacağız. 
tevkifat La yapılmıştır. İngilizler casus- Maamafih, buna ihtiyaç bile yok. Çün
luk iddialarını şiddetle reddettikleri kü Sovyetler milli Çine, Çan Kay Şek 
halde Japon mümessilleri tevkifatın Cinine maddi ve askeri yardımlarını hiç 
haksız olmadığını 'lie tevkif edilenlerin kcsmemişlerdir. 
Japon askeri sırlarını çalmağa teşebbüs Mihver devletleri ve bilhassa İtalyan
etmiş kimseler olduklıınnı iddia etmiş- lar, Japonların yakında mihver devlet
Jerdir. Hong Kongt& bir İngiliz vapuru lerinc kıymetli askeri yardımını verccc
Japonlar tarafından tevkif edilmiştir_ ğini efkirı umumiyelerinc çok tekrar 
Bu da. nehirde seyrilsefaine ait bir kav- etmişlerdir. Bun:ı ra[:men J apnya Çin
gadan ileri gelmiştir. Bütün bu haller de o kadar nazik bir vaziyettedir ki Av
Tokyonuu Büyük Britanyaya karşı bir rupa işlerine kanşmağa imkan bulma.cn 
tahrik tavn takındığını gösteriyor. şilphelidir. Bunu arzu bile etmediğini 

JAPONYA v-: AMBARGO hariciye nazırının beyanatilc anlıyoruz .. 
Bu tahrik yalnız İngiltereye karşı mı- Mwnaileyh Japonyanın Avrupa işlerine 

dır? Öyle benzemiyor. Amerikanın tay- k:ırışmak emelinde olmadığını ve Çinde 
yare benzini ihracına ambargo koyması girişmiş bulunduğu ihtilafın en acil şe
da Tokyoyu kızdırmıştır. Japon bahriye kilde bütün dikk&line ihtiyaç göslerdi
nezaretinln sözcilsli bu ambargonun Ja- ğini beyan etmekle fiili bir vaziyete ter
ponyaya karşı tatbik edilen bir tazyik cem~n olmuştur. . 
ve dolayısiyle hasınane bir hareket ol- ÇIN l\IF..SEL&';l 
duğunu söylemiş ve aksülfunelleri mu- Çünkil, üç seneden beri devam eden 
cip olmaktan geri kalarnıyacağını fül\'e masraflı ve zayiatlı bir harp, .Japonya
cylemiştir. ya Çini hükmü altına almak kudretini 
Şimdiye kadar, zahiren, So\•yetlcr vermemiştir. Çunlrindc bulunan müşa

aleyhinde bir hareket yoktur. Fakat hitlerin gözüyle \•az.iyeti yakından takip 
böyle bir harekete lüzum hissedilmemiş edersek şunu görüyoruz ki Japonlar 
olması muhteme1cHr. Cünkü Japonyanın Cinde hedeflcrind(r. her zamandan zi
Çinde ve Uzak Şarktaki faaliyeti, sene- ynde uzak bulunuyorlar. 
lerden beri, doğn.tdan doğruya So,·yet- Her ne kadar Çinde hfila bir milyon-
lerin aleyhinedir. luk biı- orduları vc.rsa da bu memlekc-

Konoye hUkümetı tarafından son uc_r tin içerilerine daha fazla sokulmak iş
redilen bcyanrulmcde bu hususta şüp- tahını büsbütün kaybetmişlerdir.. Ja
hcye yer bırakmamaktadır. Beyanname- ponlar Cinde bir çok muharebeler ku
yi şöylece hülasa etmek mlittıkündiil' : zandılar. Fakat muzafferiyeti elde ede-

Jnpon siyasetinin hcdcf1 dünyada sul- mediler. Cinlil~ hariç ve dahilde tali
hun, Uzak Şcı.rkta tesanüdün teessüsü- in yeni dnrbelerine maruz kalmazlarsa, 
dilr. Japon milli nıUdafaasının takviyesi bu harbin nihayetinde tekrar ~rbest bir 
Japon milleU için son hayat şan51dır. millet olacaklardır. 
Dünyada tarihi bir tebeddül vuku bul- CÖRÇİUN HAKKI V Al: 
mak üzeredir. Yeni hilkümet. iktısat ve Nitekim, Avrupada bir çok milletlt"-
kültUr nizamları kurulacaktır. rin de kendi hcsaı:hnna ümit ettikleri 

Bu beyanname kabine crkfuıiyle or- şey budur. Almanya ve İtalya İngilte
du miimessllleri arasındald son milla- reye yapılacak taarruzun yapılmakta 
kallann neticesidir. Beyannameye inan- olduğunu, yani hava harbinden ibaret 
mak H'izım gelirse dünya yeni yollann olduğunu milfotlerine karşı itirafa mec
dönüm noktasındadır.. Yeni nizamlar bur kalmışlardır. Bu demektir ki Bay 
kurulurken Japonya dünyada misli gö- Çörçilin hakkı vardı. Harp uzun ola
'rülmc~ büyük b.ir faaliyet gösterecek- cak ve İn~tere düşmana karşı, ınuaz-

nndan son kanun tadilatına göre terfi 
eden memurlnr 47 dir. Terfi eden me
murların listesi Dahiliye vekaletine gön
derilecektir. 

Vilayet nüfus müdürU B. Ramazan 
Dinçle Trabzon nüfus müdürü B. Cemil 
Tekinin becayişleri hakkında emir vi
lôyete tebliğ edilmiştir. 

yüzden bağlar zar<>ra uğramıştır. sede hiç kimsenin suçu tesbit edileme-

--·-- nıiştir. 
Borsanın yeni --·-- idare heyeti --·-MABKEMELERDE 

Adli ye dairesinde Y:eni borsa idart! heyetine ticarel oda- Be~ SU"'IU malaldlm oldu 
sı azası olan BB. Kuzım Taner ve SalA- 7 2' 

zarurctılA.~ OCAKOQLll --·--
memurlara verilen 

izinler 

h. · S · iltih k bn 1 · da Keçecilerde geceleyin aile evindeki ıttın anvenn a e e erı o ca lan M hm kızı Selerihisar yangını 
Scferihisarın Doğanbey nahiyesinde 

Yıldıztepo mevkilnde çıkan orman ynıı· 
gıııı söndürülmüştUr. Yangında üç icilO' 
metrelik bir saha d&hilindeki mevcut ot· 
1ar yanmıştır. 

tensip edilmiştir. bahçede yatmakta o e et 
Borsa idare heyeti yakında bir top- Bn. N~reye ~Tkıntılık etmekten suç

lantı yaparak aralarında vazife taksimi lu aynı aile evmde oturan Mustafa Şcn
yapacaklardır. Türkün meşhut suçlar kanununa . gö~ 
..................................... -. muhakemesi yapılmış ve suçu sabıt go-

Ahkiunı phsiye başkiıtibi Hakkı Cül
nar, ticaret mahkemesi başkatibi Musta• 
fo Aktüzel, ağır ceza mahkemesi başka
tibi Ahmet Özemre, 1 nci hukuk mahke
mesi bnşkutibi Muhlercm ikinci hukuk 
mahkemesi başkatibi Riza Kurunalp, 
sulh hukuk M. katibi Emin Cüler, tica
ret M. katibi Vehbi, 1 nci hukuk M. za
bıt katibi Snip Erakmana birer ay, müd
deiumumilik katiplerinden Kenan Ona
gnna 20 gün, müddeiumumilik katibi 
Mükerrem Kırayla Mazhar Arasa 15 şer 
gün, Menemen zabıt kiitibi Mustafa ile 
Halile ve Menemen Mübaşiri Şerife 20 
şer gün, 1 nci hukuk M. Mübaşiri Nuri 
Andırana bir ay, Menemen Mübaşiri Is
mail Oktaya 15 gün, 3 üncü sulh ceza 
Müba,iri Mehmet Etpenara 20 gün, teb
ligat dairesi Mübatiri Nusrete 20 gün, 
ahkamı şahsiye Mübaşiri Durmu~ Aliye 
20 gün, sulh hukuk Mübaşiri Necatiye 
20 gün, asliye 3 üncü ceza Mübaşiri 1b
rahim Remziye 20 gün, icra dairesi Mü
başiri Hüsnü Odacıoğluna, 20 gün adli
ye encümenince izin verilmiştir. 

i Gelenler, Gidenler s rülk·· dUğiln~eln _bt~ ay müddetle hapsine 
•• 11•11 ı,., .. • .. • .. , .. • • ....... • •• ı •••••• arar verı mış ır. Molotof Türk - Sov

yet münasebetlerin· 
den bahsetti 

Denizli mebusu Yusuf B~kaya De- * Menemenin Kesilt köyünden Ha-
nizliden, Aydın mebusu B. Adnan Men- san kızı Remziyeyi kaçırarak taarruz
dres Aydından,· Manisa mebusu B. Ya- dan suçlu ayni köyden Ahmet oğlu Ali 
şar Özey Manisadan geldiler. Gürilzün muhakemesi dün ağır ceza 

Cümhuriyet me:-kez bankası müdürü mahkemesinde somı ermiş, 9 sene dört 
B. Nazif, Ziraat bank müfettişi B. Mu- ay müddetle ağır hapsine karar veril- - llAŞTAıtAFI 1 l~Ci SAHİFEDE -
ammer, gümrük müfettişlerinden BB. miştir. bahis olduğu görülmekte ve biıı· 
Kemnl ve Hayri İstanbula gitmişlerdir. *Tepecikte Camlı kahvede esrar sat- netice Türkiye hükümeti nezdill" 

--·--İskenderun seferleri 
İstanbul - İzmir - İskenderun arasın

da ticari mnddelcr ı:nkli için şilep sefer
leri yeniden ihdas edilmek üzeredir. İlk 
seferin bu hafta yapılmasına intizar olu
nuyor. Bu hatta Vntan ve Sümer şilep
leıi tahsis edilmiştir. --·--BIÇAKLA YARALADI 

VEFAT 
Şehrimizin tanınmı§ kereste tüccarla

rından B. Recep Mesta'nın biraderi B. 
Osman Mesta dün vefat eylemi§tir. 

Cenazesi bugün saat on ikide Alsan
cakta Atatürk caddesinde (396) Nolu 
evinden kaldırılarak Karşıyakada So
ğukkuyu camiinde Cuma namazını 
müteakip namazı kılınarak ebedi maka
mına tevdi edilecektir. 

Kederli ailesine taziyet beyan ederiz. 

Yeni eserler: 
••••••••••••••••• 

Endüstri 
25 inci yılının Temmuz sayısı çıkmış

tır. Bir çok sanat ve mesleklere dair 
pralik yazılar vardır. Bilumum sanat er
babı, işçi, usta ve teknisyenlere tavsiye 
ederiz. 

