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• FUARI YEGANE EliLENCE VE 
DİNLENME Yl:RİDİR.. 

Bol hnva ve ~·c.şillik, parlak güneş ve gilzel 
manzarnlarla dolu İzmir fmm, biiyük bir enerji 
ile çah~~ın sayın halkımızın ycgfinc dinlenme ve 
eğlenme yeridir .. 

20 AÔUSTOS - 20 EYLÜL 1940_1 

rc>cnı ından 
:aıN<'mız mesuliyet kabul etmez Cilmhttriyetin ııc Cümhuriyet eserinin bekçisi, .sabahlaTı çıkaT siya3i gazetedir YENi ASIR matbaasında basılmıştır 

arın 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

iBaşvekil B. Saydam dün 

• 

lstanbula gitti, Milli 
Şefimize müliki oldu 

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

Bu alışanı Anlıaraya dönmesi muhtemeldir 
İstanbul, 3 (Yeni Asır) - Başvekil koymuştur. Başvekil saat 14.30 da. 

Dr. B. Refik Saydam bugün (Dün) deniz köşkünden ayrılmıştır.. : 
Ankaradan şehrimize ttelmiştir. Milli Şef geç vakite kadar köşkte is- E 
Başvekil Pendikte Dahiliye vekili tirahat buyurmuşlar, saat 18 de Flor- : 

B. Faik Öztrak, Haydarpaşa gannda yadan ayrılarak otomobille şehir için- E 
da Cümhur riyaseti umumi katibi, de bir gez.inti yt"pmışlardır. Milli Sef • 
ser yaveri, vali ve İstanbul komutanı snat 21 de Park otelini teşrif ebniş-
tnrnfından karşıl<'JlllllŞtır. lcr, akşam yemeğini bnşvekillc bir-

B. Refik Saydam Haydnrpaşadan likte yedikten sonra saat 23 e doğru 
Acar motörü ile doğruca Floryayn Floryaya avdet buyurmuşlardır. 
gitmiş, reisicUmhur lnönüye mülaki Reisicümhur otelden çıkarken halk 
olmuştur. tarafından şiddetle alkışlanmıştır. 
Başvekil reisicücmhurun nezdinde BAŞVEKWN AVDETİ 

uzun müddet kalmış, Milli $ef, dok- Başvekilin yarın akşam (Bu nk-
tor R('fik &ıvdrunı ööfo vemeğine alı- sam Ankaraya dönmesi muhtemeldir . ...........•..•....•••. ~ ... , ...............................•........................... 

Hava kurumu pilot ve paraşütçüleri 

Sonbaharda tekrar 
şehrimize gelecekler 

raya Dönüyor 
lngiliz müdafa

ası her gün 
kuvvetleniyor --·-Yeniden Kanada 

kuvvetleri geldi -·Seyahat denizlerde 
hadisesiz geçti •• 

-*--
Ottava, 3 (AA) - «Royter> 
Milli müdafaa nazırı Albay Ralson 

bugün Avam Kamnrasmdn lngiltereye 
fani hizmetlerde kullanılmak üzere mü· 
him Kanada kuvvetlerinin vardığını ve 
bu kıtnatın ikinci fırkanın bir kısmiyle 
bazı yarduncı cüzütamlardan te~kkül 
ettiğini bildirmiştir. 

Londra, .3 (AA) - cRoyter> 
1ngiltereye yeni Kanada kıtaatı gel

miştir. Bu kıtalar birinci Kanada fırka
sına iltihak edeceklerdir. Seyahat hadi
sesiz geçmiştir. Kafile kumandanı do
nanma tarafından alınan tedbirlerin te
sir ve isabetine hayranlığını bildimıİ§tİr. 
Kanadalılar, Kanada hükümeti mümes
silleriyle yüksek rütbeli İngiliz ve Kana
dalı zabitler tarafından karşılanmışlnr
dır. 

ŞIM'U DEltİ2İ 

........... ,,, . 

KANADADA T AYY ARECi 
YETtŞTIRiLIYOR 

lngilterc:nin Alman işgali altındaki kıyılarn nazaran vaziyeımi, miihirıı deniz 
üslerini ve lngiltcTcde başlıca noktalar arasındaki mc$af cyi güsterir harita 

Toronto, 3 (A.A) -- ~Royteu 
Jmparatoruk hava kuvvetlerinin tan

zim ettiği plan mucibince tayyareci ye
tiştirmek üzere 22 lngiliz tnyyarecisin
den mürekkep ilk grup Kanadaya mu
vasalat etmiştir. 

Valimiz yarın T ırhan 
vapuru ile geliyor 

-----------------x•x---------------~ 
İstanbulda bulunan yeni valimiz B. Fuat Toksal' dan· telefonla alı-

nan malumata göre valimiz, yarın Tırhan vapuriyle tehrimize gelecek
tir. Valimiz Kordonda rneraairnle ~br. 

Alman tayyare
leri Ingiltereye 

yine saldırdı 
* 

Yalnız Bristol lıanalı 
bölgesinde mühimce 

zarar var-
ı Londra, 3 (A.A) - Hava ve e~ 
niyet nezaretlerinden tebliğ edilmiıtir: 

Dün gece bazı hava faaliyetleri ol .. 
muş, lskoçyanın doğu şimali ile merkez 
bölgelerine, lngilterenin doğu cenubun& 
ve Bristol kanalına bombalar düşmüt
tür. Bristol kanalı bölgesi müstesna ol• 
mak üzere mühim bir hasar yoktur. Ka• 
nal bölgesinde bir mahalle üzerine dü· 
şen bombalar bir kilise, bir mektep ve 
diğer bir kaç binayı haaara uğratmııtır. 
Bir kaç kip hafif wrette :yaralanJmfbr. 
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_ Nafile Mükremin ... O kadnr yorgun rencide edecek şekilde tarizlerde bulu
ve üzglinUm ki uyumak ihtimalim yolt. nuyorsam, seni himaye eylemek istedi
Nasıl sen uyuyabildin mi, yorgunluğunu ğim için böyle hareket ediyorum. 
~iderdin mi? Sana çorba hazırlattım. Mükremin. sevgili insan.. Görüyor-

- Akşam çok }Orgundum Fikret sun ki hayat beni epeyce pişirdi. Gayet 
bir gu.inoda bir arkadaşa nıstla- olgun bir lı:ndın gibi, senin ufacık tcf e· 
dım. Epeyce sened:r kendisini göreme- cik hareketlerine müsamaha güstcriyo
mi.ştim.. Bernbcrc~ bir kaç kadeh yuvar- :rum. istiyorum ki Mükremin, şu anda 
ladık. Bu sırada Hıkit tc epeyce geçti- muhatabını aruıyacak kndar nüfuzu na
ğinin farkına varmadık. Eski hatıralar, zor sahibi olsun. Eğer, bundan yedi. sc
mektep hayııtımızın cazibesi biri meş- kiz ene evvel böyle bir gecem olııay
gul etti. Kusura bakmazsın tabii.. <lı, her halde sabahında böyle konuşa-

- Esta~firullnh . Hem buna hakkım maz.dım. 
da yok .• Senin h<;re;katına müdahaleye lhtiyanm haricinde ağlıyor, sakin bir 
tudtkım olmadığı için.. şekilde göilerimdcn düşen damlaları 

Milkremin birden bire ciddileşti. kalbim knclar yanaklanmıı. da akıtıyor-
Cehremi iki avucu anısına aldı : dum. Mükremin şaşırmıştı. Derin bir 

- Nedenmiş o .. Seni bu sabah biraz azap içinde bouladığını anlıyordum. 
endişeli mi desem, yorgun mu desem, Fakat yıı.pıı.cak bir hareketi, söyleyecek 
baska tilrlU gör:::rorum. Sözlerin, cüm- bir cümlesi olmadığı için sükUt eyleme
lelerin senenişlcrfo dolu .• Yoksa sana ı yi tcrcın ediyordu. 
karşı bir kabahatim mi var? 1 Dü~nüyordum: Beni kendisine bu 

- Demin de söylediğim gibt sen ba- kadar emin boğlarla bağlıyıın bu adam 
na karşı bir mesuliyet yüklenm~ değil- kimdi. Onu hu kadar üzmiye hakkım 
sin_ Biz, tatilimizi hoş geçirmiş olınnk ,•armıydL Şu halimle, kocal nna kötü 
için birleşmiş ild cu-kadaşız .. Harekatını muameleleri Tevn gören kndmların va
tahdit etmek hatırımdan geçmez. İnsroı ziyetlezini mukayese eylemek i tiyor
hali bu.. Bir arkndqn rastlar. gnnizo- dum. Arad ne kadar büyük uçurumlar 
d2 biraz gccikebilıtsin .. Öyle değil mi nrdı. 
Mükremin?- Bu birleşmemizden sonrn kocılmla 

- Fakat sende bir §eliler \ar Fıkret. yüz göz olmayı katiyen hatmmdıın ge
Söyle bana, bildiklerini "e her şeyi aöy- çirmiyordum. Bu yeni hayat tam. be
le.~ nim için ikinci defa haynta dönüşle ııy-

- Senin söylenilip -onu ul c k bir nı idi. Ben bir c\•lilik tecrübe i gec;irdi· 
vaz.iyetin mi oldu Mükremin. Ne g rip ğime göre. bu defasında her halde onu 
konuşuyorsun bu sabah.. Galiba geceki daha iyi anlıyaeakum. Onun izzeti nef
yorgunluğun henüz. geçmedi. Eğer bu sini rencide edecek tek cümle söylemi
gece uyumıımışsam, sırf seni dü~ündü- yeccktim. 
ğüm jçin uyumadım. Eğ~ 'ac:ni fU anda -B TMEDJ-

re e şe · t yetim
tevzia t başlıyor 

Hariçt en mal 
a lm ve sa -
mak talepleri 

---lf.- x,.x---------
Bir Alman tirması her Muhtelif dereced ek· har p m a lulleri ile Şehit 

nevi mal satmak istiyor yetimlerine tevzi edilecek para lis tesi geldi .. _ _ x4x:-------
Şcluimız ticnrct odasınn gelen bir 1485 sayılı kanun mucibince lınrp ma- Birinci derece harp malulU subaylara 

mektupta Bulgaristanda Şumnu'da Fa- lUllcriyle şehit yetimlerine bu yıl tev"Zi 239 lira, erlere 119,50 lira, ikinci derece 
yans imaİ eden bir fabrikatörün hususi edilecek bey'iye üçte bir paraları Zi- subaylara 215 lira 10 kuruş, erlere !15 
takasla memleketimize fa7..la miktnrda raat bankası ile şubelerine gelmiştir. lira 60 kuruş, üçüncü derece subaylara 
Fayans ihraç etmek istediği ve inşaat Banka bulunmıyan yerlerde tevziatı 167 lira 30 kuruş, erlere 71 lira 70 ku
malzcmesi i§i yapan ithalatçılarıınızın mal .s_:ındıkları. yapacaktır. . ruş, dör<liiııcil derece subaylara 143 Ji-
bu müessese ile i!; yapmalnn bildiril,. Vilfıyel komısyonu, yarından ıtıbarcn rn 40 kuruş, erlere 47 lira 80 kuruş, be-
mistir. " vilayet mektupçusu B. Avni Oranın şinci deorece subaylara 119 lira 50 kuruş, 

Yunanistanda Sakız ndasmda bulu- reisliğinde toplanacak, bey'iye aidatını erlere 23 lira 90 kuruş, 6 ıncı derece su
nan bir fırına ticaret odasına müracaat hak sahiplerine tevz.i etmeğe b~lıyacak- baylara 95 lira 60 kuruş, erlere 23 lira 
ederek meml~ketimizden 100-200 ton tır. Tevziat şu nisbcte göre yapılııcak- 90 kuruş, şehit yetimlerine de 25 lira 
kadar kalın ve ince kepek ve değirmen- tır: 52 kuruş verilecektir. 
cilerin adresleri ilç kepek nümun"Si is
temiştir. Ayrıca hnyvnn yemi olarak 
100-200 ton nrpa, yulaf ve bakla istedi
ğini de bildirmistir. 

Almanyadan bir firma da Almanyadan 
her nevi mııl satın almak istiyen tiicca· 
rımızın adreslerini istemiştir. --di ma :.tile in e su 

acı 21 a 
İkiçcşınelikte Ülkü mahallesind(' 931 

inci sohk halkı, evvelce susuzluktan 
fazla zahmet cekiyorlardı. 

Vul."Ubulan müracaat üzerine bcledi
vc bu semte Halkapınar suyu getirtmiş, 
bir de umum? çeşme yaptmnıştır. 

Bu alaka ve himmetinden dolayı mez
kftr semt halkı, bclc::diye reisi Dr. Beh
çet Uza te kkilr ettiklerini bildinne\s
tedirler. 

• • • 
yı cı er çok ıy_ ır 

---------~~x~x~------------
- UASTARAFI 1 inci SAHİFEDE -
takasında 2000, Çeşme, Urla, S~erihi.sar 
ve Kamburun mıntakasında 2000, Tor
balı ve Cumaovas.ı mıntakasında 1300, 
tzmir civarında GOO, diğer muhtelif yer
lerde 400 ton. 

