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-- HAKKI OCAKOliLU 

ABONE Sl<:RAtl't 

İn~iltereye 
Karş~ 
"' -ıı:z:an taor,.uzu bil' ay 
b'. fmda başlamazsa 
ı oyı!! ili,. hal'elıeti 
Jııtafıansız saynıaJı 
oıayıcqacalıtır -·HAKKIOCAKOCLlJ 

Alnuııı:ı.a ;. -.--------
Pataf, ı;a~ın lngıltcrel i istila için la-
tıı "J · •ıllZ IDCSCJ • h"I" u ııın had· . esı a a günün en 
bu 1.ındn ın~~esı olınak iizerc cihan mat
l~ransa lın/ıınakaşa ıne\'zuu olnıaktadır. 
.. ok . . ııııın s<ına d'~. .. 
~ ıyı hat ı er ıgı gunlerde 
n ığa ingil'i: ·~~::';; ki Almanlar a~ıkian 
en kt a h. ının ba h~ acağmı ,.e 
nın İsliliı ıcrd~laıııaknda Biiyük Britan'-·a-
' ı ere d.. " ~Şacni{ını A unl anın sulha ka-
tıleceğini 'a \~upaya l'eni bir nizam ve
A~dnn iki ;~ ıatır. ortaya ntmı~!ardı. 
Jlıticr lıav t .} gcçtı, llntta hu arada 
tar·h J ~ ng huzu d 
1._ ~. ı.:esini Ya~rak rı~!1 -~ harhın bir 
<\Ctt ı tehdit!. . Buvuk Britan~al'a 
tct._dd'· er tcvcıh . 1 d' B .... tıın eden .. C) e ı. u nutka 
natını tua guıılcr.!e Hitlcrin he,·a· 
nı· t• rruzun tak· ., ' 
1 

ış J. I'akat ' ·ıp edeceği söylen-
an 1ı~l\ n 1 .• ortada nıiitckabilen yapı 

hi bir as:kıu~unılarından gayri mÜsbc; 
Acaba A~~ ~arckct mevcut değildir 

1
1l\h'nkibindcn and~r böyle bir taarruzu~ 
c dil en ışc ede k 1·-

d nıi l'' lcdil re hnrarlarını 
C\aın nıı ·cd' er, Yoksa lıazırlıklarınn 
Hu su il ıyorlar? 

.. .. ıı erde 1 .•• 
f~tılebilcee"" n ı.cr ıkısıniu de varit 

1;uyük llrit~;: !~ır deliller mevcuttur. 
~ or. Londra nı_a!ı taarruzunu bek-

kuııctin Al nıehnfıJı devanı eden sii-
fotta lllanların •-ıb·k · . rın tah .. b" "" 1 ettılderı me-
)'nnla her a~ ·~ neticesi olduğunu be-
:uınunda ısra;11"1~Yakkiz bulunmak Iü
l araf ~nebi ka edi~orlar. Filhakika bi
.:ard~ Alınanlar~~- ~d"!.1 gelen haber
k .'e Frnnsa :' ~ n.ı:zında, H0Uann:1' \·~Uerini tab~illcrı :uzerindc deniz 
ti ;21lli topları ~; cylcd.iJderini, u:zun 
ı/ •lderini Par .?nş kıyılarına yerleş-
tıyiik bir 'raali a ut ve pliinörciilcrinin 

nı teyit e;-Jcnı ktYet _içinde bulundukları-
Avııı e edır. 

bak la Panrn içind b 1 rak olu- t• ulunduğu şartlara 
ıııa oh ..... a Alrnnn.... h 
ltıak ırsa olsun bii . ~ a er ne baha-
lerj ;ıec~uriyetind ~~~ hır taarruzu yap-

n e bıle · ~ ır. Harhrn ilk gün 
t.or~llklara ıa.~ rnaddelerinden bü iik 
':Qıyer tnaruz kala ~ 
1;1srn k 1 nylar ~eçfk n Ahnanyanın 
tok a tadır. G~r ~ çc daha fazla ağll'
llu . nı.e!>Jleketleı-j~ . Al?1an ordusu bir 
Cnn~~tıla ve işgaJ)e 1 ~:ı altına almıştır. 
denı;nı ı_ve bazı i :r d !'1anyaya bir çok 
dan r 11.azandırın ı aı maddeler, ma
bita ~orluldarını ı~sa .da. iaşe bakımın-
d ~ıs ağırı tahfıf el lemi d ··ı 

e ıst'h a tırrnı"t j egı ' 
AVrt 

1 snı ıaiflc , ·~· şgal lıiilgelerin-
(ıtrna~~ k~ndi k:~/ı.r .. Buna iltl\·cten 
na tak ıf ı . •çin tc~kil~t besle~ bir ülke 
Veril . .ıhsatatn ıı kudretıne daya-
j .... ,_.suı nıauu~ P ı;._ kadar hız verilirse 
·•IJ\an netı · · 
olan sızdır. J\ışı hn~ey~ . ele geçirmek 
lı.ünıf vnıııa ınutıai P ıçındc geçirecek 
ı>ebeb~r. 1{ıtlık \ 'c a ~ıkırcttc al\lığa malı
n 1l et \'ere k . ç 1 hüyiik Ciıci:ılara un trıil ce fır A 
hıhiJ Yonlarca haİk ç .. "~ gayri mem
rı1 rtıek Alnıan (: ı suk~n i<;indc tu-
CŞgnlc tesk·ı rdusu u;in a-.-n b" 

turet . " ı edct·ckf ., ır 

Reisicümhurumuz dün 
Ankaraya gittiler, 

hararetle karşılandılar 
~--~--~--x.x~~~----~-

'İlç Velıil de istanlluldan Anlıaraya harelıet etti 

Rcisiciim1ııırmnuzla başııeküimizin aon seyahatlerinden birinde alınmt§ resimleri 
Ankara 6 (A.A) - Reisicümhur tır. 

lsmet İnönü refakatinde başvekil Dr. Garın iç ve dışında toplanmış bu
Refik Saydam olduğu halde bugün lunan kalabalık bir halk kütlesi Mil
hususi trenle Ankaraya ge]m~ ve li Şefi alkışlamışlardır. 
garda başta B. M. Meclisi reisi Ah- ** 
dülhalik Renda olmak üzere Genel OÇ VEKlt tST ANBULDAN 
Kurmay başkanı Mareşal Fevzi Çak- HAREKET ETTt 
mak, Vekiller, C. H. P. Genel sek- lstanbu) 6 (Yeni Asır) - Dahi-
ı eteri Fikri Tüzer ve parti idare he- liye vekili B. Faik Öztrak, Maliye 
yeti erkanı, Mebuslar, Gene] Kur- vekili B. Fuat Ağralı ve Maarif ve
may ve Milli Müdafaa erkanı ile di- kili B. Hasan .Ali Yücel bu akşam 
ğer vekaletler müsteşar ve müdürü (dün akşam) şehrimizden Ankara
umumileri tarafından karşılanmış- ya harek~t etmişlerdir. 

On birinci Balkan oyunları 

Bu sene yapılması biraz 
şüpheli şekil aldı 

Eylul ayı içinde Ankarada icra edil
mesi mukarrer bulunan on birinci Bal
k:ın oyunlarının tehir olunması muhtc
m ~ldir. Buna sebep Romanya, Bulgaris
~n, Yugoslavya ve Yunanistan atlet ve 
sporculnrmın Avrupadaki son \'azİyetler 
do1 ayısile gelmekten istinkaf etmeleri
dir. 

- som; 2 lNct SAHIFEOE -

lngiltere Alman 
taarruzunu 

bekliyor 
--*--c:ok l:~hvcr devi 1~· ~snsen bu za

\ ·ı··· rgcnı lctrni . ctlcruıın cephelerini 
· ... ı eler ' 1 gal ord ı ı tevcih • J • • u arına yeni •• •••• ..... ,., , .. , .. ,, ••••• • • •• •• ••• ••••• • 

ıı ;~ taarruı A ~ c~ cınıştır. Eğer beklc-
Almanlar uzun 
menzilli toplardan ve 
tayyarelerin çekeceği 
planörlerden 

•ilısa (.' 1.. gusto~ ay • • 
i in '.\ ·~· tıl ayı hö .1 • .' ~çı~~e yapıla
T ..... : cııı nıiisknı:- l c hır ıstıla hareketi 

-·~rııılc d " cllı ınuc· 1 
lıl'Hi ~ e nrtık j .1 ıp o acak, hele 

8··Y.~lı hir hayal ngı. tcrt•yc saldırma 
l5zı Ulun hu ıııiitat halıne gel('cektir. 
d .ll\gclcıı d'" ecılnra ila\'e ed'I · a 1\ •ger ehe . ı mesı 

Jngiliz donanması 
Cebelüttarıktan 
Akdenize acıldı • 

Nevyork 6 ( A.A ) - Tas 
Ajansı bildiriyor: 

istilade edeceklermiş 
Londra, 6 (A.A) - Bir Alman is

tilası ihtimalleri, münakaşaların mev
:zuunu teşkil etmekte berdevamdır. 

Japon hükümetinin 
yeni talepleri -·--

f!indiçinide 
kendisine deniz 
üsleıi verilme

sini istedi 
-o

Japon donanması 
cenubi Çin."" 
lıarehett etı:~ 
Nevyork, 6 (AA) - Tas Ajansı 

bildiriyor: 
Unitcd Press Ajansını.., bildirdiğine 

göre, j~ponya hüküıneti Fransız bükü
metinden Hindi Cin!de deniz ü:sle.--i vü
cude setinn,.k tı;kkım tnlep etm~tir. 
Aynca Hindi Çinicle yapılım ihracatın 
vasi mif:yasta çoğııltılrru:.::ı ve bilhassa 
demir, miden hcrnürü ve kelayın fazla 
ihraç edilmC!İ hnkkında bir i1illıf akdini 
de istemiştir. 

japon harp gemileri Fomoseden ce
nubi Çfoe doğru lınreket edeceklerdir. 

Amerika, Japonyayı 
protesto edecek 

Nevyork 6 (A.A) - Tns :ıjansı bildi-
riyor: 

United Pre~s ajansının bildirdiğine 
nazaran, iyi mnlfumıt alan mahafıl, Çin
de Amerikan menafiine muhalif hare
kat dolayısile Birleşik Amerika hiikü
metinin Japonya hiikümetine yakında 
bir protcstoname vereceğini bildirmek
tedir. 

FUARl~DA TÜRK KUDRJo;TİNİN İFADELERi 

• 
1 liyor 
Fuarda yenilik ve sürprizler 

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

Yugoslavya Ticaret na
zırı lzmire geliyor 

Dost memleketin nazırı evvela Ankaraya 
gidecek, sonra Ticaret 

Vekilimizle beraber Fuarı ziyaret edecek 

Fuann im sene küşad resmi yapılacak olan Lozan kapısı 
Onuncu lzmir Enternasyonal Fuarın- rilmiş, bilhaasa dekorasyon işleri gayef· 

da mevcut standlara yeni bir §ekil ve- iyi hazırlanmıştır. 
hususiyetler arasında sergi sarayı naza- Sergi sarayı dahilinde yer alan Bü .. 
rı dikkati celbedecektir. Sergi sarayı yük Britanya pavyonu :ziyaretçilere gÜ• 
büyük bir itina ile hazırlanmıştır. Bura- zel sürprizler hazırlıyacaktır. han pa~ 
da mevcut etandlara yeni bir ~ekil ve- - SONU 2 inci SAYFADA -

1• 

0Tl1.ı9i...-ıl~"~ 
fıiiio"..t-'-'" 

mi.~·~ Haca r!or 

' 

Bulgarlar nikbin 
- Af acarlar betbin --·-
Peşteye göre 

Romanya arazi 
vermek niye

tinde değil 
Sofya fı (A.A) - D.N.B. Ajansı bil. 

diriyor: 
Bütün Bulgar gazetelerinin başmaka

leleri Bulgar - Rumen ihtilafına pek ya
kında bir tarzı hal bulunması ve ikJ 
komşu memleket arasında dostluk mU
nasebetlC'l"inin tekrar tesLc;i arzusunu 
nksettirmektedir. Hükümetin orgaru 
olan Vecer gazetesi ez.cümle diyor ki: 

lki millet arasındaki eski dostluk si· 
yasi hatalar üzerine 25 sene inkıtaa uğ
ramıştır. Bulgar milleti şimal komşusu 
hakkında daima dostane hissiyat besle. 
miştir. İtimatsızlık devri nihayet bul
muştur. Avrupada yeni bir nizam tees
süs edecektir. Bunun tesiri doğu cenup. 
ta da kendini göstermektedir. Buna bl· 
naendir ki biitün Bulgnrlnr Tunanın 
pek yakında Bnlk:ın milletlerini birleş
tiren bir bağ olacağını ümit etmekte· 
dirler. 

Elovo gazetesi de şu satırları yazıyor: 

·~sı ~;eriknd;ı İngil:::;~ıy~tJi hir nokta 
ınesi aıınıgeleıı y.trd eye karşı yapıl-
lıuJ hııstısundaki unların genişletil-
A ltıasıdır. U <'ereyanların ku . t 
..-srnerik ınuını h ~e 

4 Ağustos saat 20 de lngiliz 
filosunun Cebelüttanktan Akde
nize açıldığı bildirilmektedir. Fi
lo, Hood zırhlısının idaresinde
dir. 

Alman propoganda nezaretinden ge
len ve çok uzun menzilli toplardan bah
setmekte olan haberler hakkında iyi ma
lumat alan mahafilin mütalaalanna na
zaran bu gibi topların Fransanın timal 
sahillerine yerleştirilmekte olduğuna 
fÜphe edilmemektedir. Almanlar Nor
veçin istilası için askerlerini bu harekete 
Baltık denizinin ,ark sahillerinde alış
tınnışlardır. lngilterenin istilası için de 
bu tarzda hareket edilebileceği işaret 

Romanyaıım vermek istemediği Tra11sil1·a11yay1 ve btıradaki Alnıaıı, Macar 
ekalliyetlerinin meskfın oldukları yerleri gösterir harita 

Rumenler jki memleket arasındaki 
ihtilafı kiiçük kompproıni bahasına hal 
imkanına malik bulunuyorlar. Bu se • 
bepledir ki Bulgar milleti Romanya ile 
müı:tııkbel münasebetlerini nikbin ola
rak mütalaa etmektedir. 