Yc!ni Adam 

maktan suçlu meşhur esrar satıcısı Ha- d .. bb"" ·· s· 
lit Osman Daykonun asliye cezada ya- ~ yl aptıgımhikız tefe usun taın 
pılan muhakemesi neticelenmiş, dokuz mıy e mu olduğu tebarüı 
cy iki gün hapse ve 200 lira da ağır pa- etmektedir». 
ra cezasına mahkfuniyetine karar veril- --------------'""'.:' 

···········································: miştir.. :. OKURLARIMIZIN ; 
· * Halkapınar istasyonunda bulunan • ;; 

vagonlardan İnhisarlar idaresine ait : DİLEKLERİ .: 
dört şişe birayı çalan amele Osman meş- •n• • .... • ................ • 11 • • • ••• • • • • •• • 

hut suçlar mahkemesince bir ay hapse Salihliye süratle 
mahkfun edilmiştir. doktor gönderilmeliclit 

* Damlacıkta Sadık ve Zebranın gc- . . . . dıv bit 
celeyin arzulan hilafına evlerine gir- B. Çetindağ. ı~ıyle al gımız .• 
mcktcn suçlu kasap Ali Mis hakkında mektuptn, Salihlı kazasında sıhhi vaıı 
birinci asliye hAkimliğinde yapılan du- yetin na~ dikkati celbcdecek ka~ 
ruşma sonunda Alinin yedi ay hapsine fona oldugu, halkın ~emen hem.en Y 

l · · d rısınm hasta bulundUıtu. yalnız bır ~ 
ve hev_yc ccl yıne eilve dN:~e 1 suçalun an de 18 çocui:run öldüğü tesbit edildiği bil· 
mn . kum 0 up tec e . 0 an tı ay dirilmektedir. Bu halde mevsim ~ 
hapıs cezasının da ayrıca infazına karar lık1 d t · · da n bUv~ 

rilm:-+ı- arının a esırı varsa e J .Jt 
ve ~""· sebep doktorsuzluktur. Ancak ınadw 

Bir cinayet dduası vaziyeti yerinde olan mahdut bir Jo• 

Kcınalpnşanın Ulu-=ak köyünden Meh
met Alinin tarlac;ında çalışan ameleler
den Ferhat, kavga (:ttiği tütün amelesin
den Nazifi bıçakla yaralamış ve tutul
muştur. 

Çeşmenin Nohut alanı köyilnden Ra- sım Salihlili İzmire gelip tedavi edile-
şidi katletmekle mamun ve mevkuf bilmektedir .. Diğerleri bu mazhariY~~ 
Aziz oğlu Nahut Yılmaz ve kardeşi Yu- ten mahrwndur ve binaenaleyh evv
suf Yılmaz ile gayri mevkuf Hasan, ehemmiyet verilmiyen hastalıklan 500· 
Emin ve Bayram haklarında ağır ceza ra müzmin bir şekil almaktadır. HUIAS' 
mahkemesinde yapılan duruşma sona Salihliye süratle doktor göndermek ~-

292 inci sayısı olgun ve istifadeli yazı- ermiş ve muhakeme karar için önUmüz- zımdır. Ehemmiyetle nazarı dikkati ce • 
!arla çıktı. Tavsiye ederiz. deki salı gününe bırakılmıştır. bcderiz. 

zam inıparatorluğunun bütün kaynak
larını tedricen harekete geçirmek imkA· 
nını bulacaktır. :11111111111111; 

Jı:ğer harp havn harbinden ibaret ka- : 
lacak.sa, simdiki halde fngilterenin ve : 

Cihan Hatun ~11111111111111:: ----
hiirriyctc hnsrct çeken ezilmiş miİlletle- E Tefrı·ka.· 89 YAZAN.· 
rin pek te aleyhine değildir.. ngiliz : ı ı 
tayyarelerinin Alınanyada bombaladık· - -

--Curci Zevdan E 
ları hedefler arasında her gün sayısız rını bilsin bilmesin ona benden ba~ka 
mühim askeri hedefle?' vardır_ Dünkü kimse dokunamaz. Onu sevmekten, gü
gün Haınburg ve Ma~hnyimde petrol zelliğine meftun olmaktan sarfı nazar, 
tasfiychanelerinin, Kolonyada fabrJkala- tekebbüründen, hayasızlığından intikam 
rın boınbal'dıman edilmesi hava harco- almak lazımdır. 
ketlerinin g_eni ·liğine bir işarettir. Onun o gUn Fcrgancde · bana karşı 

Niba~·ct İngiliz kaynakhmna de~il, yaptığı küstahlığİ hiç unutamam. 
bitııraf kaynaklara inanmamak için bir - Aydoğdunun hemşiremin burada 
sebep yoktur. Gelen yolcularm ifadesi- bulunduğundan malUınatı olmadığına 
ne nazaran Münih, Bon, Hamburg, Esen şUphcın yoktur. HattA, o, hemşiremin 
\•e Frankfurt gibi en mühim merkezler- hayatta bulunduğuna da kani değildir. 
de fabriknlar \"e tasfiyehanclcr tamiT Cihanı bütün rUhu ile sevdiği, onsuz ya
cdilemiyccek derecede nğır hasarlara şıyrunıyncagı ıçın ihtimal ki hayattan 
uğramaktadır. llatta. bu facialar şaka usanmış ta şerefli bir ölüm ile hayattan 
mevzuu bil<'! oluyor : İngiliz ha\·a hli- kurtulmak üzere kendini bu harbe at
cumlan o kadar muntazam bir şekilde mak istemiş. Halkta öyle mecnunane 
her gün tekerrür ediyormuş ki bu şe- ahval görüyorum ki bunlan kendi ncf
hirler ahalisi saatlerini ayar etmek için simde tecrübe cdıyorum. Biri diğe:-'.ni 
bundan istifade edcbiliyorlanuş .. Keşke seveTse ç.ılclırmışlaıın yapamıyacağı şey
bu facialar artık fikirlerin de aynr edil- ]eri yapıyor. Hntta biri diğeri için haya
mesine hizmet etse!.. tını tehlikeye koyuyor. Onlardan biri 

B. B. • ölür ise diğeri de onun arkasmdaıa git-

mek istiyor. Bu şeylerin sebep ve hik
metini anlıyanuyorum. 

Afşin şiddetle gülerek: 
- Ölmek için gelm.iş ise istediği o ol

sun. Bu hususta ona kemali meınnuni
yclte yardım ederiz.. Sevdazedelerin bir
birlerine fcdakArlıklanndan bir şey an
lıyamıyorsan seni mnıur görlirüm. Çün
kü kendisinde cin~iyct hissi olmıyan bir 
tüysüz adamsın. B!ttabi o hissiyata bi-
ganesin. 

Afşin biraz düşündükten sonra tek
rar söze başladı: 

- Yann şehre hücum ,.e duhUl eder
sek hcmşircni nerede buluruz? 

Saman ayakta durarak ve şehre ba
kıp bir eli ile işaret ederek cevap verdi: 

- Şark kapısını:ı yanındaki şu büyük 
konağı görüyor musunuı.? Bu, kadın
]ara mahsus konaktır. Cihan orada ika
met ediyor. Derhal oraya varabilmek 
iı;in o kapıdan girmek lfı.zımdır. 

Afşin, Samandan alınabilecek ınaHı· 
matı tamamen alnuştı. Oturduğu yerde 
kımıldandı. Bu hareket Samanın oradal' 
nrtık çıkıp gitmesine işaret idi Afşiıl: 

- Sen burada ordugahta kaJacaksll'• 
Kat'i bir zaruret görüııinedikçe ordtJ• 
gD.h haricine çıkımyacaksın. Çünkü salı· 
betinlc vakıt gec;lnnek istiyoruz. _ı,· 

Saman. Afşini.n maksadını anbyarv· 
- Hüsnü hiz.meüıne, sadakatime ~

naat getirineeye kadar yanıru.zda e!fİ.f 
kalmak istiyorum. Yalnız şunu istirbatl' 
ediyorum ki: Benim burada buJund&t' 
ğumu ne Aydoğdu, ne de başkası bil• 
mesin. Çünkü, bütün tedbirlerimiz bof' 
gider. 

Afşin, µeki man&Sllla başını sailadJ'· 
tan sonra uşağını çağınlı. Saman iııJ'• 
kında ikram ile muamele olumnasır'1 

ve kendisinin tahb nezaretinde tut~: 
masını emretti. Saman sevinmiş. uıni 
var bir halde Afşh.in huzurundan çı~tı· 
Sevinmiş idi: 

Çünkü Afşin onu hüsnü kabul cuıs:: 
hemşiresinden intikam almak hırsı ; 
babasının mirasını kendisine yeredrds= 
vadeder gibi görünmliş idi Ümitva- -" 
Çünkü hcmşiresiruJen intikam al~ 

-BiTMEDi---
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--·-eki e ana ta ar zi a t a
dan bahsetti 

• 
ıne erinin 

Konya, ı (A A _ 
hktn şerefine · . ) - Dun gece fidıın
rcisinüı Kon ve~ılen. 2iyafette belediye 
~akadan dJa Zlhaİ~ıne karşı gösterilen 
hıslerine ter .. Yı a ın duyduğu şükran 
verdiği ceva~~n~ olan nutkuna karşı 
rnen derniştir ki~raat vekıli Muhlis Erk-

- «Dört günd · f' 
çok Yerleri g .. d .. ur . onynda> ım. Bir 
letnas ettim °C,ö~;: Bı~ çok ziraatçi ile 
lediklerim b . uklenm ve temas ey
sevindirdi I e~ıb c;

1
ok memnun etti. Çok 

k. . ntı a an b·th e ın başlarında mı ı assa tarlada 
llharnlar çalışanlardan edindim 
1 ırnızı to k . • 

a ncağu_ K pra tan ve tabıattan 
oldu;..rn • ?n>.:aya daha evvel gelmemiş 
· "" ıçın u ·· ·· d üzüntümü b zuntu uydum. Fakat bu 
fırsatı ile te~f~efer bu)~~b"Um seyahat 
num. Konn .. .edecegımden memnu
duğunıuz . ~irınde ehemmiyetle dur· 
hnYVan ıs~J::1 b ır sahadır. T o bum ıslahı, 
birleri al v nkımındnn gereken ted-

ııcagız. M k. _,. . 
Yanın zira· "k a ınc:ıı zıraatın Kon-
olduğunu ~~İ!~adi ışartlannn çok uygun 
tekiırnütü - . trn. Konyanın terakki ve 
1-d· Ul:erınde u-m·tı . • • k 
~ .. ıre.n b h- . ı erımızı uvvct-

rnüjdedir uK adısc bizim için hakiki 
"'c Beziı kabu·nya. köylüsünün kavrayış 
nun orta.. ıyl etine hayran oludm. 0-

, a atı an • • 1 Ve rnüt-' d Zıraı mese eleri tahlil r ıuaa a :!".. d 1SUnla a 1 kıraat avıısını Ve<:-İz bir 
vaı:, Kon::trna ta rniiatesna bir kudreti 
rafından ~ıntakasındıı. Konyalılar ta-b gordü .... 

orçlu olduğu gurn samimiyete karşı 
ÇİTcrinin n rn t~kkürü. Konya çift
......, Qu ve dılelderini ynkın bir :za-

İZ!.UR Si · tucurm~.ILt TİCAilET MEMUR-
(Mehrnet ı( 

l'i) ticareı ~oğlu ve Ömer Tata-
~esinde ~vani.le İzmircle Osmaniye 
turlu ernu nuınaralı mağazada her 
tbnek üz a alun Ve satım işlcrile işilgal 
tin ticare~re teşekkül eden işbu şirke
naınesi ticar~\'k:ı ve şirket mukavele
r~ Sicilin 28~1 unu hükümlerine gö
cıl edildi.ı:.• .,Lnumarasına knyt ve tes-

t_ -. I'>' ıum olunur 
~ır sici]· . • 

lllühru Ve Fı tıcaret memurluğu resmi 
1: 1iuk · Tcnik imzası. 
13 ave]e 

Ug\in bin dk 
~.uz ayının .0 uı YÜZ kırk senesi Tem· 
&unu saat Yinni dokuzuncu Pazartesi 