Gecen ) ıl bu m.ıntakalnrın üzüm is
tihsa15tı şöyle idi: 

M3.nisada 18000 ton, Kasabada 95GO, 
Salihlide 4000. Ala.şehirde 5500, Kemal
P<~ada 6000, Menemen ve Foçada 5{)00, 
Akhisar, Kırkağaç ve Somada 6ll00, 
Çesxne yanın adasında 8000, Torbalı 
ve Ctunaovnsı mıntııknsındiı 3000, İzmir 
civarında 1700, diğer muhtelif yerlerde 
1300 ton. 

Gceen seneki umumi rekolte de 68000 
ton idi. 
GECFN YILIN üZUMLERt 
SATILlYOR 

Evvelce de yazdığımız gibi geçen se
neki rekolteden İzmir piyasasında 12-14 
bin t.on kadar üzüm kahnıshr. Bu sto
kun mühim kısmı, pek yakında bazı 
memleketlere ihraç edilecektir 

BU YIL F1ATLER 
NASIL OLACAK? 
Bu seneki rekolte, geç~ senekinden 

kırk bin ton noksan olmakla beraber 
kalitesi çok nefistir. Binaenaleyh yeni 
mahsUl üzümün değer fiatle satılacağı 
muhakkak addedilmektedir. 

-ıı:-

l ttetefaEı ERen m· .. ıe ·nıtı 
JJ gün miHet8er iç·rı eıt 

üyüfiı fıuvvet 'Beşlıil 
eden m·nı &irlHı temel-

lerinin atılması ~ıl 
dönümüd··r ... 

- HAŞTAUAFl 1 t 'C'I SAHIFE06 ' 

memleketin milli iktısadi kudreti ııt~ 
tınlınış, hem de Yunan köyliisü rcfn 
ka\'\ı~turıılınuşt ur.. . 

'unan is(isinin 'nziycti hiç tc çiftÇI~ 
ninkfndcn ~:ığı dc.·~ildir .. Amele lın>" 
muzır cc.rcyanlardnı! kurtnnlm~ koV' 
dil rine cmniyc veren bir istikbale dJ 
:yatılmı::ıhr. İhdas tdilen :-;osyal sigo~· 
ta usulü ile igortah nnıel yekiunı b11 

milyon 700 hin.: çılmnlmıştır. . 
lUetaksas rejiminin dört yıllık \'erıııı· 

li mesaisini de\·lct \ c millet i lcr:inin her 
:salıasındn kolaylıkla görmek ,.c bun!~! 
raknmfanıı belfı .. atiylc ifade eyletJJV" 
çok kolaydır. Bunun içindir ki YunııD 
milleti 1ctaksn nı cfrnfınd:ı tıpkı TV:1' 
kiye gibi çelik bir kale haline gelmisfit 
Yunanistruırla müşahede cylediğima bıJ 
birlik ve her sahad::ıki inki af Yunııl' 
milleti kndnr bizi de memnun ve matc· 
hassis cyleınektcdir. 

Çiinkii miittefil;imizin kuvveti . ~e 
kudreti bizim kunct ve Jmdretinıızıll 
ifadesi sayılabilir. Clinkü yukarıda el~ 
tebarüz ettirdiğimiz gibi iki mcmlc1'C 
emniyet ve istikliıllerini koruırok >0• 

lunda mukadde..-atlarını birbirine b:ıgfJ· 
mış ve iki millet bi.rbirleriniıı saadet \'C 
fclnkcilc.rindcıı ayni derecede sevinç \'O 

acı dul mnk yolwıu girmiş buhmuYrı;J 
laı:. Elen milletinin dört Ağustos nu 
ba.l- rantlarının ;) ıldöııümü ınünnscbctı1ıı 
bu miişahcdcyi yapuınkla biz de en de
rin bir zevk duymaktayız. 

HAKKI OCAKOCLll 

KISAC : 
• ••••••• 

Hitleıin Rayş
l ag nutkL. 

___ ,,,,__ 

Fransanın vila- Fuarda yeni Poc.tsTE jKanaviçe 3·erini 
Yetlere taksimi telefon santralı 188 Frank tekaüt tut b 

- · - maas,.ı adamın akibeti an ez 

FUAR Y AKLAŞIYOB --·-l' AZAN: Ec:ztıeı K. K4mil Akıol -·-- M h G - · - .. 1 B h - · - "O. • .:.- bu sene ,..,..k n--1= •• ___ ,, __ ,_ Londra 3 {A.A) - 19 tcnunw: tari- Londra. 3 (A.AI - nnc ester .u- Salhanede Niyazi oğ u . Ra minin Ti t-ıı.1 tind şeh r-...:.. ti t xuı:u- ,.,.. ~ • caıı.u OJ'I' 

B 
lzmir telefon müdürıug·u, fuara işti- caret veJUUC en rwıu. care .-:1 ....... _ c- ı ·-.t-· · · -

hinde Rayştagda vcı diği nutkun parça- ardian cazetcsi, Almanya ve :rotanya- kösele fabrikıısında lı"aralı halde göıü!en a.urnr. uze cscrıu.ı . .u.ın ncşestnı ŞU ~--
lannı taşıyan beyruuıameleri İngiltere hlıı.r başlı !l altınd şöyle yaı.maktndır : rnk edt"ll ekspoznnların telefon ihtiyaç- Kemal adında biri, memleket hastane- v? ~~i ~~a gclen b!r ~ektuptn Yit bu sebeplerce i4rrım:ıtnak gerektir. O 

,1r. 1 !arını tenun için büyük sergi sarayında bıldırıldığine gore Adanada mılU men- ...r- n·g*· • • , kendi .. d ta....r. 
Ozerine tayyareleri \'nSttasiyle nttır- Vişi hükUmeti Fransayı vıwyc tere sine knldırılnuş, tedavi altına alınmış- f b "kas k b 1 1 d ,.. ...... e 1 mı, neşesm. ıçın e ~-
makla "13. Hitlerin iyi yaptığı hakkında- taksim etmek niy tini izhar ediyor_ Bu bir santral tesis etmeği ve bazı mmtn- tır. Kemııl. aslen Bulgaristanlıdır. Kil- ~u~~ lmr~ •. ı; ~u evi ~ni arıf. a Ne vakit Kliltürp.ırktan içeriy girsCııJı 
ki zannına İngiliz matbuatı eğlence il tedbirin Nazilerin pek işine geleceğine kalara telefon hattı çekme&'i kararlaş- çük yaşta Fransaya giderek asker yazıl- u ~ k 8 ~~ ~ n bez; b~a ıne sizi temiz, açık, şuh bir saha, geni$ 
karışık bir hayret izhar etmektedir. İrat şüphe edilemez. Çünkü eğer Hitler Al- ~~ıdı~~; ~~~~~::.;ğg e!ın!t~~y=~: mış, 15 sene askerlik yapmış, sonra te. ~;~dıkatan °.,onra ~~mi~ çenberin t~:;~ candlı bb"; tılem karşılar, ncr~~c ~~ 
edildiğinin ertesi günü geç alınmasına mnn ırkının elzem olnn vahdeti hakkın- kaüt edilmiş ve kendisine Fransa hükü- kinden yırt~lmadıgwı nibi arabaya bin- orn ad hır. şctareht, u~~~~-donsenız: d . ..._ 
rağmen İngiliz "'azttelcrinin nutku ay- da nnk kat'i fikirler beslemekte bile ol- şekle konncııktır. ı· 188 f k b wlanm • "' şınız a ır neza .a• ~unr Fuarda ı"'-~ ,,. me ınce ran rnnaş ag ış ıse dirme yuvarlama ve ,.enrıellerle ,.ekil- ka ed" he kes • --~1 ~ • w 
nen dercettiklerini bilmiyorsa B. Hitle- sa dığer mill<;!tlcn nyınnak iı;in her -*- d ı '- ·'--'he · b la • 3 0 

.... t ın r Tı"'~ her kes e ( Oı.."UZ ayl.MW. rı tl ma 1 a ma- me tecriibelerinde de matlup neticeyi d İ : . benJ".'l" i a . d ·afi 
rin fona haber nlmaktn oldu~ znnne- türlü ~relere müraca t ctmeğe gayret Sıtma niçin çoğaldı? makta imiş. Bundan dolayı çok mülccs- vermiştir Fabrika bu bez.in metresini hır. Zlllll'ln 

1"'~ 2 nn _e ta~. 
dilmektedir. sarfe:ylemekleclir. Dahili ihtilaflardan sir halde dolaşırken }sendisini görenler 30 kurnc:·a vermektedir Bezin eni 115 d?. muazzam rl uksenb.~ .!1n.!,..ı~ 

Deyli Telgraf di ... or ki : Bizdeki \'nzi- istifade ctmeğe iktifa etmiyor coğrafi Bu mev!imde bazı mı.ntıkalarda aıt- rd T hki'--t d -..1u· ~ · unyaya mevztı o .ten , utiın .ı: UEJ"•J'-. 
ol d kn. h l•l'I f _1_ ··ı lnI d k va ll'. n Kıl e-,71m ~ ıyor. • .... timetre kare, a"ırJı.r.. yUzde 5 tir. nin do""rt bıı-~-'an .... · ...... re•~ 1-'-•l yet Nazilerdeki gibi değildlr. Biz düş· taksimat yapmak cahl kuHan ığı te ı- ma asta AOmın a;c.ıa göru mes , o - ~ 6 5• ~ .. ., ... u ~ J- ....,. .ıu•ll" 

man menbalarmd .D çıknuş bile olsa ha- e dahil bulunm ktadır. torlar dc .. -aınlı yağı~la.I'fl ve bunlnrdan Bıçakh alış veri Memle~timt:r:deki kanaviçe sı'kmtJ51- edecektir. $imdidt."ll otellerde haw:fılc· 
bcrleri neşretmektc korkmayız. Du ha- Poloııynda olup biteni gördük. Fakat üriycn sivri siueklere, yani hastalık na- Gazi bulvarında MahmuL og"lu Osman, na cevap verebilecek değude ötiilen lar b şlamı olduğunu ö~oruz;. fit" 
-''--tin A •..,.,..: b" ğl dük V kili i tf tm kted" 1 B h t bu buiu pam~ balyalannın hazırlan- arımızda ....i1'-nce ~'--1....: 1..-·rl•kJ:ıtf ~~ y~ane nefü .. ~ ır c enceye Cekoslovnkyada daha iyi gör ·· . e er ne n e e ır er. u aşera • nhc:veri~ meselesinden Ahmet oğlu 11'>- -0~ aR."IIll~• • ıuua 1 

·--" ·-kil tı "d" 'D-~k nrı·· .. L-1.k '1:\----da . .. k .. h t 1 d ld ki "k 1 ğ ""$. ,. masında kullanılmasını Ticaret ve kale- bibnnk uz"" eı·ndı"r. Fntem ...... '0"' ı tzınir ~e '""'" e ı1esı ır. ~ n t usu "'-" i .cc-cuı:>d aynt şcyı gorme uzcre- as nar an n 1 an mı ·rop an, sa • rahimi bıçakla yaraladığından tutul- " "' ~., " 
olamazdı. AzmimiL daha kuv\•etli ol- yiz. Burada şimdillk hususiyeti Brotan- lamlara da ~ılamıştır. Maı:unafih Sıhhat muştur. ti müstahsil ve tOccara tavsiye etmekte- fuannı her İzmirli gibi hilrmetle selato• 
muştur. B. Hitler başka yerlerdeki teca- ya arı.edecektir. }"'ı·ansa kraliyeti ile vekulctinin sert tedbirler aldığı mem- dir. lnr, nesesine neşe !;atmasını dilerim. 
vilzlerine tekaddüırı eden ve onlan ko- Brotanya dukalığının tarafeyn anusiyle nuniyctle öğrcnllıniştir. DUn de yazdı- Sarhos arabacı - · - - - -
laylaştıran ruhi hazırlıklara knrşı mem- birleşmesi 1532 senesinde vaki Q}muş- ğımız gibi Vekaletten fazla miktarda Balcılar caddesiİıde lbrahlm oğlu LUt• ı • }t d Y: d d l. · [ 
leketirnizi bilhass.ı hassasiyctimiz.i bul- tur. o tarihten bt:ri Brotanya Fransız kinin gelmiş, nyrıca mücadt!le tedbir- fi sarhoş olarak idaresindeki arabayı DCtra lft a Ur U.fflUZ ORl .ze "' 
maktadır. milletinin inkişnfır.m iktısadi, siynsi ve }eri de sıklaştırılmıştır. Muharrem oğlu Osmana çarptırarak 1nciraltına bu yıl bfiyük bir l'ağbet zele ve Yunanlılar 

-•- kültürel sahalarınd& mümtaz bir m vki - *- yaralanmasına sebebiyet vermiş, zabıta- gösterilmektedir. BiJha.ssa vilayetin inşa 
Yeni 11ali CezG]1irde isgal etmiştir. Brutanyalılar asırlarca YBE L M ca yakalanmıştır. • ettirdiği bUyük gazino ile plajlar bu - BASTARH.!1 t 1 lNCl SAHİFEDE ' 

Bem, 3 (AA) - D. N. B. Ajensı &ansız bahriyesine büyük mikyasta R~kimline aıı· ir COCUk yaralandı rağbetin başlıca amili olmuştur. Körfez 
bildiriyor: hizmet etmişlerdir. Fransanın sair vilit- ca 6 ara Karvıyakndıı. lnkıliıp sok.ağında Sıtkı vapur idaresi yarından itibaren tnciral- defo da Türk milletinin neısma iştirııl; 

Clermont - ferranddan alınan bir ha- yetlerine nazaran Fransız endüstrisine Torbalı hakimliğine ait 125 lira, bir kansı Hayriye, Hamit oğlu 4 ynş:ında hna her (?Ün vapurlar işletm(!ğe başlı- ve yeni felaketin büyük bir nisbet alma· 
bere nazaran Cezayir umumi valiliğine en ziyade işçi veren mıntaka da Bro- mübaşir tarafından Knr<liçalı hanında Erdoğanı iterek yere düşürmüş, yara- yacaktır. Pl8j gazinosu halkın bu altı- masınr bütün kalbiyle temenni etmekte' 
:yeni tayin edilen Dunkergue rnüd fii tanya olmuştur. Brotanyanııı bir çok kaybedilmişti. Pnrn, dü.şürüldil.ğü Resmi lanmasına sebebiyet ''ermiştir. kasını görerek 17 Ağustos Cumartesi dir. Ba temenni bütiin Yunanlıların Türk 
Amiral Abrial Cezayire varmı tır yerlerinde Brotan lisaru ahali tarafın- iltınlar Tilrk L.inuıed şirketinde m~ B ,.ak t ani akşamı için bUyük bir eğlence tertip milletine karşı olan hissiyatına tamarnel1 

İNGİLTEREYE 
Gelen yeni kıtaat 
Londra 3 (A.A) - Dominyon ve 

müstemleke nezaretinin bildirdiğine gö
re, Avusturalyadan Haziran nihayetin
de hareket etmiş olan takviye kıtaatı 
son gi.inlerde lngiltcreye vasıl olmuştur. 

