
r 4ı1 GAZi b ~ BUL\' ARJ İZl\llR • 44 
No. 10562 Kırk Besind Yıl s Atustos Pel'$elftbe 1940 

lzmir Fuarı 1 Basın~az sahibi : SEVKET BİLGİN 
an-tr ve umumt neşriyat müdürU 

---- llAKKJ OCAKOCLU 

ABONE SERAIIt 
LJEVAM MüD 
Senelik DETİ 1'Urkiye ıcin Hariç için 
Alb av.İ:k:. 1400 2900 

C . ....... 750 1650 
Unu ge . 

1- etnış nlbhalar (25) kuruştur .• 

.__ l E L ~ I<' <.. !'J : 2697 .. <'nt ncf:-ın r.· 2. l . . 
cı l'tn11 mC'sulıyet kabul etmez Cümhuriyetin ve Cüm1ıuriyet C$Crinin bekçisi, sabahları çıkar siyast gazetedir 

Fe\'kalade nüshası 

Iktısadi yürüyüş 
Mecınua!>mm hazarlamakia olduğu bu ~ok güzel 
sayıyı sabırsızlıkla bekleyiniz.. 

-------' YENt ASIR matbaasında basılmıştır 

~ Başvekil Harici aziyeti izah Etti 
=:_------~~~--~~~~~~~--

MACARLAR İTİDALE 
YANAŞMIYACAK GİBİ 

Parti Meclis Grubunun ve Millet Meclisinin dünkü ictimaı • -----·-·----------

-*--
Mihverciler de 
böyle bir şey 
istememişler 

Başvekilimizin izahatı 
ittifakla tasvip olundu 

-·--•- Bir çok hatiplerde söz 
Rumenlerin gagesi: Az Saydam muhtelif 

Doktor 8. Refik 
cevaplar verdi 

r,..,~'1''°""" m"•"'•;•d: •t>dale ., .... ' m 'yacaYmı bUdtren M aearistanm mer- arazi vermek ' aka ili- M~·;;.;, L 't~~J. (1 ~, n~i ::~~1 
----- lcczi Budapcştede bir gece göriiıı'iişii getıerı· mu" badele etmek de reis vekili Tnıbzon mebusu Hasan -e ---- Saknnın reisliğind~ toplnndı .. alkanla • . Budapette, 7 (A.A) _ Belgradda Ruznamede orta tahsil imtihanlarının 

Af -.-
r DOBRICA MESELESi çıkan Pravda gazetesi Almanya ile ttal- netayicine dair ev\·elcc Bingöl mebusu 

yanın İsteklerinde mutedil olmaıı için Feridun Fikri tarafmdan verilmiş bir 
llVGJıLaı --•-- Macaristana tavıiyede buh:nduklanna, takrir mevcuttu. Bu takrire ait Maarif 

..___. " '-'Gt•~tır c , ·ckilinin ce,·abı dinlenmeden evvel •-..reJa "' _,, 1 1 A •• zira aksi takdirde Macaristanla Roman-

... _.ICf etlere inanma- Resmı muzake• ı Y~ aras~da ~üsalemet y~luyle.ta~ t~: muhterem baş\'ekil Dr. Refik Saydam 
,,-• ..., ırlar •ehllJı vıyeye imkan olmıyacağını bıldiklermı son içtimadan beri ccre:r:m eden harici 
--~ • A e"e ded ah\•al \•e hlldis."'t fıakkıııda ,·,.,.,.hat \·"'r-,..r..,I h ., ı h •• kay en bir Roma haberi ne~tmİf· .. .... ~ hliit CIZıl'lıJdı ve re ere eDUZ tir. mck iizerc kiirsiiye geldi . 

.. ,._1';!alıfıız a..UJunmaJı Macar salahiyettar mahfilleri M. T. Muhterem başu·kilimizin harici ha-
4(, ...... r ., b ı ı d diselere dair toplu ve sarih izahahnı 

eti VGrdıl'... ac anı ma ı 1. A)a!1s1?ın bir muharririne b~ haber!" miiteakip temas etlikleri muhtelif me-
- ·- "$ tahrikamiz ve uydurma oldugunu bil---·-- dirmİ§lerdir. seleler hakkında sfü .. alan bir -;ok hatip-

fi •KKI ROMANYANIN GAYESt Jerin beyanatı dinlendikten ,-c sorduk-
" OCAKO"'.Lll R o b . l \ı omanua o rıcanın lan suallere icaı> eden cevaplar b~-vekil 1 llVlık ı . B_ü~reş, 7 (AA) - Rador Ajansı tarafından verildikten sonra hiikümctin 

den ,~ ıarbın hugü k"' • bıldmyor: 
\ıardı~.'n'!!,nasrı rnü.nı_kün ~i~ rnoektıcdecrsJcrlienr· hepsı·nı· vermek nı·ue Transilvanyalı yüksek bir ~ahsiye t i1.ahatı umumi he~·et~c ittifakla tasvip 
ha o p ı h .., olunarak saat 13.3(\ da celseye nihayet 

"P rnetoct)a sı a ları dco-· • •v • ·h· • Tim pul gazetesinde nüfus mübadelesi ~ rı d d ,.,ı .ıgı gı ı, b 1 d verildi. 
if ~lınik.-1 hukuk eğişıniş, bilhassa ı· d d v., aş ığı altında neşrettiği makale e şöy- B. Millet Meclisindelıi 

a e eden bi ve teamül kıymet ın e eaı le demektedi~:. . . 
inen çı~ r rnefhum olnıakt;n t~ma- Romanya JÇın sınesınden Macar ve Miizalıereler-

F.ııkitt .. - 1_ır. Bükreş 7 (A.A) - D.N.B. ajansı bil- Bulgarları çıkararak bunların yerine hu- Ankara, 7 (A.A) _ B. M. M""lisı" bu-
bir -·n~ "Üt;üJc \ c b'" ·· d" · ... ~ ~r ... ,~t bitaraı ka uyuk her hangi ırıyor: dutların dışında kalmış olan Romenleri gün Dr. Mazhar Germenin başkanlığın-
ria ~ bıtaraOık ~ arzusunu bes- Bulgar hükümetiyle ihzari müzakere- getirmek hayati ehemmiyeti haizdir. da toplanmıştır. Celse açıldıktan sonra 
et Yet eylerse bö ~ıd!lerine tamamen lere başlamış olan Romanyanın Belgrat Zorluk takip edilecek usulün ve ka- Kırşehir mebusluğuna seçilen Dr. Hü-
~~ hiç bir kjYıe h.ar de,Jete hücum sefiri B. Cadera Salı günü Bükreşe gel- bul edilecek hududun tesbitindedir. Ro- seyin Ülkü, Seyhan mebusluğuna seçi
~- Bitaraflık. ınse~~n aklından geç- miştir. manya için yalnız verilecek değil, alma- Jeıı Salahcttin Çnm ve Siirt mebusluh'U
te~llın bir ,.asıt nıucadeleden uzak Cenubi Dobricanın iadesi, ahali mü- cak insanlar da vardır. Romanya ancak na seçilen ressam Şevket Dağa ait in
llıe le unıunıi h ası sayılabilirdi.. Ni- br:delesi işleri ve tnli bazı mesailin halli aldığı niabette verebilir. Bu noktaya 1ihap mazbataları tasvip edilmiş ve ye-
li ~ ketle,.i j .aııt esnasında şimal - SONU 3 'ONCO SAH1FEDE - dostlanmızın dikkatini çekeriz. - SONU 2 iNCi SAHİFEDE -

2a11, ita'-· y) ııvıçre büy .. k (A d ------------------
11.ıb ki 'IJlllga imkA u acıa an 
kökij ud· .Al11tan ıne~:cıı:ulabihnişlerdi. ınaı·ıı·z Japon mu" na 
fere itlen Yıktı • .Al 1 n bu vasıtayı • • 
l» u ~k . . man ara nazaran za 