İiınirde °b· ~sıralarında. 29/7/940 
7~-1 nurnaraıı ll1nci belediye caddesinde 
&oren ~ .. hususi dairesinde va7Jfe 
nun lllazere ~ci noteri Zeki Ehiloğlu
sı bulunan ti ~bıle ben aşağıda imza
~r ofüu ;:aıre. ~ kfitibi Şefik Çoha-
ulan dave~aılc~ he niyabctcn vuk-u 

l{eırıaıctu ıccıbct]e İzllürde Mimar 
nıuesstk-ftyn ~ddcsinde 43-1 numaralı 
,.,~, ~...., e gıtu·· 
.. \!len ve clıJ· ?Hnde orada yanıma 
Veyi hniz b lıyeu kanuniye ve nizruni-
zılı • u unan • · ..ı __ ış Sahip} • .sım ve aun.:51cri ya-

&lii~lcr: İz.~de~ ~~rını sordum: 
f1ddesinde 43 Urd - Mımar Kemalettin 

~~~Y v:~~~,~dukim M~: ta 16 n A,.....~ıy <ıAa a 1726 ıncı 
rnıın SuStnu ;maralı evde oturan Os
::ıeri 'Yil2ılş. ukarıda hüviyet ve ad-

ı~ buıunn:~ft~~, ehliyeti kanuniyeyi 
.. ~ ı ~uuer Yanında: 

0.ı... n<hi eri: İzmirde Gündoğdu Gül 
ikin . 11 nurn lı ~ cı katında . ara apartımanın 

eh.nıct Ku~~et ede?! Raşit oğlu 
l'llntinad İn.. ü oglu, ve lzmirdc Kn
rad lı aJ>at1, ..... on caddesinde 648 numa-

e ·ı._ -11an.ın "-
ıi.. 11\Clrnet ed &J numaralı dairesin-

a arıları 
manda yerine ıgctirmeğe çalısmak sure- binnlann idaresi için teşkilat ve tesisat 
tiyle ödeyeceğim. vücude getireceğiz. Konyada yapacağı

Konya, 1 ( A.A) - Şehnmizde bu- mız zirai ıslahat arasında hayvan yem
lunmııkta olan ziraat vekili, Ekekon ga- lerinc de yer verilecektir. istimlak i:ıi 
zctesinc şu beyanatta bulunmuştur: üzerinde çalıştığımız bir mevzudur. Yar-

Konyada yaptığım seyahatten son de- ma nahiyesinde köylülerle yaptığım ko
rece memnunum. Köylülerle temas be- nuşmalarda onlann ne kadar yüksek 
ni bilhassa sevindirdi ve burada alına- kavrayışlı, derin sezişli olduklannı gör· 
cak zirai tedbirlerin çabuk emere ve- düm. Makinelerin faydalarını ne kadar 
reccği ümidini ertıırdL Yeni getirilen zi. veciz olarak anlatıyorlardL Bu işlerle 
raat makinelerinin Konya vilayetinde az beraber Konyada başlanacak olan to
:zamanda yer tutacağına ve ynyılıı.cağın-

1 
hum ve hayvan ısliıhı işlerinin kıymetli 

da hiç şüphe etmiyorum. Tohum ve hay- valimizin himaye ve idarderi altında 
van ıSÜıhı hakkında yakında bir çok mütehassıs arkadaşlnnmızın himmetleri 
tedbirler alacağız. Bilhassa bir ısliıh il- ile az :zamanda ba;anlacağından emi
tasyonu açacağız. Bundan başka kom- nim. 

Türkkuşu filosu 
Akhisara gitti 

- BAST • -ıAf<'I 1 inci SAHİ1'"'EDE -· 
raya gideceklerdir. 

YEN! ŞUBELER 
Ha\-acılığın yurdun her yerinde inki

şafı için Türk hava kurumu yeniden bn
zı tedbirler almıştır. Haber aldığımıza 
göre lzmire civar.bazı vilayetlerde, l\1a
nisa. Aydın, Denizli ve Muğlada biı'e.r 
Türkkuşu şubesi açılacak ve faaliyete 
geçecektir. Bunların formaliteleri hazır
lanmaktadır. 

Orta okullar \'e füeler programına bu 
seneden itibaren havacılık dersi ilave 
edilecektir. Maarif vekaletince bu hu-

1 lhraca karşı 
- tıASTARAFI 1 t 'Cİ SAl:IİFEDI!: -
Londrıı, ı (A.A) - Cenup ntlnsın· 

da bulunan bir Alman korsan gemisi 
fngilterenin Alcantara adındaki silahlı 
ticaret gemisiyle muharebe neticesinde 
hasara uğrayarak kaçmıştır. Alantara 
22.8 tondur. Ve harpten evvel cenup 
Amerikası seferleri yapmakta idi. 

sustn tetkikler yapılmaktadır. Havacı
lık dersi de tabü askerliğe hazırlık dersi 
gibi mecburi olacak, bu ders diğer ders
ler kadar sınıf geeme fu:erinde mii~r 
olacaktır. Havacılık dersinin her ::;ınıfta 
haftada üç sanı. gösterilmesi pek muh
temeldir. 

Dikkat 
Sayın nazarı dikkatine 

Sizi yazın boğucu sıcaklanndan kur
taracak cep ve masa Vantilatörlerimiz.i 
takdim ederiz. 20 gram ağırlığında olan 
cep vantilatörlerimiz zarif ve şıklığı ve 
bilhassa saatte bir kuruş gibi ufak bir 
sarfiyat yaP.ması ve baynnlann el çan
talanndn kolaylıkla taşıyabilmeleri ay
rıcn tavsiyeye şayandır. 

Türkiye umumi deposv. 
Hüsnil Özödemişli Halefleri 

Zon!Juldah ağlılı lıomis}'onu baslıanlığından: 
7-ont:tuldek kömür havzası sağlık te~kilntına hağlı 100 lira ücretli üzülmez. 

gelik, kilimli dispanserleriyle 100 lira ücretli Kandilli hastanesi ve 60 lirıı üc
retli merkez işçi hastanesi ikinci eczacı lıklan münhaldir. Talip olanların hU.
nühnl şahadetnamesi, sıhhat rapou, bonservisi ve bir kıt'a kısa tercümci hallerini 
15 /8/940 tarihine kadar 7.on<:uldnkta sağlık komisyonu ba~anlığma gönder 
meleri. 1, 2 3013 (1573) 

Zonpııldalı Sağ h Jıomf,;yonu basfıanlı{lından : 
Zonguldak kömür havzası sağlık teşkiliıtı muhasebesinde münhal 100 lira 

ücretli anbar memurluğu münhnldır. 
Talip olanların mektep şahadetnam esi hüsnühal şahadetname hüviyet cüz

dan sureti sıhhat raporu ve bonservislerini 15 / 8/940 tarihine kadar Zongul
dnkta sağlık komi&yonu bıışkanlığına göndermeleri ilan olunur. 

ı. 2 3004 (1572) 

Viliyet daimi encümeninden: 
940 mali yılı için makam ve nafıa hizmet oto ve kamyon ve arazozlara gere

ken bir yıllık 1600 teneke benzin 6816 lira bedel ile ve 1 S gün müddetle ka 
palı eksiltmeye konulduğundan isteklilerin dairede mevcut şartnameaiyle2490 
snyılı yasa hükümlerine göre hazırlayacakları teminatlan ile birlikte 12/ Ağus
tos/ 1940 pazartesi günü snat 1 Oda vilayet daimi encümenine başvunnalan. 

25, 1 2903 (1532) 
l'ek ~ şu SU~tl · ih oğlu Ömer Tata-
. ~ııt ve e. ~r:zulıırını truair ede- . ._ .,. h~ ·ı 

:ıtrket rnuı ernıtı fltiye d,.,;__..:. d b. IstanuuJ .,, nı miiesseseler arttırma ve eJısı t• 
. tave]esj k . .._':'=>l c u 
ihnr etmiş} 0 t ettikıenni beyan me Jıomisyonu Ri asetinden : 

tu-~de 1 _ ~r. . Bakırköy akliye ve asabiye hastanesinin 100.000 metre yerli amerikan be.z.i 
i ırıccUn nevi kollektif. kapalı :zarfla eksiltmeye konulmuşh.ır. 

l{ ~dde 2 _ Şirk . 1 - Eksiltme 16/6/940 cuma günü saat 15 de Cağaloğlunda sıhhat \ ' C İç-
~Çloğ}u ve <1:,tın unv~ (Mehmet timai muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapı!acaktrr. 

lnUJn de 3 _ $iıker Tatari) d.ir. 2 - Muhammen fiat 'beher metresi 37 kuru:ıtur. 
işı· erntia UZCrint: elf mevzuu: Bilu- 3 - Muvakkat teminat: 2775 liradır. 
A~~en ibarettir a ım satım i lerile 4 - lstekiler ;artnameyi her gün t 8S ku~ bedel mukabilinde komisyondan 

ve de 4 - 'Şl.;.ketin olabilirler. 
lll:ıtı~ rk~ rnuatnelütı m~rkcQ İzmir 5 - istekliler 1940 yılı ticarf!t odası ves;k.uiyle 2490 sayılı kanunda yazılı 
dll' ıye caddesindt! 22 da lzmirde Os- i vcsı1ca1ar ve bu işe yeter muvakkat teminat veya banlta mektubu ile birlikte 

Mnd numaralı mağaza- teklifi hni zarflannı ihale saatinden bir saat enel makbuz mukabili komisyona 
Yirın.i b' S - Şirketin • , vermeleri. c6699• 2, 10 3037 ( 1560) 
lOOoo uı liradan 11 ___ ı;ernıayesı 20,000. 

• on !...! 1. u;u-ct olup bun 1 u \• l uuı ırası Melune uıı • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

~~!!0cia~n .. ~~~-lirası Ja1b~Çl~:: Kiralık 
. '"4Cl0dc 6 •ACU\.LCn Vazedilıni.ştir 
l~kte. rnUnfe;fd ~ şerik finna ile hlr- Gazi Bulvarında bir mağaza ile 
\e~hıle temsil en ıınuıya ve şirketi her dört dükUn, II Belediye caddesin-

Matlde 7 _el ınez~dur. de bir ınağa7.a kiralıkhr. 
~n;Iar şerjkJ ~1.Üıtı safiye ve melhuz Müracaat: Cümhuriyet caddesi 88 
:~~~ lunaC<.ıkt ~rnstnda ynn ranya Numarada rn, Doktoru Hatiçe Azra 
••&dQOe 8 _ u ır. Deınlrelli'ye_. 1-6 (1522) 

~rkeu 'k &~er rik. şirk t d ... •••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••• 
lafı har endi hesab . .. e e\•nın 
lev llit ınde ~·npılıın ~f ~rcmez. Hi- al \'e münderccalı talep ve beyanlarına 

Alndd ın;nfaaUcr bu şirke~ erd~ mil"- uygun olduğu be}"Dn edilmiş olmnkla 
ları icino "": lier Şerik c nlU.U:· ziri hepimiz tarafından imzalandı ve 
huzııtta h7:i-ıhiye yüz lira ~ ihtiyaç- mühürlendi. Bin dokuz yüz kırk senesi 
latı kend· 1.~bilir. llcr hiri . dar me- temmuz nyının yiuni dokuzuncu pa-

lırındd , 1 ·~inden hesa nın mehu- zartesi giinil. 29/7 /940 
Velde b~O - Her sene 3~ ~unur. T. C. h.ınir İkinci Noteri Zeki Ehil 
zarar h Ço tall1im ol nunuev- oğlu resmi mUhür ve imzası 