-$-

Borsada reis intihabı 
Yeni borsa idare heyeti yarın Borsa 

salonunda içtima edecek. reis ve reis 
vekili seçilecektir. İçtimaa ticaret oda
sından intihap edilen BB. Kiızım Taner 
ve Salahettin Sanvsr de iştlrak edecek
lerdir. 

dan konuşulmaktadır. Fakat oralarda da murlar tarafından bulunmuş ve znhıta- I~ S$IY ar eylemiştir. Mehtaplı geceye tesadUf eden tekabül etmektedir. 
hususiyet diğer Fransız viUiyetlerinde- ~·a teslim edilmiştir. Knrn~ sahil park gazinosunda Nus- 0 akşam pl.Uj gminosmıda bUyük bir ----- ----- -----
ki hissiyatın aynidır. Alman matbuatı ret oğlu Nihat, Kemer istasyonunda Ali, garden ... "..+f verilecek ve kirnlanan hu- Ank d 
k d·ı . k hah li b. ı~1. .. - *- Stileyman ve Mustafa ogwlu Alide birer ~ • ara ra yosd en ı erme arşl eş ır a <u1..a gos- GELENLER susi vapurla körfezde doı~ılacak. vapu- 1# 
t · lm w B tan .ı_u bıçak bulunmuş, zabıtncn alınmışhr. '""7 
cnnış o nsınn n:gmcn ro ynwuu. run içinde aynca bir cazband bulundu- ~.---
ayrılık hareketleri Fransada daima çir- Aydın mebusu B. Nuri Göktepe Ay· Ödemiste iki hftdise rulacaktır. ~ada ~e .. den~e. yapıla- B V G U ., 
kin bir şakn olanılı. tcüıkki edilmiştir_ dından, Maliye. müfettişi BB. Zeki ve ödemişte Türkmen mahallesinde ara- cak bu eğlenü ıçin büyük sürprizler ha- _ ,,,_ __ .,. 
1932 de bir Aimnn gazetecisi bomba ile Ekrem Anknradan sehrimize gelmişler-- b H- - a·!1- WI h tarak zırlanmaktndır. 
yapılan bir suiknst vak'nsına dahil bu- dir. ... acı usnu O.K.Og an, sar oş o 8.30 Program ve memleket ı;nat 
Iunmakla itham cdihniştir. Bu suikas- ma~ngoz Osman Çallının evine taarruz _ • ....._ • ayan e.35 müzik (Pi.) 9.00 Ajans ıuı: 
dm en bariz neticesi Renncs şehrinde . . .......................................... etmış, tutulmuştur. Badapeşte sergisine de berleri 9. r o ev kadını yemek list& 
bulunan ve dört asır evvel yapılmış olan, : KüMi h -s.ıarı da : * ödemişte Hacı imam mahnllesin- istirak ediyoruz- 9.20 - 9.30 müzik mar§'lar (rt.) ız.;O 
birleşmenin hatırası için dikilmiş olan !'.,._ '.\''"".... : de Mehmet Süleyman ile terzi Mustafa Hükümetimiz bu seneki Budapeşte program ve memleket saat ayan 12JS, 
abidc)i yıkmak olmuştur. Hali faaliyet- ~azdırınız.. : Esclli münakaşa yüz.ünden bıçak ve sergisine de iştirak edecektir. Sergi için müzik alaturka 12.50 Ajans haberfct' 
te bulunan aynlık tarnftarlannm adedi Nüfus sayımı her sene tekrar edil- : sanda1ya ile birbirini yaralamışlardil'. İzmirden muhtelif mahsul nümunelerl 13.05 ınüzik saz eserleri t 3.25- t4J~ 
bir kaç düzineyi geçmemektedir. Fakat mes.ine imk.iin olmıynn çok külfetli n : - -·-- gönderilecektir. müzik radyo snfon orkestrası 16.0, 
mikroSkobik mesabesinde olan bu grup masraflı bir iştir. Beş sene sonra yapıl- E VE TER j NE R program ve memleket saıı.t ayan 18.07 

ihtimal ki lfitlerin Fransruun jcografl ması düşünülen dördüncü sayıma kadar: M .. d .. .. Od.e-.: ... t :11 
.. 

11111
• .... ,,., ......................... : miizik (Pl) lS.45 müzik radyo caz o~ 

.......................................... µarçalarunası ıuıkkmdaki 00zı plfuıları- nüfusumuzun ne ru.beue inkişaf ede- u uru ••ıı.a<j' e.. • EVLENME : kesuası t9.Jo müzik §arıuıar t9.4~ 
Bir muhasip İŞ arıyor m iliştireceği bir çivi olacaktır Bugün- bileceğini bize önümüzdeki ( 20 11.K- Vilayet Veteriner müdürü B. Namn İzmirin tanınruış kağıt tüccarı bay : memleket saat ayıı.rı ve Ajans fıaberlct' 

Bülün usullere ve kavanine vakıf kü Avruıxıda Nazilerin pllinJ~nn biz- TEŞRiN) de yapdacıık olan Genci sa- ~rgur, ha~van snğlı~ durumunu tetkik Nafiz Mustafa Delen.hı mnhdumu bay: 20.00 müzik türküler 20. 15 müzik. alil' 
iyi bir mUhasip iş aramaktndır. Gü- met etmek şartiyle faz.la garip veya faz.- yundalci küçük çocuk mikdan göstere- ıc~ın Ödcmışe gitmiştir. Mustafa Delen ile bayan S:ıada Ere- : turltıı. 20.45 konuşma 21.00 müzik fa• 
nün mahdut saaLlerinde de vnzife kn- la abdal~ bir hareket telakki edilecek eelc tir. Bunun için, :yarının büyükleri -.--• - min evle~me. töreni dün Izmir ~- : sıl heyeti ı (.30 müzik Beethoven doklı' 
bul edcbiJlr. bir şey knlmnnuştır. Fak.at Gestapo ve olan ç~arın en küçüklerini bile Mezuniyet alanlar 1enme daırcsmdc taFaf~ yakın : ıuneu senfoni 22.30 memleket _,., 

Arzu edtmlcrln Sandıkçılıırda 887 bir kaç çılgın hain tarafından idare celi- yazdınnağı .ihmnl etmeyiniz. Karaburun belediye ebesi Bn. Mev- akraba ve dostlun huzunyle yapıt- : ayan ve A jans haberleri 22 .45 A jnnl 
inci sokak 14 nu;ru:ırnya mtlrncaatlcri. lee ~ müstnkil bir Brotanya fikri Fran- BAŞVEKALET lUdc Tunccrc iki ay, Torbalı belediye mı$ı:r. · : spor servisi 23.00 müzik caıbant ( PL) 

4 
_ 

6 
sanın ve Brotanyalıların hazmedebilme- 4tatistik Umum Müdürlüğü ebesi Şaziye Mcralt? bir ny izin veril- Yeni evlileri kutlular sonsuz saa-E 23.25-23.30 yarınki p roçam ve ~ 

..................................... , ... , !eri l~in bir parça f.&zla ağır olsa gerek.. .. ••••••••••••• .. •••••••••••••••• .. •••••••• ıniştir. ::!,-;ti~.~~~~ ..... ,, .. •••••••-••••••••: nı 

DEMiR MASKE 
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Görlcri haddinden faiLı açık, hadt>
kalar bllyümilş ipnotize edilmiş gibi bir 
noktaya bakıyordu. Şu ayakları ucuna 
düşen kitapta yazılı olan kelimeler göz
leripdc bUyUdükçe bilyüyor, onların 
her hanım müiliiş bir zehir pota!ı ucu 
zehirli bir hançer gibi görüyordu. 

Kim yazmı~tı bunlan? 
Kimindi bu cUretkar el... Mahremiye

tine nasıl sokulmuştu? Hiç dikkati, şUp
heyj cclbctmeden nnsıl bu ibadet yeri
ne girebilmlşU.. :F..n yakın dostlarının bi
le glrm~ğc cesaret edemedikleri bu ye
r.e bir yabancı el nereden girebilmişti. 
Bu karma karışık ,problemi halletmeyi 
dütünmiyordu, düıünemiyordu. Bütün 
varlığı şu tek kelime lizmnc toplan
~tı: 

- Yarın' Yarın!. 

Bu tehdidin tahakkuk edeceğine o 
kadar inarunışh. Şimdi hayatının son 
nefesini kendinden almıya gdecek olan 
şahsı düşünüyordu. 
Ölünı muhakkak.. Bir cinayet emri 

verilmişti ve bu emri elbette birisi ye
rine getirecektl 

Madam dö Mentenon işte bunu düşü
nüyordu. 

On dördUncü Luinin aynı ı.nmandn 
kendisinin hayatına nihayet \•erecek 
olan kimdi? 
İvon ... Monsenyör Luinln knrısı .. 
Şu hnlde on dördilncU Lul ile şu son 

mülakatta görüşürken hissi kablelvuku 
onu aldatmamışlı. Şu aptal kral kendi 
etrafında dolaşan b1üm tehdidine inan
mamakla tehlikenin en bUyUğUnU ya
ratnıı,,tı. ÖIUmdcn iliklerine kadar kork· 

tuğu hnlde göya ölüme meydan okuynn 
bir hal almıştı. Tahtının prestişini, tacı
nın şerefini muhayycl faziletlerinin ta
rnamiyetini ve uydurma şan ve şerefini 
korumak için kendi tavsiyelerini reddet
mişti. Müthiş zehir damarlarında do
laştığı zaman alnından buram buram 
terler akıt.an ıstıraplnr içerisinde kıv
randıran hayata artık ebediyen veda et
mek üzere olduf,'Ullu nnladığı zaman 
bütün bu kibrü J.!ururun neye yaradığı
nı nnlıyaenkh. Nihayet on üçüncil Lui
nin mesru oğlu monsenyör Lui hayat 
\"e hilrriyettcn mahrum t>den nlçakc;a 
hareketlerinin. ihtiraslarının h.ak.sızlı k
lannın, yalanlarının. cina)·etlerinin he
sabını verecektir. Madıım dö Mentenon 
bu düc:üncclerin tazyiki altında bunal
mış gibi birden yerinden sıçradı. zile 
bastı ve hizmetçi görUndü: 

- Arjıınsonu çağırınız emrini ,·erdi. 
- Madam polis müdürlinü mil isti-

yorlar? 
- Vakıt geçmed~n bur::ıya gelmesini 

söyleyiniz. 
- Baş Ustilne Madam •.• 
- Hizmetçi kız dışan çıkıır cıkmaz 

hır hnyrct sesi çıkardı. 

En kilçük şeylc-rden heyecanlanan 
Madam dö Mentenon sordu: 

- Ne var? Ne oluyor? 
- Mösyö Arjruıson burada ... 
Hizmetçi ·daha sözünfi ikmal etmeden 

polis mfidürü içeti ginniş, kapı kapan
mıştı. 

Kral nezdinc1eki nüfuzu hasebiyle hü
tün vakayiden haberdar obnası icap 
eden Madam Clö Mcntenonun huzurun
da- mösyö Arjanson hUnnetlc eğilerek: 

- M::ıdam emriniz, dedL -
Madam dö Mcntenon kendi davetin

den evvel vuku bulan bu 7.İyaretten bU
yük bir fenalık tefoül ederek şa..,o;kındı. 
Mernk ve heyecanla sordu: · 

- Ne oluyoruz, vaziyette bir fevkala
delikler scziyonıın, ne var çabuk söy
leyiniz, çabuk nnlatınız. 