~;tki~1ı say~ba~r tecavüz meşn; &ebBtlBri dOZBIBGBk 
l..\iJt a~a. floll ır. Norvec;e, Dani-
\ıii ~nıburga andaya, Bel~kaya , .e --•--
ıeJ . bir düşib~apı,lan teca,-üzler hep T k d k• b• 
ırı ... :·~- önüne se~:n ~akıkimiyetini göz- o yo a ı ır 
~rin· eb11.et1erin en b .. ~·.a alardır.. Bu 
ia '~ arp ateşinde~ıyuk günahı kendi- go·· ru·· şmeden 
~·· Yret et-.·ı . uzak buJundurma-"".llaadu L_ • ...., erı b"t • 
leri k ue~lı kal 'ıaı araflık şartlanna k ) • 
''asııaL!':"tandan:'a':n r~ h.a~ta mtiharip- ÇI an an netice 
ltnıeıe . ?8 baş vu a •çın miidafaa "'-' 
kıırb rıdır. Bu rınaktan içtinap ey- . --·--
ket =~· sa»nıak :~ 1e,tle!i bitaraflığın J"eıgiltere Japonyaya 
Pek . !•r. lngilte l erınde bir hare- b j j 
p 1Yı biJd·~ .. !e, Alman mctodl enz ft verm YOP-
aya u" ıgı ıc;uı b arını Lo d 7 ( 

bir nnnıada u. menılckl'tler isti- n ra A.A) - As-:ociatcd Prcss 
trıavktırtıılu · çan k~ndılerine bitnraflığın aj, nsının söz söyleıncğc salahiyettar 
ırıa:;:' '.:ok çalı ~esı olanı,ıl acağını anlat- bir memum Biiyi.ik Britanya ile Japon-

11. 1 h.. ııs. fakat mu\•affak ola- yanın milnnsebetlerinin yakında yeni-
\ c i~~cnaıclh k.. .. den jyiJeşeceğini beyan etmiştir. 
kant •klallerini ~'·~~k milletlerin hayat Arada zuhur etm~ olan ufak tefek 
dii trı ortadan kı tt:"aflıkla siyanet im- anl şmnzlıklar her iki taraf için mem
~-.~~7l'c kapılaı~ ~:ştır. Böyle bir nu~iyetbahş bir surette pek yakında 
laruı~ a sal dıi:ım nıı .etlerin akibctlcri hal'?dilcccktir. 
'.:iik nı·n farksız ol~ı. bıtarnflık kurban- 1'T0zkfır beyanat Tokyoda. İngiliz sc
bibnek ıll~t!er nıe, /~~.•r. Ş~ı ~aldc kü- firi B. Craigic ile hariciye nnzın B. 
tevhid l~ın birle u ı~etlerını koruya- Mat..uoka'mn dünkii görilşmelcrinden 
~llta~ \ 'e bu Yollame~~· .. kuv\'etlerini soma yapılml§tır. 

llaı.; 1 arıeykme" buyuk bir devlet JAPO!-.'YAYA BENZiN 
\ti idra~lılar bu ı.aJka~ecburdurlar. VERM1YORLAR 
Şlı:'bilirlereylenıiş millet] ı çok daha ev- Londra 7 (A.A) - 1ktısadi harp na-

.. ·······~ ~ ... ·-'"-'. - -~~Y"-···· ......... 
• 

Jap01ıların civarına paraşütlerle asker indirdikleri Hongkong müstemlekesi ile 
yine Japonlann Fransızlardan sah illerinde ask.eri iis istedikleri 

söylenilen Hindifiniyi gösterir harita 

Biiyük ltfillct Meclisi içtima 1ıalindc 

Şirket inşaata 
hazır olduğunu 

----~-~--x4x------------

İzmir turistik yollarını inşadan vaz
geçtiğini bildiren ve muknveleniıı fes-
hini istiyen Reji Jcncral .şirketi, vilaye
tin vaki olan ihtaı ma cevap vermemiş
tir. Şirket, inşaatn eskisi kadar hızla 
hemen ba$lamağa ftmade bulunduğunu 
bildimtiş, ancak vilayetten alacağı olan 
280,000 liranın derha1 tedıye edilmesini 
şart koymuştur. 

Filhakika turisti~ yollar şirketinin vi
layetten bu miktnr tahakkuk etmiş bir 

Fuarda son 

alacağı vardır. Bu alacak, inşaatın hız
lanması ve ilerlemesi nisbetinde arta• 
cak, bir taraftan şirket tnnhüdünü yeri· 
ne getirirken öte taraftan da alac3klarını 
tahsil edecekti. Ancak şirket inşaatı ga .. 
yet yavaş, tıpkı kaplumbağa ağırlığiyle 
ele almıştır. Bu it:barla alacağına hak 
kazanması için evvelü verdiği sözü tut
ması ve prensip olarak inşaata başlamlf 
bulunması şarttır. Vilayetin de şirkete 
bu yolda tebligatta bulunacağı zanno-
lunmak-tadır. 

hazırlıklar 
~-----x~x---~~--

Almanya da Fuarımıza 
iştirake karar verdi 

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

Fuann açıhnnsı yakınlaştığı şu gün
lerde İzmirdc havalar serinlemiştir. 
Mevsimin bu müsaadesinin de inzima
miy]e fuarımız. hcı· cepheden muvaffa
kıyetli bir eser o1arr.k 20 Ağustosta açı-

lacakl.ır. 

15ti~ı i . · Balkan anta e.r arasında sa- zırı B. Dalton avam kamarasında yazı 
lar, lialk~ın atılınıs bir ~tı bu gayeyi ile ver.diği bir cevapta hükümetin Ja
~arki .A .nnlılatındır pr .a ~°!dı. Balkan- ponyayn bcntln teslimatı için hiç bir 
t~ğı oı~:;::ıa bü~ iik d:n:::•yl~ cenubu a~laşma yapmadığını ve bu şekilde hiç 
~";Yasi ttıt . an kurıarılac k tlerın oyun- hır anlaşmanın mUzakere edilmek üze
bıtbirlerj rıkaJarın kurba • Balkanlılar re de bulunmadığım temin eylemiştir. 
tı .. biin ne kırdırılmak anı olmaktan 
di Şefi Y?nııı en büyük tan korunacak~ 
S<:k id nıı~ Atatürk v adanıı olan ehe
~nlıştı. ec;!beta_hakkuk S:r:iığında _bu yük. 
lıer İln v dı dii nıa ~hıek ıçin çok 
\'unan bo~nıağa hazın diye birbirlerini 

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

Mısırda vaziyet 
sağlam ve emin ..• -·--

ı:udutta Italyan 
ordusu mağ

lup oldu 

Piyango dün çekildi, 
kazanan numaraların 

ALMANLAR İŞTİRAK EDİYOR 
Alman hükümeti bu sene fuara sem· 

bolik bir şekilde iştirak ctmeğe ve öte. 
denberi gösterdiği alakayı temadi ettir· 
meğe karar vcnniştir. Bu iş için BerJ.m.. 
den iki iktısatçının hareket ettiği bildi
rilmiştir. 
iNGİLlZ PAVYONU 
Gnyet mükell11l1el bir şekilde hazırla· 
- SONU 2 lNCi SAHİFEDE -

Afrikada 
Belçika açlık 

tarı rtıılletıer· . r bulunan Ti" k . 
arı tas(" ını arad k" ır 'e 

tehlikesine 
hnli11e .'Ye loli:vl a 1 bütün ihti-
1<rnI1 A.~di. ~lii~~dcş iki nıillct marUZeee 
C:e~e Yaptıkındrla ..\tatii~k~ YDugoslavya --.-
lrıuhi arı nıii) · k un olma hah 
nu1g:

1 
bir tıat"e t~ki~t bu ideale doğ~ .Elde mevcut ylyecelı 

~~1'1 ~:;~n ~onıar.)a ~~ıe;i. l\laalesef :maddeleri ancalı on 
•r türlü ~tıkleri topralce • ~nanistana Efıafta "eti~ecelı 

larda h laz geçnı ıddıalarından • L ., ~ -
lllal er hanKi b" erneleri, bu : ondra, 7 (AA) - Royter Ajan-
•ib' 8~1 Balkanı 1~ anlaşınaya :v mevzu- E sı bildiriyor: 
kı.:. tanı \'e ~ .alkanlılarınd~;a ma- : Amerikanın Belçilm sefiri B. john 
leş... 