MACARLAR BEDB1N 

ı:eneraı aıı ordularına arpte Anupadaki 
destl'o , Persiııg derİı 1 ~uı"?anda eden 
1ckJir ter satılmnsmı at kJ~gıltereyc elli 
rı olın a t~ Aınerika he . ı~ ctnıiş, bu 
ı:a·•et la' uzcre b'ır karıcıyc ıniistesa-.. cer 1 ı:o · S · 
laıınu t ararındaıı cnato azaları, 
llart' ~ ı.r. Gcr~c i . skıcnıpati ile karsı-

ı ııuıı d llr sım d 
Amerika a anıJ.nr1 bi; .1 . emokrat 
~, V('I ~ 1 HeisitiiınJ l c b!r !ınrcketin 
(·hnj , rbe ı>liriikı· l\hı~ ıntıhabından 

•erse ı ıyc ılcce' .. • 

Londra 6 (A.A) -Amirallık 
Marsone İsmindeki mayn toplı
yan balıkçı gemisinin bir dÜ§· 
man maynine çarparak battığını 
tebliğ etmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - SONU 3 "ÜNCÜ SAHİFEDE -

Fransada ayrılılı 
--·--

Yeni Kaledon
J'a, Ma-reşal 

Peten hüküme-l eti b . ~ e Aıncr-ik ı.rını beyan 
" C•bı d' anın un · · lllağn .. n ı elt•r· ıuını vazı- V • 1 · • . d k l • / • t• • • t • 

luın1 • ~ı~::it _göt-iiln~e:~2k~~d~ikkate a!- L ent Va tmtzın Ün Ü meşgU ıyef eTl IDı IS emıyor 
ltıazhar ını ıııuhabbet . '~·. Arnerı- :X-ıtıt ---•--
''~Üne.. hulıııınıı t • .. 'e ıtıınadına .., 

lııitat~I dc~a naınıct~ji'!1L~ler hilfıfınn z· ti . k b ı tt• Brotanyada da 
~ııot\'eıt '~~~tetcş~ı eden a~~~~:!~ tez, a- ıyare eri a U e J, Fransadan ayrılmalı 
~ıı kal . re~ ı diin h hl ıur 1 11· d 

kaleyi. ~"' olarak lrnbuı ~·a Ürriyetiniıı K .. 
1 

.. k d. e •n e cereyan uar .. 
~"Yrctıc~~ılıafaza i •in eld:ı~nıekte ,.~ ~u u turpar gez ı Vişi 6 (A.A) - Resmen tebliğ edildi-
rartar but laınaıııiylc Yap 7clen butun } ğine göre, hükümet yeni Kalcdonyada 
lıııda Alnııınıııaktadır. Şayc: ~~ ına ta- halktan bazı unsurlann malıalJi maknm-
•~ı., tas anlaı· ıııııduktar ılu ay zar- x~x lann gayretlerine rağmen De Gaulle'Je 
~ rr avv11r ı ııu cıe ge . B F b . 
.. a a~·l·cıc i etikleri taarr <:ıre- • uat Toksal 'ın gazetemize beyanatı irleşmek için t~rikat ~a!>ınağa muvn.c-
-ctn-ıı say 1 a! .cdl'ınczlcrse u~ı~ ınu- . fak olduklannı oğrenmıştır. 

1 
~rnerika ,' ~hılırler. Çiink·· rı:•yı kay- yalımiz B. Fuat Toksal dün sabah Belediye reisi vali ile beraber KUl- Bu tahrikatın ancak. olup biten hak-
"" lelıay, ~~.?ce.~ h:ıhara k::.ı ngıltere ve Mustahkem mevki komutanını maka- türparka gitmiş, fuar işleri ve hazırlık- kında mahlmat ek~ikliğindC'n ileri gele
"~~<':~)( ~lrı 1111 tıstiindl' hir kar' t_asa~\·ur n_ıınd~ ziyaret etmiş, bilfthara parti rei- ları hakkında izahat vermiş, fuar sahası bileceğine kani oJan hükümet Fransada 

SONtl haz~rlıklarını t '"~eti ıfade sıne ıadei ziyaret etmiş, belediyeye gi- te-t1'ik edilmiştir. Valimiz, şehir lşlerile hüküm silren nizam ve birlik hakkında 
2 lnci SAYF;:;;~ın aına'k d:r~k r~is._Dr. Behçet Uz'la bir milddet de yakından alfilcadar olmuştur. yabancı efkArı umumiyeyt aydmlatma-

- &oruşmüştur. - SONU 2 iad -

ingiltereye ~al'dım --·--
Amerikada her 
kes ya:rdımın 
çok genişle
mesi taraftarı -·-Elli destr~yerin 
in~iltereye uerileceği 
muhc.lılıalı gibi 
Vqington, 6 (A.A) - General 

Penhing tarafından müddetini ikmal 
ebnİf destroyerlerin ingiltereye satılma
ıı lehinde yapılan beyanat bu mesele) i 
sarih surette Ameri!san milletinin önüne 
koymuştur. Bir çok rnü,ahitler bugün bu 
meselenin mecburi askerlik kanunundan 
daha mühim bir mahiyet alabileceği 
kanaatindedirler. Bir gazetenin iddiaaı
na göre, B. Ru.zvelt bugünlerde hususi 
bir mubav_.. emaaında lngiltereye 

w n ... u SABll'D>E -

Budapeşte 6 (A.A) - Nim resmi kay
naklardan bildiriliyor: 

- SONU 3 ÜNCÜ SJ\IIİFEDE -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
~ Süveyş kanalı 
şirketinde ihti

laf çıkmış 
- ..,--

FRANSIZLARLA 
İngilizler 
{leçinemi. orıarmq 

Roma 6 (A.A) - Tas ajansı 
bildiriyor: 

(Lavoro Fascista) gazetesinin 
yazdığına nazaran Süvevş kana-
lı şirketi Fransız ve İngiliz grup
ları arasında ciddi noktai nazar 
ihtilafları çıkmı;tır. Şirketin re- : 
İsi De Benoit ile şirketin selahi- : 
yettar memurları müzakereler- : 
de bulunmak üzere Vifiye git- : 
mif lerdir. : 
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lngilteredeki Polonya 
ordusu hakkında 

kararlar 
Londra, 6 (A.A) - Salahiyettar 

mahafillerin öğrendiğine göre, dün Po
lonya kuvvetlerinin ingiliz kuvvetleriy
le teşriki mesaisi esaslarını tcsbit eden 
bir askeri anlaşma imza edilmiştir. An
laşmayı ingilterc başvekili, ordu başku
mandanı ve hariciye nazırı imza etmi~
lerdir. lngiltere hükümeti Polonya kuv
vetlerinin masraflarını temin için icap 
eden tahsisatı verecektir. Polonya tay
yarecileri lngiltercye gelen Polonya su
bay ve pilotları arasından alınacaktır. 
Bunlar İngiliz tayyarecileri hakkında 
tatbik edilen muameleye ti1bi olacaklar, 
techiza tları lngiliz hava kuvvetleri ta
rafından verilecek ve talimleri de bu 
kuvvetler tarafından temin edilecektir. 

-Oniformalan 1 ngiliz üniformasının aynı 
·olacak, yalnız polonya işaretini hamil 
-bulunacaktır. 

Polonya kara ordusu askerleri fogil
terede ve orta doğudaki kıtaat arasın· 
dan alınacak, lngiltere krallığı dahilinde 
ikamet eden Polonya vatanda~ları ile 
diğer memleketlerden gelecek gönüllü
lerden tereklcüp edecektir. Bu askerler 
mwtakil '\'C hakimiyet hukukunu haiz 
Polonya cümhuriyetinin ordusunu teş· 
kil edecek ve Polonya kumandanının '\'e 
müttefik ordulann başkumandanı sıfa
tlyle de İngiliz başkumandanlığının em
rinde hareket eden tek teşekkül olacak
tır. 

Kara ve hava ordusunun subay ve er
leri Polonya cümhuriyetine sadakat ye
mini edeceklerdir. --·--Suriye ile deniz 
ticareti azaldı 
Londra, 6 (A.A) - iktısadi harp 

nazın B. Daltonun Avam Kamarasında 
söylediğine nazaran Suriye ile deniz ti
careti ruhsatiyesine o kadar lüzum yok
tur. Deniz ruhsatiyesi usulü Fransız 
müstemlekeleri ile manda alunda bulu· 
nan topraklarda tatbik edilmekte idi. 
B. Dalton şimdilik Suriyeden ltalyaya 
petrol ihraç edilmediği için memnun bu
lunduğunu ilave etmiştir. 

ki, geçmek pek mü~küldür. Garp tarafı 
ele geçirilmezse şehre girı ı1ek miiınkiln 
değildir. 

- Onu de geçıımeğc n manı \'ar? 
- Onu ele geçirmek ıc.;ın cv,·cla şu 

tepeyi işı;:al etmek li\z.ıınd1r. Tepeye an
cak arkasından çıkılabilir. Oraya Yaran 
~ol o kadar sarp ve kayalıktır ki büyük 
bir km•\·et onu tır.nanaın:ıı:. Küçük bir 
kuvvPt gönderme! ise pek ı.iyadc teh
likelidir. Çünkü Harcmilerin surlarda 
bulundurduk.lan tirendazlar ve mancı
nıklar orayt pek yakından döverler. 
Bu mumyanın altında insan dayanamaz. 
Faz.la olarak Babck miihlm noktalarm 
cümlesinde pusular kumm tur. O taraf
ta fatla pusular kummş olduğunda şüp
hem yoktur. Kilçiik bir kuvvet gönderip 
te askeri beyhude klrdırmaktan korku
yorum. 

O tepeyi arkad.ın çc\ mp işgal etme
yi ben deruhte ederim. Bu iş için mai
yetimde bulunan .Ferganeli Türk aske
rinden başka ask~r de istemem. 

- Siz bunu deruhte ederseniz ben 
de sair kuvvetler i]c şehıin diğer surla
rını çeviririm. Bunun neticesinde kat'i 
muzafferiyet muhnkkaktır. 

- Umumi hücum için zaman ta:, in 
dtiniz mi? 

- Zamanın tayın: sizın clmizdedır. 
- O hald.! beu bu gece hücwnunu 

yapacağım, sabah:ı karşı (Bez) e girdi
ğim zaman sız de f>ı>ir kuvvetler ile şcll
rin sair tnraflarına 1'ücumda bulunursu
nuz. Her halde fetih müyesser olur. 

F uorda yenilik ve 
sürprizler 

- BASTARAFI 1 inci SAHİFEDE -
yonu da yine sergi sarayı dahilindedir 
ve bu pavyonda teşhir ec.lilecek madde
ler arasında nadide lran halıları ile fil 
dişi işlemeler nazara çarpacakur. 

Ticaret vekiletimiz, bu sene Fuarı
rnu:a İ~tirak eden Yugoslavyanm ticaret 
nazırını Fuanmızı ziyarete davet eylemiş 
tir. Bu daveti kabul eden Ycgoslavya 
ticaret nazU'l evvela Ankaraya llidecck, 
ondan sonra da ticaret vekilimiz B. 
Nazmi Topçuoğlu ile birlikte tzmire ge
lerek Fuanmızt ziyaret edecektir. 

F uanmıza bu sene ecnebilerin iştira 
ki azalmamış, Yugoslavya ve Macaris
tan gibi iki devlet iştirak eylemiştir. 
Buna mukabil Polonya ve Belçika. hii
kümetleri, bu memleketlerin İ!ltiyla 
edilmeleri Üzerine Fuara İştirak edeme
mek ıstırarında kalmışlardır. 

Bu ıene Fuarı ziyaret edenler, bu 
eserin ne kadar büyük bir titizlikle ha
zırlandığını görerek memnun olacaklar
dır. __ ._.._ 
l\IAHKEl\IELEl~DE: 

İki beraet ve tahliye 
15 yaşım doldurmıyan Münibe .adın

da bir km fuhşa teşvik etmekten maz
nun ve mevkuf bulunan Abdullah kızı 
Müyesser ile klZ kardeşi Sabriycnin b~ 
raetlerine karar verilmiş, her ikisi de 
serbest bırakılmıştır. 

Biir hırsız mahkum oldu 
Basmanede devlet demir yolları ida

resinrlen B. tbrahime ait zati esyayı çal
maktan suçlu Hüseyin oğlu Recebin 1 
ay, 20 ırün mliddetle hapsine ve o kadar 
müddetle emniyeti umumiye nezareti 
altında bulundurulmasına karar veril
mistir. 

Cezası tecil edileli 
Karştyakada Polis B. Klizıma vazife 

baııında şiddet göstermekten suçlu Ali 
oğlu Mustafanm 1 ny hapsine ve 30 lira 
ağır para cezasına mahkfuniyetine, sar
hoşluk maddec:inden de ayrıca kendis!n
den 1 lira hafif p:ıra cezası alınmasına. 
fakat sabıkası olmadıfündan eczasının 
teciline karar verilmiştir. 

,-------------~-"' 
Deniz Lokantası 1 

• 

Konak Vapur lıkeleıi üzerinde. TELEFON : 4007 

Güzel Izmirin en ~Üze) salonudur 
Serin hava emsalsiz gurup, muntazam ve 
temiz servis, nelis yemekler ancak deniz 

lokantasında bulunabilir 
En müJkülpeıentleri bile tatmin eden bu Lokantada dört kap ycmels 
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Muhacir evleri 
yapılmasından 

vazgeçildi 
--·--

Bu yıl vilayetimize 
yeni muhacir de 
gelmiyecek 
Sıhhat \·ekaleti tarafından lzmir vlla

yetinin ba7.ı knznhırında inşası 1ekarrür 
eden 150 göçmen evi yapıLnıyacaktır. 
Koordinasyon heyctınin verdiği karar 
mucibince bu inşnat tehir cdilroi.ştir. Bu 
sene \•ilayetiınizc yeniden göçmen ele 
gelmiyeceh-tir. 