Arjanson söyliyeccği kelimeleri arı
yonnus gibi: 

- Madam majesteleri huzuruna gön
derilmiş bulunuyorum. 

Bu {evkalnde hürmet.kAr hitap şeklin
den memnun ve müftehir olmakla bera
ber Madam dö Mentenon açıkça şu ce
vabı verdi: 

- fösyö, Modam do Mentenonun hu-

zw·unda bulunduğunuzu unutmayınız. !bareti ve riynkfirlığiyle kendisini yel~ 
- Madam, demek ist!.yorum ki fena ve mateme sürüklemesi li'ızım gelen bl' 

talihim siz.e bugün hissiyatınızı altüst haberi önlemek istemiştl Fakat hnkfkııf· 
edecek çok kötü haber getirmek vazife- te ruhunun derinliklerinde bir korlcV 
sini bana yükletmiştir. , alevi yükselmiş, onu pençesi içine atıı· 

Markiz. bu sözlerden şiddetle sarsıl- rnk en korkunç bir işkenceye yuvarJ11· 
mış bulunuyordu.. Bir titreme bütün vU- , mak üzere bulunuyordu. Demek ki oıı 
cudunu kapladı, ayağından başına kadar dördüncü Luf mukaddes kitapln canilC-
ihtilaçlar içinde titredi Eğer yanındaki rln kurşun knlemi ile işaret ettiği saııf· 
moblelere tutunmamış olsa idi bir kölçe , te ve dakikada ölmek Uz.crc bulunuYo' ' 
gibi yere yuvnr1anacaktı. 'du. 

Arjanson kekeliyerek devam etti: ı Su halde sıra kendisinindi. 
- Kı .. KL .. KraJ. Yarın aynı ölüm karan kendi hakkJl'" 
Durdu. Madam dö Menflm!>n bir da- d::ı tatbik edilecektir. 

kikalık zMma Mkim olarak müthiş ha- Bu kanaa te rağmen yüzünde hissi)'~' 
kikati anlamıpsma cümleyi tamamla- tını gizleyen bir sükun dudallarındıı ~ 
dı: aleminin kasırgalarını saklamak iste)'el' 

- Kral hastadır değil mi? tebessümler vnrclı. 
- Evet Madam... Arj mson muh verenin bu ekle d0 

- Canım şu rahatsızlık: geçici bir şey külmesinden cesaret alarak! 
beni ne hayrete düşürür ne de endişe- - Madam size tunu bildirmek ~tı· 
ye... rabı icindeyim ki dedi Majestenin nh\'ll' 

Zira majeste daha bu~ün öğleden son- li sihhiyesi akşam yemeğinden son'~ 
rn ziyaretime geldiğinde zaman ıamnn birden bire çok fenalaşmış ve husu' 
vücudwıda duyduğu müphem sızılar- doktorunu korkutan ara:z haş göstel' 
dan şiküyet ediyordu. mişti. 

Madam dö Mentenon mutat kurnaz- - Arjamson heni korkutuyorsunııt--
lığı, hadiseleri gizlemek hususunda ma- -BiTMEDi-
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z~;d;···;~~id~~····~·ı·~·~b~id~····'f ~~·i···b·i;··'k·~·~·~ 
uç zelzele 
daha oldu 

Zar -·-11 de \
3 .<A.~) -- Bıri dun gece saat 

10.30 afif dığer ikisi d~ bugün saat 
dette ~~ 5 te olmak üzere muhtelif şid
tur. ıç zelzele olmuştur. Hasar yok-

Kuduz hastanesinde iki kadın 
işçi haşlanarak öldü 

------x<\tx 

F -~e--

1
. '?nsız nazırlar mec· 

lstanhul 3 (Yeni Asır) - Kuduz hastanesi~dc feci ~ir kaza olmuştur ... 
Hastanenin çnmnşır dairesinde çalışan Rukıyc ve Nunetullnh ıy)ında ıkı ka

dın, buhar borusundan ansızın fışkıran kaynar sularla haşlanmıştır. Bütün te
daviye rağmen az sonra iki kadın ölmüştilr. Adliye hadise hakkında lnhkikat 
icra etmektedir. 

lBl J ·ı · b k ngı rz a lo asını 
konustu .. 

G - -
erıe,.aı Degolun Mare· 
~aı Peıeni !stihdaf 

Vi i 
3
eden özleri.. 

Kıun ş' (AA) - Nazırlar mt"Clisi 
lngi)~~n.. Madagaııkar hadiseleriyle 
.:~. enın Fra . . ·ı 
,.,.,ı ah! lca nsız arazısme teşmı et-
"e bu 

0 hakkındaki izahatı dinlemiş 
olarak •ur~1tlc hadis olan vaziyet icabı 

ven en .__ 1 • • • 
?-;<l?ı 1 ~rar arı tasvıp etrnı br. 

rniYctl:r~r dm~clisi miiteakiben gizli ce
layihası •1 agıtılması hakkındaki kanun 
rından .;ke kara, deniz ve hava ordula
naıncy· ~- hkısmının terhisine ait karar-

ı ıı;n ul 1 •• ey emıştır. 

~ERAt DECOLUN 
L iDAR SöZU:Rt 

hak~:~ra, . 3 (AA) - Mahkumiyeti 
lltağıdak~ fbkri sorulan General Degol - v·. er.anatta bulunmuştur: 
ri \'•..:.:1 lJi hukümctinin ban:ketüıi gay-"" teJ:.ı.ı _ . 
derı &onra ~~ ediyonnn. Hesap, zafer-

Bu hhk .. oriileccktir. 
btıtun~n u uın. YabaN:ı bir nüfuza tiıbi 
rtuının d "i hattA belki de mü~erek dü~ 
bulunan l,. rudan doğruya emri altında 
hlifti.r M·-'' mahkeme tarafından veril
lfl to~r ~~terek düşman bir gün Fran
~n ın·n ~rından koğulacak ve ben o 
ıtihah ~ etın,_, hükmüne memnuniyetle 
~ CCcgırn. 

lngiltere ye karşı yıl
dırım harbından 

vazgeçtiler! 

- CAŞTARAFJ l inci SAHİFEDE -

alakasızlık göstermesidir. 
İngiltere filosunun müessiriyeti saye

sinde düşman hücumunu karşılamağa 
hazırdır. Ve bu husus bir kaç gün evvel 
deniz ticaret nnzın Ronald Cros tara
fından radyoda \' rilcn izahatla pek gii
zel tebarüz. etmektedir. Nazır bu nutuk
ta şimdiye kadar ifşa edilmiyen iz.abat 
vermiştir. İmparatorluk kuvvetleri har
bın bidnyetindenberi bir noktadan öbür 
noktaya bir tek gemi batmadan ve bir 
tek kisi kaybolmadan nakledilmiştir. Bu 
nakli;atta 1.500 tonluktan lüks yolcu 
vapurlarına kadar her nevi ""anur kul
lanılmı!!, Karuıdadan, Terre Neveden, 
Antil adalarından tngiltereye kadar her 
sınıf kıtaat nakledilmiştir. Avusturalya 
ve Yeni Zelando kıtaatı orta doğuya, 
Mısıra ve 1ngilteı-eye gelmiş. lngiltere
den Cebelüttarıka, Maltaya, Singapura, 
Bernut adalarına, Jamaike, Hongkonga 
asker nakledilmiş ve fasılasız surette 
yapılan bu bir çok hareket esnasında İn
giliz filosunun denizlere hakimiyeti bü
tün nakliyatn knt'i bir emniyet temin 
eylemiştir. 

SIHHA 1 VEK.ALETININ RESMi RUHSA TINJ HAiZ 

KASE 

Şiddetli BAŞ, DtŞ ağrl· 
larını, ROMATİZMAsan· 
cdarını SiNİR, rahatsız. 
lıklarını derhal g~irir 
GRİP, NEZLE ve SOGUK 
algınlığına karşı mües· 
sir oaçtır. 

icabında günde t - 3 kate 
...._____ alınır. Her Eaıınede bulunur. 

~:ava Okulu komutanhğından: 
lı;&ğ ~11"11 0 kull n talimatının 86 maddeainde yazılı prtlan haizi tekiller dilek 
hllf ı ~ "e Yesiktı.lrıriyle Temmuz başlangıcından Ağustos sonu.na kn?!r o~ula 
"caik ) rurlar. Okulun bulunduğu yerin dışında bulunanlar düek kiğıtlanyle 
lcr. a annı ı>oata ile okula gönderirler ve alacııklan karvılığa göre hareket eder· 

M~de 86 - Hava okulu Gedikli lı::wnına girme artlnn fUnlardır: 
> ! iirfc olmak. 

8
> Urta nıektep/ lise sekizinci sınıf/ talısilini bitirmiş en az 16 ve en çok 

<.:> ~O ~lln~a olmak evli bulunmamak. • _ . . 
Sıhhı vazıyeti uçuculukta ve uçuş qlennde kullarulmaga elve~lı ol· 
duğuna dair mütehassısları tamam olan bir hMtahanede sıhhat heyeti 

DIŞAR~oru olmak. Boy l .6S den ~ğı olmıyacalttır. 
Bulu d A BULUNANLAR: _ . . 

l'arn t ~.ıı_.klan Yerin askerlik oubesine müracaatla muayeneye gonderılırler. 
'acaat~ U&tlı aıhhi beyet bulunan yerlerde o yerin en büyük kumandanına mü· 

O muayeneye gönderilirler. 
> ~lakı aağlam olduğuna ve hiç bir surette suçlu ve mahkfun olmadı
!~na d İr bulunduğu yerin emniyet müdürlüğünden VC)'Q poW amirli• 

~· ~inden ta.adildi vesika göstennek. 
·> le kula alınacalt okuyucular Gedikli crbaflar hakkında 2505 sayılı 

anun mucibince muamele ıörecelderini. mektebi bitirdiklerinde 12 
Yıl rnüddetJe hava gedikli erb~ olaralc vazife göreceklerini taahhüt 

F' etmek. 

l;» ~kul~a yapılacak eçme imtihanında bzanmak. 

1telı:lı adedi çok veya imrihanmı kazananlar alnu cak mikdardan fazla 
bilacak olura bunlrın içinden riyaziye bi)şo1eri daha iyi Ye yabancı dil 
.b~nler Yenlenir. Hava okullan okuyucutan t\skerl liseler olcuyuculan 

gı 1 Yedirilir ve giydirilir. Kitap ve diğer dera için lazım olanlar para-
\' ııı:ı v etil ir 

> 1' l . 
~ İı>ler arwunda 16/ 18 yaşında olanlar pilotluğa ayn)ır kabiliyeti gö-

r ;erenlerle 20 yaşına kadar olanlar ihtisas gediklisi olwlar kabili· 
~.e .eilr~ne CÖre makinist., tebiz, foto, atıcı, bombardun.ııncı olarak ye-
'lhr ırle.r. 4, 6, 13. 19, 161S (979) 

ızı mır "akıııar · · d ·· tii.ıs.ünden· Zlnirdc r -mu ur li • 
laınnarnesınnUlhak l:Iayı'l\ &ruh vakfının tcvliycti ınünluı.ldir. Vakıflar ni· 
;ak lstiYcr ;1•1~7 incl maflJt>Sindek: JJeraiti haiz olup bu vakfa mütevelli ~1-
akıflnr ın~dn . l.~(8/940 p<ızurtc~i günü akşamına kodar birer dilekçe ıle 
Ve aYrıca i rlügunc mlirP.~atlerL 

Cltnelcrt ](Qu lfuı edilecek irr.tihan gününe kadar d.l kap eden "'csaiki ihzar 
ınu flA.u olunur. 30 - 4 - !> 2975 (1560) 

~~AIJa DEF2'ERDARLIGINDAN : 
~edilen M~ etn\-n_line knumc vergisinden borçlu Kavalalı Hüscyinc ait hac-;,re heyeti k:n~ Boz.köy Biı;erova mevkiindc 25 dörıüm tarlnsı mahalli 
rı ~ı>lerin 15 n._rıyle 21 gün müddetle müzayedeye çıY.ıınlmıştır. 

nınl'tıcaaung~stos 940 perşembe. günil saat 16 da mezkur knza idare hc-
en ilan 'llunur. 4 - 8 - 11 3077 (1597) 

Ycl'~~~'.f'I !'UZLA.Si MUDVRLVCVNDEN: 
"el~1Yc tutarı 1tıı;c 1~ cvliHrle ba.')lanacaktır. İş götilrü olup g~iş senelerin 

Uzlal'1l. ınUr ilu 225 kuruş arasın:fadır. iş istiyenleriıı bu Uırihtcn ev· 
aC<latlcri • 4 - 7 - 11 3(\55 (1598) 

lngiliz çocukları 
Amerikaya nasıl 

nakledilecek? 
Vaşington, 3 (A.A) - cRoyter> 
Mebusan meclisi alakadar encümeni 

harp mültecileri çocuklannın Amerikan 
gt'mileriyle nakline ait kanun projesini 
bugün tasvip ctmi tir. Projeye nazaran 
nakliyabn yapılması bütün muhariplerin 
Amerika gemilerine seyrüsefer ruhsati
yesi vermesine bağlıdır. Çocuk nakline 
tahsis edilen gemiler Avrupayn gider
ken hamulcsiz, silahsız ve himayesiz gi· 
deceklerdir. -- --Romanyada yahudi-

lere dair kararlar 
- BAST."..IlAFI l inci SAHİFEDE -

ral mesleklere sahip olamıyacaklan 
zannedilmektedir. Bunlar ordudan çıka
rılarak ordu muavin hizmetlerinde kul
lanılacaklardır. Keza yahudi müessese
leri hakkında tahdidat konulması ve 
yahudilerin mal ve mülkü için hususi 
vergiler tarhedilmesi de beklenmekte· 
dir. • 

Propaganda nezaretinde, matbuat 
müdürlüğünde müstahdem ynhudiler 
bugün yerlerinden çıknnlmışlardır. 