1 
dı: İtalyant111 bir şekilde ~~n- : ~udahy bir matbuat toplantısında Bel

daJıae ~r:ı Balkan arı~ Arnavutluğa a. ım : çıkanın iktısadi vaziyetinin pek ka
<'der1_ f\ok SıkJa,.tı R'l~letlerini san )Cr· :ranlık olduğunu söylemiştir. 
. •en ma .. rınaga se k arını • s f . ihl-'-'·" _ .... ısi ge .

1 
al._"Sef B 

1 
v etmesi i : • e ıre nazaran, esasen ut _ 1 pca 

~\>l'e:~ eıneın;ş ol~ a k~n antantı m rap : zıyade takyit edilmiş bulunan yiyecek y-... .ıne girnıi b 
1 

bıle bir tcvaÜ:t : maddeleri belki sekiz ila on hafta ki
~ son defa rna" undt,ı. Hele !Wnıa ~ fayet edebilecek vaziyettedir. Bu 
li~ doiurdtJiu n~512 bir tela ve n- : m~detten ıonra yeni ithalat yapdma
'hea& •na bal'llbaŞka or.ku . içinde dış en: : d•1n takdirde vaziyet iimitaizdir. 

8-Jkan an•- t bır ıstikarnet .po : B. Cudahy hakikat öğrenildiği za-
- ... b ını b. ler- •ma t ı· 1 v k d· v· .. \J 2 1 •raı daha za"f : n e• ım o maga arar veT ıgı ıçın 

1 S4t1tF .. , .. ' ı : . ~011.;JI =~ ONCÖ Sl\HİFEDE -
11:.1.11!: - •• lfe.-ııeeı •••ttee••••P• .. •••••••••••••••-

-·-Pek yakında yeni 
bir ltalyan lıiicumu 

daha hek.lenivor 
Londra, 7 (A.A) - İngiliz radyosu· 

nun bildirdiğine nazaran, Mısırda bulu· 
nan İngiliz kuvvetleri dütrnan tarafın· 
dan yapılabilecek bir istilaya kartı koy· 
mak için lizun ıelen bütün tedbirleri 
almıttır. Bu husus hakkmda dün Kahi
rode resmi bir beyanname ne,rediJınif
tir. 

Bu beyannamede garbi çöldeki ame
liyatın ilk safhasının bitmiş olduğu bil
dirilmektedir. Şark cephesi mmtakası 
Jngiliz kıtaatı tarafından işpal edilmiştir. 
Bu kıtaat adeden çok faUc düşmanla 
muharebe etmeie mecbur . k.almıttır. 

- SONU 2 IDcl SAYFADA -

tam listesini • 
verıyoruz 

-----------x.x--------------
lstanbul 7 (Yeni Asır) - Milli piyan-

go yeni tertip bilet1erinin jJk keşidesi 
bugün (dün) Fener sitadında yapılmış
tır. Kazanan numaraların tam Jistesi 
şudur: 

40 BiN URA 
102033 numaraya 

10 BiN URA 
49931 numaraya isabet etmİ§tİr. 

4000 URA KAZANANLAR 
3768, 43689 

2000 URA KAZANANLAR 
45055, 58910 131443 

BtN URA KAZANANLAR 
3188 5993 10140 11504 19618 29241 

34575 35869 36816 38079 39290 39439 
39981 42681 52771 56992 68150 69386 
78474 78691 84049 86620 86918 96865 
103536 110157 124374 129725 130896 
136011 138238 1'4015 151708 '-52709 
15HN 168858 1849'13' 185416 ~ 

186880 
KAZANAN DWER NUMARALAR: 
Son rakamları 524 ile nihayetlenen 

biletler yüzer Jira, 13 ile nihayetlenen
ler sekizer lira, 4 ile nihayetlenenler 
üçer lira ve O ile nihayetlenen biletJer 
ikişer lira kazanmışlardır. 

Baltık devletlerinin 
iltihakı Sovyetlere 

tamam/anı yor 
Moskovn 7 (A.A) - Kremlinde top

lttnml§ olan Sovyetler ali surası içtima
ında Estonya, Sovyetlere iltihak etmeyi 
talep etmiştir. Bu talep Estonya komü
niSt partisi umumi kiltibi L."luretski ta
rafından yapılmıştır. 

tfade itibariyle talep Pazar ve Pazar
teal lllnleri kabul edilen Lltvanya ve 
ı....-nıdrine~ 

-·-
Italyanlar lngi
liz somalisinde 

ilerliyorlar -·İtalyanların yüksek 
dağları a~maları 
imkinsız 2örülüyor 
Londra, 7 (A.A) - Londrn askeri 

mahfilleri Kahirede neşredilen ve in· 
giliz Somalisinin 1 talyan kıtaatı tarafın
dan istilasına başlandığını bildiren teb
liğ hakkında tefsiratta bulunarak istila• 
ya mukavemet eden İngiliz kıtaatınıo 
iyi talim görmüı mükemmel askerler .. 
den mÜr(kkep hecin alaylarından müte .. 
tekkil olduğunu bildiriyorlar. 

Bu mahfiller harekatın çete harbi 
teklini alacaiı fikrindedirler. Berbera 
limam ile ltalyanlar anamda l .100 

l1 4 OlllCO SAllD'BDB -



~ - -----~--

SAHiFE 2 

Parti Meclis Grubunun ve Millet 
Meclisinin dünkü İçtima1 

-----------------x•x----~--

BAŞTARA.FJ 1 inci SA \'FADA -
mebuslar and ıc:mişlenlir 

B. M. Mcclisının 1940 yılı bütçesinde 
degışiklik vnpılına<.ı \ e Biıyük Mıllet 
Meclisin.in 1940 v.lı şubat ve mart ay
ları hcsnbat.ına ait ma7.batalar kabul 
('dilmi). dahiliye ıı~eınurlan kanununa 
c·k kanun ltıyihcısm.ın ıkinci mtiıak~r<;İ 
\ .ımlmı.ştıı. 

Euincan şehrinin yeniden inşa edile-
C'eği sahanın istimlakine ait kanunun mü
zakeresi münasebetiyle ııöz alan l lasan 
Fehmi Ataç (Gümüşhane) bu kanunun 
> alnız E.rz.incan schrini i tihdaf eylemek
te bulunduğunu halbuki hareketi arz 
mıntakasında 32 kaza bulunduğunu ve 
bu kazalarda bır çok kasaba ve köy 
) erlerinin de değiştirilmesi icap eyledi· 
ğini işaret ederek buraları için de ayrı 
ayrı kanunlar mı gt-tirilect-ktir di\·e sor
muştur. 

Dahilı.> c encümeni mazbata muhar
riri Fahrettin Tiritoğlu verdiği cevap
ta encümende bu meselenin tetkik edil
diğini ve nlıikndar daire müdürlerinin 
\erdikleri iz.abattan ıskim kanununun 
hu gibi vazi.> etleri halle kafi geleceği 

nla ılmı olduğunu bildirmiştir. 
~insan F eh mı Ataç, fen hcyetlerınin 

gezdikleri yerde bazı köylerin yerlerini 
d~ğiştirmeğe lüzum göstcrdiğı bu ba
kımdan teklif edilen kanunun noksan 
olduğunu. hnlkın inşaat yerleri tesbit 
edilmediği cihetle evlerini :> aptırama
dıklnrını. mcvsımın geçmekte: ve kışın 
> aklaşmnkta olduğunu söylemış "\ e ka
nunun teşmilinde znruret bulunduğu 
noktasında isrnr eylemiştir. 