Mndd~Pları tesbit 0~ kar ve Akitler : İmzalan 

t::u-ıhindcn \;Bu f:irket b· ~~~ Şahitler : İmznları 
devaın ed 4~ se~esi g ır :;Ubı.us 940 Naibin : inmısı 
~ı tnüdde~ktı.r. ŞerikJ~~1b- .ka~lar Umum1No.1239 Hususi No. 1/225 
rtrt?n feshi :t~ Üç ay evvel cfi· ~ hita- İşbu mukavc!ename örneğinin daire-

IZMtR BELEDiYESiNDEN: 
- Kadifekale karinosunun bir buçuk 

eene müddetle kiraya verilmesi yazı i~
leri müdürlüğündeki ~amesi veçh.i
le açık arttırmaya konumu~tur. Bir bu· 
çuk senelik muhammen bedeli ican 75 
lira muvak.kat teminatı 5 lira 65 ku~ 
tur. T aJipf erin öğleden evvel teminatı 
cümhuriyct merkez bankasına yatırdık
tan Ye belediye riyasetinden alacakları 
ehliyet vesikasını jhtihsal ettikten sonra 
ihale tarihi olan l 7 /8/940 çar~amha 
günü saat 16 ela encümene müraeaatlan. 

2. 6. 11. 16 3041 ( 15 79) 

DOKTOR OPERATÖR 

CEVAT ALPSOY 
ASKERi HASTANESİ OPEKA.TÖR0 

llostalanru her ~n ~ledea saaıra 
İkinci Beyler S-Oknk 81 numarada ka-
bul eder. 1-13 

Dr. Süleyman Çoruh 

--$--

ik 

- BAŞTAU1:. • 1 l~Cİ SAHiFEDE -

mılli müdafaa için is tenilen 4 milyar 800 
milyon dolar munzam tahsisaluı komis
yonda tetkiki sırasında y~pılmıştır. Ge
neralin bir kısım beyanatı neşredilmiş
tir. Fakat iyi haber alan mahfiller bu be
yanatın büyük bir kısmının mnhrem ol
duğunu bildirmt'ki<.'dirler General de
miştir ki: 

- Hemen müracaa t edebilecek yega
ne kaynağımız insnn ka:ı,.·nağıdır. Vazi
yeti göz ününde tutarsak mecburi as
kerlik meselesini müzakere dahi etme
den derhal bir şeyler yapmnklığımız 
icao eder. 

Vaşington l (A.A) - Harbiye nazırı 
B. Stimson dün milli müdafaa encüme
ninde aşağıdaki beyanatta • bulunmuş
tur: 

Harp halinin önüne geçmek için yc
gfuıe çare mecburi hlı.mete müracaat
tir. Gönllllü kaydı sistemi pahalıya mal 
olan bir muvaffakıyets~liktir. 

Vaşington 1 (A.A) - Bütçe komis
yonu iki Okyanus donanmasının inşası 
ve iki milyonluk bir ordu techizi için 
B. Ruzvelt tarafından istenilen tahsisatı 
kabul etmiştir. Yeni tahsisnt 4 milyar 
933 milyon 151 hin 955 dolara baliğ ol
maktadır. Bu suretle kongrenin şimdiki 
içtima devresi zarfında ordu ve donan
ma için verilen tahsisat miktarını 10 
mi)yar 40 milyon 225 bin 543 dolara 
yükseltmektedir. Yeni program muc:i
bince tedarik edilecek tank, top ve sai
re miktan ..komisyon tarafından gizli 
tutulmak1a beraber komisyon muhtelli 
modelden 14.394 tayyare inşası hakkın
da kendi bürosu tarafından yapılan tev
hidi kııbul etmis bulunmaktadır. Bu 
tayyarelerin 4028 i bahriye içindir. Bu 
suretle bahriyenin himıette altı bin tay
yaresi mevcut olacalctır. 

tzMtR tKtNCt iCRA MEMURLU
t;UNDAN: 

Bir borçtan dolayı haczedilip açık 
arttırma auretiyle satılmasına :karar ve
rilen tmariye mahallesi 5 74 üncü so
kakta pafta 232 ada 1658 parsel 46 sa
yılı ve zemini Kadı llyas bey vakfından 
mukataalı ve tapunun Şubat 34 l tarih 
ve 2 39 cilt ve 8 sahifesinde kayıtlı iken 
kadastroca 3 2 7 inci sahife ve cilt ikiye 
kaydolunan ve bir yer odasını ihtiva 
eden ve beher metresi 40 kuruştan h~ 
yeti umumiycsinc 2 f 2 lira 5 O kuru~ kıy
met takdir edilen 5 31 metre 25 santim 
murabbaı arsanın birinci icra memurlu
ğunca Miibcrraya satılnn 454 metre 80 
santimden geri kalan 76 metre 45 san• 
tim murabbağı kısmı şayi hisşe olarak 
5 /9 /940 tarihine müsadif pcrfembe gü
nü aaat 11 de lzmir ikinci icra dairesin
de aıağıda yazılı ~rtlar dairesinde pe
şin para ile ı.•f: açık arttırma suretiyle 
satılacaktır. 

1 - icra kılınan arttırmada satı be
deli snh:ı isteyenin alacnğına TÜçhanı 
olan diğer alacaklıların bu gııyri menkul 
ile temin edilmiş olan alacak.lan mec
muundan fazlaya çıkmak ve muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini tecavüz etmek 
gartiyle en çok arttımn ihale eclnecek
tir. Bu artttrmada böyle bir bedel dde 
edilmezse en çok arttıranrn tıı.ahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma 15 gün da
ha temdit edilerek 20/9/940 tarihine 
rastlayan cuma günü saat 1 1 de aynı 
mahalde yine rüçhanlı alacakları geç-
mek suretiyle en çok arttırana ihale olu
nacaktır. 

2 - Arttırmaya çıknnlnn işbu gayri 
menkulün artırma §artnamcsi 20/8/ 940 
tarihinden itibaren icra dairesinde her
kesin görebilmesi için açık bulunduru
lacaktır. ilanda yazılı olanlardan fazla 
malumat nlmak isteyenler 39 /2612 
dosya numarasiyle memuriyetimize mü· 
racaat edebilirler. 

3 - Arttırmaya iJtirak için yukan
da yazılı kıymetin yüzde 7,5 çuğu ni• 
betinde pey akçası veya milli bir banka
nın teminat mektubu tevdi edilmesi la
zımdır. 

4 - ipotek ,ahibi alacakldarla diier 
alikadarlann Ye intifa hakkı nrupleri· 
nin gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususiyle faiz ve masrafa aair olan iddi
alannı i1bu illn tarihinden İbÔaren 20 
gün içinde evrakı mWıbiteleriyle birlik
te memuriyetimize bildirmeleri icap eder 
alcai halde haklan tapu sicillile sabit ol
madıkça satı~ bedelinin paylqmasından 
hariç kalırlar. 

5 - Gösterilen günde arttırmaya it
tira.lı.: edenler artbrma şartnamesini ıör· 
mü.t ve lüzumlu mallımatı almı~ ve bun
ları tamamen kabul et.mit ad ve itibar 
olunurlar. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal ihale bedelini ver· 
mczae ihate karan bo:r.ularak icra ve if
laa kanunun 1 3 3 üncü maddesine göre 
muarne.le yapılacağı ve gayri menkul j,. 
bu ilin ve gösterilen arttırmıı şartnam~ 
dairesinde ntılacağı ilin olunur. 

3042 ( 15 75) 

DR. Saip Ali DÖLBAK 
D00Ul\I VE KADIN llASTA

UKJ.ARI OPERATÖR{) 
PROFF.SöR UEPMANNIN SABIK lik her Ye . ar etmez ise fenne talı- miz dosyasında saklı 29,17/1940 tarih ve 

teındit eciiİ!·dcvre için ınildd Iı:r ~ene- 1238 numaralı n~lma uygun olduğu bit-
J\kitıeri b! sayılıır;aktır eli şırket tasdik alakadara ~erildi. Bin dokuz yüz 

Çocuk ha.~talıklan mütcbas~sı BAS AslsTANI 

dıf:ını bey n liika b~ di • kırk senesi temmuz nyının yirmi doku-
işbu rnuı;n ve ikrar et:~cr~. olma- zuncu pazartesi gilnü_ 29,17/1940 
llarnk eeıu:elennme resen eteri uzertnc T. C. funir İkinci Noteri 7.eki EhU 

n okunup nnlat 
1 
an.tlm olu- oğlu resmi mi:hür ve imzası 

1 n:u.ş ve me- 3~ (1577) 

TELEFON: 2310 Birinci Beyler Numan zade sokak 
Muayene hanesi 42 Birinci beyler So. No. ı_ TELEFON: 4!70 
Evi: Göztepe Karakol karşısı 834/1 Ilergün hastalarını saat 12 - 14,30 ve 
Londranın (Tbe Hospjtal For Sick 17-20 de kabul eder. 

Childrcn) ha~tane-inde ikmali tahsil et· Fukaraya SA lı l günleri muny~ne 
ıni~tir. parasızdır_ 

ze 
Tek 0 nsa a ve iğı et•n 

dir m ya aki kay 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Zelzelenin yurdun muhtelıf yerlerinde tahriba

tı hakkında verilen haberler arasında rnbıta yoktur. Son :zelzele maalesef 
maddi ve m nevi zararlara sebep olm u tur. Memleketimizde tek insana ve tek 
ferde verilen kıymetin yanıbaşında bu kaybımız pek büyi.ık sayılmaktadır. 

Yozgat, l (Hususi) - Yozg t zdzele fasılalı bir \iekilde devam etmekte
dir. Halkın büyük bir kısmı geceyi dış anda geçirm· lerdir. Ağır l aralılardan 
bir kişi daha bugün vefat etmiştir. 

ALMAN A Amerikada Britanya 

1 •ıt t ordusuna havacı kaydı 
ngı ereye aar- - BASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -• • h krunlıırından izahat istemiyerek daha ruz ıçın azır- mükemmel izahat almak üzere Kruıadn-

ya gitmelerinin tav!':iye edildiğini ilave 

lıklarını yapıyor eyb~~lere uzun seyahate kafı eşya 
ile hareket etmeleri ]üz.umu da anlatıl
maktadır. 

MC>Skova, 1 (A.A) - Tas ajansının 
Londradan öğrendiğine göre, İngiliz 
matbuatı, Almanyanın 1ngiltcrcyc :taar
ruz için son hazırlıklanru ikmal etmek
te olduğunu yazmaktadır. 

Verilen malfunai~ göre, Almanya İn
giltereye taarruz ederken Frariko da 
Cebclüttankı zap~ebnek niyeündedir
Bir çok İspanyol ı.ataatı ve topçu müf
rezeleri halen Lallneada tahşit edilmiş
tir. Ccbelüttarık svni zamanda Sardon
yada tahşit edilen İtalyan kuvvetleri ta