** Kızılay cemtycti tarafından zelzele 
felaketzedeleri için Dikili ve Bergamada 
insa ettirilecek iki köyün yerleri tayin 
olunduğundan yakında inşaata bacılnnıl
ması beklenilmektedir. __ .,, 

d!zıss 
!o lanıy 

a ---eclisi 

Vilayet hıfzı!"sıhha m clısi yarın sıh
hat müdürlüğünde aylık içtimaını ya
pacaktır. Bu toplantıda bazı mühim sıh
hi mevwlar gcirüşülecektir. -- --

Ege mıntakasının 
tenviri için yapılacak 

elektrik santralı 
Yurdumuzu elektrikleştirme plunının 

tatbiki için büyük hazırlıklar yapılmak
tadır. Ege mıntakasında meydana geti
rilecek tesisler hakkında aşağıdaki ma
lumat nlınmıştır: 

Ege mıntakasında bugünkü enerji is
tihliıki ile müstakbel enerji ihtiyacının 
tesbiti için elektrik işleri ctüd idaresi ta
rafından yerinde etraflı etüdler yaptl
mıştır. Bunun verdiği ve elektriklendir
me pli'ınına esas olacak neticeler E.ge 
mıntakasının enerji mevzuunda ne ka
dar inkişafa müsait olduğunu bariz su
rette göstermektedir. 

Ege mıntakasında Linyit kömürleri 
varsa dn, bu mıntaka ihtiyRçlarının hid
rolik kaynaklardan karşılanması düşü
nülmüş ve Gediz ile Büyük Mendrcs \'e 
kolları üzerinde etüdlere girişilmiştir. 

Gediz nehri üzerinde Adala civarın
da seçilen baraj yerinde topografik 
etüdler bitirilmiş. jeolojik etüdlere ge
çilmiştir. Tasarlanan projeye göre 
30 - 40 metre yük.sekliğinde inşa olu
nacak baraj gerisinde toplanacak su, 90 
metreden akıtılarak senede takriben 
80 - 90 milyon kilovnt saatlik elektrik 
elde edilebilecektir. 

Adnlada kurulacak bu santraldan alı
nacak enerji, yüksek voltajlı hava hat
lariyle, bir taraftan Akhisar - Soma 
Edremit, bir tarnftan Turgutlu - izmir. 
bir taraftan da ödemiş - Nazilli • Ay
dın ve Tire • Bayındır istikametlerine 
ıı:ötürüleccktir. Bu suretle Nazilliden 
Edremite kadar bütün Ege mıntakası 
elektriklendirilmiş olacaktır. --·--BİR TAYiN 

Birinci sorgu hfıklınliğinde çalışan B. 
Ahmet Senay terfian tebligat katipliğine 
tayin edilmiştir. --·..,._-
İdarei hususiyeden 
maliyeye geçenler 
İdarei hususiyeden maliyeye geçmiş 

memurların idarei hususiyedeki memu
riyet zemanlarının hizmet müddetlerine 
ilavesi maliye vekaletince tahtı karara 
alınmıştır. 

Bir aylık iktısadi hareket 
x~x 

Temmuzda yapılan ihra-
cat, gelen giden vapurlar 

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

Bir a)1da limanımızdan 866 bin Jıüsur liralık 
mahsul ve ı6 bin lira kıymetinde hayvan 

ihra~ olundu 
Geçen temmuz içinde limanımızdan 

dış mmeleketlere 866454 lira kıymetinde 
4684862 kilo muhtelif mahsul ve 15524 
lira kıymetinde 2042 bas muhtelif hrıy
\ 'an ihraç edilmiştir. 

Geçen ay faı.la miktarda ihraç edilen 
mahsullerimiz şunlardır: 

149515 kilo tütün, 39829 kilo çekirdek
siz üzüm, 39013 kilo incir, 10217 kilo pa
muk, 563200 kilo palamut, 114 bin kilo 
palamut hülas:ısı, 390893 kilo zeytin ya. 
ğı, 400786 kilo prina .yağı, 24400 kilo 
çam hillasası , 25917 kilo anason, 100 bin 
kilo susam, 345 kilo civa, 1,5 milyon ki
lo ztmpara, 1011010 kilo Soma krible 
mad'.:'Il kömürü. 

Bu nıahsullcriınizi en çok alan mem
leketler birleşik Amerika hükilmeti, 
Romanya, Yunanistan, Kanada, Finlan
diya ve İsveçtir. 

* Geçen temmuz ayt içinde limanımıza 
girip çıkan vapurlar hakkında ticaret 
ve sanayi odasmca bir istatistik hazır
lanmıştır. 

Buna göre temmuzda limanımıza 203 
Türk, 1 Amerikan, 2 Fransız, 1 İngiliz, 
36 Yunan vapuru ki ceman 243 vapur 
girip çıkmıştır. 
Dunların umumi safi tonajı 34161 dir. 

Yalnız Türk vapurlarının safi tonajı 
28979 dur. 

Yeni valimizin dünkü meşguliyetleri 
~------~-------X~Y~-----~-------

- 1~ı\STARAF1 J inl'i SAHİFEDE - Bugün (dün) Kültürparkı ve fuar sa-
Valimiz, sant 11 ile 12 arasında valilik hasını gezdim. Kültürparkı emsalsiz bir 

makamında konsolosların ziyaretlerini eser olarak buldum. Fuar hazırlık ve 
kabul eylemiştir. tesisleri de evvelki senelerdekine naza
Öğleden sonra Bornova tüm komuta- ran çok mütekamil bir hal arzetrnck-

nı valiyi ziyaret eylemiştir. tedir. 
VALİNİN BEYANATI Muhterem seleflerimin kıymetli mu-
B. Fuat Toksal dün öğleden sonra bir vaffakıyetlerinl saygı ile onarım. Ben 

muharrir arkadaşımıza aşağıdaki izaha- de eümhuriyet kanunları ve idare mcv
tı vermiştir: zularının çizdiği yollarda ve büyUkleri-

<- lzmire geldiğimden dolayı mem- ınizin yüksek direktifleri dairesinde tz
nunum. Bu muhiti eskiden de bilirim. mire ve vilayetin her sahasına ait hiz
Vaktile bu havalide kaymakamlıklanm metleri bütün gayretimle ifaya çalışaca
vardır. Samsundan evvel Denizlide vali ğım. Bu hususta mesai arkadaşlarımın, 
bulunuyordum. O sırada her fırsatta tz- mahalli ve milli teşekküllerin bana yar
mire gelişimde devamlı biı inkişaf ve te- damlarını esirgemiyeccklerine eminim. 
rakki hamlesine, eserlerine şahit ol- Hepimizin çalışma muhassalasıdır ki 
ınustum. yurdun bu güzel parcasında el birllğile 
Şimdi valilikle lzmire muvasalatimde iyi neticelere vastl olmak imk~nlarını 

eV\'elkilere zaınime olarak son bes sene elbette bize bahşedecektir.> 
içinde bac:arılan işleri de cidden i!tihara * 
layik buldum. VALlMtZ ( YENl ASIR ) DA: 

Her sahada olduğu gibi bilhassa vila- Valimiz bay Fuat Toksal refakatlerin-
yet ve beleilivcce vücuda getiıiLn.i§ olan de· belediye reisimiz doktor bay Behçet 
güzel ve değerli eserler hakikaten se- Uz olduğu halde dün akşam Uzeri mat
vinç ve teşekkürle karştlanmağa şa- baamızı ~ereflendirmişler ve muharrir-
yandır. terimizle bir milddet görüşmüşlerdir. 

On birinci Balkan 
o _yunları 

- BAŞTARAFI 1 inci SAHİFEDE -
Eğer on birinci Balkanyat tehir edi

lirse bu müsabnlcalar ~elecek sene yine 
memleketimizde yapılacaktır. Ancak 
bunun için Balkan federasyonunun yeni 
bir karar alması icap etmektedir. 

** YÜZME HAKEM KURSU 
Ankarada toolanan beden terbiyesi ge-

nel direktörlüf!Ü su sporları federasvo
nunun yüzme hakem kursuna Izmirden 
de bir mümessil istirak etın~1ir. Hakem 
kursu on beş giin devam edecektir. 
Kursta yüzme, atlama ve su topu (Wa
terball) tekni"i, can kurtarma ve diğer 
lüzumlu dersl<>r ruıuırt ve ameli olarak 
gösteriLnektedir. --·-POLiSTE 

Bir kaptıkaçtı devrildi 

Malullere ve şehit 
yetimlerine ikrami

_yel eri verili vor 
ızMtR ASKERLtK ŞUBF.SINDEN: 

1 - Şehit yetimleriyle malul subay 
ve erlerin 940 senesi beyiye ikramiyele
rinin tevzüne 8/8/ 940 perşembe günü 
öğle sonundan itibaren başlanacaktır. 

2 - 8 / 8/ 940 perşembe günü ile 
l 2/ 8/940 pazartesi ve salı günleri öğ
leden sonra yalnız şehit yetimlerinin. 

3 - On üç, on dört, on be~, çarşam
ba, perşembe ve cuma günleri öğleden 
sonra malul erlerin. 

4 -- On sekiz, on dokuz, pazartesi 
ve salı günleri öğle sonlarında malul su· 
baylann ikramiyeleri tevzi olunacakhr. 
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.. (Buca 10) sayılı kaptıkaçtı şoför Aziz 
Yeni nüfus sayımında Laleli idaresinde olarak vapur acente-

5 - Alakndarlar ellerinde bulunan 
cüzdanlan, nüfus tezkereleri, ve se
nedi resmiyeleriyle ve şehit yetim 
leri bu vesikaları ile birlikte ikişer kıta 
fotograflan ile beraber muayyen gün
lerde vilayet mektupçuluğunda müte
şekkil komisyona müracaat etmelidir· 
ler. 

gave nedir? lerinclen B. Ester Honl Cesmeye götü-
'7 rürken Buca tepesi mevkiinde devril-

20 Birinciteşrin pazar günü yurdu- miş, şoför Azizle B. Sterhon \'aralan-
muzda yapılafnk umumi nüfus sayı- mıstu·. · 
mının askeri '\'e mali hiç bir gayesi 
yoktur. Amaç, ne kadar arthğımızı-· Detirmenderede 
öğrenmek., daha ziyade artma çarele- : iki hırSJzbk 
rini aramak, bütün devlet ve millet : Değinnendere nahiycsindl' Ahnıet og
işlerini sayımımıza göre geni1}letmek, : lu Osman Sarısakalın evine kimse bu
eksikleri tamamlamaktır. Bu kadar lunınadığı .sırada lursız girmiş, sandık 

: önemli olan bu iş için ulusdan ve her içinden 100 lira çalmı.~tır. Hırsız aran
: yurtdaştan beklenen ödev, umumi nü- maktadır. 

: fus sayımı günü evinize gelen memura * Değinnendere nahiye.sinde Nezir 
: doğru ve tam malumat vermektir. oğlu Bektaş Metinin de eşvası çalınmış, 
: BAŞVEKALET hırsızın Güneyin Karaağaçlı mahallesin-
: tatatistik Umum Müdürlüiü den Al' vl Al" D Id v b t 
• 1 , •• 1 .. , ............ , 1111111111 .. 11 • 111 ... ı og u l urmuş o Ub'U za ı a-

--·-Gelenler, gidenler 
Beden terbiyesi teşkilat reisi B . Celal 

Dicer, Ziraat bank müfettisi B. Kadri 
Ankaradan şehrimize gelmişİerdir. İzmir 
mebusu B. Sdettin ve Aydın mebusu B. 
Nuri Göktepe Ankaraya gitm.i§lerdir. --·--Nüfus müdürlütünde 

Nüfus müdür:U B. Ramazan yeni me
Il'\uriyeti başına gitmiştir. Nüfus baş U
tibl B . Agah Gi:Let' nüfus müdürüne ve
kalet etmektedir. 

ca tesbit 
lanmı~tır. 

edilmiş ve Durmuş yaka-

WiiZiiO".rnD~AAC<ZTZ7T.C/XLLnÖll!Z ll&™~.F'"" L d 1 ldl s· ı..-~1• b" d dir ~~""' cü uiıün u zev<.esi, sıranız ge . ız ~a ır ~ey eğil · • Dünün kaldırım bırakmak istemiyordu: 

DEMiR MASKE 
de öleceksiniz. .. Ayaklarımın ucunda fahişesi Fransuva Obiııye, bugünün - Haydi Madam dedi, boş ümitlere 
başl ezilecek bir yılan gibi, kıvranmanız hıı.şmetli gözdesi Mıtdam dö Mcntenon, kapılmayınız, cinayet cezasız kalamaz. 
beyhudedir. Bu d.ıkikada ben elimi vic- ben ~izi bu halde görmek için senelerce Adalet .şimdiye kadar tecelli etmeliydi. 
danım üzerine ko;•arak kurbanlatmmn uykusuz geceler gı:çirdiın. Hıçkırikları- Kurbanlarınızı hiı; titremeden ölüme 
intikamını alınıyn ahdetmiş bir illht ruz bana hiç tesir etmiyor. Madam dö sevketmiştiniz. Bugün de ölümden kork-
müntakim sayıfubihdm. Siz yaşadığum: Meı~~enon tekrar eJlyorum, sıranı7. gel- mıyacak kadar bfr cüret göstermeliydi-

( J K J N C J K J S J M ) - 23 6 - müddetçe, ilfilıl ai.1aletin vücudundan di. Olüme hazırlannuz. niz. Korkaklığınız size karşı intikam 
şüphe etmiştiniz. Sız ku\'\'et ve kudreti Madam dö Menlenon itham ve mah- duygularıma nefret duygulannu da ill-

İşkencedcn işkenceye uğratb. ~urdan çıkaranlıırı sattınız. .. Hicabı- t:llerinde tutanlar.ıı her kötülüğü yap- küın eden bu hitabın baş döndürüeil ve etmiştir. 
Hayatının en p:ırlak meşalesi olan ruzı onların yiiksck şerefleri ile silmiye ınaktn serbest olJuklarını ~:anınıştınız. tesirine o kadar kendini kaptırmıştı ki Tam bu su·ada ince bir ses duyuldu. 