Gözlük için 
YALNIZ 

Kemal K. Aktas .. 

Hilal Eczanesi 

lZMtR BELEDlYESlNDEN: 
- Kültür mahallesinde 1388 nci so

kakta 63 ncü adanın 429 metre murab
baındaki 4 sayılı arsasmın satışı yazı 
i leri miidürlüğündeki rtnamesi veç
hile açık arttnmaya konulmuştur. Mu· 
hammen bedeli 2145 lira olup muvak· 
kat teminatı 161 liradır. Taliplerin te
minatı öğleden evvel cümhuriyet met· 
kt'.Z bankasına yabrarak makbuzlariyle 
birlikte ihale tarihi olan 16/8/940 cu
ma günü saat 16 da encümene müra
caatları. I, 4, 9, IS 3022 (1574) 

Temizlik hanında mevcut lemle mer
merlerin satışı, yazı işleri müdürlüğiinde-
k.i şartnamesi veçhile bir ay müddetle 
pazarlığa bırakılmıştır. 

Keşif bedeli 587 lira SO kuruş mu
vakkat teminatı 44 liradır. Taliplerin 
teminatı öğleden en•el iş Bankasına ya· 
tırarak makhuzlariyle ihale tarihi olan 
5 /8/940 Pazartesi günü saat J 6 da en
cümene müracaatları. 

7 20 28 4 2575 (1397) 
1 - Karşıyaka tmizlik işleri hayvan

larının bir senelik ihtiyacı olan 15000 
ldlo saman satın nlınması, yazı işleri 
müdUrlUğUndeld şartnamesi veçhUe açık 
ek~ltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 150 lira olup mu
vakkat teminatı 11 lira 25 kuruştur. Ta
liplerin teminatı öğleden evvel lş banka· 
sına yatrrarak makbuzlariyle birlikte 
ihale tarihi olan S-8-940 Pazartesi günll 
sa:ıt 16 dn encUmene müracaattan. 

2 - Karşıynka temizlik işleri hay-
vanlarının bir senelik ihtiyacı olan 

15000 kilo arpa satın alınması, ya· 
zı işleri mtidürlüqilndki şartnamesi 
veçhilc açık eksiltmeye konulıımş. 
tur. Muhammen bedeli 600 lira, 
muvakkat teminatı 45 liradır. Talip
lerin tcmlnatı öğleden evvel iş banka
sına yatuarak nıakbuzlarilc birlikte ilın
le tarihi olan 5-8-940 Pazartesi gilnll sa
at 16 dn enciimene milracaatlan. 

3 - Karşıyaka temizlik işleri 
hayvanlarının bir senelik ihtiyacı 
olan 15000 kilo kepek satın alın
ması , yazı işleri müdilrlü~Undeki 
şartnamesi veçhile açık eksiltme
ye konulmuşh. r Muhammen bedeli 300 
lira, muvakkat teminatı 22 lira 50 kuru~ 
tur. Taliplerin teminatı öğleden ~'Vel 
iş banka!ma yatırarak makbuzlarile bir
likte ihale tarihi o1nn 5-8-940 P:ızartesi 
günü saat 16 da enciimcne mürnc:ıatla-
n. 21·25-31-4 2838 (1505) 

1 - Asansör Üstünde 267 ve 282 
sayılı sokaklarda 130 metre boyda ka
nalizasyon yaptmlmaaı. yazı işleri mü
dürlüğündeki keşif ve §artnamesi vec;
hile açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
bedeli 600 lira muvakkat teminah 45 
liradır. Taliplerin teminatı öğleden ev• 

VZAK ŞARKTA 

115 J n tay
yaresi Garbi Çi
ne h ·· cum etti -·--
Falıat müdafaa 
barajını geçemedi 
Cung King, 3 (AA) - cRoyter> 
Bugün öğleden sonra tahminen 1 15 

japon tayyaresi garp Çini üzerine bir 
hücuma teşebbüı etmi~lerdir. Bunlar• 
dan bazıları Cung Kinge yaklaşmağa 
muvaffak olmuşlarsa da müdafaa ba· 
rajını geçememi tir. Çin avcı tayyareleri 
şehir üzerinde uçınu!llardır. --·--
Şarki H9llanda 

Iindistanı 
-~-

Japon hususi murah-
hasının beyanatı 

Tokyo, 3 (A.A) - Ahiren şarki 
Hollanda Hindistanına jnponya tarafın· 
dan hususi murahhas olarıık gönderilen 
general Kumaki Koiıo bir mülakat es
nasında ~unlı:m söylemiştir: 

Şarki Hollanda Hindistanı yabancı 
müstemleke sıf atiyle uzun müddet taz
yik ve istismar edilmiştir. Hollanda ada· 
!arının ebediyen h:ıli hazırdaki vaziyet· 
lcrine terkedilmcsi Asyada kurulncak 
yeni nizam ile kabili telif değildir. Ma
nevi noktai nazardan şark milletlerinin 
iıtikliile knvuşmaları mümkün olan her 
vasıta ile teshil edilmelidir. Çin mühim 
bir pazardır. Fakat Hollanda Hindista
nının petrol, kalay ve kauçukları dünya 
için bir pazar teşkil etmektedir. Japon
yanın bu maddeleri monopol altına al· 
mağa hiç bir niyeti yoktur. Fakat bun· 
lann hakkaniyet dairesinde tevzi edil
meleri çarelerini arnıhrmağa da lü.zum
lu f?Örmektedir. 

General sözlerini fÖyle bitirmiştir: 
Bunu yapmakla jnponya birleşik 

Amerika ile hali harpte bulunmayı gö
züne almıılıdır. Çünkü Hollanda Hindis
tanının kauçuğu Amerika sanayiinc el· 
zem bulunmaktadır. 

ve! cümhuriyet merkez bankasına yatı
rarak makbuzlnriyle birlikte ihale tarihi 
olan 9/8/ 940 cuma günü saat 16 da 
encümene ınüracnatlan. 

2 - Karşıyaka tramvay idaresi hay
vanlarının senelik ihtiyacı olan 12000 
kilo kepek aabn alınması. )•azı işleri mü· 
dürlüğündeki oartnamcsi vec;hile açık 
eksiltme) e konulmU1tur. Muhammen 
bedeli 240 lira muvakkat teminatı 18 
liradır. Taliplerin teminatı öğleden ev
vel cümhuriyet merkez bankasına yatı
rarak malcbuzlariyle birlikte ihale tarihi 
olan 9 /8/940 cuma günü saat 16 da 
encümene müracaatlan. 

3 - Knr§ıyakn tramvay idaresi hay
vanlannın sendik ihtiyacJ olan 1 1000 
kilo saman satın alınması, yazı i leri mü· 
dürlüğündcki şartnamesi veçhile açık 
eksitmeye konulmuştur. Muhammen be
deli 11 O lira muvakkat teminatı 8 lira25 
kuruıtur. Taliplerin teminatı öğlt'den ev
vel cümhuriyet merkez bankasına yatı
rarak makbuz.lnriyle birlikte ihale tarihi 
olan 9 /6/940 cuma günü saat 16 d 
encümene müracaatları. 

4 - Karşıyaka tramvay idaresi hay
vanlannın senelik ihtiyacı olan l 0000 
kilo arpa satın alınmnsı. yazı işleri mü· 
dürlüğündeki §artnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 400 lira muvakkat teminatı 30 
liradır. Taliplerin teminatı öileden ev
vel cümhuriyet merkez bankasına yatı
tarak makbuzlaıiyle birlikte ihale tarihi 
olan 9/8/940 cuma günü saat f 6 da 
encümene müracaatları. 

S - Döşeme mütemadi tamirab ve 
lağım temizleme işlerinde ku11nılmak 
üzere araba kiralanmas:, yan işleri mü
dürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 
eltsı1tmeye konulmuııtur. Muhammen 
kira bedeli 1500 lira muvakkat temina
tı 112 lira 50 kuru~tur. Taliplerin temi
natı öğleden evvel cümhuriyet merlcez 
bankasına yatırarak makbuzlariyle bir· 
likte ihale tarihi olan 9/8/940 cuma 
günü saat 16 da encümene müracaat· 
ları. 26, 31. 4, 8 2922 (IS35) 

TENBtHNAME 
T enbihnamenin inıaat faslumı 8 

nci maddesine llf."\ğıdalci ilave yapılnıJJ· 
tır: 

Yeni imar sahasında adaları teşekkül 
elmi~ ve adanın kısmı mühimmi bina
larla doln~uı bulunan yerlerde kntmı~ 
arsalarının önlerine trotuvar yapmayan· 
lıırdnn be§ lira maktu para ce.ı.a..'ı alı-
nır. 3084 ( 1595) 

- lkiçeşmelık. 826 nc.ı sokakta. 822 
nci aokak.tan itibaren 90 metre boyda 
bnalizasyon yapbrılmıuıı. fen iılcri mü
düitüğündeki keşif ve p.rtnaınesi veç· 
hile f 2//8/940 pazartesi günü saat 16 
ya uzatılmıı1br. Keşif bedeli 3 70 üra 
muvakkat teminatı 27 lira 75 kuruştur. 

swza uıwwww:: 

Yugoslav ticaret 
heyeti Istanbulda 

s 

ilk olarak 40 bin ton mısır sevkedilecek 
--------~-x.x•~----~~~-

lstanbul 3 (Tclcfonln) - Yugoslav Susam, diğer ~:nğlı tohumlar bir. mevki 
ticaret heyeti bu sabahki trenle Ankara- işgal etmektedır. Bunların bedelı dolar 
dan şchrlmizc geldi. Heyet reisi Mihailo- olarak ödenecektir. Yine bedeli aynı 
viç Ankarndnki temasları, ~ ticaret şekilde öderunek üzere sellolöz, maden 
anlaşması hakkında de~ir ki: direği, kutu kcrc.stcsi ve snir l~um~u 
Alacağımız maddelenn başında der- ithalat eşyası vereceğiz. Bu emtia mu-

hal sevkine başl.anacak olan 40 bin ~n bayaası ve milbadelesi lüzum hasıl ot. 
Mısır şelınektedır. Bun~ baş~ 3 mıl- dukça diğerlerini takip edeceği şüphe
yon kilosu 939 ve 6 mılyon kılosu da . . 
940 yılı rekoltesinden verilecek olan 9 sızdır. 
milyon kilo pamuk vardır. Alacağımız Heyet yarın. ~nm Yugoslavyaya ha-
maddelcr arasında pamuk çekirdeği, Peket edecektir. 

Deni~lide ge çr k kulübü 
açı dı • 

rası e 
~~-------x~x:~--~---------

Denizli 3 (Yeni Asır) - Bedaı terbiyesi knnununun ~mrettiği .b:den terb\-
y~i gençlik kulübü merasimle Ha1kevinde ı:çıldı. Merasımde valı _ıle beden 
terbiyesi müfettişi Celal biı'er söylev verdıler ve mebuslar, . parti .. ba~kanı. 
Tuobay ile diğer memurin ve gençler hazır bulundulnr. Gcccsı bu munasebet· 
le bir de ziyafet tertip edildi. 

lktısat Vekili B. Hüs· 
nü Çakır lstanbulda 
istanbul 3 (Yenl Asır) - tktısat ve

kili B. Hüsnü Çnkır tetkikatt.-ı bulun
mak üzere şe?hrimizc ge?lmiştir. 

Alman korsan gemi
sile yapılan müsa

demede ölenler 

,_,__x~ 

Amerilıa donanmasının 
seyahati 

Honolulu, 3 (A.A) - cRoyter:> 
Cenuptan gelen ve zırhlı kruvazör· 

Londm, 3 (A.A) - Bahriye nez.arc
tinden bildirildiğine nazaran, Alman 
korun gemisiyle çarpıtan Alcantara ~04 
misi mürettebatından bir ı:abit ve bir d 
niz eri ölmilş ve 1 zabitle 6 deniz eri ya• 

ralanmışbr. 

lerle torpido muhriplcrindcn ibaret 1 O 
Amerikan cüzüt mı bugün Pearl Har• 
boura muvasalat etmişlerdir. 

Staunton gemisinin zayiatı da; öldük
leri tahmin edilen 1 :ta.bit ve 1 2 deniz 
eridir. 

İZMİR DEFTERDARL!GIHDAN : 
Satış 
No.su 

34 Tepecık SUnncli sokak 45 taju 120.80 1\1. M. arsa 

Muhammen Be. 
Lira Kr. 