Dahiliye "\ ekilı Faık Öztrak Erzincan 
!iehrinin baştan aşağı harab olduğunu ve 
bu bakımdan bu şehrimİLin yeniden in
şası icap t'\ lediğini kaydederek dem~
tir ki: 

E.rzincanın geçmiş zamanlarda da 
böyle fl'l.ikctler gönnüş olması ati için 
bazı tedbirlerin alınmasını istilzam edi
yor. Tetkikat yaptırdık. Yerinin değiş
tirilmesi zarureti karşısında kaldık. Şeh
rin yeri de~iştirilecek olunca burada ye
niden bina :>·apacak olanlara bazı ko
laylıklar göstermek meselesi ortaya çık
tı. Diğer tarnf tan Erzincan sehrinin in
şası başlamak üz.ere idi. Bu itibarla bu 
kanun layihası tanzim edilerk yüksek 
heyetinize takdim olundu ve mü,.tac~

liyet karnrı da alındı. 
Bu izahattan sonra knnun hükümleri

nin diğer mıntaknlarn da teşmili hak· 
kında Abdülhak Fırat (Erzincan) ta
rafından bir tnkrir verılmiştir. 

Bu takririn tntbikatta mahzurları mu
cıp olacağı noktasından ileri sürülen 
mütalaalar üzerine Abdiilhak Fırat tnk
ririni gen almış ve kanun teklif olundu· 
ğu şekılde kabul edilmi tir. 

Meclis yine bugünkü toplantısında 
mevC'ut devlet nlacaklannın tahsil sure
tine ait kanun layihası ile vakıflar men
ba suları ile orman ve zeytinliklerin is
letilmesi hakkındaki layıhanın birinci 
müzakerelerini ) apmıır 'e müstacdiyet 
karan ile Türkiye - Alman}a arasında 
akdedilmi' olan ticaret mübadelelerine 
ait anla ma)ı tasvip eylemiştir. 

Meclis müteakip toplantısını 21 
Ağustos Çarşamba günü yapacaktır. 

Fuarda son hazırlıklar 
- UAŞTAltAFI 1 iNCi SAl!İFEDE -ı lcr veren bu se~i .. zıraat ml.i~ad~le i lc
nan İngiltere pavyonunda bütün impa- rinc atfedilen buyuk ehemınıyetı de t~
ratorluk temsil edilecektir. Britanya 1 barüz ettirecektir. Mesela bu sene bag
pavyonunda tarihi bir çok tablolar da larıınıza azi~ zararlnr. ira~. ecl:" ıuıst.:1: 
bulunmaktadır. Bu pavyon. ziyaretçile-! lıklnrdan kulleme, ekın ~~'"C;5ı ve b~ü 
rinc bir çok hususiyetler ve en başta yüzünden scn~e kaybettıgımız 225 bın 
lngUtcrenin her c:~hndaki ~ücünü gös- liranın scbeplerı ve bu hnşe.re hakkında 
terecektir. ' pavyonda genic; ölçiide malumat ''e grn-

MiLL'i EFİN HEYKELLERİ fikler mevcuttur. 
Fuar sahasına ı-ekzcdilmek üzere Mıl- Bir arı ko\'anının nıısıl ç_aiıştığı ~a 

11 Şefin bir heykelleri hazırlanmıştır. güzel bir ~kilde te~ı~il cdilm~ktedır . . 
Bu heykel, geçen sene olduğu gibi Kül- Pavyonda. zı:-ınt \ ekı}ı B: Muhlıs Erk-
tür meydanına konulacaktır. menle cskı Zırnat vddllcrındcn merhum 

KÜTAHYA çiNiLERl VI~ Sabri Toprağın rölyefleri vardır. , 
ZİRAAT SERGİSi BEDAVA DUŞ VE TEMSl~ER 

Fuarn iştirak eclen Kütnlıyn vilayeti- Havagazı pa\'j'O!ıunda hclcdıyecc ~~ş 
nin meşhur ç.inilerj bu sene ticaret oda- yerleıi yapbrılmaıı:tadır. Burad_a ıstı
lan pa\•yonunda tı:.shir c.>dUecektir. yenler ücn•t üdern .. den duş yapabılecc>k-

Ziraat vekaletinin hazırlattığı ziraat lcrdir. 
~rgisi çok ınükcmmcl bir eser halinde Fuar günlerinde Zatı Sungur, Halk 
vukselmiştir. Türldycnin ziraat sahn- ı opereti \'C Attıla opereti temsillcl' vere
smdaki son hamleforlnc dair güzel {ikir- ccktiı-. 

Ankara radyosu 
7.30 Program ve memleket saat oyarı, 
1.35 Müzik : Suppe ve Ziehrerden hafif 
eserler (pl.) 8.00 Ajans haberleri, 8.10 
8.20 Ev kadını - Yemek listesi 8.30 MU
-tlk : Filim şarkılan {pl.) 12.30 Program 
ve memleket saat nyarı, 12.:35 MUzik : 
A : 1 - MU7.aff-.:ı· ilkar - Mahur şarkı 
{Bir vefasız yar için} ı - Rahmi bey 
Mahur şarkı (Servü nazı se}Tct çı~ 
oyuna) 3 - Hayri Ycniglin - Hüzzam 
şarkı (Her gün o güzel sahile) 4 - Faiz 
Kapancı - Hüzzam şarkı (Büklüm bük
lüm sırına saçın Emine) 12.50 Ajans 
haberleri 13.05 Müzik (Yukaııdaki prog
ramın dc\•amı) B : 1 - Geçen Kızı (Saz 
eseri) 2 - Halk türküsü (Karanfil ola
caksın) 3 - Oyun hnvnsı 4 - Halk tür
küsü (Şu dağları delmeli) 13.20 - 14.00 
Müzik : Hafif musiki (pL) 18.00 Prog
ram ve memleket saat ayan, 18.05 Mü
zik : Strm•inskinin eserlerinden (pl.) 
18.40 Müzik : Rudyo caz orkestrası (İb
rahini Özgür idaresinde) 19.10 Müz.ik : 
Fnsıl heyeti 19.45 Memleket saat nynrı, 
ve Ajans haberleri 20.00 Müzik : A : Le
mi - Uşşak şarkı (Seni arzu eder didc
Jcrirn) 2 - Şerif lçiı - Beyati şarkı : 
(Bülbülü seydaya döndüm) 3 - Eviç 
Ti.irkil (Kara suyun her tarafı ormandır 
4 - Eviç türkti (Atladım bahçene gir
dim) B. : 1 - Besim Şerif • Kürdili H. 
arkı (Bu günlerde gönüllerde hüzün 

'ar) 2 - Fahri Kopuz - Klirdili H. 
snrkı (0 fettan dilinin sırrına kandım) 
3 - Türkü (Hanım çık iş merdivenin 
başına) 4 - Türkü (İbrişim örmiyor
İnr) 20.30 Konuşma 20.45 Müzik : Din
leyici dilekleri 2Ll5 Konuşma (Sıhhat 
'Saati) 21.30 Konuşma (Radyo gazetesi) 
21.45 Müzik : Büyük bcstegarlar serisi 
No. 2 : ŞubcrL .. 22 30 Memleket saat 
ayarı, ajnns hııberleri, ziraat, esham, 
tıJwiUıt, kamb!yo, 11ukut borsası :fiat .. 
22.45 MUzik : Cazbant (pi.) 23.25:.ı3.:30 
Yunnkl program ve kapanış .. 

Amerika 
Efkarı umumiyesinin 
inkişafı lngilizlerde 

alaka uyandırdı 
L-ondrn. 7 (A.A) - Amerikan cfkfın 

umumiyesin.in sürdle inkişafı \'e bu
nun neticesi olarak nlınnn tedbirler İn
giliz mntbuatının a1Ukası111 uynndırmış-
tır. 

Vaş.iııgtond:ın bildirildığiııe göre, B. 
Sumner Vcls general Perşingin İngiltc
rcye elli torpido muhribi gönderilmesi 
hakkındaki teklifini dikkate şaynn bul
duğunu matbuat mümessillerine söy
lemiştir. 

Malumdur ki B. Sunıner Vcls geçen 
aylarda yaptığı A\•rupa seyahatinden 
sonra bu mesele hakkmda en ziyade sa
lahiyetle mütalWı beyan edebilecek 
mümtaz şahsiyetlerden biri olmuştuı·. 

Mih\•c.r dcvletleı inin Birleşik devlet
lere yüksek kar bırakacak ticari mua
meleler vadederek nüfuzlu ve muteber 
şahsiyetler nrasındn da bir beşinci kol 
yaratmak için teşebbüslerde bulunacak
ları da zannedilmektedir. 