karısını ve çocuklannı, yanl on Uçilncü çalı~tınız... Haşmetli bir hükümdar :Levcesi olarak bütün bir ıruı:Linin hesabını istiyen yük- Mabedin dar çerçcvesl içinde akisler 
I.u.inin hakiki \'arısleri.nl sokak kaldı- )iülhlş canavarı kaba ve hayvani bir huwrunuzda eğilır.C!kten başka bir şeye sek bir divaııı adalet huzurunda olduğu yapan bu se. in ~~r, kederli bir lhe~~ 
nmlan üzerine attı. İşte bunun için Ma- ihtirasla tahrik ederek birbirlerine ıstı- muktedir olmıyanlhrln size \'e dalkavuk- zannedilebilirdi. O derece eğilmiş, o de- '·ardJ. Madam do Mentcno~ ~·e Ekıili 
dam, ben de buruda adaleti ilahiyeyi rapta '\'e işkencede birleşmiş olan ruh- larmıza karşt kafa kaldınnak şöyle dur- rece hu O. içinde ~dL Yaşlı gözlerinde, ayn~ hareketle baş!&r~ çevırdiler. İvon 
merhnmetsizoo tatbik ediyorum. Habili ların mukaddes aşl·;yle bağlı iki muhte- .sun, söz söylemiye ce~retleri olabilir titriyen ellerinde, {ğilıniş ba~ında, iki sc:ı;sace mabede d:ıhll olmuştu. 
öldüren Kabili tcl'ın ettiğim gibi on rem varlık aleyhinde merhametsizce miydi? IGm ve hangi kuvvet bu zulmün büklüm olmuş vücudunda Fransaya Markiz dö Menh:non hayatının bu 
dördüncü Lui ve t"'Vmtlannı da Uçüncü kullandınız. Onlarm .şikayetlerini mer- önün~ geçebilirdi? Böyle düşilnınüştü- hükmeden bir tacidar zeV(."Csinin halin- kadına bağlı olduğunu hissederek bir 
nesle kadar imha etmek vazifesini üze- hamctsizce dinlediniz. Y~rekler acısı nüz Madam ccnnpiarı, böyle hesap et- den ziyade bitkin bir $Okak fahişesinin hamlede ayağa ka!ktı, amansız düşma-
rime almış bulunuyorum. ıstır~plannı. adım ~dım takip etmekten ıniştiniz. İşte imdi hesaplarınızı altüst yaşamaktan başka bir .şey diişünmiyen nına yaklaşarak çugınca ona sarıldı: 

- Si.%, eski Fransuvaz Obinyc adını vahşıyane hır zevk duydunuz. eden başka bir kuvvet knrşısmdasmız. hali \'ardı. Fakat hu hal, bu perişanlık - Kurtarınız beni Madam! Kuıian-
taşıyan .~?dın, siz .s~kak f~~i, her Ve şimdi Ma~m dö Mc~tcnon ~- Muhakeıneni7J altüst eden, gö:Uş ufku- çok sürnıedi. Madam dö Mcntenon ya- nız beni ... 
ras~eld1gınc kencUı:ı satan, şohret "? den ~e.r~amet diltıımeğe cilret eden yı· rıuzun maverasındaıı semavi bır kuvvet va~. yavaş fuabına bakim olmak imkanı- İvon Markize haridanc nazarlar atfe-
ihtiraslnı ~u.rln~~ .alan kadın, sız ne s~~··· Çok g~ kaldınız Markiz. gibı uzanan intikam eli sizi sarmıştır. nı buldu. Eğilmiş lx.ı.şını kaldırdı. İtham- derek sadece: 
mez:hamet ettınız r:u • Sız hakka, ~dale- hazretlere Titriyor.sun uz. ve ağlıyorsunuz. Sizin lara, mahkiı.mlyet kararına bir reak.<rl- - Monsenyör Lu! demekle iktifa etti. 
tc, ınsanlyct ?~ygu!arma karşı gelitken Çok geç kaldınız.. Sayısız kurbanları- haksız yere ağlattığınız milyonlarca. in- yonla mukabele edecekti. Markiz bir kurtuluş ümidi bulmuş 
n_ıcrhamct et~m_ız mı hiç? Hayır Madam, nız canlı şahidi Ekı.ili, öldilrmeyi öğren- sanın göz yaşt yaruııda bu donuk katre- Ekz.Hi vaziyeti" kavramı$ll. Madam dö gibi: 
il% iC et 1 · · ' e ·· ndi. 14ilıı-1 z.ilecek bir rılanın ı;ehirindcD Meııtenonun kendini toolamasma 1 

- Evet Monsenvür Lui. .. Omuı hava-

İngiltereye 
Karşı 

--*--
Alman taarruzu bir "1 
zarfında &aşıamazsd 
böyle bir harelıeti 
imkansız saymalı 
holayla.şa~alıtır -·-- BAŞTARAFl 1 t.SCI SAlı1Fl:l>t:.; 

iınkunlarma sahip olacaklardır. O ~ 
Çörçilin de bir kaç defa tekrarla~ 
bi İngiltere için müdafaa değil, tl ~ 
meselesi derpi~ edile<:ek hareke e 
haşında gelecektir. . bı.t' 

Alnıaıı cephesinin , ·ok genişlcmışedt' 
lunma:>ı, buna iltl\ eten kışın tcdi! ~ 
ccği sefalet ve hcıginlik inıdltercnırı jilt' 
n bir miitlefiki olııcaktır. Elbette tl!ıır 
her kesin kolrı ·lıkla görebildiği btJ d# 
lii~tlcrin farkındadır. Bundan dol~~ 
ki lngilterc~·c saldırmak imkiınJJP_:ı 
dört elle sarılın~ bulunuyor. Bir t~r 
tnn hu hazırlıklar devam ederken di~ 
taraftnn da ALnnn.) a men balarından 
hammül Jıarbına karşt tedbirler alııt~ 
haberleri de j!eliyor ki bu da taartttı ~ 
vazgeçilmesi ihtimallcriııi ku\'\•ctleJI f 

riyor. Alman metotları bu mc\'Ztıdl 
kadar sıkı bir ltetnmiyct mulıafn~ 
itina gösteriyor ki hadiselerin sc:>'fV 
bakarak tahminler yiirütmek çok ınıı 
külleşiyor. 

Harbm on ikinci ayı içindeyiz. Nih3), 
Eyliiliin illi haftası i~indc, yani bit; 
zarfındn Alman taarruzu başlnn1' , 
artık bu işten feragat edilmiş oldıığtıl' 
hükmcylemck kolayL-ışacakttr. fi 

AK IOCA ~ 

Aııkara radyosıJ 
---~.---

BU G V N ı 
7.30 Program ve memleket ~ 

ayarı 7.35 müzik hafif orkestra eseri 
(Pi.) 8.00 Ajans haberleri 8.1 O el'.~ 
dını yemek listesi 8.20 - 8.30 (tlİW' 
bando parçaları (Pi.) 12.30 progf,ııı 
ve memleket saat ayarı 12.35 müzik ~) 
sıl .. ~eyeti 12.5 O Ajans haberleri 13:...ı 
muzık fasıl heyeti programının ele~ 
13.20 - 14.00 ınüzik radyo salon ?; 
kestrası 1 - Kalmam Kontes MııG 
operetinden şimmi. 2 - Komzak ~ 
celeyin Viyana 3 - joh. Sırauss Ukb~ 
har rüyası (vals) 18.00 program ' 
memleket saat ayarı 18.05 müzik ca'J. 
bant (Pi. ) 18.40 müzik A - 1 _5ııl~~ 
niyegah peşr .... vi 2 - Dede sultaniye~ 
beste (Canü dilimiz) J - Yesari A ) 
sultaniyegah garkı {Biz Hcybcl;tle 
4 - Dede sultaniyegah yürük aeı;' 
(Şadeyledi canü dilimi) 5 - eulta~ 
gah saz semaisi B • 1 - ismail ~-· 
hüzam şarkı {Kabilmidir hiç) 2 - ~ 
kii Dede hüzam şarkı {Ey hüsnü .. ~ 
mal) 3 - S. Kaynak muhayyer tii ır 
(Batan gün kana benziyor) 4 - ~ 
hayyer türkü (Ay doğdu batmadı ') 
19. 15 konu ma (dış politika hadiscl~S 
19.30 müzik koşma ve semailer 19·erı 
memleket saat nyarı ve Ajans habe.rl hİ 
20.00 müzik 1 - Şevki B. kürdilı . .el 
cazkar şarkı (Sende ncep uşşaka cz:ı}, 
mi çoğaldı) 2 - kürdili hicazkiir ~ 
kı {Gülsen açılsan) 3 - Saadettin K!, 
nak hüseyni türkü (Ayrılık yıldönÜ~~ 
4 - Saadettin Kaynak hüseyni ttı;J 
(Bağrıma taş basaydım) 20, 15 te ~ 
düvenler dönerken 20.55 müzik ) 
eserleri radyo küme saz heyeti ( 15 r:) 
2 1. 1 5 müzik opera potpurileri ( SO 
21.30 konuşma (radyo gazetesi) 2 :,~ 
müzik amatör konserleri Naciye I"' • 

Akses tarafından Necil Kazım Ak~ 
piano parçaları 22.1 O müzik oda rıı~ tı* 
(Pi.) 22.30 memleket saat ayan, aJ11ııı' 
haberleri; ziraat, esham - tahvilat, ka ~ 
biyo - nukut borsast ( fiat) 22.45 ı1' ır" 
zik cazbant (Pi.) 23.25 - 23.30 yaı1 
ki program, ve kapanış. 

---~~----~-~-~---~ 
····················•·················•• ' : OKURLARIMIZIN : . , 
: DİLEKLERİ ) 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bayındırda sıtma art«! 

Bayındırda bir karimizden aldığılf' , 
bir mek.tupda sıtma hastalığının Bııt10~ 
dırda büyiik tahribat yaptığı ve bir ço 
sıtmalılarm her gün trenle Jzmire g~~ 
rek tedavi edilmekte oldukları bild1~, 
mektedir. Aynl mektupta Bayındır 
hastalara verilmek üzere kinin ıneV'~ 
olmadığı, kinin isteyenlere <Yok> c, 
vabı verildiği, fakir hastaların dokt0' 

bile müracaat edemedikleri, dağ kö~ 
rinde zehirli • sıtma musaplarının artt 
ilave edilmektedir. 

Nazarı dikkati celbeduiz . 

tl benim hayabma bağlıdır. 
- E\'et... . it.' 
- Ne yapınalıyıın s(iyleyiniz ... Sö)' 

yiniz rica ederim .•• 
- Şu kağıdı iınzalayuuz.. ~ 
Madam dö Menlenon kaleuıi eline oJ1' 

dJ ve kendisine uz.atıl.an parşöıııe 
muhteviyatını okumadan imzaladı. 

lvon: ~ 
- $imdi mühürleyiniz. 
Markiz bu emri de yerine getirdi."'"' 
- Maiyet zabitterinden birini ça~ ... 

nız. Bunu ait olduğu yere götürsUJı--e', 
Madam dö Mentenon hlc; tereddUt ..,,,,,'/ 

meden zile baStı. içeriye glren fl8Ji. 
yaverlerinden birine zarfı uzatarBk !idi 
cikmeden adresine verilmesini söY 
Sonra İvona döneı·ek: . 11 

- Benim için neye karar \'crdıııi 
diye sordu. 

- Bu kararı siz verdiniz Madan1• 

- Sen slrc çekilebilir miyim? ıtr 
- Sabah şafakla beraber VersaY' ~ 

kedecek.siniz. O uımana kadar bu '!' 
kapalı kalacaksını.z, sabah erken )cılP 
ben a(.'.acağım. «": 

- Hayatımın emniyette olduğunU 
min eder misiniz? 

- Devamı Var ...-. 



Yeni hazırlanan-~; Millet Meclisine 
Verilen ldyiha casusluk hakkında 
mühim maddeleri ihtiva ediyor 

Makscuıı mahsusla milli menfaati;;.~ -;ylıırı haberler yayanlar da şid· 

A vusturalya --·--Sanayi nazırının 
beyanatı -·-Londnı, 6 (A.A) - Avu,,turalya 

sanayi nazın B. Hughcs bugün verdiği 
resmi bir beyanatta lngilterenin Alman
lar tarafından İşgali takdirinde Alman 
olmaktansa lngiliı; olmayı tercih ettiği
ni çünkii bu suretle yaşamak şansının 
bire karşı Üç nisbetinde olacağını ~öy
lerniştir. 

Umumi harpte Avusturnlya başvckil
liğini yapmış maruf devlet adamların
dan biri olan B. Hughes sözlerine şöy
le devam etmiştir: 

Eğer hadiseler yalnız bir sinir muka
vemeti meselesine inhisar etse lngiliz
lerin Almanlardan 2iyade dayanacakları 
muhakkaktır. Almanlar lngiltereyi bom
bardıman ettikleri zaman lngilizler Ber
lini bombardıman ederek yakıp yıka-

lstnnbul 6 ( y . detle taJdp edilecelı caklardır. 
ceza k enı Asır) - Askeri Yeni layıhava göre, casusluk cür- arasında idam da vardır. Pasifik denizindeki vaziyetten bah-
d .. anununun ba hük" .. 1 . . ; A l h k d h 1 d B H h b . . .k 1 egiştiren . zı um erını münü irtikap etmek zannı altında yni ayı a, ma sa ı ma sus a se en . ug es. u vazıyetın nazı o -
iluve cd vke Yerıne yeni hükümler b l I hak l . k • milli menfaatlere aykırı haberler va- duğunu ve suhuletle vehamet kesbede-
rnillet rneenl .• a~un layıhası, büyük u unan ann mu eme erı as erı ı yanlar, yahut ayni maksatla ~illi bileceğini söylemiııtir. 

Cısı hk 1 d J k H Avusturalyn devlet adamına göre, 
tedece"· . . ııın Yarından sonra ak- ma eme er e yapı aca tır. azar menfaatlere aykın tahrikatta bulu- bugünkü vaziyetin şu veya bu şekilde 
caktır.gı ıçtımada müzakere oluna- vaktinde de bu cürmü işleyenler ağır nanlar hakkında da şiddetli hüküm- inkişafı lngiltereyc taarruzla veya bu 

---:--~-----------~c~e~z~a~la~r:a_ça~r~p~t~ır~ıl~~a~cn~k~tı~r:_. -~C~ez~a~l~a~r ~l~e:r~i ~ih~t:h~·a~e:y~le~m~e~k~te=d~i~r ·:_____ taarruzun tehiri ile alakadar bulunmak-

H tadır. 