rafından da bombardıman edilecektir. -·-İsviçre • Roman:vcı 

'J'lcaret anlaşması 
Bern, l (A.A) - İsviçre - Romanya 

ticaret ve teceye ruılaşmnsı. BUkreştc 
imza edilmiştir. Derhnl rncriyete giren 
anlaşmn 31 mart 941 tarihine kadar mu
teber olacaktır. 

Nevyork 1 (A.A) - Geçen umumt 
harpte F.rnnsada bulunan Amerikan or
dusunda hhmet etmiş olan Amerikalı 
alimlerden Charles Cutüng tngiliz yu
vasının müdafaası icin Amerikan komi
tesinin teşkil edildiğini bildirmiş ve 
Amerikalılardan tngiltereye sevkeQil· 
mek üzere tabanca, cephane, silah, ka
rabina ve dürbinlerin komiteye gön
dermelerini istemiştir. Bunlar İngiltere 
dahili müdafna gönüllüler teşkilatı ta
rafından Bitlerin muhtemel bir i tilası
na karşı kullanılııcaktır. 

Londra 1 (A.A) - İngiltere hesabına 
Ame.rikada inşa edilmekte olan tayya
relerden muhtelif tipte 1:,840 ın.ın inşası 
bitmek üzeredir. lngiliz tayyarJ subay
lan bu tayynrelerin ınerlınlesiz yapıta· 
cak uçu.Şlarla naklini temin için Terre
N evve'e hareket etmişlerdir. 

• . . . - . --- / 

Böüreklcrdeo idrar torbasına kadar yoJlardaki ~ahklarm mikropbnru k6-
kündcn teullzlcmek için HEI OBLÖ kullanınn 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttıra.r .. Kadın. erkek idrar zorluldann?.. eski 
,.e .veni belsoğukluğ'unn. mesane iltihabını, bel &trrısını, m ık idnıır bomtnk " 
bozarken yanmak haDerini gidt·rir. Bol idrnr temin der •• 

idrarda lnnnlann, mesmıede taşltırm tcşekkiilün mani ofur_ 
DlKKAT : HELMOBLÖ idrannrzı tcmizliyerck mari1~irir. 

Sıhhat \'ekMetinin nıbsatmı haizdir ... JIER ECZANED.E BULUNUR - · • . , .: ·i ·. . · . : .· . . . · : · :.. ·.,.t 

İZMİR stctı..ı TİCARET MEMUR· 
LU<"iUNDAN: 

............................................ • 
OLfVIER VE 

ŞVREKASI LTD • 
VAPUR ACENTASI 

ATATORK CAl>lJESl Rees binası 
TELF..1''0N: 2443 

. 
• . • • 

İzmirde kuyumcular çarşısında 10-16 
numaralı nınğa.zalarda kuyumculuk 
maksat ve sanatına dahil olan işlerle 
uğraşnn (Mustnfa Saykacı ve ortakları) 
şirkeitnin feshine mütedair beyanname 
ticaret kanunu hükümlerine göre sici
lin 2800 numarasına kayt ve tescil edil
diği ilD.n olunur. 

Londra ve Llverpol hatlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurta. 
nmı7. sPfer vapaC'..aklardır. ........................................... 

İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mUhrU ve F. Tenik imzası. 

1: Beyanname 

DOl<TOR OPERATÖR 
SAMİ KULAKÇI 

BEYA?>."NAME 
İzmir üçüncü noterliğince musadak 

16 Mart 938 tarihli ve 451 numarnlı esas 
mukavelcnamesi mucibince Merkez mu· 
amemtı İzmirde biı inci Kara Osman oğ
lu çarşısında 3 numaralı imalathane ile 
Kuyumcular çarşı.;ında 10 ve 16 numa
ralı mağazalarda olmak üzere (Mustafa 
Saykacı ,.e ortakları) unvnnı nltında 

Kulıık. burun. ~az. bastalıklnn 
Mütehassısı 

Muayenehanesi : Birinci Beyler 
No. 4!, Ti.'"LEI<'ON : 2310 

Evi : ~tepe Trnmvay Cnd. No. 884 
'ft:.LEFON : 3668 

OPERATÖR DOKTOR 

AHME'l' CEMJL ORAL 
aramızda teşkil e<lilen kolleklif şirketini Fransız Hnst:ıncsi Operatörü 
bugUnden iUb:ıren bilcümle şUrekAnın Her ı:ün öi!lcye kudnr Fransız hastanc
ittifakiy le fesheylcmiş olduğumuzu ve io,.de. ö!?l~dcn 50nr~ Birinci 8c)·lcr &O

eınri tasfiyesini icra etmiş bulunduğu- kagındn •. No. 42 •. TELEFON : 2310 
muz şirketi mezk<Ue muamclab umumi-
yesinden mütevellit olarak şürcklıdan D O K T O R 
hıc: birinin diğeri rlrrunetindc bir g(lna Demir Ali KA.MÇIOCLU 
hak ve alacağı kalmadığını ve her bi:rl- Cilt ve Tel185Ül h tahkla.n ve 
miz mütckabilen yekdiğerimizin zim· ELEKTRiK TEDA ViLERİ 
metlerini ibra ettiğlıni7i mUttefilaın be- Wri.nci Beyler Sob!ı No. 55- bmlr 
yan eder ve keyfiyetin ticaret kanunu- Elhamra Sineaıası rırkasında ubatrt. 
nun 150 inci maddesi hillanUne tcv.fikan akşama kadlU' butalannı kabul eder. 
siciU ticarete kayıt ve usulen ilAnını ri- TELEFON : 341t 
ca ederiz. 

1 - İztnirde Güzelyalıda Hocaıade 
Ahmet Ragıp ap&rt.unanındn mukim 
Mustafa Saykacı. 

2 - İzmir Karşıyak.ada Fazıl bey so-
kak 8 numaralı bar.ede Piyer Borg. 

3 - İzmir Karşıyaka Muradiye sokak 
17 A. numaralı hanede mukim Vik.ıor 
Mulhıo. 

4 - L.mir Aba.nc.alc Demir Çember 
sokak 21 numaralı hanede mukim Pol 
Tasi. İmzalan. 

Umwui .ı.·o. 2259 Hususi No. 3/ 242 

r:=::: ~a!ından mmnnl 
•• 
Omer Muharrem 
ÇAMAŞIR SABVHV 

TOPrAN KİLOSU 

( 32 ) kunıstllr 

i 

İşbu beyanname altına konulan imza- İzmirde doğduğu ve İtalyan tabüyetiode 
ların şahıs ve hüviyelteri dairece maruf bulunduğu anlh.~ılan Vittorio Mulino ol
ve adresleri yazıh M~ia!a Saykacı ile duğu ve münderecııtını okuyup mıla
gö.sterdiği 6-9-939 tarihli ve 32-706 nu- dıktan sonra huzurumda i.m7.a ettiklerini 
maralı İzmir Emniyet müdürlüğünden tasdik ederim. Bin dakuz. yüz kırk so-
\'crilmc ikamet tezkeresindeki ~yda ngsi Temmuz ayının otuzuncu Salı gü
nazaran Pierre ile :Margarite'den ~zmir- nü. 30-7-5»40 
de doğdub'U ve F.raru;ız tebaasından bu- T.C. İzmir ü(;ilncil noteri SUreyya OJ-
lunduğu anlaşılan Polycarpe Tas..c;y ve cay resmi mührü ve imzası. 
gösterilen h.mfr F..nıniyet müdürlüğün- Umumi No. 23.26 Hususi No. 3/2.U 
den verilme 29-9-939 tarih \'e 32-14.50 İşbu beyanname suretinin dairedCt 
numaralı ikamet tezkeresindeki knyıtla saklı 30-7-940 tarih ... e (2259) numarnlı 
Joseppe ile Elena'dan 1902 yılında lı.,. nslına uygun olduğu tasdik kılındı. Bin 
mirde doğduğu Ye İngiliz tebaasından dokuz yüz brk senesi Ağustos ayının 
bulunduğu yazılı Petcr Borg ve. yine birinci Pen;cmbe glinü. l-8-940 
~österilen İzmir Eınru}'et ~nUdürliiğün- Otuz kuruşluk damga pulu üzerine 
den verilme 23-9-939 tarih ve 32-569 nu- İzmir <içiincü Noteri resmi mühürü 
mar.ılı ikamet tezkeresindeki kayıt.tan ve Sü.reyyn Olcay imzası 
Ciorgio ile Carolina'dan 1904 yılındn 3043 (1578) 



SA.RIFE 4 

Askeri tetkikler: 
···-················ 

TAARRUZ 
BAŞLAMIŞ! -·-Fakat beş hafta

danheri ... 
_, ·-

İlti İtalyan tahtelbahiri 
bir Alman Jıruvazörü 

batırıldı •• 
Oldu, oluyor, olacak ... Günün hfıdi
c;i d miyelim, faknt bulmacası bu Uç 

kE."lime üzerinde toplanıyor. Tabü anla
dınız! Ingiltereye yapılacak yıldırım ta
arruzundan bahsediyoruz. 

<Acaba ne zaman olacak?• suali zi
hinleri kurcalarken resmi Alman ajansı 
şu inanılmaz iddin ile muammayı çöz
mef!P çalışıyor: 

«Almanya İngiltereye karşı da, vak
tiyle Polonya ve Fransaya karşı olduğu 
kadar muvaffakıyet ve enerji ile harbe 
rlev;ım etmektedir.> 

Almanya ne vakıt vasi mikyasta ta
arruza karar verecek diye soruluyor? 
Atman ajansına bakılırsa buna şu ce:a
bı \'"rmek mümkündür: 

Bes haftadanberi, yani Fransada mü
tarekenin imzasındanberi Almanya her 
gün lngütereye adamakıllı hücum edi
yor, he,. gün Alman dahtelbahirleri ve 
t.nyva releri tarnf ından> yeni muvaffakı
:yetlrı kazımı! ·· r. İngiltere ağır ağır 
darb ·1 nmtkt Jir ve Alman askerleri, 
tn"'J •nreye karşı da, derin fedakarlık 
ve c h' t ruhiyle harp etmektedir. 

B " ı daha nçık bir lisanla terceme 
edC"" 1 olursak manası şudur: Beyhude 
yC'r• k fa yoruyorsunuz. İngiltereye ta
arruz beş haftadanberi başlamıştır. Ya
pılııra'lc yıldınm harbı da bundan ibaret
tir Tayyare ve tahtelbahir harbıdır. 
Bundan fa:dasını mılile beklemeyiniz .. 

tS'l1LA. MI, HA YIR! 
Almanyanın İngiltere aleyhinde doğ

rudan doğruya askeri bir istila hareke
tine, h"ç olmazsa şimdilik, teşebbüs ni
yetinde olmadığını ihsas eden bu ifade
yi bir aciz itirafı olnrak mı. yoksa hasmı 
nvutma2a ve uyutma~a matuf bir oyun 
gibi mi telakki etmek 15.zımgelir? Birin
ci şıkka Almanyanın kolay kolay kat
lanmıyacağı muhakkaktır. Fakat ikinci 
şıkka tngilterenin diişmiyeceği de aynı 
derecede muhakkaktır. 
İSPAJ\~A VE 1NGİLTERE 
Hatta Londrad:ı en kötü ihtimale ait 

ol:ın raporlar serbestce tetkik ve mü
zakı>re edilmektedir. Bu raporlar, Al
manynnın İngiltereyi istila teşebbüsiyle 