Amerika ayam hariciye encümeni ı·c
isi B. Sheppnrd bt. hususta şunlan söy
lemiştir : 

- Fikrimce Almanlar Amerikaya da 
tnnrruza teşebbüs edeceklerdir. __ .,,,,.,,.,,,._ 

Okuyanlar artıyor 
Son altı ny içinde şehrimiz milli kli

tilphnne salonunda 25806 kitap okun
muştur. 

Okuyucuların 845 şi sel'~l meslek 
sahibi, 3 çil tliccar, 60 şı suba:>•, 117 si 
muallim, 24104 U ele talebedır. 

Eu rakam, geçen altı nylık okuyucu , 
adedinden yüzde on nisbetindc faz.la
dır. 

TENJ ASIR 

Balkanlar ASERlE -·--
Belediyemiz Uzüm ve incir piyasaları 

kazalara otobüs , J ? 

Muvaldıat yatqtırıc• 
harehetlere inanma
malıdırlar. Tehlille1e 
lıarşı hazırEıB:lı ve ,, 
miiteyal:fıız bulunmt111 

zarureti vardır ••• 
işletecek ne zaman açı ıyor. 

x~x·~-------------~-

- BASTARAFI l irıri SAIJiFJ~h-: 
düşiirdii. ltomanl :t l>obrica mesele: 
Bulgarlarla hallctmLk ic;in miiz.akcr:-ı 
lindedir . . Ei:'er R<lm:mya bu nıc~ . .., 
fcdakiırlık kabulihu.• mahkum ıd.ı) j 
bunu C\ \'elden yapabilir rn bel~~~ 
Balknnlılar ittihadına faydnlı olabıh il' 
Bugün Romanya tnkip ettiği politİ~ 
ne memleketinin biitünlüğünü t. flit 
eyliycbilmcktc \ 'C ne de her hanı:• ,; 
tehlike karşısında Balkonlılarm kc ti 
sine yardımım emniyet altındn tut~ı.tıl 
mektcdir. l:Omanyanın rnziycti n~ 
bir darbı mc~lc c;ok u~ gun di~Y~ 
Rumenler ne ı~l a, ne Musaya kul 
maktan çıkmış bir uwyettedirlcr~~w 

--·--
KüEtürparlı seferleri 
arttırıldı 
Mevsim münasd etıyl{' Kültürparkı 

akşamları ı.ıyaret t..>denler c;oktur. Bele
diye bunu nazarı i:ibara alarak Kiıltür
park otobüs scforkrini at·ttırmıştır. 

Belediyenin eski~ en otobüsleri ~Jvar 
kazalara işletil~cektir. Bu ~'Urctle lzmir 
ile muhtelif kazalar orasında munta
zam servisler ha laınış olacaktır. 

İzmir belediyesi, İzmir vilayeti dahi
linde otobüs i lerini bilühara esaslı bir 
hale getirmek kar.ırındadır. Bunun için 
de 120 otobiic;e> ihtiyac hissedilmekte
dir. 

--CD--
Otuz kilo kadar 

kinin geldi 
Sıhhat vekftleti, şehrimiz sıhhat mü

dürlüğilne oluz kilo kinin göndermiştir. 
Sıhhat müdürlüğü bu kininleri derhal, 
kinin ihtiyaciylc kıvranan kaza ve köy
lere sevketmistir. Bunlar sıtmadan mus
tarip halka t;vzi edilmi~ir. --·--İhracat lisansları 
buı•adan veriliyor 
Şimdiye kadar ihraç maddclcrııniz 

İçin Ticaret ''ekaleti ve birlikler tarnfın
dan vcdlen ihracat lisansları bundan 
sonra ınınt.aka ticaret müdüriyeti tara
fından \'cri1cccktir. Keyfiyet şehrimiz
deki alfikndarlara bildirilmiştir. Bunun 
i~in ticaret müdürlüğündr bir lisans 
bürosu kurulacnktır. --·--inhisarlar ve 
şaraplık üzüm 
İlınsiadar idaresi bu sene şaraplık 

üzfün satın nlımyncaktır. Yalmz bir 
miktar misket i.izümü satın alması muh
temeldir. --·--Polis divanı toplandı 

Poli · divanı diirı i.iğleclen sonra em
niyet müdürlüğü acili kısım reisllğinde 
toplanmıs, bazı tahkikat evrakı iizerin
de kararlar venniştir. --""·--Beden terbiyesi 

istişare he yeti 
yakında toplanıyor 

Bu içtimaa lıa~malıam· 
ıar da iştirafı edecelı 
Vali Bay Fuat Toksal dün öğleden 

sonrn beden terbiyesi bölge binasına gi
derek nsbaşknn ve ııjanlarla toplu ola
rak beden miikcllefiyeti tatbikatı için 
yapılan işler Uı:crindc tctkikatta bulun
muş, gerek merkezde \•e gerek kawlar
da alınmnsı lazım gelen tedbirler hak
kında direktifler vermiştir. 

Bu meyanda deniz faaliyeti hakkında 
kulüp mürahhnslnriyle konuşmalar yap
mıştır. Beden terbiysi işleri hakkında 
müzakerede bulunmak ilzcre vU: ... ;el is
tişare heyetinin toplantıya davetine, 
kaza kaymakamlarının da bu toplantı
ya iştinık ederek mUlhakatta beden 
terbiyesi ınUkellefiyclinin tatbik şekil
leri hakkındn izahat nlınmasına karar 
verilmiştir. 

Viluyet istişare he:> eti 15 Ağustos 
Perşembe günü toplnnacnktır. 

·-MÜESSİF ÖLÜM 
İzıııir a\·ukntl.ınndan B. İuct Çu

ral dlin ebediyen hayala gözlerini 
yumm~tur. 

Cenazesi bugün Ali ıığa mahallesi 
Mirikclil.m sok:-ğında G nwnaralı 
hanesinden saat 13 te kaldırılarak 
Kemeraltı camiinde nnınnzı kılındık
tan sonra kabristanda ebedi medfo
nine bırakılacaktır. 
Hayır scverligl Uc tarunınış B. İz

zetin kederclidc ailesine taziyetler 
dileriz .. 

Bu sene Amerikaya incir 
satışının artacağı umuluyor 

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

Manisa ınıntakasmda 20 çuval kadar ycı·leı·de henüz seıgılcre bile başlannıa
kuru üzümün hazır!andığı ve bunlardan mıştır. Bu itibarla 1ı.mirde piyasanın an
bir kısmının Manisa borsasında mua- ,.ak açılmsı bu ayın son haftnsında miim
mele gördüğü aııla.şılmıştır. Bu vaziyet kün olabilecektir. 
piyasanın devamlı şekilde açılması de- İncir mahsulü içiıı de vaziyet nynıdır. 
mek değildir. Çünkü kuru üzümlerin ço- Yalnız alivre satışmr başlamıştır. Haber 
ğu henüz hazırlanmamıştır. \•erildiğine göre İzmirli bazı finnalar 

Aldığımız. mallımata göl'e , bu sene Amerikadaki bazı Jirmnlarla incir satışı 
kuru iizüın mahsuliiniin İzmir piyasa- için anlaşmalar yapmışlardır. 
sına gelmesi ,.e borsaya arzı bıraz ~e- Bu sene Amerikaya incir satışının 
clkcccktir. Ph nsaıun açılması ıçin Iz- artması muhtemeldir. ihracatın isteni
mirdc asgari 5000 çuval üzümün top- len şekilde devamı, lzmirc \'apur gel
lanmasınn ihtiyaç 'ardır. Halbuki bazı ınesine bağlıdır. 

lstanbula giden çokl 
----------~~---x~x----------~------

Tırhan vapurundan bir kısım 
yolcular oolisce çıkarıldı 

-----------x~x-~----~------
Dün Jstanbula hareket eden Tırhan Gelecek haftadan itibaren İzmir - ls-

vapurunun hıncahınç dolu olduğu gö- tanbul seferlerini clzınir> vapuru yapa
rülmüştür. Gemi süvarisi, zabıtaya mü- cak, Tırhan vapuru da Konya vapuru
racaat ederek gemide bulunan faz.la yol- nun yerine bütiln iskelelere uğramnk 
cunun indirilmesini istemek mecburi-
yetinde knlnuştır. Vapur, yolcu adedi suretiyle yine İzmir seferini yapacak-
polis vasıtasiyle normal hadde indirü- hr. Bu suretle vapurlarda fazla kn1aba-
dikte.n sonra hareket etmiştir. lığın ünil alınacağı ümil edilmektedir. 