Ol/andanın 1·stı"k/a·[ B. Hughes yeni Gine ile Papularla ·ı e e e Bulgarlar nikbin sakin arazinin Avusturalynnın sekizinci 
OZm • askeri mıntakası ilan edilmesini, Alman-

l ve u .. mı"dı· 114 rl r b tb · JVJ OCa a e l n lnrla Jtalyanların devletler arası hukuk 

Büyük Millet Meclisi bugün toplanıyoı· 
' 

Muhtelif yeni kanun 
li yihaları konuşulacak 
Anknra G (Hususi) - Büyük Millet Meclisi yarın (bugün) toplan::ıcaktır. 

Meclisin bu içtimaında dahiliye memurlarına ait kanuna ek layıha ile bazı dev
let alacaklannın sureti tahsili hakkındaki liiyıhn, zelzeleden zarar görenlere, 
bedeli nakdi veren efrada ait ve orman ve zeytinliklerin işletilmesi hakkındaki 
layıhalnr müuıkerc olunacaktır. 

Ankara G (A.A) - Cilmhuriyet halk partisi meclis grubu yarın (bugün) 
saat 11 de toplanacaktır. öğleden sonra saat 15 te toplan::ıcak olan mecliste Türk.
Alınan ticaret ve tediye anlaşmalannıntasdiki haltkındaki kanun layıhası da gö
rüşülecektir. 

Bu yılın ilk 
sulü Manisa 

üzüm mah
borsasında 

Manisa G (Yeni Asır) - Bu yılın ilk üzüm mahsulü 
borsada muamele görmüşür. 

Bu münasebetle borsa binası bayrnklnrln süslenmiş, 
ile karşılanmıştır. 

~chriınize getirilmiş, 

ın.ıhsulün sahibi gıpta 

İlk üzUm müsait fiatle satılmış, 
nuniyet ve şevk U)- andırmıştır. 

piyasanın açılı ı müstahsil arasında mem-

sönmemistir --*-- kaidelerine mugayir kalmalarını güklünç • ı .k 
- .. - BAŞTARAFI 1 inci SAHİFEDE - bir iddia ile tnvsif etmiş ve demiştir i: 1rma ya yo ll merı a vap r• 

Lond 6 *- i Romanya l!)H) mm:ıhedelerinin ipkası Almanya ile İtalya e\•İmize rahatça 

m 
81 B rn. (A.A) _ H il d - BAŞTARAFI 1 inci SAJI I•'EDE - gırebilmeleri için kapımızı açık bırak- k d k 

ernard d.. k o an a pren· ı hususunda israr ettif'ti cihetle Macar\5- t ı d k• •• 
tukta kızı lre~n ? şba.~ s~ylediği bir nu- destroyer mtmarun çok lehinde olduğu- fanın iyi malumat alım mahafili yabancı m.aı:nızı nr~u e~mekte. ols~lar. gir~ektir. apan 1 an ar a 1 şup-
ın)eınlt-ket dışıe~ın ınncı yıldönümünün nu bildirmİ§ fokat bu hususta cümhurİ- matbuatın Bulgar - Rumen ınüzakeratı Bızım vazıfcmız ycnı Gıneyı mudafoa 
~ ınasını teme~ ~ geç.en son yıldönümü yetçilcrin müzabarctine mazhar olması hakkında nikbinliğinc istirnk etmemekte- etmektir. --·-- sonra çı·n sıkıntı heıı· tayfa 
tır: nı etmış ve şöyle demiş- icap ettiğini ve müzabarcte hakkı da dir. Böyle bir vaziyet Bulgar ve Macar 

-;:- ~ayısız Holl .. .. olduğ"!nu ilave eylemiştir. . • matbuatının halli icin muvafık bir hare- Slovak ya Bu/garİS· d d t J 
Yıldonümü h d. a?dalı. kuçuk prensese Vaşıngton, 6 (A.A) - HanCJye ket teşkil etmemektedir. - uyma 1 araş in ıyor 
atle kurtarıl e ıyesı olarak yurdun sür- müstefMI B. Sümner Vels General Trianon muahedesi burada kanuni fan mÜnasebeff eri 
Memleket h;a~ını temenni etmektedir. Perslıinrcin tngiltereye torpido muhribi bir esas olarak telakki edilmemektedir. Tchon King, 6 (A.A) - Jngiltere- Nevyork, 6 (A.A) - Nevyork n-
raber Holla d ışlglal altında olmakla be- gönderilmesi hakkındaki tavsiyelerini Macar matbuab ymi hududa esas olarak sık/ası yor nin Birmanya yolunu kapatmak karannı mes gazete ine nazaran, Birleşik Amc-
danından il j b ıdar F elemengin hane- nazan dikkate aldığı ve ciddi bir tetkik Belgrad mütarekesinin !)18 de tayin et- .. verdiği üç ay müddetten istifade ederek rika hükümeti ajanları tarafından, bü-
nidirler C e ~ e ayrılmıyacağına ka- mevzuu yaprr.ağı lüzumlu gördüğünü miş olduğu Mnros ve Szamos nehirlerini .Sofya, 6 (A.A) - D. N. B. Ajansı Çin hükümeti hudut civarındaki Çin sn• yük Amerikan gemilerinde çalışmakta 
altındaki etre~ Hindistanda gerek işgal matbuata bildirmi~tir. takibeden hnttı kabul etmektedir. Ma- bildiriyor: hillerinde bulunan malzemeyi dahile olan Alman menşeli ve nazilere yakın· 
HoUandaJ oprnklarda bulunan bütün Demolcrnt partisinden senato azası car ekalliyti bu hattın gerisinde kalmış- Bir Slovak heyeti ticaret muahedesi nakletmektedir. Münakalat nezaretinin lığı olan Amerikan tayfalarının hayat
rine tere·! ana ve babalann düşüncele- B. Veehler bu teklife muhalif olduğunu tır. Macaristan şifayap olmıyacak bir hakkında müzakerelerde bulunmak üze- yüksek bir memuru bu işin ancak bu lan hakkında araştırmalar yapılmakta
ki bize cuman olarak JUnu söyliyeyim ve bu hareketin harbe doğru bir adım yara ~çmnyı nrıu etmemektedir. lstediği re Sofyaya gelmiştir. ihracat dairesi mü- müddet zarfında baoanlabileceğini be- dır. 
trıiicadeleesahret veren ve sonuna kadar teşkil edeceğini mııtbuatıı beyan etmiş- şey Romanya ile iyi komşuluk münase- dürü Zonef müzakerelerin Bulgar hükü- yan etmiştir. Bu memurun ilave ettiiine Mezkür gazeteye göre bu gemilere 
ıni~i arttır ususundalci sarsılmaz azmi- . tir. batı tesis etmek, bu memleket ile olan metinin doğu cenup memleketleriyle göre, Tıbbi müstahzarat gibi ban mad- mensup olup hizmet müsaad~ olmıyan 
mesut bi ~n .kşey Ho11anda gençliğinin Mumaileyh cDikkat etmezsek reis münasebetlerini daha ziyade iyileştir- olan mübadeltyi arttırmak için verdiği delerin ithali normal olarak devam et- mürettebatın yüzde 25 ila 35 şi ya Al· 

r ıstı bal görmesi arzusudur. İntihabından evvel harbe girmiş buluna- mektir. Maamafih oldukça vasi mikyas- kararla alakadar bulunduğunu bildir- mektedir. Çin ihracatına taalluk eder man menşeli veyahut Alman ırkından 'F ...._*...._ caihu sözlerini de ilave eylemiştir. ta arazi te-rki olmaksızın mcmnunh-et- miştir. Bu suretle evvela Macariştanla hiç bir müşkülat şimdiye kııdar görül- gelme bulunmaktadır. 

ran d 
Diğer taraftan yine demokrat parti- bahş bir sureti hal beklenemez. • bir ticaret muahedesi imzalanmış, şim- memiştir. Amerikan deniz komisyonunun söz Sa a ) k · d B Le k" k di Slovakya ile müzakerelere başlan- -•- söylemeğe salilhiyettar bir memuru ayrı ı sın en senato azan . e mez ur te - --*- mıJtır. böyle nazilere sempatisi olan mürette-

- ll;'\$l'AllAFJ 1 inci SAHiFEDE - !~~~:d::uti~=y:.;:ı~:ıb::ı~-,;e~ lngiltere Alman taar- Slovakya bilhassa tütün ve bazı zi- lngiltereye tesirsiz batın me\•cudiyeti. Birleşik Amerikadan 
Aa matuf bı" L sinin muvafık olacağını beyan eylemi~- b k/. raat mahsulleri istemektedir. Al h h cenubi Amerikaya kıtaat nakledilmesi 

ı"""'- ... ueyDn.-.~- ruzUnU e f."Or ıt: man ava ÜCUm• icap ederae mühim bir mesele teŞk..1 
• 4ı.ttA!{: C -kA.llıe neşretmiştir. tir. .T - -
Clerın EREYANLARı Nevyork 6 (A.f,,) - General Pers- - B."~T.AR,AFJ 1 inri SAHfFJIDF. - Rongkongtan /arı devam ediyor edeceğini beyan etmiştir. 

Soir Razo~:.:; Ferr:uıd 6 (A.A) _Faris ~ingin Amerikan torpito muhriplerinin edilmektedir. Her halde ,unu bilmek la- tahliye edilenler Jngi/iz motorize 
~n bi~~' Guinıper PeSkoposu Du- Jngiltcreye &ıtılnınsı lehindeki talebin- zımdır ki İ!tila teşebbüsünün haJiadığı- Brisbane 6 (A.A) _ Hongkongclan Londrn 6 (A.A) - Hava nezaretinden 
ko'Pos bu mektubunu-neşretmiştir p den bahseden Nevyork' Times gazetesi m tnriliz bava kuvvetleri haber vere- tahliye edilen 584 k::ıdın ve çocuk bugün bildirilmiştir: kUVVef/erİnin seri 
rıhnası lehı:'lclctubunda Btotanyanı~ :s-_ bu mesele hakkında sivillerin de görüş- cektir. bir yolcu \•apuru ile buraya geimiştir. Gece dllşman tayyareleri Ingilterenin 
nık bulun ındcki mücadeleye karşı u/- !erini bildirmek l•nkkınn malik olduk- İstila hakkında dola~n şayialar hak- Bunlar Brisbane, Sidney ve Melboume- bzaı dof,'U cenup bölgelerine az miktar- bir baskını 
ŞÖfle dcın:lrna7ını tavsiye emekte ,~ lnrını yazmaktadır. Bu görüşe nazaran kın?a Almanları'!. t.~yyar~l~r tarafından de yerleştirileceklerdir. da bomba atmışlardır. Ne hasar ne de 

bört ktedır: Manş denizinde faaliyette b~lunacnk çe~ılecek ?lan planorler ıstımal edecek- Dahiliye nazırı s~natör Foll, tahliye ölen veya yaralannn vardır. Londrn G (A.A) - Royterin askeri 
ıe taaucfk1tlık rnUştcrek tarih ln b. olan mezkur muhripler Amcrıkalıların len haben de mevcut bulunmaktadır. edilenlerden Avusturalyaya kabul edi- DUn öğleden sonra avcılarımız Manş muhabirinin yazdığına nazaran Kongs 
sa ile 1 eden ihtııanar ~a ;- ı- yegane korkusu o1an ezici bir Almanı Bunun mümkün olduğu, lngiliz hava lecek miktar hakkında hiç bir tnhdidat Uzerinde bir dilşman muharebe tayya- African Rifles alayının çölde cesaretle 
le sıkJo an hağlarınıızı saa ~a. b~n ran- zaferine karşı bih iik bir müdafaa kuv- kunetlerinin bu şekli tecrübe etmiş bu- konulmıyacağını bildirmiştir. resi düşürmüştür. Bu suretle dilnkü mu- nakliyat yapabilecek surette teçhiz edil-
akan ~!:ıatlnıştır. Knrad~1, 1d, su.r~- veti teşkil edecektir. Bu destroyerler lunduğu söylenilmektedir. Maamafih harcbelerde tahrip edilen düşman mu- miş olınası siyaseti bir defa müessir ol-
'lı.İştir p·ı:ıınız rndaknf • : e. enız e şimdi Manş deııiziııde bulundukları tnk- planörlerin asker naklinden fazla para- D 

0 
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0 
R harebc tayyarelerinin adedi 8 e baliğ duğunu gösterınistır. Ufak bir müfreze-

~ • 'k 
1 

i hayatımız ~~ :Sb_at et- dirdc çok dahn mticssir bir iş görmüş şütçüler için iaşe vasıtası teşkil edecek- Demı·r "fi ..,.AMÇIO""'Lll olmaktadır. nin kuvvetli bir İtalyan gnmizonunu he. 
E'tansa1 tısadt hdl'atı~~ç ım~ı a.l'.ab- olac.akır. leri zcınnolunmaktndır. A .n. v zimetc uğrattığı, Kenya, Sudan ve Ha-
zııı_ 1ıın haya.. k mustemırcn Cilt ,.e Tenasül hastalıktan \le Londra 6 (A.A) - Hava nezaretinden beş hudutları üzcrjnde bulunan Toden-
"'lllez b' ~ru. aM~rn•<-tır En ·· bild:_.,_:,..ır· • t iıntn,__ ır SUrettc b -...... ~ • ço-- ELEKTRİK TEDA VİLERl uuu~· yangdıın gelen haberler ngiliz motörize 

a .. ltlll finında ~ğlıy~ \'e bu çetin CAMALTI TUZLASI MüDtJRLVCiJNDEH : Birinci Beyler Sokni!ı No. 55 .. lz:mir Bu sabah avcılarımız İngiltcrenin cüzUtrunlarının scr'i bir baskın yaparak 
nı~1.nnYalı hiç b-nEı ihanet etmiyeceğiz. T~ sıyırmn işine 1 evlu~rle ba~lanacaktır. İs götiirü olup geçmiş senelerin Elhamra Sineması nrkasmda sabahlaıı şark sahili nçlklarmda bir dÜşman bom- düşmanı tamamiyle gafil avladığını gös-

ır. ır zaman ihnnet etme- yevmiye tutnrı 125 il~ 225 kuruş arasındadır. İş istiycnlcriu bu tarihten e\•- akşnma kadar hastalarını kabul eder. bardıman tayyaresi yaknlıyarak denize tennektedir. Düşman 37 yerli zabit ve r= _ ve) tuzlova milmcoatlcrl ·~~~4.....,~7~-1-1-.....,~3~(1-55.....,~~~(-1~59~8~) """""'~~~~TE~l~ .. F.~.f'~O~N~:~3~4~79~~~~~~d~ilşUrm=· ~üşt~· ~Ur~. !!!!!!!!!=~~=====--ask~e~r~zayl~~e-bniştir~·~· ...,· ~~~~~~~ 
~ 1111 ~ hihif 1111 ·············:····························· 
~ 01.IVIER VE 

~n Son Sıtma ııaeı vA:~~~~l::.· 
F O R T O K N 

ATATÜRK CADUESI Rees binam 
O 'l'ELEl'ON: 2443 

1 Londra ve Uverpol haUan lçb> 
B·· piyasımm ihtiyacına göre vapurt..· 

d UlUn duny d rımı:ı: SPfer vaparaklardır. 
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2:a ) tstiınn}j sayesi ~avenet Vekfilctinin resmi ruhsatnamesini hlüz kuvvetli bir kinin mtistahzan olan (FORTO
bu~da işUha,}·ı teo1·~ sıtdeınarun ~ütün şekilleri tam bir muvaffakıyetle teda\•i olunnuıkta~r FORTOKİN ayni 

nur.. 1 e rek ·vucudun çabucak gcli,.Gmine yardım eder .• F O R T O K 1 N bUtün ec7.anelerde 

ız~ua BELEoı k Ürhani YEstNDEN. 
ıol •le.ta 68 - Y7eO mahalleainde 65 7 . 