89 60 
35 ismetpaşa M. Bardal~çı f'okağı çıkmazı 481 ada 7 parsel 8/ 19 

8/ 20 i.ajlı 35 metre :nur:ıbbaı arsa 24 00 
36 Süvari M. Bardakçı - kiremithane sokak 403 ada 2 parsel G/8 

tnj No. lu 28 M .. M. nrsa.. 126 00 
37 Birinci Aziziye M. Sinekli cad. ırro nda 12 pnrsel 38 tajlı 

152.97 metre mursbbaı nrsn 152 S>T 
38 Köprii 1\1. Kayntcp:: sokak 1737 ada 6 parsel bll No. 335 

M. murabbnı arsn 33 50 
39 Köprh M. iskele aııi. 1729 dn l pars l 92 - 94 No. 294.50 

metre murabb:ıı p~ 132 65 
40 Köprü M. Mısll'lı .cad. 1737 ada 6 5 parsel 381, 383. 385 eski Nu· 

maralı 512 metre murabbaı arsa 179 ZO 
41 İkinci Karantina iskPlc cad. 1729 odn 1 p:ırscl 92,94 kapu Nu-

maralı 418.25 metre murabbaı arsa 190 00 
42 Knhra.nnnlar rneydon sokak 1116 ada 4 parsel 6/ 1, 6/2 tajlı 

50 metre mul".abb:.ı hane.. 860 00 
43 Süvari M. Mnknrıı s.,kağı 424 ada 14 parsel 36 No.lu 35 M. 

mural.ıbaı hane.. 700 00 
44 İkinci kordon 1216 ada 45 ııu~el 196/l Uıjlı 14:!.50 M. M. arsa 810 00 
45 Güze~yalı üç kuyulnr M. 5 No. sokakta 1865 nda 4 parsel 3 

tajlı 508,50 metre r.ııırabbaı hane.. 60 00 
46 Gilzclyalı Tramvay cnd. 891 ı:dn 15 parsel 923 ~ki No. lu ve 

118.'.?5 metre murnbhıu arsa.. 88 87 
47 K.. Yaka Bahariye M 1866 mcı Afitap sokak 179 ada 15 parsel 

4 tajlı 108 metre murabbaı hune" . . 60 00 
48 K.. Yakn Alaybey Şimendifer çıkmazı 1689 uncu Şchıt Muhlis 

sokafo, 36 ada 35 ;;alWl 1 tajlı 73.5 metre murabbaı dam 300 00 
49 Buca Yukarı M. Dokı.:7. ~ sokak 83 M. M. 20/1 Uıjlı arsa 20 '15 
50 İmari}'c M. 1048 İn"İ SE'rvili EOkak 1652 nda 8 parsel 152 tajlı 

3560 M .. M. eşcarı havi tarla_ 175 '10 
51 Hasruı Hoca M. Mul?.bit çarşısında Kızlarağası hanı yukarı 

katında 3.17 ncla 55 parsel 55/25 No. Ju oda 50 00 
52 Birinci Tepecik 1211 No. Yemişçi sokak 56.46 M. M. 11 tajlı 

nrsa.. 39 53 
53 İkinci tepecik 1146 No. Aras çıkmazı soknk 29, 90 M. M. 26 

Tnjlı Arsa 11 9S 
İcar No. 

69 Develi köyde Çobanr.ğ!u Andraadan metr\lk 25 dönüm bağ 150 00 
10 Bornova Bayrnklı cud. 14/12 No. köşkün 1/3 hissesi.. 166 66 
11 Mers!rJi K. Ynlm caddesi 61 taj No. lu oda.. 48 00 
Yukarıda yazılı emvalin nG.lkiyetlcri ve 3 parça emvalin bir senelik icarı 

peşin para He ve açık nrt.urma usuliyle 31/7/940 tarihinden itibaren 16 gün 
müddetle müzayedeye k•mulmuştur. İhruelri 15/8/940 tarihine mUsadif per
şembe günü saat 15 tc Milli Emlak müdürlü{,tünde yapılacaktır.. Taliplerin 
muh:ımmen bedelleri ii7.Crlnden yüzde 7,5 depotlto nkr,;csi yatırarak ye\'llli 
mez:kCi.rda Milli Emlak mildiirlüğllnde müteşekkil satış komisyonuna müra-
caatleri ilh olunur. 2998 (1599) 

Ereğli KöndiPleri ıııetmeslnden : 
Mali bir mUcssesenin ba..""em harici 150 lira Ucretli muhnsebeciliği münhal

dir. Tnlipleriıı şirket veya maU müessesclcrde muhasiplik etmiş olması şart• 
tır. Bu şeraıt altında muhasbeciliği itn edebileceklerin tercünıci hallerini re
feranslnriyla birlikte (E. K.) remzi nltlnda gazetemiz idarehanesine münıca· 
at etmeleri.. 4 - 5 - 6 (1600) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OIJV!ER YE 

ŞVREKASI LTD. 
VAPUR ACENTASI 

ATA1 URK CADUESt Rees binası 
1"El..D'ON: Zffl 

Lôndra ve Uverpol h.llan lıçta 
ply~run ihtiyacına glire npurla
nma ~fer vıpacaklardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Z AY t 

1334 senesinde oark mektep idadi
sinden aldığım şahadctnamern.i zayi et
tim. 

Y eniaini 1acni'.rımdan eaküıinin hük
mü olmadığını ilan ederim. 

Nari ~iainet 

T aliplcrin teminatı öğleden evvel cüm
huriyet merkez bankasına yatırarak 
makhuilariyle birlikte tayin edilen gÜn 
ve saatte encümene müracaatları. 

3083 (1594) 
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Afrilıadalıi eslıi Alınan 
:müstemlelıelerl 

., .•.•.•••......... , ............................................................................................................................................................ . 
Aslıe,.lilı tetlıiJıleri • 

lngiltere 
bunları neden 
iade etn&ez? 

TELGRAF ,.-.HABERLERi • 
••••••••••••••D 

Yeni harplerde 
zafer kazanmak 

······•:•·········································································································································································: • • • 

-Jf--
A.lmanyanın esfıi müs· 
temıeııeıerine yerleş· 

mesi İngiltereyi 
temelinden sarsar 

Alınanlar son senelerde (Hayat saha
sı) di~t' ortaya bir nazariye attılar ve 
harp taliinin yardımıyle bu nazariyele
rini şimdılık A\TUpada 'tahakkuk ettir
diler. Uıkin Almanların en büyük iddi
alarından biri de, umumi harpten ev
velki müstemlekelerinin kendilerine ia
de edilmesi lüzumudur. 

Halbuki İngiltere bu müstemlekeleri 
hiç te ~eriye vermek niyetinde görün
miyor. Bu hususta kendisine göre çok 
haklı sebepleri vardır. Bu sebepler ve 
Almanyanın eski müst!:!mlekeleri hak
kında aşağıdaki mrılfunatı vermC'ği fai
dc>lı ,giırüyoruz : 

I'a ansız ve İngilız kıtaatı 1914 yılının 
agu tosu sonunda Afrikadaki Alınan 
müst mlekesi Togoyu zaptetmişlerdi .• 
Cenubu garbi Almaıı Afrikası, 1915 te!"
muzundn Botha ve Smut ismindeki In
giliz generallere t~lim oldular. Camc
roundaki Alman imaları İngiltere, Fran
sa \•c Belçika kıtalarııu:ı tazyikile 1916 
kanunusanisinde memleketi tahliye edc
ı-ek İo;panyol Ginl!Sine iltica etmişlerdi. 
Yalr. · General Von Sattov, A\TUpa 
harbırıııı sonuna kadar Tanganikada tu
tunmu tu. Böylec~ 1914 tc Fransa ve 
Belçık.ıya kılınç ı;:<>kcn Almanya; kolo
nilcrını de kılınç kuvvetiyle bırakmış 
oluyordu. 

* Bu hususta geçer, sene bir kıtap neş-
reden bir İngiliz gr.zetccisi şöyle de
mektedir : 

•Koloni meselesı Alman nasyonal 
sosyalıst.lerce ortaya bir hak ve adalet 
mesel ı olarak değil, ,aınız propagan
da maksacliyle atılmıştır. Hakikatte bu; 
bir ku\'vet mesele:.idir .. İçine hayal ka
:nştırılamaz. 

Otuz seneyi buln.ıyan Afrika hakimi
yetleri esnasında yerlilere bir tedhiş 
devri \aşa tan bir millet adaletinden na
sıl lı.ıhscdcbilir? Almanlar 1914 ten ev
vel Afrikada merhametsiz bir galip ol
duklarını gösterdiler. 

Vtikıa diğer miUctler de koloni mu
harebeleri yaptılar. Fakat hiç biri yerli 
halkı toprak ve hayvanlarından mah
rum bırakacak kadar ileri gitmediler ... 
Biz; gerek yorgun düştüğümüz zaman, 
gerek vicdanlarımıı.ın sevk ve icbariyle 
yerlilere soframızın nrtıklanru bırakı
rız. Fakat l·orulmak nedir bilmiyen Al
manlar; cebir ve tm.yik siyasetlerini son 
haddine kadar tatbık ederler. 

1892 ile 1906 tarihleri arasında Al
manların cenubu garbi Afrika müstem
lekelerinde Hottentot.-> ve Hereroslan 
tenkıl için yaptıkları kanlı muharebeler 
Avrupalıların hfilu hatırındadır. Harbi 
idare eden Alman kumandanı General 
Von Trotha yerlilere şu emri vermişti: 

•Herero halkı mt:mleketi bırakıp çık
malıdırlar. Çıkmazlarsa zorln ben çıka
racağım. Alınan hududu içinde görüle
cek silahlı veya silahsız, hayvanlı veya 
hayvansız her yerli kurşuna diı.ilecek
tir. Kadın ve çocul:ların bırakılmalanru 
da istemiyorum. Bırakıldıi;tı takdirde on
ları ya gittiğinız yere göndere~ğim ve
.)a kurşuna dizdirc(·eğim.n 

Bu emir tamamen tatbik edildi. On
dan sonra hakikaten ele geçirilen yerli 
kadın, erkek ve çocuk öldürüldülcı·. 
Fakat bu tazyik ve katlifun üzerine, da
ima birbirine düşman geçinen iki bü
yük yerli kabile burıştılnr ve müşterek 
düşmanla daima mücadele etmek için 
and içtiler. Bunun üzerıne 1904 teşrini 
evvel ayındaki büyük isyan patladı. Al
manyayn para ve insanca çok pahalıya 
mal oldu. 

Alman muv1.rrihı Lentvein bu hadi
se.) i u acıklı &.tırlhrla anlatıyor : 

•llimal emizdeki serlerın maden ve 
ziraat mahsulatı, yerli halkın elişleri gi
bi üç bıiyük servetten ikincisi tamami
Jc, tleünciı ıinün hk değilse üçte ikisi 
mahvoldu. Bu bızc ytiz milyonlaı·ca mar
ka ve; binlerce A!mun askerinin haya
tına mal oldu .. • 

Alman müstemlekelerinin kendileri
ne iadesi scvkiilcel ş bakımından İngi
liz!cr için pek çok tehlikelidir. 

lngiltcre, Süvcyş kanalının her hangi 
bir tesirle kapatılması ihtimalini düşü
nerek (Kap) tan geçen deniz yolunu 
1ahkimc ha lnmış1ır. Kııp şehrinin yakı
nında Hind denızine bakan Simons 
Tovn deniz iissünü on milyon lira sar
fcderck genişlctmi~tir. Bu üs şimdi ce
nubi Afrika Birleşik hükiimetinc ııittir. 
Harpte lngiltcre bu limandan istifade 
edecektir. 

Cenubu gıırbi Afrika hiikiimcti de 
Alman müstemlckl..sini geri vermemcğe 
karar vermi tir. 

Afrikada Ital
yanların verdi
ği zayiat ve 

netice __ ,,_ __ 
İngilizler eyim ortala· 
rında büyük miltyasta 

harekata geçıneğe 
hazırlanıyorlar 

Londra 3 (A.A) - Deyli Telgraf ga
zetesinin hususi muhabiri yazıyor: 

İngiliz kıtaları mümkün olduğu ka
dar süratle hareket etmekte iseler de 
geniş mikyasta hareketi hava şartları 
dolayısiyle ancak Eylül ortalarında ya
pabileceklerdir. Alınan raporlarda bil
dirildiğine göre, adet itibariyle bire kar
şı 20 nisbctinde faik olan kıtaat tarafın
dan tayyare ve tankların da iştirakiyle 
Kassalaya yapılan taarruz dahi zahme
tine deyseydi kolylıkla defedilebilirdi. 
f tal yanların bu taarruz esnasında maruz 
kaldıklar1 zayiat en az 500 olduğu hal
de lngiltereden sadece 5 Sudanlı ölmüş
tür. İtalyan tayyareleri yüzlerce bomba 
atmış, fakat Kassala müdafileri arasında 
bir tek zayiata dahi sebep olamamışlar
dır. 