Filhakika bugiin mih,·c.r de\~ 
uzun ve <;etin b!r mücadele ya~ 
her şeyden C\ ,.el lngiltcrc ile n~..:. 
dnki lıarbı bir neticeye isal Cl I~ 
mc\ kiindc bulunduklnrmdnn Ba~ 
lardnn ::ızruni dcrect.-dc il.tısadi yar _,,t 

far elde etmek gayı etil le cenubi ~r; 
Avrupanm sulh \C sükünunu mııı;,. 
7.a)a azami itin.."1 g~tcriyorlnr. ~a~ 
işlerine doi:rnıdan doğnıya mücfaP"""" 
eder gibi ı:ürünmek istemb orlar. "iti 
tıkhırı tm Sİ) eler le Romnn) anuı nu~ 
lnr \ e l\Jacnrlarla doğrudan doğru.) a 1°!: 
anin maya 'annasmı temine uğrnŞl ~ 
lar.. Unutmaımık lazımdır ki böyle ,. 
nnla ma elde ed.ilıniş olsa bile bu Jllııl 
vnkkat olaca~tır. Nitekim hu u~C'~..d 
temas eden Halyaı~ gnzctcleri, bıl~a:>': 
İfalyan politiknsı iizerindc saliıh•)et 
söı:cii sayılan Jurnaln Ditalya, bu J. 
devlet arasındaki mii:ı.nkc.rclerdeu ıt 
scdcrkcn rnrdacak anlaşmaların ırı (f 
vnkknt olacağını i aı et c.•vlemektc 
Balkanlılar vaziyetinin ha~hın ne~~ 
ne bağlı bulunduğunu sarahatle tcbll'·, 
ettirmektedir. Bunun manası şuif! 
Mihver de,·lctlcrinin Halkanlara ıu~ 
veccih emelleri ve pUınlan ,·ardır._!: 
cak lmnlan tahakkuk ettimıcği fng;., 

POLİSTE lkb t v kiJ• re ile yapacnklnn mücadelenin SOi'.· _.ı sa e 1 tcrkeylemeği menfaatlerine uygun ~ 
V k J .. "f ıııaktndırlnr. Bu hakikatler karşısıır; 
n.arşıya aua mueısı geliyor Balknıılıhır kurbanlık koyıııı gibi ~ 

bir kaza oldu betlerini bckliyccck olurlarsa c;ok P': 
İktısat vekili B. Hüsnü Çakırm fuar a\'lanmı · olurlar. Bugün ideal diye t!; 

Karşıyakada Ayc1oğdu sokağında mU- günlerinde İımire gelerek fuarı ziyaret sif ettii,rimiz sekildcki Balkan ittih~ 
essif bir kazn olmuştur. İslim oğlu Ka- cd habe 1ın \'Ücuda uctirme~c iınkin \'ar mıdır?.p/J_ 

d b cuk eceği r a mışllr. ., n 
sım adında on dört yaşın a ir ÇO ı Bu uaJc pek kulaylıkla evet ce:;_.,ı 
aynı yaştaki arkadaşlariyle evinde oy- •• ••• ••••" ........ •• ........... "• • ••" • •• verilemc7- I..iikin muhakkak olan ~ 
mıdığı bir sırada, imhasına ait tal?anca- Sayım günöndefd ~ şudur ki Balkan ııilleUc.ri yakw ,_... 
sını alıp şarı·örünU rıkarmıştır. Içinde if f J-•- • kc'-·i .... m·-1• .. ha •··----" il" " vaz e er HU4I : .r ,.u ..:a. ona ı;orc :ıırwuOUP"t -A" 
kurşun kalmadığı 7.anncdilen tabanca llllllllllllllllll : yat ,.c istikJallerini miidafaa. içiP ~ 
nteş nlnuş, çıkan mermi 14 yaşındaki Bi.iyilk memleket meseleleri önü- • larındn mesai i tira.kine chemJIW~ 
Cahidi karnından af.rır surette yarala- ınUze çıktığı uınıan yaptığımız gibi, verınck ve (ok mliteyakkıı buh&Jlll""" 
mıştır. önfunUzdcki 20 İLK.'rEŞR!N'de ya- zarurctindcd.irle.r. • ff 
Yaralı Ege hastanesiıw kaldırılmışır. pılacnk nüfus sayımında da yurt~- HAKKI OCAKOOV 
Çile fıöyünde laruı vnzife~i, o glin için kendisine :::,/ 

bir yangın sayım memurluğu ödevi verilirse bu- Mıısırda vazı'yet 
nu kabul ederek canla ba~la yapmnk, 

Değinnenderenin Çile köyümle olu-
ran Kesreli Yusuf Keuanm çardağuıda eğer böyle bir '\'azÜeye davet edilme- sağlam Ve emt"n •• • 

miş ise evinde sayım memurlarını 
yangın çıknuş, çarcfak ynnnuştır. Zarar bekliyerek onun suallerine en doğru - BASTARAF' J inci SAH' ..... _,.f; ./ 
c~~~ u~ ~ 

cevapları vermektir. Düşmanın zayiatını saydıktan sonr• 
Bir zeytinyağ BAŞVEKALET yarıname .muvaffakıyetin İngiliz -~ 
labrikası yandı.. İstat.istik umum müdürı-·-u : nin mükcmmd olan maneviyatına ~-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••• ~.,fi' Evvelki gece, ödemL5te istasyon ci- patlak evsafına medyun olundug 

varmda Karagöz oğullarının Zeytinyn- GELENLER söylemektedir. 
ğı fabrikasında yangın çıkını§, fabrika, Harekat mıntakasmda mütemadir:: 
içinde bulunan külliyetli miktarda zey- Aydın mebusu B. Adnan Menderes devriyeler yapmış olan donanın• 
tinyağı ile birlikte yanmıştır. Aydından, Suriye maarif fen tetkik mü- hava kuvvetlerinin müessir hareki~ 

--·-- fettişlcrinden B. Tahsin İbrahim Anka- da buna yardım ettiği ilaYe edilmeltl" 
Memnu mıntakaya radan şehrimize gelmişlerdir. dir. _ _, 

Kacll~ekale yolu lngiliz yüksek kumanda he_yeti ~ 
girmenin cezası.. :a hududunda büyiik ltalyan ~-
Se!erihisarda memnu mıntakaya gir- Ve gazinOSU nin tahpt edilmekte olduğunu öfre~ 

mclden suçlu F.şrcfpO§nda sakin SUley- Belediye reisi di.In sabah yukaı·ı ına- tir. halyanlann tngilizlerden adedetl 
man oğlu Selman, ağır ecza mahkeme- hallatta tetkiklerde bulunmuştur. midi fazla kuvvete malik olmad~ ~ 
sinde yapılan duru ma sonunda bir gün Kndifckalcsi gaı.inosiyle Kadifekale- ruz etmeğe cesaret edemiyeceklerin' 
hnpis ve on lira ağır para cezasına mah- sine giden asfalt ~;ol inşaatı çok ilcrl~ gı1izler bilmektedir. ti' 
kum olmuştur. miştir. Gerek yolun ve geı·ek gazinonun Beyanname şöyle nihayet bulnıalc 

--•-- açılma töreni yaku.da yapılacaktır. dır: 1 

A D L 1. y E D E Pek yakında bir hücuma intizar,!. 
........................................... mek lazımdır. Fakat ltalyanlar lngl,... 