aynı fında, Japonya, İtalya ve Jsp:ınyn
mn da İngiliz imnaratorluğunun muhte
lif haynti noktalarına karşı doğrudan 
doğruya darbeler indirmeğe teşebbüs 
edecekla-i hakkındaki şayialardır. İn
giliz - Japon münasebetlerinde bll§ gös
tnren gerginlik bu darbeleri teyit ede
{'('k mahh•ettedir. 

Fakat İngiltere bu raporlardan pek o 
kadar telaşa düşmüşe benzemiyor. Lon
drn, çoktnnbcri, böyle bir darbeyi kar
şılamaba hazırlanmıştır. 

CEBELU'ITARIKIN 
B011KBARDIMAN1 
İngiliz imparatorluğunun bu hayati 

noktalarından birisi, ve belki başlıcası 
Cebelüttarıktır. Cebdüttarık istihkamı 
dün aksam da havad:ın bombardıman 
edilmiştir. Fakat hasarat ehemmivetsiz
dir. Cebelüttarıkın, içi oyuk ve dünya
nın en müthiş harp vasıtaliriyle dolu 
olan bu kaya parçasının bu gibi taar
nızlarla sarsılamıyacağını her kes tah
min eder. Acaba, İspanyanın karadan, 
ltalynnın da havadan ve belki de deniz
d n müstcrek hir hareket teşebbüsü va
ziveti deJ:tistirebilir mi? 

Bu hususta mihver devlctl<>rinin ve 
bi1hac:sn bu işte en büyük vazüe kendi
lerine dü~cct'k olan 1talyanlann da pek 
fazla hnyalc.ı kapılmadıklarını goruyo
nız. Bu hususta 1talyada ncsredilen 
- yani ic;in kendilerin<-' en müsait tarafını 
gösteren - bir Amerikan tefsiri son de
rce m-ı11idardır. 

«Vorld T l J.Yram gaz.etesinin meshur 
askeri münekkidi Major Vilyam tara
fından Cebelüttarıkın sevkulceyşi ml"V
kii hakkında il r' siiriilen miıtalen şu 
suretle lıüln5a edilebilir: 

«Bu müstahkem kaleyi karadan ve 
denizden vaoılacak bir hücumla işgal 
etmc:k JMKANSIZdır. Pnkat, kale mu
hasara vaziyetine düşecek olursa, en 
zaif tarafı su kıtlıf,<ıdır. Tarihte zapte
dilemez gibi t<-'li'ıkki edilen müstahkem 
mevkilerin su kıtlığından dolayı sukutu 
çok d<>fA l!Öriilmüstür.» 

MUHASARA MüMKON MO? 
Şüphesiz! 1''akat kalevi muhasara ede

bilmek icin biitiın yollarına hakim ol
mak ltızımdır. İspanyol ordusu - icabın
da Almanların da yardımiyle - kara yol
larını kesebileceği gibi bu taraftan ka
leyi sıkıstırma~a da teşebbüs edebilir. 
Fakat neticedı> bütün ümit kaleyi susuz 
bırakmaaa dayanıyorsa, deniz 3•olunu da 
kesmek lfızımdır. Buna İtalyan donan
m:ısının ne derece cesaret edeceği ve 
bahusus bövle bir teşebbüste n,.. de'l"Cce 
muvAffa k olaca••ı sorulmağa bile değ
mez. 

1NG1I 17T V'R IHTtY A 'J'LIDIR 
M--•mnf; 1nt!Hizlrr ihtivatlı insanlar

<lır C'0h0J·;ıtıırılr ltı:ır komşusu olan 
Lahin <t n a:ol ı..nec0k bir taarruı.a 
karsı hir lcnt dah;ı tahkim edilmekte, 
bir rolt c:prfler ve manialar ihdaı; olun
maklııdır. Hava müdafaa bataryaları ar
tırılmakta ve taarruz halinde garnizo
nun kolayca mukavemet edebilmesi için 
erzak ve su depol rı çoğaltılmaktadır. 
Sivil ahali de kamilen tahliye edilmiş
tir. Kale miidafaaya hazır vaziyettedir. 

Ve heniiz ln~iliz filosu Cebelüttar.ıkta
dır! Gerçe bir kaç zırhlı, tayyare gemisi, 
destroyer ve tahtelbahirden mürekkep 
bir filo Cebf>)üttarıktı:ın harek~t etmiş 
ve boğazı geçmiştir. Fakat atl$ııtik yo-

2 :A~USTOS CUMA 
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/ngilterede bulunan 
iki Fransız amiralı -·-Londra, 1 (A.A) - cRoyter> 
1ngiltercdc mevkuf bulunan Amiral 

Kay ol ve diğer bir F rnnsız Amiralinin 
torpillcnen Meknes gemisinin sağ kalan 
yolcularından olduğu öğrenilmiştir. Bu 
zabitlerin tevkiflerini müteakip Yişi hü
kümetinin yapbğı protesto üzerine Peten 
hükümetinin bu hareket tarzı bugün 
Londrada hayretle karşılnnmışbr. Çün
kü gemi Almanlar tarafından batırılmış 
Amiral Knyol ise lngilizler tarafından 
kurtarılmıştır. lki Amiralin rütbeleriyle 
mütenasip muamele yapılmaktadır. Ye 
imkan dahilinde bulunan konfor emir· 
!erine verilmektedir. 

Petrol bahsında 
hayale kapı:mıyoruz 

- BAŞTARAFI 1 inci SAHİFEDE -
yedi ayda inildi. beklediğimiz vasıtalar 
gelince, altı yedi haftada petrol sathına 
ineceğimizi tahmin ediyoruz.. 

Kapnzite itibariyle Raman dağı yata
ğı, Arnavutluk pcfrol sahasiyJe muka
yese edilebilir. Arnavutlukta 420 kuyu 
vardır. Buradan senede 300 bin ton pet
rol alırlar. 

Bizim senelik petrol ihtiyacımız şim
dilik aşağı yukarı 150 bin tondur.. Bir 
kuyudan bir günde elde edeceğimiz pct
rolii de on ton olarak tahmin ediyoruz. 

Bn takdirde bütiin sahada istediğimiz 
kadar kuyuyu açtıktan sonra vaziyeti
miz çok iyi olacaktır. 

Tiirk pctrolüniin kapazitesinc gelince, 
enstitü lfiboratuvarındn yaptığımız tnh
lillcrdc bulduğumuz koyu esmer renk
teki bu hnm petrolün yiizdc beş suyu 
ihtiva ettiğini anladık. Terkibinde yüz
de 15.6 benzin, yüzde 1.31 petrol, yüz
de 9.05 motorin ·vardır. Ost tarah da 
nıulıtelif madeni yn~lardnn ibaı:ettir.• 

İstanbul, 1 (Hususi) -- Beşiri ka2a
sında bulunan petrol kuyulan trunamcn 
faaliyete geçince senede 300 bin tona 
yakın petrol istihsal etmemiz mümkün 
olacaktır. l\lütehnssıslnruruz petrol bah
sinde hayale kapılmamakta, bütün te
enni ile hareket etmektedirler. -*-A merikadan tay yare 

benzin ihracı 
menedildi 

BASTARAFI 1 iNCt SAutFEDE 
darikine İngiliz ablokası esasen mani 
olmaktadır. Buna Çindeki Amerika
lılar üzerine yapılmakta olan müte
madi tezyikin sebep olup olmadığı 
henüz meçhul ise de ambargo için 
intihap edilen zaman İnsanı düşün
dürmektedir. tngiltereye yapılan 
aevkiyatm bundan müteessir olrnı
yacağı anlaıılmaktadır. Zira Kanada 
benzini ıalın almakta devam edebi
leceğinden mevcut bütün stoklarını 
İngı1tereye sevkedebilecektir. Bu 
aevkiyattan bqka olarak diğer 
memleketlerden ve excümle Vene-
2uelladan da tayyare benzini satın 
alabilecektir. 

!unu değil, Akdeniz yolunu tutmuştur 
ve düşman gemilerini araştırmakla meş
guldur. Eğer karşı taraf ta biraz İngiliz 
harp gemilerini aramağa koyulsa mese
le sadeleşecek gibi. Yalnız, karşı tarafta 
hfıla böyle bir arzu her nedense sezilmi
yor! Şu halde Cebelüttank için tehlike 
saati daha çalmamıştır. 

MALTANIN SUSUZLUCU 
İngiliz jmparatorluğunun ikinci haya

ti noktası Maltadır. Maltanın <la susuz
lukln mı ele geçirileceğini bilmiyol'uz. 
Şu kadar var ki, Malta için İspanyol 
ordusunun yardımına da güvenilemiye
ceğinı> göre vazife - çarnacar - yalnız 
İtalyan donanmasına kalmaktadır. Sim
diye kadar bu deniz kuvvetinin Malta
ya taarruz ve hatta sadece tekarriip et
tiğin<-' dair hiç bir haber alınamamıştır. 
Yalnız İtalyan tayyareleri vakıt vakıt 
adayı ziyaret ediyorlar ve her ziyarette 
bir kaçını orada bırakıyorlar. Dün de 
bir bombardıman tayyaresi düşi.irülmüş.. 
tür. İngiliz filosu orada durdukça Mal
ta ahalisi rahat rahat uyuyabilir. 
DÜŞMAN UYUMAZ 
Fakat su uyur, düsman uyumaz der

ler. Denizden ümidi kes:ip te İtalyanlar 
karadan Süveyş yolunu ve Aden yolunu 
tehdit edemezler mi? ltalyan resmi teb
liğlerinde büyük zaferlerden bahsedili
yor. Habeşistanda mahsur olan tta]yan 
kuvveti bir tarnftan Sudana, bir taraftan 
cenupta İngilizlerin Kenya müstemleke
sine karşı kendini gösteriyormuş. Kenya 
hududunda İngilizler on on beş gün ev
vel Moyale köyünü bıraktılar. O vakıt
tanberi İtalyanla,rın cenuba doğru 50 
kilometre daha ilerledikleri resmi teb1iğ
lerinden anlaşılmaktadır. Afrika çölle
rinde 50 kilometrelik bir ileri hareketi 
f nırllizlerin uykusunu kaçırmasa bile, 
İtalyan umumi t'fkarını bir hayli avut
tu/hı görlilliyor. 
Diğer 1talvan muvaffakıveti Sudan 

hududunda Kormuk liman ~ın zaptıdır. 
Roma t efsircilC'ri artık Sudanın merke
z.i olan Hartum demir yolunu tehdit e<le
bileceklerinj ümit ediyorlar. Unutma
mak lazımdır ki sabık ve tekrar 15.hik 
Habeş imp\lratoru Haile Selase de bu 
Hartum §ehrindcdir ve Habeşistanda 
yağmur mevsiminin başlamasını dört 
gözle beklemektedir. Harbm garip cil
veleri: Kimi ümidini susuzluğa, kimi de 
çok fa7Ja suya bağlıyor! Maanı.aiih, Ha
bec;!c:t<ındıı vaemur ..ya.iması, Cebcliitta
rık .su hazinelerinin kurumumdan çok 

Nafıa Vekili Edirnede 
yolları teftiş ediyor 

---------------------~*,..,.._, ____________________ _ 

T rakyada yapılan yollar hakkında Ge