---·-&·---

inhisarlar Vekili 
Konyada 

Konya, 3 (AA) - inhisarlar vekili 
Raif Karadeniz Koçhisar gölündeki 
Yavsan tuzlannda tetkikatta bulun· 
duktan sonra dün şehrimize gelmiştir. 
Gümrük ve inhi arlar vekili Cihanbeyli 
kazasında vali ve şehir medhalinde de 
komutanlarla memurin ve bir kıta as
ker tarafından karşılanmış ve selamlan
mıştır. Bir müddet istirahatten sonra 
Raif Karadeniz vilayeti ziyaret eylemiş 
ve burnda komutanlann, vilayet erka
nının, teşekküller mensuplarının ve hal
kın ziyaretlerini kabul etmiş ve kendile
riyle muhtl'lif meseleler üzerinde görüş
müştür. 

İnhisarlar vekili müteııkıben komu· 
tanlığa, belediyeye, partife iadei ziya
l ette bulunmuş ve inhisarlar idaresini 
teftiş eylemiştir. 

Alman sefiri 
Fon Papen Sof-
yadan geliyor 
Sofya, 3 (A.A) - Almanyanın An

kara sefiri B. Fon Papen bir gün Bulgar 
payitahtında kaldıktan sonra bugün ~s
tanbula hareket etmiştir. Pnpen burada
ki ikametinden istıfade ederek Bulgar 
devlet adamlariyle görilşınUştilr. 

Eski lngiliz kralı 
Umumi valililı 
uazif esine başlıyor .. 

Dıik Vindsö-r 
Vaşington, 3 (AA) - Diplomatik 

mahfillerde Dük ve Düşes Vindsorun 
Amerikaya gelmiyecekleri, doğruca 
Dükun umumi voli tayin edildiği Ber
msde adalanna çıkacakları söylenmek
tedir. 

Tangnnika müstemlekesi cenuben Af- ·---------------
rika birleşik devletiyle, şimalen de Ken- dir. 
ya İngiliz miistemlckesi ve İtalyan im- İtalyanlara gelince, onlar da mihver 
paratorluk müst ml<'kesiyle bitişiktir. dostlan Almanlara Kcnyndan el uzat
Tanganika bugün Büyük Britanyayı tıkları gibi Habcsistandan da Nil vadi
Kap ile birleştiren hava yollarının mih- si yoliylc Jlnrtuma hücum ederek hem 

• rakı olmak itibariyle iktısadi ve scvkül- ccnuptnn, hem de J.ibyııdaki kuvveUe-
ceyşi çok mühim bir yer olmuştur. riyle şimalden iniıı Mısırı istilu edccck-

Almanlann 'fanganiknya yerleşmeleri lerdir. 
dcmd .. , cenubi Afrika birle ik hüküme- Tangnnikaya Almanyanın ycrleşmesi
tiııin imparntorlıı~mıun aksamı sairesi- nin yukarıda snyılan sevkülceyşi zarar
le irtibatının kesilmesi, Afrikarun bir ları bu kadarla da bitmiyor. Bu hal, 
ucunda yapa ~ alnız knlınllSI demektir.. Hartum ile Lindi arasındaki iki millik 
Bunun neticesi, zaifin kuvvetliye teslim mesafeyi de çok rrüessir şekilde tehdit 
olması kaidesine U)nrak cenubi Afrika ediyor. llasıh denilebilir ki bu müstem
birlc ik devletinin Almanyanın idaresi- lekelerin tekrar Almanyaya geçmesi 
ne geçmesidir. Hindistan ve İslam alemine de .şamil ol-

Tehlike bu kadarla da kalmıyor. Tan- mak üzere İngiltere müstemleke impa· 
ı:-anikadaki beş yiiz bin Alman, Belçika ratorluğunu temellerine kadar sarsacak
Kongosundaki dünyanm en zengin ba- tv. Bu sebepledir ki inıJltere müstem
kır madenlerini ve Tramvaldaki ~ lekelerini Almanya) a hiç bir vakit ve-

Türkiye - Yugoslavya 
ticaret· anlaşması hak
kında yenı tafsilat 
~~~~~~~~~x~x~~~~~~~~~ 

Türkiye - Yugoslavya yeni ticaret an- me'\·ad ve elektrik malzemesidir. Bun
laşmasının Ankıırada imzalandığını dan başka iki memleket arasında akte
dünkü nüshamızdn yazmıştık. Anadolu dilmiş olan iktısadi mahiyetteki an1aş
Ajansı bu hususta nşağıdııki tafsilfıtı ve- malar hükümlerinin tamamii icrasına na-
riyor: zarnn bu nnla§Illnların tatbiki anında 

Ankara, 3 (AA) - Türkiye ile Yu- zuhuru muhtemel müşkülatlan hal ve 
goslnvya arasındaki 28 llkteşrin 1936 Türkiye ile Yugoslnvya arasındaki tica
tarihli ticaret ve seyrü sefain mukavele- ret mübndclderini takviyeye salih çare
namesine ek olmak üzere 2 Ağustos leri taharri etmekle mükellef ve iki 
1940 tarihinde Ankarada munzam bir memleketin her birinde hükümetleri ta· 
protokol imza edilmiştir. Mezkur pro- rafındnn tayin edilecek reis ile bir aza
tokolda Türkiye menşeli pamuğun Yu· dan mürekkep olup biribirleriyle doğ
goslavya menşeli etler ve selilöz ile mü-
badele edebileceği ve aynca protokoln rudan doğruya temas edecek ve muhte
bağlı listelerde yazılı Türkiye ve Yugos- lit Türk - Yugoslavya komiııyonu hıılin
lavya menşeli emtianın hususi takas de asgari altı ayda bir toplanacak olan 
mevzuu olabileceğini tesbit etmektedir. birer hükümet komisyonunun teşkili 
Hususi takas olabilecek Türkiye menşeli mezkur protokol ile kabul edilmiştir. 
emtia, tiftik. keten tohumu, susam to- Türk Yugoslavyn murahhasları Afyo
humu, palamut, somak ağacı, palamut nun ihracına mütedair 3 1 Mart 19 39 
hüliisası, mazı. zeytinyağı, zeytin kü~- tarihli Türk - Yugoslav anlaşmasının 
besi yağıdır. Hususi tl'lkas meYzuu ola- esas notlarına dokunulmaksızın bu an
bilecek Yugoslavya menşeli emtia, ma- taşmanın bazı hükümlerini yeni icaplarn 
den diğeri kayın ağacından meşe ve ka- uydurmak üzere bugün Ankarada ayn
ra ağaçtan şeker vesaire sandığı için tah- ca munzam bir protokol imza etmişler
ta, fıçı tahtası, sıgara kfığıdı madeni, dir. 

Ziraat Vekili -·--Kütahya havalisinde 
tetlıilıatta bulunuyor 
Kütahya, 3 (AA) - Burada bulun

makta olan ziraat vekili Muhlis Erkmen 
dün komutanlığı ziyaret eylemiş ve hu
susi idarenin ziraat atölyelerini, tamir
hanesini ve aygır deposunu teftiş etmiş
tir. 

Ziraat vekili müteakıben ziraat veka
letine ait fidanlıkta tetkikatta bulunmuş 
ve bu fidanlıktan büyük mikyasta İstifa
de edilebilmesi için bunun tevsi edilme
sini alakadnrlara bildirmiştir. 

Muhlis Erkmen bugün Tavşanlıda 
tetkikatta bulunmaktadır. Yarın da Al· 
tuntas nahiyesine giderek orada çalış
makta olan makinelerin faaliyetini göz
den geçirecektir. 

---~---
F r anı ı z tayyarecileri 

de Almanyaya 
hücum c;:iiler 

Londra. 3 '"(AA) - Hür Fransız or· 
dusu General Oegolle umumi kararga
hının üçüncü tebliği: 

lngiliz hava kuvvetleri tarafından Al
manyanın şimali garbisinde yapılan ha
rekata tayyarecilerimiz de İştirak etmiş
lerdir. Asıl hedefleri Hamerdeki sun'i 
petrol imaline mahsus tesisat olmuştur. 
Tayyare diifi bataryalarının karadan 
şiddetli müdnfoalanna rağmen tayyare
cilerimiz hücumlarını sonuna kadar gö
tiinnüşler ve memnuniyet verici netice
ler elde etmişlerdir. T nyyarecilerimizin 
hepsi salimen dönmüşlerdir. --·--lngilterede -·-iki Japon tevkil edildi 
Şanghay 3 (A.A) - Domei ajansı

nın bildirdiğine göre, U>ndrada tanın
mış iki Japon şahsiyeti tevkif edilmiş
tir. 
Şnnghny 3 (A.A) - Domei ajansının 

bildirdiğine nauırnn Londrada tevkif 
cdilı:niş ohm iki Japonyalı Mokibi ki 
Choisi Knisha tlcarethane~i şubesinin 
müdürü B Satoru Mekihara ile ikinci 
müdürü Chunp~uksdur. 

Mezkfu- ajansın ılfıve cttıginc göre, 
Japon sdiri şiddctlr protestoda bulun
muştur. 

Londra 3 (A.A) - Tevkif edilen iki 
Japonyalının sebebi tt-vkifleri hakkın
da ma10mal. almak Uzcre japonya sefiri 
bugün öğlooen sonra hnriciye nezaretine 
gitmiştir. 

Londra 3 (A.A) - Royter ajansının 

~~~~~~~~~~~~~~~-

Hindistan dan 
- .... -

Mübayaat için Ameri· 
kaya bir heyet gitti 

Nevyork 3 (A.A) - Nevyork HeraJd 
Tribün gazetesinin bildirdiğine göre, 
harp tayyareleri &ıtın almak ve Britan-
yanın Hinditsandaki muazzam kaynak
Jannı seforber etmek nınksadiyle ma
kine, alfit ve edevat ve sair eşya almak 
üzere Hindistandan birleşik Amerikaya 
bir İngiliz heyeti gelmiştir. 
Aynı gazeteye göre, mezkur heyet 

azasından biri Hindi.standa Amerikalıla
rın idare edeceği bir harp tayyare fab-
rikası inşası hakkında mühim bir Ame
riltan tayyare fabrikasiyle müzakeratın 
başladığını bildirmiştir. 

---.~---

lngilterede Japonya .. 
ya karşı hoşnut

suzluk var 
Londra, 3 (AA) - Japonyada ba-

2.1 İngiliz tcbeasının tevkifi üzerine ha
sıl olan umumi infial bunlardan bir kıs
mının serbest bırakılmasiyle asla yatış
mış değildir. Birmanya yolu hakkında 
yapılan tavizlere pek az müsait görün
müş olan lngiliz efkarı umumiyesi hiç 
olmazsa bu tavizlerin japonya ile müna
sebetlerde bir salaha yol açacağını ümit 
eylemi§tİ. Buna binaen japonlann na
muslu İngiliz tebensını indi vesilelerle 
tevkif etmesi inkisara sebep olmuştur. 
Ve bir tek İngiliz dahi mevkuf kaldığı 
müddetçe bu fevkalade hoşnutsuzluğun 
clevam edeceği aşikar bulunmaktadır. --·--Gestaponun bir çok 
azaları Marsilyada 
Londra, 3 (AA) - Royter Ajansı 

bildiriyor: 
Times gazetesinin Lizbon muhabiri 

işgal altında bulunmıyan Fransada Al
manlnnn kullanmakta oldukları ihtilalci 
taktiğin en manidar delailini "\ermekte
dir. Mezkur muhabire göre, Gestapo· 
nun bir çok ııznsı Marsilyada bulunmnk
ta ve Fransız adliyesine talimat vererek 
makamatın kontrölünü de icra eylemek
tedir. -- --Tokatta yem po§tane 

Tokat 3 (A.A) - Yeni yapılan posta 
\'e telgraf binası dün merasimle nçıl
mıştır. 

Londradaki iyi habCT alan bir mahfil
den öğrendiğine nazaran iki Japonyalı 
tevkil cdilmL:itir. Bu tevkifatın ahiren 
japonyada yapılmış olan lngil:z tebansı 
tevkifatına bir gCına mukabelei bilmisil 
teşkil etmediği de işaret edilmektedir. 
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Almanyaya ya
p~.lan son hava 

taarruzunun 
tafsilatı 

- .... -
Petrol tasfiyehaneıe
rinde inf ilahlar ve 
~angınlar uıılıııu 
tesbit edildi .. 

Londra, 3 (A.A) - Bu akşam neşrc
dil~ tebliğ hakkında hava nezareti 
aşağıdaki tafsilatı vennektedır : Alman 
pctı·ol tasfiyehnnelerine tevcih edilen 
hava taarruzu alçok bulutlara \·e slı;e 
raf,'tnen yapılmıştır 

Karmen ve Veyshoza karşı yapılan iki 
hücum bilhassa muvaffakıyetle n~ticc
lenıniştir. Kannen petrol tasfiyehanesi
ne hücum eden bir pilotun beyanatına 
göre bombalar atıldıktan sonra yeşilim
trak devamlı ziya peyda olmuş ve bu 
suretle bütün hedefler aydınlıkta bu
lunmuştur. Veyshoza düşen bombalar 
12 kadnr yangın C!karmışlnrclır. 

Bir müddet sonra bunların hepsi bir
leşerek büyük bir yangın halini almış
tır. Atılan diğer bombalar şiddetli infi
laklara sebebiyet vermiş ve duman sü
tunlarının .Yiikseld.ği görUlmüştUr. 