Tayin ve izinler.. MAKBULE .KADRt leri gafil avlıyamıyacaklardır. tı' 
Müddeiumumilik kalc;nindc 40 lira uc- K J k Londra 7 (A.A) - Amerikan [llC tı 

retle çalışan Hüsyin Avni Kartepe ay- U fU fili Libya hududundaki 1Lalyan kı~..i 
nı kalemde münhal hulunıın 10 lira nsli nın 250 bin kişi olduğu haberlerini ~ 
maaşlı memuriyete, ikinci hukuk mah- Dikit, Biçki yurdu ve ıerıiıi miibalügnlı bulmaktadırlar. ~ 
kemesi zabıtkntiplerinden Hüseyin Ca- I tskenderiye 7 (A.A) - Gece lskcll 
hit dördüncü icra kAtipliğine tayin edil- A Ç L D I rij;•cdc bir çe;Tek saat süren alarnı. '!i: 
mi§lcrdir. Sergimiz on beş gün dc\•am ede- reti verilmişse de hiç biı· tayyare gori' 

İkinci hukuk mahkemesi zabıtkfıtip- ccktir. Sabah 9 dan akşam 20 ye kadar mcınişlir. 
!erinden İbrahim Hfiki ile ac;liye ceza açıktır. Bu müddet zarfında talebe Kahire, 7 (A.A) - Mısırın ı.;bi' 
mahkemesi znbıtkatiplerinden Bürhan kayıt ve kabul olunur. Ders mUddeti tarafmdan istilası hakkında çık.an ~ 
Ercan ve icra dairesi kfltiplerinden Mch- iki senedir. lkincl sene nüulyctinde herler münasebetiyle a;Ja\:'ldaki rt.fl" 
met Gülere yirmişer gUn, nğu· ceza mah- Maarif vekiıletinin ve Maarif roUdür- beyanname neşredilmi;ıtir: • 6..,ı 
kemesi zabıtkatiplerinden Hüsnü Uğu- IUl:.Unün tasdi.kile diploma verilir. Hudutta tam sükunet vardır. ~ 
ra bir ay, sulh ceza ınahkemcsi zabıtka- Sergimiz<? teşrifinizde müdlirliiklen topraklarında halihazırda bulunfll~ 

1 d l eo_ı h. izahat alabilirsiniz... ı f ı b ı d b' tip erin en Şevket Cüner i e .:>eıcri ı- o an ta yan su ay arı aa ~ce ır g ,,_... 
sar znbıtkatibi Eşref Ouına on Leser ADRES: Çivici hamamı civarı 839 ve 618 subay ve erattan ibarettir. tr'" 

utiıı izin vcrilmis.lir. sokak 38 sayılı evde. lann hepsi de esirdir. o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 

!'-"!'!"!!'!!!!!!11!1----------R!!!!~~~l'!!l!!ll!!!!!!!!!!!&!9 ... llm!!!!!!l!!lll!!!!B!!l!lı-.m!!l!l~-.................... --~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!"~!'!!!!!!!!e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!Blll!!!!!!!!!!!!!!!'!!'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~"' 
)·ot'U!Tl. Anlıyor musunuz Ekzili? Siı.ln zünde uıaswn ins.-uıların hayatına \'C ı:üncşin eyası güçlükle yayılıyordu. nafiz bak1şlBn ;e onu ih.rita edifoı-'1; 
verdiğiniz. 7.ehirle ölüıniln pençesine hnkların::ı karşı bit- takım türedilerin ci- On dördüncü Luin.in can çekişınekte Bu karşısında ~ördü~il hayalet ~ 
tevdi etmek istedif.,'1niz çocuğu ben kur- naxetlcı·i devrun c.ltikçc ve siz.in Alla- olduğu odanın kalm perdeleri arasın- sinden başkac;ı değildl Kendi çeh ~ 
taımnk :istiyorum.. hınız bu cinayetlere göz yumdukça füı- dan solgun '\'C belirsiz bir ışık geliyor-- kendi vücudunu. kendi tmn hare~ 

( 1 K J N C J K IS J M) - 237 -
- Evet madam, intihap ettiğiniz ına- di hemcinslerinden Lirini öldünneğe sa

ı.asttrda hayatınızın sonuna kadar ser- llıhiycttar olduğunu zannetm~nı. Şiın
best kalacaksınız. Orada ~· genç ruh- di aıılıyorum ki aldannuşun. Yaptıkla
lar vardıı'.. Allahın mabedinde onları nma pişnuırum. Bir başka hayatı kur-
:iyillğc Ye doğı'Uluğn sevketmcğe ~ı- tarn\adan Allahuı mağforetindcn ümit
ııız.. Böylece bizim siz.i affettiğimiz. gibi var Plamıyacağım .. 

.belki Allalı ta offeder. - Bu imkan me\•cul.. Madam dö 
Ekzili sap san kesilmişti : Mcntenonu affediyorsunuz ya .. 
- $imdi bizim işlediğimiz cinayetle- - Ben masum bir Yarlığın hayatın-

ı in gilnahlannı affettirmek kalıyor. dan bahsediyorum. 
Bu sözü söyliyen İvondu .. Ek:zlli ona - Sakın On dördüncli Luiyi mi kas-

ı nyretle baktı ve yan alaylı : dediyorsunuı? .. 
- İşte bUyük bir söz dedi. Fakat bu - Hayır .. Dük Danjliden bahsediyo-

1 enim '•icdaruını muazzep etmiyor. rum .. 
- Küçük \'efüıhdın müthiş bir zehir- - l! .. rausa tahtının biricik \'eliahdın-

.e nasıl kı\Tana, lmTana can verdiğini dan değil mi? 
dli.sünÜl'Orwn . Bir çılgınlık dakikasın- -· Beşljinin etrafı matemle çe\Tilınlş 

• . Le w kudedi-

Ekzili fütursuzluğunu ifade L'<ien sc- hi bir adaletin mcvcııdiyctine innnamı- du. On dördüncü Lui yalnızdı. Son du- tanıyordu. Fakat 1,ıu hayaletin .. ~bit' 
kilde omuz kaldırdı. yacağun.. ayı siiyliyen Versay rahibi biraz dinlen- uzuu, beyaz s.ı.çlar vardı. Birden~ _JJ 

h·on devam t:tti : hon Ekzilinin kulağına bir kar,;. söz ınek için diğer bir odaya çekilmişti. çok dcıinlcrden gelen biı· ses kulaP"" 
- Benim hangi mucize eseri olaruk söyledi. Et...4.ili hayretle ycrinÇlen sıçra- Kuvvet ve haşmeti diğer bir çok kral- çınladı : . _.J 

ları titreten, sarayının ihtişamı dilnyayı - Fransa kralı Lui mazini ı-.aurlO~ burada bulunduğumu hiç düşündiinUz dı: ~ot' 
O 1\.'-dam hayranlığa düşüren koca kral ıshraplar musun? ... Haurlıyorsan p,işıll8,lllı~k mü:' .. Siz ki, eviniz.in enkniı nltmdn be- - ... O... Diye haykırdı. fü.t.ı 

. . . \·e ihtilaçları ile yalnız bırakılmıştı. Tıp- yor musun? .• Büyük hakimin h tı' 
nim de can \'erdif:iıni uınnediyordunuz. kı Allahm Adıl olınağa karar vermış kı ana krali<r-e An Dotrişin .Kardinal sa- ~kınak zamanı geldi. Ananın ruhtı ~ 

- Bu mucizeye Gniafonun mucizesi onunla beraber olalım. lyi görUlen he- raym<la iilüm halinde iken yalnız hıra- ilahl adaletten korkuYor- Zira }.._ır,J 
derler. saplar, iyi dostlar ~·aralı,rlar. Geliniz ma- kıldığı ı:ibi.. senden ev\'eli şunu soracak : ~'1-' 

- Evet, fakat bilmediğiniz daha bir dam tvon_ GelirıU size yardım edclun. Ölüm ih~nna rağmen şayet lıu kardeşini ne yaptın! .. • ~ 
şey var. O da, ~umun da kurtul- Şimdiye kadar kullaıınuığa fırsat bula- adam. babralannı göderinde canlandıra- On dördüncü Lui müthiş bir ~ 
muş bulunduğudur. Şimdi yavrumu Al- madıj(ım bir pam.ehtri tecrübe edelim .. biliyorsa büyük bil' kral için ne acı bir çıkardı. Karşısındaki hayaleti tf f" 
!ahın gaUtbmdan .kurtannak için onun Dük Danjüyü kurtarmağa çalışalım. sukutu hayal.. Ayni zamanda anasını ınek için elleriyle gözlerini kapadı. J-, 
gibi masuın bir yauuyu kurt.armnk az- Ek.zili ayakta duran ınndam dö Men- son nefesinde tahkır eden bir ınütered- ses dev8:°1 etti : . _ .. ...A' 
ınindeyim.. teııona bir göz attı. Alaylı gülüşlerle di evlat için ne mUllıi$ bir ders!.. Solu- - Luı, Fransa kralı, son ~~ 