neral F. Cebesoy beyanatta bulundu 

Tekirdağ, 1 (A.A) - Nafıa i§lerini 
tetkik etmek üzere seyahate çıkmış olan 
Nafıa vekili General Ali Fuat Cebesoy 
beraberinde şoseler reisi olduğu halde 
dün Çorluya gelerek Korgeneral Salih 
Omurtak, Trakya umumi Müfettişi Ka
zım Dirik, Tekirdağ, Edirne ve Kırklar
eli valileri, Tekirdağ Nafıa müdürü ve 
diğer zevat tarafından kar~ılanmııılar
dır. 

Nafıa vekili Çorludaki tetkiklerini bi
tirdikten sonra Trakya seyahatine de
vam etmek üzere Edirneye hareket et
mi lerdir. 

EDIRNEDE 

gelmiştir. Bu ı..iyafette Kazım Dirik, 
başmüşavir Sabri, vali Ferit, belediye 
reisi Feritle Korgeneral Mustafa Muğ
lalı, Salih Omurtak, General Seyfi, 
mebuslarımızdan Fazlı Güleç, Feridun 
Fikri, Suat Hayri ve Şerif Bilginde hazır 
bulunmuşlardır. Yemekten sonra vekil 
aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

- cBu sene T rakyada Nafıa işleri
miz çoğalmıştır. Bilhassa iki aydan be· 
ri büyük bir faaliyet devam etmektedir. 
Bunlar arasında yol jşlerimiz bilhassa 
ehemmiyetlidir. Yeni yapılmakta olan 
yolların başlıcaları lstnnbul - Stranca, 
Saray - Kırklareli, Halkalı - Hadımköy, 
Çerkesköy - Saray, Babaeski - Edime. 
Gelibolu - Eceabad ve daha bazı yol
lardır. 

Edirne, 1 (A.A) - Trnkyada Nafı
aya ait işleri yerlerinde görmek üzere 
İstanbuldan hareket eden Nafıa vekili 
General Ali Fuat Cebesoy yanında 
umumi müfettiş General Kazım Dirik, 
şoseler reisi Ali Talip, olduğu halde İs· 
tnnbul - Edirne arasındaki yol faaliye
tini teftiş ederek akşam Edimeye gel
miııtir. 

İstanbuldan başlıyarak Edirneye ka
dar uı.ayan saha dahilindeki inşaatı tef
tiş ettim: Faaliyetten memnunum. Alın

Gencral Ali Fuat Ccbesoy ı mış ve alınmakta olan tedbirlerle bu 
General Ali Fuat Ccbesoy bir müddet yollar, programları dahilinde ve müm

istirahat ettikten sonra şerefine verilen kün olduğu kadar kısa zamanlarda ik-
2.İyafette bulunmak üzere belediyeye mııl edilecektir.> 

lngilizler 
----*--

ltalyanlaı·a mal 

Hava harekah 
hakkında Al
man tebliği 

Kordel Hol --·--
"Amerika bütünlü-
ğünü mu haf aza için 

birleşti,, diyor 
teslim eden 

Bir Yunan 11apurunu 
batırmqlardır •• 
LONDRA, 1 (A.A) - İngiliz Amiral

liğinin tebliği: 

Berlin, 1 (A.A) - Alınan orduları 
başkumandanlığı tebliğ ediyor : 
Havanın milsaadeı;izliği cihetiyle ha- Havana, 1 (A.A) - Birleşik Ameri-

va ordularının faaliyeti 31 temmuzda ka hariciye nazırı B. Cordell HuH Ha
pek hafif olmuştur. Bombardıman tay- vanadan hareketinden önce matbuata 
yarelerinin Manş denizi ve Seilly ada- beyanatta bulunarıık, Amerika memfo
larırun garbindeki sahiller üzerinde yap- ketlerini bütünlüklerini muhafaza için 
mış oldukları bir keşif esnasında, düş- birleşmiş lduklanndan dolayı tebrik et-

Akdeniz donanması başkumandanlığı, 
İtalyan hiikümeti tarafından kiralanmış 
olup 12 ada mıntakasındaki İtalyan kuv
vetlerine sevkedilmekte bulunan 300 ton 
petrol ve 200 ton makine yağı olan Yu
nnn Hermione sahrınç gemisinin tevkif 
edildiğini bildirmektedir. Geminin vazi
yeti ve hamulesinin mahiyeti anlaşıldık
tan az bir müddet sonra !kuvvetlerimize 

sil"L] b ı bo ba tikten sonra demiştir ki : manın · im ı ir mç gemisine m - Am 'k h""k" tl · t dd'"t t lar atılmıştır. - erı a u ume crı ere u e -

b · ·ı · b 1 meksiz.in kollektif tedbirler almış ve bu 
Cenu i lngı tere lımanlarında u u- 1 k F l'k t ··ı fikr' · 

nan gemiler ve tesisatı ve düşman Ie- :-urct c ıtnnı~ ır ı csan~ 1111 

l · ü · daha h f'f ku tl ı ıdamc ve takvıyc hususundaki sarsıl-ncr en zenne a ı vve er e . 1 . . d.. öst · 1 
hücumlar yapılmıştır. İnfilaklar ve yan- %az azım erını unyaya g ermış er-

gınlar müşahede edilm~ir. r. k nf "kt eli hr · karşı :kuvvetli bir İtalyan hücümu baş
lnınıştır. Bu sebeple kuvvetlerimizin ku
mandanı milrettebatını çıkardıktan son
ra Hemioneyi topla batırmağa mecbur 
kalml§tır. Hava güzel olduğu ve Yunan 
gemisinin mürettebatı da yardım iste
mediği cihetle mezkur mürettebat kendi 
sandaUarile uzak olmiyan ~araya çık
mıştır. 

D" s ·m t• · ta cl · 1 Nazır o eransın l ısa çe esın-

Almu.şmManın pı. re ıpı yyarl ~my e den bahsederek şöyle demiştir : 
an essersmıt avcı tayyare erı nra- II b"ti" •· b" k A 

sında Dovres limanı açıklarında hava - . arp ı ıgı zaman ı: ço . vru: 
h bel · l · . pa pıyasalarıııın beynelmilel tıcareti 

mu are erı o muştur. Hıç zayıat kay- b"" .. ill 1 ·· t d · · d 
d dilm k • · be d"' t · 1 utun m et ere musava aıresın e e e sızın ş uşman ayyaresıy e . . • · k" b" 
iki b · b ı 'mh d'l · t' tam teşrıki mesaı ım <1D1ru veren u· 

araı a onu ı a·e ı m~ ır. vasıtndun ziyade hir tahakki.iın vasıtası 

Deniz kuvvetlerimize karşı bu İtalyan 
hava hücumu düşman tarafından şiddet
lendirilmiş ve muharebe İtalyan tayyare
lerile İngiliz harp gemileri arasında ce-

reyan etmiştir. 
İtalyanların .iddialarına göre, gemile

rimize tanı isabetler vaki olmuş ve hasa
rat ika edilmiştir. Hakikatte kuvvetleri
miz hiç bir zayiat vermemiş ve hiç bir 
hasara uğramamıştır. 

daha yakın bir ihtimal olsa gerektir. masına mani olamanıl§tır. Bununla be-
JAPONYA! rnbcr İngiliz Elkantara mürettebatın-
lngiliz imparatorluğunun hayati nok- ' dnn 2 kişi öldüğünü ve 7 kişi yaralan

talannı tehdit eden tehlikeleri bu suret- dığını kabul ediyorlar. 
le gözden geçirirken Sengapura ve Elkantara gece Rio de Janerio' da 
Hongkonga kadar gidebiliriz. Bu~~arda, demir atmııtır. Alman konan gemi-
muhtemel hasım artık İtalya degıl Ja- • • k d • k • · 
ponyndır. Japonya çok kaynaşıyor ve ımınw açı ~nızd~. endı kendme 
çok tehdit.kfu- tavırlar takınıyor. Fakat battıgı tabının edıhyor. «Elkantara» 
Japonya Çinde boğazına kadar harpte- bordasında açılan bir rahnenin ta
dir. Fakat Japonyanın sağında Ameri- miri bitinceye kadar Rio de Janeiro
ka, solunda Rusya vardır. Fakat Japon- da kalacaktır. 
yanın Asyada kurmak istediği yeni ni- Madem ki, Alman resmi ajansına gö
zamı, japon nizamını, ne Vaşingtonun, re, lngiltereye karşı taarruz beş hafta
ne de Moskovanın kendi gustolarına uy- danberi başlamıştır ve havada cereyan 
gun bulmamaları ihtimali vardır. Niha- etmektedir, bir de bu taarruz cephesini 
yet uzak şarkta, Japonyanın karşısında gözden geçirelim: 
bir İngiliz donanması da vardır. Küçük 
bir donanma, fakat İngiliz donanması.. TA YMts MANSABINDA 
Ve bu donanmanın dayandığı dünyanın Resmi İngiliz haberlerine göre Alman 
en kuvvetli deniz üssü: Sengapur! tayyareleri Tnymis nehrinin mansabına 

İşte Londranın telaşa düşmemesi bu ve Bristol kanalına kadar sokularak 
miişahcdelcrden ileri gelebilir. Çünkü, bombardımanlar yapmışlar ve bazı ha
şimdiye kadar İngiliz donanması nerede sarı mucip ohnuşlardır. Fakat kurban 
hasımlariyle karşılaşmak imkanını bul- yoktur. Bir Alman harp tayyaresi dün 
muşsa ananelerine sadık kalmış, yani ingilterenin cenubu şarki sahili açıkla
çarpışrnayı zaferle bitirmiştir. ltalyan- rında diişürülmliştür. iki 1ngili~ tayya
ların Mare Nostrum hülyalarını coştu- resi de dönmemiştir. 
ran Akdeniz henüz bir İngiliz gölüdür. Alman faaliyetine, İngiliz hava kuv
Roma, sarlô Akdenizde, bir tngiliz ra- vetleri de Almanyada ve Alman işgali 
pur kafilesine havadan hücum edildiği- altındaki memleketlerde askeri hedefle
ni ve bir vapurun zedelendiğini ilan edi- ri bombardıman ederek mukabele et
yor. Demek ki, kafile teşkil edecek ka- mişler, 400 şimendüfer vagonunu ve di
dar mebzul İngiliz vapurları Akdenizin ğcr askerl hedefleri hac;ara uğratm~lar
garbından şarkına, cenubundan şimaline dır. 
gelip geçiyorlar?... Alman bombardunan tayyareleri, 1n-

1ngilizlerin harp tebliğleri ise daha giliz adnlarını darbelemeğe devam edi-
bnşkn harp zaferlerini ihtiva ediyor. yorlnr. Bunun ehemmiyetsiz bir hareket 
Son haberler şunlardır: olduğunu söylemek gülünç olur. Fakat 

Akdenizde iki ttalyan tahtelbahiri bunun İngiltereyi amane getireceğini id-