Esende lngiliz tayyareleri Krup fab
rikalarına müteaddit isabetler yapmış 
ve rasıtlar bombaların tevlit ettiği muh
telif yangınları kaydetmişlerdir. 

Dönmekte olnn lıir İngiliz bombardı
man tayyaresi Veyshozun ~malinde çif
te motörlü bir dü~man tayyaresine rast
lamıştır. Kısa bir mitralyöz düellosun
dan sonra düşman tayyaresinin bir ka
nadı tutuşmuş ve kanattan küçük parça
lar düştüğü ve alevin iki knnadı dn sar
dığı görülmüştür. Müsademenin netice
si malum değildir. 

---~·---

lngilizlere göre 
Romanya 
istiklalini 

kaybediyor 
-- ,.-

rransiJvanyada 
Hacari.stana lıa,.,ı 
mulıavemet etmelı 
niyeti var .. -·--Londra, 3 ( A.A) - Salzburg gö-

riİ§meleri üzerinde Romanyanm istikla
lini muhafaza kanaatinde olduğu hak
kındaki haberler Londrada bir az safde
runluk olarak telakki edilmektedir. 

Slovakyanın ve Danimarkanın akı
beti hatırlardadır ve Romanyanın şim
diki protestolarına rağmen yukardaki 
memleketlerin akıbetine uğraması muh
temeldir. Rumen devlet adamlan Hit
ler tarafından Romanyada Vagner ka
ri diye tavsif edilen bir şekilde karşılan
mış ve kendilerine Macar isteklerinin 
eüratle tatmini lüzumu bildirilmiştir. 

Eski köylü partisinin fefi Maniui bü
tün Transilvanyalıların mukavemet ni
yetinde olduklannı ba§vekil B. Gigur
tuya bildinni§tİr. 

Aynı mevzu hakkında Deyli Telgraf 
gazetesinin Balkan muhabiri dikkate la
yik bir makale göndermiştir. Romanya 
hariciye nazırının beyanatında toprak 
terkinden bahsedilmekle beraber şurası 
aşikardır ki Romanya ekalliyetlerini 
azaltmak istediği takdirde Transilvan· 
yanın büyük bir kısmını Macarlara terk 
etmek mecburiyetindedir. Rumen tek
lifleri şu üç noktayı ihtiva etmektedir: 

1 - Nüfus mübadelesi. 
2 - Rumen kalmakla beraber daha 

liberal ve Macar taraftnrı bir rejim. 
3 - Toprak tavizleri B. Manoiles

konun Almanyanın bundan böyle Ro
manyanın en iyi müşterisi olarak kala
cağını bildiren beyanatının sıhhatinden 
şüphe edilmesi caizdir. Almanya Ro
manyadan kendisine liizım olan bütün 
servetleri çekmek için müşteri olacak
tır. Fnknt bunun mukabilinde Romnn
yaya vereceği büyük bir kıymeti olaca
ğını tasavvur etmek müşküldür. 

ederdi. Bu ahlakta olanlar beşeriyet 
düşmanı sayılırlar. Bugün dahi onun 
emsali çoktur. Fnkat nazarı dikkate 
çarpmıyorlar. 
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SAHİP 

Afşin, Saman çıktıktan sonra yalnız 

ıçın ne yap-
mak lazımdır? _,,_ __ 
Düşmanla ummadığı 
yerlerde, düşünmediği 
11asıtaiarıa belılemedi• 
ği bir zamanda 
harp etmeli ... 
Son Avrupa harbinin bazı neticelerin

den dolayı bir çoklannın hayretten şa· 
.şırıp kaldıkları görüldü. Halbuki ortnda. 
muharebe sahalarında birden bire do
ğuvermiş yeni mahiyetli hiç bir şey yok7 
tu. Yirminci asır tekniğini bilen ilcrı 
görüşlii zeki mütehassıslar, bütün ~~ 
olmuş olanları, g::ı2'etelerin serbest su· 
tunlarında veya kitaplarda teferrüatına 
kadar işlemiş ve bir gelecek harbinin -
yani devam etmekte olan bu A vruplt 
harbinin - yapılma tarzlarını uzun bo~
lu izah etmişlerdi. Bu itibarla Polonya· 
dan Fransayı bertnraf eden harplere ka· 
dar, Almanların v\!rdikleri bütün mu
harebelerde vasıta ve istihdam sahala
rındaki fikir ve buluş bakımından in
sanı şaşırtacak hiç bir fevkaladelik bu· 
lwunadığını kabul l:1mek doğru olur. 

Buna mukabil, .tecrübe edilmiş eski
den başka hiç bir vasıta ve tertibe da
yanmamak• yasağının ortadan tamamen 
kalkmış olması ve her yeni vasıta ve 
imkandan, ele gt>Çirildiği anda derhal 
istifadeye koşulması esasının tatbik sa· 
hasına girmesi bütün dünya için ku\·· 
vetli bir si.irpriz olmuştur denebilir .. 

* 
1914 - 1918 harbinin tecrübelerine 

göre ve ancak bu biçim ve ölçüde bir 
Jıarbi yapmak üzt.tre hazırlanmış olan· 
lar, düşmanlarının ınodenı vasıta ve ye
ni tarz ve imkfuıla~la harekete geçecek
lerini düşünmemişlerdi bile. Nasıl dil· 
twünsi.lnler ki hiç hır ordunun, tecrübe 
edilmemiş vasıta ve tarzla harbe girişc
miyeccğini (!) kara knplı kitaplar kat'i 
surette kaideleştirmişti. Orduların gün
de on on beş kilometrelik on dokuz.un
cu asır si.iratiyle yu değiştireceğini, ko
mutanların atlı emir subayları koştura· 
rak müşkülleri hn1ledeceği sanılıyor ve 
harp sahalarında eski anasır bekleniyor• 
du. Motör denen kudret kaynağının, bu 
kadar büyük ölçü'.crde kullanılabilecc· 
ği mesul alakadarların hayalinden dahi 
geçmemişti. Siper, beton, demir kazık, 
düşmanı durduracak, ezeli zafer amili 
süngü, Rus - Japon harbinde, 1914 - ıs 
de olduğu gibi son kararı verdirecekti!. 

* 
Bunların hiç birisi olrnaıruş, motör, 

sürat yalnız başına neticeyi almıştır .. 
Sözün kısası. kara kaplı köhne kitaba 
bakarak evde yap.lmış he.saplar yen~ 
metaların sürlilrneğc başlandığı yenı 
paznra uymamış ve uyanıklar, zamana 
uymasını bilmiyen gafilleri altetmişlcr
dir. 

Burada ne ihmal ne hiyanetten bah
sedelim. Çiinkü hain olan, her yeni şe
ye karşı duyulan ve telkinlerle meslcld 
bir kin haline getirilmiş olan itimatsız· 
Jıktır; ve ihmal buna yataklık etmiştir· 
İşte, bozgunların ~ebcbi bunlardıı· ve 
müsebbipler arrumık beyhudedir •.. Acı 
da olsa .şunu söylemeli ki zeka ve ener
jiyi istihfafla hiçe saymış olanların bll 
caniyane hareketlerini, eski nizam şc ki
taplar mazur görse de, hadiseleri neti
cderiy lc ölçen saf ve zavallı vatandaş 
mazur gönniyecek, müsebbiplerini af• 
fctıniyccektir. Bu görüş ve kanaatlerin 
tesiri altında, önümüzdeki sulh devrinin 
bütün ımığlup memleketlerde knnlı ve 
korkunç muhasebe günleriyle sayısız 
ihr<'t sahneleri geticrecği11e Jstırap du· 
yarak inanıyoruz. 

Bıihin bunlardan sonra, sürpriz dedi· 
ğimiz vaziyetin hakiki olmaktan çok 
uzak mahiyetine işaret etmeği doğrll 
buluyo~uz. Çünkü, daha evvel söylemiş 
olduı':'tlmuz gibi, ıolmuş olanlar,• yıl
larca önce şckillemJirilerek ortaya aul
mış, uzun uzadıya konuşulup münakn· 
şa edilmiş bir sıra imkiinlardan ibaretti. 
Çok tank, binlerce tayyare, para:ıiitçü 
kıtalar ve bunların kombine hareketle
ri, izah edilmiş imkanların özünü teşkil 
etmişti. Hodbin ananeci gaflete düşmüş• 
şe buna nasıl sürpriz denebilir?! •. 

Bugiin bi.itün bu olmuş olanlardan 
sonra artık şu t:sası münakaşasız kabul 
etmek lllzım geliyor : nBeklenmedik vn· 
sıtn ve tarzlarla, beklenmedik yer ve 
zamanda harp vennekn muvaffakiyetiıl 
temelidir .. Ve me~le daima, düşmanın 
vasıta ve harp sistemini önliyccck şaşır
tıcı mukabil vusıta ve tertipleri kısa za
manda meydana getirmektedir. 

zamanının yaklaşmış olduğuna zahip ol
makta idi. Aydoğdu muvasalat edince 
onu bir tuzağa düşürerek katline mu
vaffak olacağını ümit ediyordu. Habis 
mnhlilk Afşine olan adavetini, Afşinin 
nlchyindc Aydoğduya vuku bulan tnh
rikfilını, hemşiresinin kendisine yapmış 
olduğu bunca iyil!kleri unut.muş idi. 
Saman bütün harekfıtında, bütün eI'alin
dc kc>ndi hava ve hevesine mağluıı ola
rak biltı kaide hareket ederdi. Afşine 

kendi menfaati icabından olan bir fikir kalınca onun söylediği şeyleri uzun * 

adavet bağlnmnsı onun vesayet hududu
nu tecavüz. ynhut hemşiresine taarruz 
ettiği için değil, kendisini mirastan mah
rum ettiği içindi. Aydoğduyu iptidayi 
emirde seviyor gib: görünmesi de onun 
şecaatini, mertliğini, yahut kendişine 
olan karabet derecesindeki dostluğunu 
takdir ettiğinden değil, onu kendi me
ramına va51ta yapmak istediğinden ileri 
gelmiş idi. Daha sonra bu iki halde bir-... __ "'-''· -- . .. .. . . 

eseri idi. Habisin wver bir kalbi, duyar U7.adıya düşündü. Bunları hep kendi On ay kadar bir zamandan bcrj fası· 
bir ruhu, utanır bir yüzü yoktu. Bütün menfaatine muvaf:tk buldu. (Saman) ın larla inkişaf ed<':-ı muharebelerde Al
hissiyatı, bütün amalı para hırsına tevec- bu şeyleri kendisiııi sevdiği, yahut ken- manlar, mukabil vnsJtn ve tedbirlerin 
cüh etmiş idi. Aleme kendisini sevdire- disinden korktuğu ve yahut babasının ha7.ırlanmasında husımlarına devamlı 
cek, hürmetlerini celbedecek, scciyelcr- mirasını ele geçinrıek fikrini takip et- surette oyun oynamışlardır. Polonya 
den mahrumiyeti kendisini yeise düşür- tiği için yapın~kta olmasını şayanı ehem- harekatının Frnnsanın istilasına murıi 
müş idi. Halkın muhabbet ve hürmetini miyet görmedi. Cihan hakkında işittiği olamaması bundandır. Almanyayı, eski 
para kuvvetiyle iktisap etmek mümki.in şeyleri, onun harikulade güzelliğini, te- harpleri örnek alarak durdurmayı dU
oJduğunu zannetmiş idi. Çünkü zengin- kebbür ve azametini derhatır ederek ~ünmüş olanlar vasıta ve hareketlerirı 
lerc hürmet edildigini görüyordu. Biz her halde onu bu sefer ele geçireceğin- durmadan şekil değiştiren mahiyetini 
bu adamın fılemin muhabbetini aradığını den memnun oluyordu. Çünkü bu sefer an]ıyanıamışlardır. 
zannetmiyoruz. Çünkü halkın kendileri- Cihan harp ve muzafferiyet neticesinde Açıkça görünen hakikati bir daha 
ni sevmelerine ehemmiyet verenler hal- eline düşerse kendisiyle cvlc.nmeğe razı tekrarlıyalım : 
kın nefretini mucip alçaklıkları irtikap olacağına şüphe etmiyordu. Onun batı- Düşmanla umm&dığı yerlerde, düşün-
ttmezler. nna (Aydoğdu) da geldi. . mediği vasıtalarla, hesaplamamış oldu· 

Binaenaleyh Saman herkesin kendisi- Kendisinin ilk 1.lefa ademi ınU\·af fa- ğu bir tarzla, hattf\. beklemediği bir za-
nc muhabbet ve teveccüh göstermesini kıyetine (Aydoğdu) nun sebep olduğu rnnnda karşılaşmayı temin etmedikçe 
ümit etmiyordu. O, ancak zahiri bir hür: nu habrlıyarak bugünkü ınuvaffakıye- muvaffakıyetten bahsetmek imkiinsıı
met isterdi. Kalben ona lfmet yağdmr- tine de onun yegane mani oldu~u da la~mıştır. $imdi e ... kiyi unutm:ık, yeni'" 
larsn da ehe.nuniyeı vermezdi. Rifat ve gördü. (Saman) ın Aydoğdunun bir hile ye ve enerjiye bağlanmak icap ediyor. 
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