. • ana . eayılı e . ncı 
fen . 1 aıt olrnalc u·· vın Yıkdmlması 

ış e · .. zere it • 
na- • rl rnudürlüg~·· d kc.n azının aat1'. ı 

'"C8ı ırı ·ı._ un e ı k 'f 
:tatlı" Ucıoince 0• Cfl Ve IJ&rt-

. ga b k ır ay rn .. dd 
lira 4 k ıra ılnıııtır K . u etle pa-
radı uruş rnu,·akJt eşıf bedeli 2 7 
evverl. ! al iplerin tern~k teminatı iki li-

cumh . ınatlann ·· -ı d 
tırııraJ.: 'h urıyct rnerk b ı og e en 
:tart . ' ale Kiinuh 1 ez ankasına ya-

caı ...;: •. o an 26/8/9 cü "'"nu tnakb 40 pa-
lllene ınu·· ttılariyle b· ı·ı~ 3 racaatla ır ı~te en-

i, 7. 14 rı. 
'B .21 2969(1565) 

clcdh·e . · 
tnünha J nuı znb t 
l'enlrie 1 hulunaıı uıbı~ osı kadrosunda 

O n tnenıur nl rnernurlulclnrına 
ıi rta ınekt ırıncaktır. 
c~ed ep lneıunu 

Y<\Pmı e tahsıı görın veyn muadili 
&skerı\ hulunn11 iste~ ve askerliğini 

. 9-a..19~0ten terhis vcsıkafrin,, tahsil ve 
tiha~ &Unu l'apılncak ar!. ıle birlikte 
ğtln,. gİrmek üıer ınusabnka im-

. tnUrncnatıarı 1U: zabıta mi\dürlü-
fi-7-8 urnu ilan olunur. 

J (16G3) 
~ılı - Hali} l{jfa 
• ıtokakı. t Paıcı. cadd · 3 
ıstilcarnctin n İtibaren D ~ 40 sa-
2aııyon e 150 metr egırmendağı 
ilinde,k·YkPl.ttılınası, f e e .bı°y~a lcanali
~ka.ıltın ı C§ıf Ve şa.rtn n ış .erı ınüdürlü-
832 lir:Ye konulrnuşt:rneaı v~hile açık 
lturuştur ~vakkat te~· Keşıf bedeli 

ı l\lipl~rin ın~tı 62 lira 40 
t"ınınntı ···ı d og e en 

Sayın 

•• .. . , •• • .t . . • ,,. • ~ -

Dikkat 
Halkımızın nozarı dikkatine 

Sizi yaıın boğucu sıcaklarından kur
taracak cep ve masa Vantilatörlerimizl 
takdim ederiz. 20 gram ağırlığında olan 
cep vantilatörlerimiz zarif ve şıklığı ve 
bilhassa saatte bir kuruş gibi ufak bir 
sarfiyat yapması ve bayanların el çan
talarmda kolaylıkla taşıyabilmeleri ay
rıca tavsiyeye şayandır. 

Türkiye umumi deposu 
HDsnil Özödemişli Halefleri 

İzmir Maarif rnüdürl !itfiinden : 
Bölge sanat' okulları ile Ankara inşaat usta okuluna bu sene alınacak leyli 

meccani m~ııabaka iıntihanına 20 Ağustos 1940 tarihinde baılanacak ve 1 
Ağustos t 940 tarihinden itibaren fzmir bölge sanat okulunda namzet kaydı 
kabulü yapılacaktır. 12 - 1 7 yruı arasındaki tam devreli iil •. okul mezunlarından 
veya orta okul taleheBmden istekli olanların bir dilekçe ile vilayet makamına 
müracaat ederek namzetlik muamelelerini 19 Ağustos 19-40 tarihine kadar 
bizzat ikmal etmeleri lüzumu ilan olu nur. 292 7 

evvel cümhuriyet merkez bankasına ya
tırarak makbuzlariyle birlikte ihale ta-
rihi olan 21/8/940 çarşamba günü sa
at 16 d~ encümene müracaatları. 

2 - Sümer mahallesinde 4 7 4 sayılı 
sokaktan itibaren 350 metre boyda bo
zulan adi kaldırımın tamiri, fen işleri 
müdürlüğündeki keşif ve ,artnameei 

veçhile açık eksiltmeye konulmu~tur. 
Keşif bedeli t 400 lira muvakkat temi
natı t 05 liradır. Taliplerin teminatı öğ-
leden evvel cümhuriyet merkez banka
•ıına yatırarak makbuzlariyle ihale tari· 
hi olan 21 /8/940 çarpınba günü saat 
16 da encümene müracaatları 

7, il, 16, 20 3115 (1610) 

OPERATÖR DOKTOR 

CEVAr ALPS'OY 
Muayenehanesini Z inci Beyler sokak 

45 numaraya nakldmiştir. 
1 - 2 (1607) 

tZMIR tKtNCI iCRA MEMURLU
t:.UNDAN: 

Emlak ve eytam bank.a.nna ipotekli 
olup artbrmasına karar verilen iz.mirde 
ikinci Süleymaniye mahallesinin Klmil 
paşa sokağında 136 nolu ve tapu kay
dına göre ada 219, parsel 4 de kayıtlı 
Veaair lüzumlu izahatı dosyuındaki ta
pu !taydı ve vaziyet raporunda yazılı 
( 65) lira luymeti muhammendi arsa
nın mülkiyeti açık arttırma suretiyle ve 
844 nolu emlak ve eytam bankası ka
nunu mucibince bir defaya mahsus ol
mak üzere arttırma.st 16/9 /940 çar
şamba günü saat 16 da icra dairemiz 
içinde yapılmak üzere bir ay müddetle 
ııatılığa konuldu. Bu arttırma neticesin
de satış bedeli her ne olursa olsun en 
çok arttıranın üzerine ihaleai yapdacak
tır. Satıı peşin para ile olup müşteriden 
yalnız yüzde iki buçuk dellaliye masra
fı alınır. f potek sahibi alaca.ldılarla di· 
ğer alacaklıların ve irtifalc balc..la. ·sahip-, 
!erinin gayri menlc.ul Ü.Zerindeki hakla
rınl işbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müıbiteleriyle birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap eder 
aksi halde hakları tapu sicilince malüm 
olmadıkça payla~madan hariç ltalırlar. 
l /9/940 tarihinden itibaren şartname 
herkese açıktır. Tal ip olanların yüzde 
yedi buçuk teminat akçası veya milli 
bir banka itibar mektubu ve 940/17 J 02 
dosya numarasiyle İzmir ikinci icra me
murluğuna müracaatları üıin olunur. 

3 114 ( 1611 >. 

., .. 
Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin mÜlteciri 45 senelik otelcilik müt~hauuı bay Ömer 

Lütfü Beaagü'dir. 
Briatol oteli elli odah her odada soğuk ve 11cak akar ıulan, banyoları 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
uanıörü ve buıuai lokantası vardır. 

Bütün aıri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
~e latanbul cihetine de nezareti fevkalid~ye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatJar rekabet kabul etmİ· 
yecek derecede ucmdur. Çünkü bu otel Türkiye olekilik mütebau111 
bay Ömer lütfü Be11günün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahb isticannc:la 
t.ulunan ".>tellerde bulu,urlar. 

U!iiiiif!HH 

Maarif VeJıilliğinden : 
Bölge sanat okulları özel 4 üncü sınıf elektrikçilik ouhesine param yatılı v&-

ya nehari talebe alınacakbr. 
Okula kabul edilecelderden aşağıda yaz:ılı vasıflar aranacaktır. 
a - Türk olmak 
b - En az orta okul mezunu olmak 
c - Yait on dokuzdan hüyük olmamak 
d - Sıhhi ve bedeni hali aanat okulu tahsiline müsait olduğu he)·eti a1hhiye 

raporu ile tevsik edilmek (rapor okuldan.-Jınahilir.) 
e - Fi.dit - kimya ve matematik.ten orta okul müfredat progTAmma göre 

yapılacak müaabalca imtihanını kazanmak 
Müsabaka imtihanları 2/lX/940 tatihinde yap•lacağından okula girmek ia

teyenlerin 29/VUl/1940 perşembe gÜnü akşamına kadar Ankara, lstanbul n 
lzmir bölge sanat okulları müdürlükterine baıvunnaları lhnndır . 

28, 1 2642 (15S6) 

İS'J.' AHJJ.UL BELEDİYESİNDEN: 
Yediltule - Balıklı haataneai yolunun ltatran kaplama şose İn.aatt kapalı 

z:arf usuliyle eksiltmeye konulmu tur. Keşif bedeli 25.372 lira 38 kunq Ye 

ilk teminatı 1902 lira 93kuruştur. Mukavele, eksiltme. bayındırlık i.ıeri gend 
hususi ve fenni prtnameleri proje lceşif hüluasiyle buna müteferri diğer evralc 
12 7 kuruş mukabilinde fen işleri müdürlüğünden verilecektir. 

ihale 22/8/940 Perşembe eünü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ihale tarihinden sele.iz: gÜn e-.
vel fen i~leri müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına 
ait ticaret odast vesikalariy1e 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde ha
zırlıyacaklan teklif mektuplannı ihale günü aaat 14 de kadar daimi encüme-
ne vermeleri laumdır. 7, 12. 15, 19 3081 ( 1609) 
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Yeni harp usul
leri ve piyadenin 

tayyareden 
korunması ---·--r lı hat halinde 

uzanıp giden müdafaa 
prensibi tamamen 
· f Uis etmi$tir -·--Meşhur Fransız mütehassısı Rujeron, 

Avrupayı berbat eden harbi, vasıta ve 
tarz bakımından en mükemmel şekilde 
tahmin ve tasavvur etmiş olanlardan bi
ridir. 

Yiik ek teknik kudreti, zeka ve ener
jisi ile bütün bu colmuş olanları> harp
ten çok evvel görmeğe muvaffak olan 
mütehnssısın, daima üstün bir değer ifa
de etmi' olan ileri fikirlerini okuyucu
larımıza sunmayı faydolı bulduk. 

Okuyacağınız bu yazıda, piyadenin 
tayyare kuvvetlerine karşı • müdafaasını 
tetltik eden Rujeron çok ciddi mütalaa
lariyle dikkati celbetmekte ve sözlerini 
lusaca tanklara temas ettirerek şöyle 
bitirmektedir: cTanklarm büyük sayı
larda olarak müdafaa mevzilerini istila 
ettikleri hallerde tayyarecilik müessir 
yegane imha kuvvetini teşkil edecektir> 

Tayyarenin layik olduğu gibi tanın
madığı devirlerde söylenmi~ olan bu 
sözler. onu söylemiş olanın kıymetini an
Jatmağa kafidir. 

Piyüdt", dağınık bulunmak, gizlemek 
"'e tahaffuz bakımından tedbir almakla 
hava kuvvetlerine karşı kor. Piyade bu 
pasif müdafaasını hücum edenleri az 
çok ihtiyatlı davranmağa mecbur eden 
ve gün geçtikçe kuvvet ve sayısı fazla 
büyümekte olan makineli tüfenkleriyle 
tamamlamaktadır. Fakat dün için nisbi 
bir memnuniyet veren bu vaziyetle ik
tifa etmek artık ihtiyatsızlık olacaktır. 
Çünkii bu korunma tedbirleri, en kuv
''etli h va ordularının onda dokuzu 
mevzideki piyadn kıtalarına karşı az 
müessir tiplerden mürekkep olarak bin 
küsur tayyareye malik bulundukları de
'"irler için ancak yetebilirdi. Piyade şu
nu bilmelidir ki on beş yirmi kilometre
lik taarruz cephelerinde, yüzlerce tay
yare piynde ve tankların önünde, bun
lara karşı faaliyete geçmek teşebbüsün
de bulunacak, bütün müdafaa silahları 
üzerinde ateşlerini teksif ederek bunları 
su!tturacaktır. 

Piyade, bir çok vaziyetlerde yeni 
,artlara uyulmamasına Tağmen, modern 
ailablarla teslihatını yeniliyerek aktif ve 
pasif müdafaa vasıtalarını fevkalade in· 
kişaf ettirmek sınetiyle mevcudiyetini 
koruyabilir. 

Dağılmayı en son haddine vardırmak 
mecburiyeti katidir. Tek. hat halinde 
uzanıp giden müdafaa fikri. tesirli bir 
durdurucu silah yerleştirmeğe imkan 
veren tamamen derinliğine inkişaf ede
uk yeni bir müdafaa tertibine yerini 
vermek zaruretindedir. Bir dikenli tel 
örgüsü arkasında bir piyade hattı, hu
nu yaracak kudrette eilahlara malik bu
lunmadığı zamanlar için müesair olabi
lirdi. Fakat bu kudrette silahlar ortaya 
çıktığı gün, kifayetsizliğini açığa vur
muştur. 