batın1dı. dia etmek te aynı derı>cede gülünç. Her 

Yalnız Akdenizde değil, Atlas halde, imparatorluğun her tarafına bir-
okyanoaunda da bahri faaliyetin den yapılabilecek taarruzlara karşı B. 

1_ Çörçil icap eden tedbirleri almıştır ve 
teK111r canlandığı görülüyor. lngil- almaktadır. 
tere ilci yeni zaferle sevinç içinde- İngiltere <'enubu !larkiden şimale ka-
dir! dar bombardıman ediliyor. Almanya da 

Cenubi Atlas okyanoıunda bir cenubu garbiden şimali şarkiye kadar. 
Alman muavin kruvazörü ağır ha- tngilterede infilak ve yangı~ bombaları 

w blnı br Akd • zde ltal patlıyor. Almanyada da. lngılterede ev
sara ugra 1! . · enı . ' ~ ler, fabrikalar yanıyor ve yıkılıyor. Al
ya tarafından kiralanmıı bır Yunan manyada dş. Eğer bu hava hücumlariy-
petrol g~miai batınlmııtır. le tngütere •aman!• derneğe mecbur 

BtR AI.>tAN KRUVAZÖRÜ .edilecekse Almanya da aynı zamanda, 
Cenubi Atlas okyanosunda İngilizlerin belki de daha evvel c~an!• diyece-l<tir. 

Elkantara m1.1avin kruvazörü bir AlJNn Hava harbının .şimdiki safhası bundan 
korsan knıvazöriyle ıkarşılaşml§ ve bu- .ibarettir ... 
nu, ağır şekilde ayaralamıısa 'da kaç- ••• 

telakki eden hükümet tarafından idare 
ve kontrol edilmesi ihtimalini göz önün
de tutmak mecburiyetindeyiz. Havana
da Amerika milletJeri arasında iktısadl 
teşriki mesru hakk:nda knbul edilen ka
rar sureti bu vaziyetleri karşılamağa 
memur bir teşekkülü faaliyete koymak 
gayesini istihdaf eylemektedir. Derpiş 
edilen program heyeti umumiyesi itiba
riyle her türlü ah,,al hakkında tetkik 
edilebilecek derecede elfrstikiyeti ve ti
caret harp sebebiyk intizamını kaybet
mesinden mütevellit meseleleri hallede
bilecek derecede müessirdir.Program ay-
ni zamanda dışa:.-ıdan vukubulacak bir 
ekonomik tahakküm tehlikesini de der
piş eylemektedir. 

---·-1:?·---
Sovyet YüJısefı 
Şurası topiandı 
Moskova, 1 (A.A) - Bugün ögledcn 

sonra stıat 14 te Sovyet yüksek ş<lrası 
Kremlin sarayında açılmıştır. Yüksek 
şlıranın evvela birinci meclisi toplan
mıştır. Aşağıda yazılı meseleleri ihtiva 
etmekte olan ruz.name okunmuştur : 

1 - Harici politika hakkında rapor. 
2 - Moldavya müstakil cümhuriye

tine Besarabyanın ilhakiyle federal Mol
davya cümhuriyetinin teşkili, şimali Bu
kovina ile Besara1yanın şimalinde bu
lunan Chiotin eyaletiyle cenubunda ka
in ve Akkerman eyaleti Ukraıiya fede
ral cümhuriyetine iltihak edecektir. 

3 - Baltık devletlerinin iltihak talep
lerinin müzakeresi. 

--*--
Vindsor düJıüniin 
vapuru ue Vels 
Vaşington, 1 (A.A) - B. Sumner 

Vels dün Dük ve Düşes Vindsorun bi
necek oldukları Excaliber vapurunun 
İngiliz harp gemileri refakatinde seya
hat etmesinin bitaraflık kanunlarına 
muhalif olacağını beyan etmiştir. 

B. Vels şunu ilave etmişHr: 
- İngiliz hükiiıneti tarafından bu 

husus hakkında şimdiye kadar hiç bir 
müracaat vaki olup olmadığını da bi1-
meme kteyim .. ---------

Dollrica meselesinin 
halline doğru... 
Sofya, 1 (A.A) - D. N. B . Ajansı 

bildiriyor : Roınnnyanın Bulgamtan el
çisi Filoti Bükreştt:n tayyare ile buraya 
dönmüştür. Elçi başvekil B. Filov ve 
hariciye nazırı B. Popof tarafından ka
bul edilm~ir. 

Mezuniyetini yanda kesen elçinin Ro
manyadan bu suretle dönerek Bulgar 
devlet adamlariyle görüşmesinin Dobti
ea meselesi. hakkında yakında yapılacak 
nıliiakerelerle alilcady olduğu tahmin 
edimektedir. 

Vaziyet lngilte· 
renin lehine 

döndü __ * ___ _ 
Hitlerin lıuvvetıeri 
dağıldı. Biz ise manen 
ue maddeten toplandıll -·-Londra, 1 (AA) Yorkshirct 

Post gazetesinin askeri münekkidi hali
hazır vaziyeti içinde büyük Britanyanııı 
lehinde 'olan unsurları şöyle hüliisa et· 
mektedir: 

1 - Alman ordusu Haziranda lnsİ" 
]iz seferi kuvvetlerinin çekilmesi keyfi• 
yetinden ]iiyiki veçhile istifade etmesi• 
ni bilememiştir. 

2 - Şimdi tayyarelerimiz İngiltere-
nin müdafaası için pek kuvvetli bir va• 
sıta teşkil etmektedir. 

3 - 1 ngiliz hava kuvvetleri manel'I 
bir faaliyet elde etmiştir. 

4 - Abloka, son sızıntı deliklerini 
tıkamıııtır. 

5 - Düşmanlar imparatorluk ve 
Amerikan kaynaklarımızın faaliyetini 
inkitaa uğratmağa muvaffak olamadı· 
lar. 

6 - Şimdi memleketimizde her :za• 
mankinden fazla yiyecek malzeme~ 
olduğu gibi bahriye kuvvetlerimiz de 
denizleri taramaktadır. 

7 - Hiılerin kuvvetleri şimal kul· 
bundan Pirene dağlarına kadar genit 
mikyasta dağılmı bulunmaktadır. 

8 - Bu hat Üzerinde denizden bir is
tilanın muhafızlığını temin edecek ka· 
dar gemi mevcut değildir. 

9 - i tnlyanın vaziyeti Almanya için 
bir yük teşkil etmektedir. Bilhassa ltal· 
ya, lngilterenin esas donanması tarafın
dan bir hücuma maruz kaldığı takdirde 
Almanynnın kendisine maddi muavenet 
etmesi mecburiyeti hnsıl olabilir. 

1 O - Büyük Britanya Akdenizi kont• 
rol etmekte ve İtalyayı müstemlekelerin-
den ayırmaktadır. 

1 1 -- Külliyetli mikdarlarla yapıla• 
cak hava taarruzlarını püskürtmek ka• 
biliyetimize itimadımız vardır. Avcı tay· 
yarelerimizin kuvveti her gün arbnakta• 
dır. 

12 - Bombardıman hücumlarında 
faikiyetimizi temin ettik. 

1 3 - Bizim hem vahdetimiz hem de 
azmimiz var. Halbuki Hitler İşgal ettiği 
memleketlerde ve Balkanlarda müşkü• 
liıta maruz bulunmaktadır. 

l 4 - Rusya yeniden Almanların fı:ıa· 
liyet serbestisine engel olmaktadır. -*-Japon yada tevkif 

edilen lngiliz 
memurları 
-*-

Kazazede Ro~ter ajans• 
muhabirine 

merasim yapıldı 
Londra 1 (A.A) - Royterin diploma· 

tik muharririnin yazdığına göre, Japan· 
yada tevkif edilen lngilizlerden ikisinin 
tahliye edildiği Londrada teyit edilmiş· 
tir. Buna mukabil petrol kumpanyası 
müdilrü bulunan diğer bir İngiliz teba· 
ası Yokkohamada tevkif edilmiştir. El· 
yevm Japon hapishanelerinde 12 İngiliz 
bulunmaktadır. 

Tokyo 1 (A.A) - Pazartesi güni.i 
Tokyo jandarma dairesinin pençeresin· 
den düstükten sonra ölen Royter ajan· 
sının Tokyo muhabiri Coxun bugün ya· 
mlan cenaze merasiminde İngiliz ve 
Amerikan sefirleri zevceleriyle birlikte 
bulunmuşlardır. Coxun cesedi yakıl· 
mıştır. Kiilleri gömülmek üzere doğdu· 
~u tngiltereye gönderilecektir. 

Tokyo 1 (A.A) - Royter: 
Royterin muhabiri Coxun cenaze me

rasiminde- Polonya sefiri, Fransa sef'n· 
•c.-ti miisteşarı. Hollanda sdiri, Belçikn 
~fareli kMibi, Domei ajansının idare 

neclisi reisi Furung, Doınei ajansı nıe· 
murları ve başlıca Japon gazeteleri mU· 
messilleri, Alman ve İtalyan muhabir• 
leri hariç Tokyodaki bilumum yabancı 
muhabirler hazır bulunmuslardır. Cena· 
ze arabasının kordonunu Havas, Ünited 
Press, Assosited Pres muhabirleriyle 1n· 
~Diz sefareti mensubini tutmakta idiler. 
Merasimde tahminen 200 kişi bulun· 
muştur. 

'fokyo 1 (A.A) - Domei ajansının 
bildirdiğine nazaran A!'sosited Pres bu· 
radaki başlıca mümessili B. Morin dUn 
askeri polis tarafından davet edilmiştir. 
Bu davete sebep Royter ajansının mU· 
ınessili Coxun ölümü hakkında esassız 
ve yanlış mallımatı havi bir çok telgraf· 
lar çekmiş olmasıdır. 

Domei ajansı B. Morinden özUr dile
'likten sonra serbest bırakıldığını haber 
vermektedir. --*-Bir İngiliz Jıadını 
n~an aldı .. 
Londra, 1 (A.A) - Kral ve kraliçe 

bugUn İngilterenin doğu şimalini ziya
ret etmişlerdir. Kral bu münasebetle 
sahil müdafaa!anm ve bir fabrikayı tef· 
tiş etmiş ve valnız başına ve silahsız 
olarak bir Aiman tayyarecisini tevkif 
eden bir kadına nisan vermiştir. 

Bir Jıorsan gemisi 
Nevyork, 1 (A.A) - San Jozeden 

Nevyork Tayınis gnzetesine çekilen bit 
telgrafta, harbin bidayetinden beri Pun· 
tarenasta demirli bulunan Vesser ismin· 
deki Alman vapurunun kor.::an olarak 
denize açılmak üuıre hazırlıkta bulun· 
duğu bildirilmektedir. -·-İstanbul telefona 

Şehir arası telefonundaki arıza dol .. 
yısiyle dün gece lstanbulla telefonda 
görüşmek mümkün olamam11tır. De.
renin bugün ıslah edileceği anla,.tmak• 
tadll' • 