Böylece eski prensipler, müdafaanın 
derinliğine ihzar ve tertibi prensibine 
yerini vermiş bulunuyor. 

* Peçeleme işi, bilhassa piyade de, ba-
zı elemanlar için en mükemmel hadde 
yaklaşmıştır. Eğer piyadenin makineli 
tüfenk ve 60 milimetrelik obüs gibi si
lahları da iyi maııkelenebilseler tayyare 
bunları keşifte güçlüğe uğrayacaktır. 
Fakat balestik ve büyük ateş sahasına 
malik olmak zaruretleri antitank ve da
fi topları gibi silahların büyük boylarda 
olması ve büyük mevzilere yerleştiril
mesi ihtiyacını doğurmakta ve bunları 
iyi maskelemeğe mani olmaktadır. 13.2 
milimetrelik basit bir makineli tüfcnk 
alçak İTtifndan uçan tayyarenin bir çok 
ahvalde gözünden kaçamaz. Şu halde 
antltank top, yahut dafi tayyare topu 
veya bir sahra topu için bilhassa ateş 
saçtıkları, toz toprak kaldırdıkları za
man ne denecektir} Bütün bu malzeme, 
daha ku .. -vetli ve dahn son sistem olduk
Jan nisbette, hücum tayyareleri, yani al
çaktan yere sürünerek uçan tayyareler 
karşısında kullanılamazlar ve bü!!bütün 
başka prensiplere göre hazırlanacaklar
la değiştirilmek mecburiyetindedirler. 

Piyadenin ve piyadeye verilen silah
ların korunması, malüm atış istikamet
lerinde yatık mahrekli mermilere karşı 
bugün de şeklini muhafaza etmiştir. Fa
kat kabul edilmiş olan korunma tipleri, 
ne obüse, ne yatık mahrekli topların ba
zı mermilerine, ne de bilhassa pek dik 
mahrekli yan piyade refakat malzeme
sinin (toplannın) atı !arına karşı elve
rişli değildir. Bu, bir kaç bin metreden 
pike yapan ve taarruz istikametini İnti
hapta serbest olan tayyareye karşı ko
runma tertiplerinin daha az elverişli ola
cağını anlatır. Tayyare ve tepeden inen 
mermiler, korunm-ı ihtiyacını - gün geç
tikçe artan bir müstaceliyetle - mecburi 
kılmaktadır. Bu himaye ve korunma 
yalnız tonr kla temin edilemez. 

Piyadenin tayyareye karşı aktif mü
dafaası. pim grçt"kçc tesiri daha uzun 
mesafelere kadar arttırılacak, gittikçe 
ateş takatı daha fozlala acak silahlarla 
tamamlanmak mecburiyetindedir. Ateş 
kuvveti ve onun kadar :aıruri olan mas
kelenmek imkttnlarının temini - güçlük
ler ne olursa olsun - artık daha fazla 
ihmal edilemez. 

Tanklar düne kadar hücum tayyare
ciliğinin bilhassa gözönünde tuttuğu 
belli başlı bir hedef değildi. Bununla 
beraber tayyarenin, tanklara karşı nor
mal müdafaa vasıtası olan 3 7 - 4 7 mi-

• TELGRAF .·'·HABERLERi • 
·······=,······················································································································································: ...•.•••.•......... • • 

lngiltereye Al
man taarruzu 
yaklaşh ~ibi 

Yeni Türk - Alman ticaret muahedesinin mühim maddeleri 

•• •• •• gorunuyor 

Bir buçuk milyon lira alacaklı kalacak 
taraf ihracatı durdurabilecek -·- ~~~~~~~~~~-~.---,,,,..~~~~~~~~~--

Taarruzun önümüz. 
deki 15 gün içinde 
yapılması muhtemel 

Almanlara 7 milyon liralık tütün &atacağız, 
vagon, demir köprü levazımı ve kimyevi 

39 lokomotif, 118 
maddeler a:acağız 

~~~~--~~~~~-~.ıwıı---~~~~~~~~~~ 

Londra 6 (A.A) - Bu sabahki 
gazeteler Almanlann Büyük Britan
yayı istila imkinma malik olup ol
madıkları meselesini mütalaaya de
vam etmektedirler. 

Ankara 6 (Yeni Asır) ••• Türk • Alman ticaret anlaşması bugün (dün) 
Büyük Millet Meclisi hariciye encümeninde tetkik olunmu,tur. 

Buraya gelen malumata göre, 
dü§manm bu husustaki hazırlıkları 
pek ilerlemiı olmakla beraber henüz 
ikmal edilmemiıtir. Uzun uzun te
emmülden sonra bir hüküm vermek 
imkinına malik bulunduklarını zan
nedenler istila tecrübesinin on bet 
gÜn içinde yapılacağını tahmin et-

Bu anlaşmayı tatbik için muhtelit bir komisyon teşkil edilecektir. 
Anlaşmaya nazaran Türk ve Alman ihracatı arasında bir buçuk mil· 

yon llrabk bir fark husule geldiği takdirde, alacaklı olan taraı diğer 
tarala ihracatı durdurmak hakkını haiz bulunmaktadır. 
Anlaşmaya bağlı listelere göre Türkiyeden Almanyaya yapılacak ih· 

racat arasında yedi milyon lirahk tütün vardır. Almanlar da bize otuz 
dokuz lokomotil ile yüz on sekiz yolcu ve yük vagonu, demir köprü 
levazımı, kimyevi maddeler göndereceklerdir. 

mektedirler. · 
Bununla beraber bu hazırlıkların di

ğer bir mıntakada ezcümle yakın şarkta 
her hangi hareketi gizlemeğe matuf bir 
hile olması da müstcbad değildir 

PL,ANöRLER KULLANIL
MASI tHT1MAL1 
Askeri kıtalnrın ihracı için planörle

rin kuUnnılmnsı milmkiln addolunmak
tadır. Manş dC'Jlizi üzerinde bir Yun
kersin iki veya dnhn ziyade planör çek
mesi muhtemel görülmektedir. Malı1m
dur ki Almanynnın mühim miktarda 
planörü vardır. Bunların her biri altı 
ile sekiz kişi taşıyabilmektedir. Motör
süz tayyarelerin en büyUk faydası gü
rültüsüz uçmaları ve on metre murab
baı gibi küçük bir saha üzerinde yere 
inebilmeJerindedir. 

Deyli Telgraf, Alman hazırlıklarının 
Baltık denizinde ve Hollanda ile Belçika 
kapılarında gizlice devam etmekte oldu
ğunu yazmaktadır. Küçük nakliye ge
milerinin Kiel kanalı ve Skajarak yolu 
ile sevki mümkün olduğunu d~ yazı-

Japonya, Mek
sikanın dahili 

işlerine 
karışıyor 
--·--

Japonlar Melısilıa 
muhaliflerinin reisine 
her türlü silahlı 
yardım teJılif etmişler 
Nevyork 6 (A.A) - Tas ajansı bildi

riyor: 
Nevyork Herald Tribüne gazetesinin 

haber verdiğine göre, Meksikanın iyi 
malltmat alan mnl.afili, intihabat kam
panyası başlar başla.maz Japon hüküme
tinin reis intihabatında kazanmamış 
olan namzet B. Alınoson ve taraftarla
riylc sıkı bir temasa geçmiş olduğunu 
bildirmektedir. 

Mezkilr gazeteye nazaran Japonya, 
Almosona silMıla yardım dahil olmak 

yor. üzere her türlU yardımı vadetmiştir. 
POLONY ANIN HlZMETLERt İcabında Meksika limanlarının ve Pasi-
Polonya ile lngiltere arnsı.nda yapılan filcteki limanların himayesini ve hali 

askeri anlaşmayı da mevzuu bahseden hazırdaki bükümete karşı mücadele ede
bu gazete fu. satırları yazmaktadır: bilecek vesaitin ve:rilmesini de teklif et-

Büyük Britanya nihai hesapla§- miştir. 
mada aktedeceği sulhta cesur ve sa- .ı:-. 
dık Polonya dostuna hizmetlerini Hür Fransızların yeni 
ödemeğe mecbur olduğunu elbette h k / 
unutmıyacaktır. arp arar arı 

Londra 6 (A.A) - İngilterenin doğu -·-
cenup sahilini kesif bir baraj ateşi altı- General De 
na almak maksadiyle Almanlar tarafın-
dan Fransa sahiline nıilteaddit topçu G JJ k t t 
mevzileri yerlcştirıldiğine dair haberler au e 1 aa 1 
deveran etmektedir. Bu nıenzil büyük • • • 
modern toplar için imkansız değildir. ıçın kabul edı
Fakat Londra askeri mnhfilleri bu ha-
berleri mnhsüs biı· hayret ve endişe ile J b kJ 
karşılamamaktadır. Bugünkü şerait al- en ayra ar. 
tında bu nevi rivayetler Alman askeri Lo dr 6 (AA) -G al D ull 

k ] ·b· 1 ı.. rta n a, . ener ega e 
ma am arının tasvı ı o ma~<uzın o ya kıt h · · ·· nkl" F b y 

ıkın dı A1 anl d in. aa ıçın aç re ı ransız ayragını 
ç az . m arın aynı zaman a - k bul •v • ib • • D k b 
gilizJerin de istifade edebilecekleri uzun 8 etligı gı ı .J8? • ~. ~ eı ~sır ev-
menzilli topçu ateşi kullanmak imkanını vel Fransanın u~ikJ&lı ıçm mucadele 
ihmal etmiyecekleri beklenilebilir. An- ererken kullandıgı .bayr~k.ta b~'!nan 
cak Almanlar dnhi uzun menzil topçu- Lor~n. kırmızı baç lf•retmı de ıntihap 
luğunun mahzurlı:.rını müdriktirler. e~~r. . . 
Mans denizinin bir taraftan diğer tarafa Hu~ Fransız bahrıy~sı v_e hava k~v
yapılacak atışlar isabetli olamaz. Toplar vetl~n kumandanı Vısa~ı~~l Mus~lıer 
çabuk aşınacaktır. Mermi kovanının emn alt~~da bu!unan y butun gemılere 
kalınlığı dolayıs yfo infilak nisbeten t~ pupada uç renklı bayrag~ ve baş tara~t~ 
sirsiz olacaktır. Topçu ateşi gelişi güzel da kır~ız.ı haçlı bnyragı çekmelerını 
olmıyacaksa bu ateşin hava tarassutla- emr~tmıştır. . . . .. 
riyle tanzim edilmts:i lılzımdır. Halbuki Bır Fransız gcmısının murettebatı 
İngiliz sahilini tec.ıvüz edecek olan Al- hem Fransız hem de diğer bir devetin 
man tarassut tayyareleri İngilizler tara- mürettebatından '!'üteşekk~ b~lunduğ~ 
fından her halde müsamaha ile karşılan- zama~ bu devletın ~ayrag~ uç renklı 
mıyacaktır. Bu ve diğer sebepler dola- bayragının yanını:ı çekılecektır. 
yısiyle İngiltere snhilinin uzun menzilli Fransız tayyareleri de üç renkli ve 
toplarla dövülmesi meselesi Londra sa- kırmızı haç bayraklarını taşıyacaklardır. 
lfihiyettar mahfillerinin kanaatince mas- General Oegaulle'ün umumi kararga
raflı, ~ayri iktısad! ve gayri müessirdir. hında söylendiğine göre, Loren kırmızı 

· Tf:r haçının intihap edilmesine sebep, harbi 

S b k R t 
· umumiden sonra Fransaya iade edilmiş 

O ı Omanya lCa• olan Lorenin §imdi Almanlar tarafından 

t bl·r cermenleştirilmeğe _rlışılmasıdır. re nazırının u 

makalesi lngilizler 
Bükreş 6 (A.A) - Transilvanyalı 

olan sabık ticaret naurı B. Valerien Pof Alman benzin 
Romania ve Oniversul gazetelerinde bir 
makale neşrederek diyor ki: t f • f b • k 

Trnnsilvanyada fazln aşın hareket ede- as ıye a rı a
rek memleket menafiinc halel getirecek 
kimselerin bulunmasından hiç kimse sına 14 ton 
korkmamalıdır. Biz anlayışlı ve uzlaşıcı 
insanlarız. Devamlı bir sulh tesisi için b b tt J 
icabeden çarc.Jeri samimi bir surette ara- om a a 1 ar 
mağa amadeyiz. Romanya ile Macarista
nın aralarındaki binlerce Seneden beri 
devam etmekte olan mücadeleye nihayet 
vermek isteriz. Fakat/ Romanyanın si
yasi vahdetinin ihlalini ve bir tek Rıı
nıenin ecnebi boyunduruğu altına gir
mesini kabul edemeyiz. itilfıf arzularım11. 
ve samimi sulhperverliğimiz hudutlar 
haricinde dinleyiciler bulmazsa Transil
vanya kat'i kararını miinasip zamanda 
verebilmelidir. Transilvanya Rumenleri 
hakları ve milli vahdet \'e hürriyetleri 
için ölmesini bilirler. 

Fabrilıada büyülı bir 
yangın çıJıtı 
Londra, 6 (AA} - Hava nezare

tinin istihbarat servisi pazar akşamı Al
manyada Serkoradoda bir sun"i benzin 
tasfiye fabrikası üzerine yapılan baskın 
hakkında şu malümatı vermektedir: 

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

Amerikanın 
barba girmesi 
yaklaşıyor 

---.---
Va§ington 6 (A.A) - Lind

berg, geçenlerde bir nutuk söyli
yerek Amerikanın bir Alman za
ferinden korkmasına hiç bir se
bep olmadığını söylemİ§tİ. 

Demolaat senatörlerden Pep
per senatoda bu nutka cevap ve
rerek ezcümle demİ§tİr ki: 

- Bir kaç saat, bir kaç hafta 
veya bir kaç ay zarfında Ameri
ka milletinin Amerikadaki beıin
ci kolun reisini mi, yoksa general 
Pershingi mi takip edeceğini ka
rarla§lırmak vaziyetinde kalması 
mümkündür. 

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

Istanbulda bir 
vatandaş 

Hava kurumuna 1200 
lira t~berrü etti 

Ankara 6 (A.A) - Haber aldığımıza 
göre, istanbuJda Göztepede oturan ve 
ismini bildirmek istemiyen bir vatandaş 
bugün hava kurumu İstanbul şubesine 
müracaat ederek nakten 1,200 lira te
berrü etmiştir. 

----.~-----

ispanyanın da-
hili harp yü

zünden yaphğı 
borçlar -·İtalyaya borcunu 25 

senede ödiyecelı, 
Almanyaya borcu 
azaldı 
Madrid 6 (A.A) - Re.sıni gazetede 

neşredilen bir mali hülasada, İspanya
nın dahili harpten mütevelJid olarak 
Italyaya olan borcu 8 Mayıs 1940 tarihli 
itilafnamc mucibince beş milyon liret 
olarak konsolide edilmiştir. 1tilafnamede 
altın tasrihatı yOktur. Borç 31 K8nunu
cvvl 1942 senesinden itibaren 25 senede 
itfa edilecektir. 

Resmi gazetenin bildirdiğine göre, 
dahili harp esnasında Almanlar tarafın
dan verilmi{; olan harp malzemesinin 
bdelleri İspanyol emtiası ihracı suretile 
vasi mikyasta ödenmiştir. Bakiyenin 
miktar ve ödeme tarzı yapılacak olan 
müzakerat ile tesbit edilecektir. Alman
yaya olan borç ltalyaya olan borçtan 
Ç9k az bulunmaktadır. 

Dahili harbın bidayetinden beri 1939 
senesi nihayetine kadar Ispanyol bütçe
sinin açığı 10 milyar 880 milyon pecetaya 
baliğ olmuştur. Ispanyanın bugünkü ha
rici borcu bir milyar 250 milyon altın 
pec.eta olarak kabul edilmektedir. Hadci 
borç vaziyeti Cuba muharebesinin niha
yetindeki vaziyetin nyni olarak telakki 
edilmektedir. 

Resmi gazete şunu beyan etmektedir: 
Dahili harp esnasında Ispanya Alman

ya ve Italyadan maddi yardımlardan 
başka 175.000 stc.rlinglik ve bir milyon 
200,000 dolarlık bir kredi yardımı da 
görmüştür. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Japonlar Hongkong 
civarına paraşütle 
asker indiriyorlar 

Londra 6 (A.A) - «Tas» 
Deyli Ekspres gazetesine gö

re, Japonlar paraşütle Hongkong 
yerini tutacağı vaziyetler olacaktır. Ve 
tankların, büyük sayılarda olarak mü
dafaa mevzilerini istila ettikleri 'hP llerde 
tayyarecilik, müessir yegf..r.e Tmha kuv

Gece yarısından pazartesi sabahına 
kadar İngiliz bombardıman tayyareleri 
fabrikanın üzerinde uçmu~ ve yüksek 
infilak ve İştial kabiliyetli 14 ton bom
ba atmı.şlardD'. Yangın bombalan depo
lardan sızan petrole ateş vermiştir. ilk 
hücumdan yaran aaat sonra tayyareci
ler yangının genİ!lediğini görmüş ve 
bomba atmağa devam etmi§lerdir. hududu yakinine asker indirme-

' Baskının Gonuna doğru fılevler sür- ğe başlamışlardır. 

Amerikada mü
dafaa programı 

aleyhinde 
suikastlar 
. --*--

Tayyare motörlerine 
zımpara tozu, harp 
gemilerine tahrip edici 
maddeler Jıoyuyorlar 
Vaşington 6 (A.A) - Federal tahki-

kat bürosu şefi Edgar Hoover söylediği 
bir nutukta Amerika müdafaa programı 
aleyhinde sabotaj hareketleri meydana 
çıkarıldığını bildirmiştir. Sabotajcı}~ 
harp gemilerinin makinelerine de tah
rip edici madde koymuşlardır. Bu ajan
tayyare motörlerinc zımpara tozu ve 
lar tahrip işi için en müthiş çareleri öğ
reten mektepleri idare ediyorlar. Kütle 
halinde tahribat yapmak için kazanlara 
kiinyevi maddeler koymak makSadiyle 
yapılmış planldr ele geçirilmiştir. 

B. Hoover bütün Amerika şehirlerinin 
amme hizmetlerini tam emniyet ve hi
mayeyi temin edecek veçhile tekrar 
göiden geçirilmesini tavsiye e_ylemiştir. 
MONTREAL BELEDİYE RE1Sİ 

Montreal 6 (A.A) - Montreal bele
TEVKİF EDİLDİ 
diye reisi Hou.se dün akşam sokakta tev
kif edilmiştir. Hoın.e geçenlerde mecbu
ri askerlik planına muhalif olduğu hak
kında beyanatta bulunmuş ve kendisi
nin askere kaydedilmiyeceğini bildire
rek ahaliye de kendisi gibi hareket et
mesini tavsiye eylemiştir. 

----'*'----
Alman yahudi 
düşm.anlığının 
mümessili ansı

zın öldü -·-Bu ır ~şhur adamın 
lıurıuna dizildiği de 
söyleniyor 
Londra, 6 fA.A) - Almanyada ya

budi aleyhtarlığının baılıca mürevvici 
Francoie Gaulayteri Yuluis Straicberin 
esrarengiz bir tekilde öldüğü haberi 
Londrada büyük bir heyecan doğunnll§
tur. 

Streicherin intihar ettiği söylenmek
le beraber naziler tarafından kurşuna 
Clizilmi~ olması da muhtemeldir. Kendi
sinin mareşal Göringin emrı uzerine, 
Alman yahudilerinin emvali işine suiis
timal karıştığı töhmetiyle parti yüksek 
divanına verildiği ve kısa bir mahkeme
den sonra idama mahküm edildiği bil
dirilmektedir. 

Bu mesele ile alakadar olmak üzere 
geçen Teşrinievvelde neşredilen bir ha
ber hatıra gelmektedir. O tarihte ihti
yati bir tedbir olmak üzere tevkif edil
miş bulunan Streicher, Hitlerin emriyle 
tahliye edilmişti. Hitler bu emri verir
ken Sticherin partinin emektar bir ha
dimi olduğunu gözönünde tutmuştu. Bu 
sefer Hitler Miinih darbe!Iİ arkadasını 
kendi taliine terk etmiş o da naziler ara
sında çok mühim bir yer işgal ettikten 
sonra nihayet bu feci akıbete düşmüş
tür. Son aylar zarfında Streicher hakkın
da zaten pek az haber alınabilmişti. Sa
bık bir muallim olan Streicher yahudi
lerin imhası lüzumunu ileri sürmekten 
bir an vaz geçmemişti. 

İngiliz efkarı umumiyesi Streicherden 
daima nefret etmiş ve. onun gazetesi 
olan ve daima en adi hislerin tahrikini 
şiar edinmiş bulunan Stuermer gazete
sini de hiç bir zaman iyi bir nazarla gör
memişti. --·--Bir haftada batan 
vapurlar 
Londra 6 (A.A) - Amiralhk 29 tm

muz. gcc yarısı nihayet bulan hafta zar
fında ticaret gemilerinin verdiği zayiat 
listesini neşretmiştir. 

18 Ingiliz vapııru, ceınan 7.090 tonluk. 

vı- i · ı- kil c-dtc ktir • ... jjıii. atle yııyılmaktı:ı jdi. l ••n•••••••••n•••••••••11
•
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İki milttciik vapuru, yek\ın ceman 72 
bin 691 tonluk 20 vapur. 

-*--
Malta, Bizerte 
ve Pantelerya· 
dan sonra'hangi· 
si daha mühim? -·-İngiliz Alıdeniz 
donanmasının mühim 
lıısmı şimdi daima 
islıenderi]1ededir 
Akdeniz hakimiyetinde en fazla naza· 

rı dikkati celbeden mevkilerden biri.Sİ 
de Malta adasıdır. Siçilya ile Tunus ara· 
sındaki mevkii itibarile Malta, Akdenlı 
havzasının garbi ile ş.ı.rkı arasındaki 
seyrüsefere hakim bir vaziyette bulun· 
maktadır. Ve Cebelüttarıktan sonra In· 
gilterenin Akdenizdeki mühim istinat 
noktalarından biridir. Malta adasınıt1 
bu stratejik mcvkiinden istifade eden 
lngilizler burasını müstahkem bir hale 
getirmişlerdir. Ingiliz imparatorluğu bU· 
rada kuvvtli bir garnizon ve aleleksCI' 
mühim miktarda donanma bulundur· 
maktadırlar. 

Malta adası SiçiJyalılarla akraba olan 
melez bir halkla meskundur. Kendileri· 
ne mahsus Maltız dilile konuşurlar. Mal· 
tızca, bir arabca diyalektidir. Şimali 
Afrika arapçasına yakındır. Fakat pek 
çok Italyanca sözlerle karışmıştır. Ma!· 
tız dili lngilizler tarafından daima ıniı· 
~amahayla karşılandığı için Maltız eli· 
tinde oldukça kuvvetli bir halk edebiyatı 
doğabilmiştir. 

Malta adasında eskiden Fenikeliler 
otururlardı. Milattan iki yüz sene evvel 
bu ada Romalıların eline geçmi<;ti. On· 
dan sonra Vandallar, Gotlar, ve Bizans
lılar tarafından zaptedilmiştir. Malta 870 
senesine kadar Bizanslılar elinde kaJınıc. 
conrn araplara geçmiştir., 

1090 snesinde adayı Normanlar islila 
tmeiştir. Bundan sonrn burası asırlarca 
Siçilya krallığına bağlı kalmıştır. Rad<>
sun Türkler tarafından ilhakı üzerine 
oradaki Yuhaniterler vatansız kaldıkları 
için o vakit hem Almanya, hem Ispany,a· 
nm, hem de Siçilyanın kralı Şarlkene 
müracaat etmişler ve Maltaya yerleşti· 
rilıni.şlerdir. Yuhanitler Maltada hıris
tiyanlığın kuvvetli bir istinat noktası 
'halini almışlıırdır. 

Malta Osmanlıların bir çok taarruzla: 
rına mukavmet gösterebilmiş ve 18 jncı 
asrın sonuna kadar bu şövalyelerin eli.n· 
de kalmıştır. Nnpolyon mC§hur Mısır 
seferinde buraya da uğramL<; ve donan· 
ması La Valetta limanına demir atmıştı. 
O zaman Maltızlnrın başında bir Fransız 
bulunuyordu. Bu Fransızın ihanetilc 
Naoolyon adayı işgal edebilmişti. 

Falrnt deniz kuvvtlerinin nisbeten gt-
rj olması yüzünden Fransızlar bu ada· 
larda fazla tutunamamışlardır. lki sene 
devam eden Fransız işgalinden sonra 
ada lngilizJerin eline ,geçmiştir. . 

140 senedenberi Malta Ingiliz idaresı 
altında bulunmaktadır. Bu müddet zar
fında hiç bir devlet Malt~ya yanaşama· 
mıştır. 

Uzun zamanlardan beri Malta kalesi 
Cebelüttarık gibi fethedilemez müstah• 
kem bir mevki olarak kabul edilmekte"" 
dir. Şimdi cihandaki kuvvet muvazene
si yeniden mevzuubahis olurken Maltada 
ön safta ilri sürülmektedir. Bizıat 
İnjtilizler de Mnltanın zaptedilememeı
liğinden artık şüphe etmekte ve Akde• 
nizde daha mühim üsler mPydana ge· 
tirmis bulunmaktadır. 

İngiliz Akdeniz. donanmasının en mii· 
hirn kısmı artık Maltada değil. MaltaY'I 
nazaran Italynn sahillerinden daha uznl< 
ve bu itibarla hava taarruzuna doha 
az maruz olan Iskenderiyecle bulunma1c"' 
tadır. 

~unu da kaydetmek lazımdır ki 1n~· 
lizler geçen umumi harpten sonra Kıb;' 
rıs - Filistin - Iskenderiye miiseilesinl 
meydana getirince. Malta eski ehemmi• 
yetini kaybetmiş, Malta adası olmad:lıt 
da Akdeniz.in sark kısmında hakimiyet 
temin olunmuştur. 

PANTELERY A ve B1ZERTE 
İnr;ilizlerin Mnltasına mukabil ttnl" 

yanlar da Maltanın cenubu garbisindc 
ve Sicilya ile Tunus arasında bulunıııı 
Pantelaryn adalarını tahkim etmislerdit· 
Fakat mesahası itibarile Maltanın üçte 
birinden daha küçük olan bu adaJDf 
.Malta deret·esinde bir üssü bahri olacnlC 
kabili.vctte değildirler. 

Siçilya ile Tunus arasındaki boğaıB 
en fazln hakim bahri üs olarak Fransı:ı~ 
ların Bizcrte müstahkem mevkii kabul 
edilir. Bura~;ı dünya mikyasında en kU"' 
vetli harp }imanlarından birisidir. au· 
nun icindir ki Italyanlar AkdenizdelÖ 
mevkilerini tahkim için Maltadan ziya• 
de Tunusa ehemmiyet vermekte, Tunustı 
itjemektedirler. 

Zira Tunus. BizPrtenin deniz.dc1<1 

mevkii dolayısile Akdeniz havzasınıf1 
<tarbilc sarkı arasındaki seyrüseferi kon
trol edebilecek en mükemmeJ vaziyette"' 
dir. 

lngiliz ve Alman 
tav yare imalatı il~ 
zayiatı ne kadar? 

Lo,ıdra, 6 ( A.A) - Londrada öğrt' 
nildiğine göre, son haftalar zarfıodıı 
tayyare imalatının Almanyanm yaptı~1 

imalata müsavi olacak kadar artıığ'l 
zannedilmektedir. imal edilen avcı ta>'' 
varelerinin adedi bihlassa yük!ıektit• 
Bombardıman tayyarelerine gelince, s0 j 
ay içinde lngiliz.lerin Almanya ve işgdıı 
altında bulunan topraklar üzerin e 
3 7. 000 bomba attıkları ve hücuınlarııı 
başladığı 18 - 19 Haziran gecesinde~ 
bu tarihe kadar Almanların 307, loEr' 
liılerin ise 1 72 tayyare zayi ettikleri ~;: 
yan edilmektedir. Bu rakamlar diişt0 

feri ıeyid edilenlere ıYu.ir. 