- Ben Ekz.ili takdisler gibi tcl'inlere şunlan söyledi : ğu gittikçe az.almakta idi. Son dakikalar da istirnhatc kavu.şınak için, bil ki ;JI 
de ehemmiyet vernıiyen ,.e bütün bu - Mukaddes kiı..ıbm üzerine yazdı- yaklaşıyordu .. Bur.unla beraber gözleri deşin seni affediyor. Kendisfne ~ 
uluhiycle ait meseleleri filozofol taşının ğıın cümleyi siliniz madam. Onu yeni- açıktı .. Ve meçhul bir ebediyete karış- merhamet etmlyen kardeşin sana --..11 
bulunmıısı için yapılan bu araştırmalar den açbğınız zamnn benim için de dua maktan korku ifade ediyordu. Hayatı- Sen ona ayn1a~ ~ir .tacı başına~ 
kadar neticesiz sayan eski bir Alişmis- (;.debilirsiniz.. nın son dakikalarını müthiş hayaller rek, onu en ınuthış işkencelere ~ 
tim .. Milte\'azl hilgUerim dbası meşru • . . • • . • . . . . • • • • . kaplamıştı. İşte yarımda odarun karan- rak sııltanat sürerken her şeyi un 
olan namuslu bir adamın ~e yaramış- Çoktan beri sabah oln:mşt.u. Fak.al bu lığı içinde ışıklar serpen bir hayalet kndar mağrurdun · 
tır .. Sunu itiraf ederim ki ben ·eı- ·ü- kış gi.inüniin kııılıl ~i ia~lkası altından peyda olmuş ooa dogru yUrüyor, derin, -BiTMEDi--



·~·················· · ······· ·· ···················································· ·········· · ········· · .. ,,,-:;::,, 

........ uhtelif herler 
········•· •··•··•······ ~ ·····················•······•··········•···•··············•·······························•••••···•··· 

ransa~a e~ki !Türkiye - Nevyork silep 
ınaruf sıyasıler ~ 

neden takip seferleri başlıyor 
~ili yor x~x 

ra~,,.- -.... ilk vapur Istanbuldan ayın 
dise-uı" gazetesi, bu ha- • • • d hareket edecek . .., • ta..ı1tın en büyülı yırmısın e 

fdcıaıarından biri 1stanbul 7 (Yemi AS1r) - Pire - lstruı bul - İzmir - Nev.rork arasında ~ilcp .sc-
lond:ı~~Jı sa~ıyor ferleri ihdas <'elen Yunan kumpanya .. ının ilk \"<lpuru Nc\'y.orktan hareket et 

Daladive n · ) - Vı i hükümetınin miştir. 
.. ~1 " • C'Yno l\" Aynı sC'f1..•rt• lımanımı:ı:dan çıkacak ilk \'apur aym ) irmisinclc hareket edC'cC'k-
~lSİJ etler al h. ve ıandel gibi bazı tir. 
dava ıkanıc :st uı: muhtelif ithamlarla Amcr·ıka ı'lc Tu' ı·kı'yc c~ra.c;.111da hnr on b .. d b k 1 kl f l L'<len Tiın , tnesı sebeplerini tahlil " ~ c><; gun e u· ·arsı ı · ı !'c er er yapı-

Bu b' S:azctcsı dit·or ki"· Iacaktır. 
gı ı tak·ba ,, . ------------------------------gorülnıüşt" , M ta acaba neden lüzt.m 

Veyganclınur. ı d aresal Pcten ve general ' 'in o•• n u•• '' kampın dakı• ğı ~ apnı 1ş o1M kf olsa ıncsai arkadaslı-
liknrn ı u arı kimselere karşı ın 
leıneı: n ı~le meşbu oldukları d ...... -

Y.et, l uk~':tr?crfdber böyll' biru~fu~: uçuşla r rl_ ev a n1I edı• yor 
rıcalın ıttih 1 ~ atmıs olan sıyasi ~ 1. ·~ .1 
hlı.yü hır l'~ Lttıkleri hattı harckettl' 
ınen n Al 1 °Ynıyabilır. Bu muhakc-
0lduu11 g.ihl'1~;:~n i ine geldiği fişikfı.r 
kısırnlıu·ınd el anın "al edilmemiş 
oldu u d a a bugün onl. rın hakim 

TAYYARE l'E 1LAHÖR UJÇU .LARINA GAZETE· 
CİLER E İŞ'J'. RAK Er'!'i ••• 

-S<!klı nıevz~~utul~ınalıdır. Bu iki i7.eıh 
<lı •ını \ (1 nc·d hahıs davaların niçin acıl
~ırl ndı~ını cıı1 bu ~adar Aistical ile ha
ufate 1 p n atmaga kafidir rakat 
Fı·ansada ~ten Ur general V ~ygandın 
tan • arfı naurınckte olan acı kargasalık-

1nönii i (A.A) - İstanbul mathuatına mı:>nsup 20 den f, zla gazeteci havn ku
rumunun davetlisi olnrnk don bura~;a gelmişlerdir. Gazeteciler, hava kuru
munun lnonü kampındn t. yyare ,.e planörle uçuşlar yapmakta olan gençleri
mizin çnlışma1arını takıp eylemişler ve bu uçuşlara iştirak <"1mişlcrdir. 

v zar b" ··k e a il ruhl uyu bir memlekete 
~?sıl tasvip a~tit~r~~ı~·an böyle bir i~i 

ır. crını ızah etmemekte-

Gazeteler hakkında 
yeni bir karar 

. Bina 
henliği~klU~):?lmbu?dan başka sebepler, Ankara i (Yeni Asır) - Gazete salıi-
""·k çu esınd d • felcrinin cb'ndı ve adedi hakkında koor-,_,, ınlık 1 en ogan bir nevi 

-·-
do~ru 1 ncvcut olduğunu d .. ·· k dinasyon heyeti tarafındnn verilen ye-

o ur B uşunme k i d b .. 
r~~ kurtul~ una nef~;ne işkence ede- ni arar resın gazete c ugun neşre-
hılıriz. B 

1 
~:mele fı>l!';efosi de dive- dihniştir. Bu karara göre mcriyct mev

!>eier 7.e~ ar oyle hME>rdir ki ba~n kiinc konulan 35 sayılı daha evvelki 
1Şledi~1 z.ı ının en mükeınmel surette koordinasyon heyeti kararının neşri ta
çıkar. man bile birdenbire ortaya rihi olan 10 Temmuz 1940 laki gazete 

• Mal'e 1 sahifelerinde ve cb'ndında hiç bir ~urct-
g .. ·· §<ı Peten ·1 1 d - · ·k1·k l kt oruslerinin v· . ı e general Veygandın e cgışı · ı • yapı mıyaca ıı-. 
l>olitika ad 1 ışıdeki daha az tanınınıs Fr-zla Sahife çıkarmak ınakEadiylc 
rtıediği de : 1 arı tarafından tasvip edil: eb'adı küçültmek için gazete dış kcmır
F'akat her h:h~kk~k telakki olunabilir. !arının kesilmesi ele mcmnucluı-. 
VUr etti~irniz ngıh hır Fransız gibi tasav- - -•--

· ~:<J1iHıniz ada~ra fıla hürmet etmek ic:- FBAHSA • KANA'1A 
ı Sebebi lideta :ın. bu hareketlc•'İndc- M*k.TASE'ID""'"TLERI. 

Kanada Milletler 
Cemiyetinden çıkmak 

niyetinde değil -·-Ottm·a 7 (A.A) - Başvekil Mackcn-
zic King avam knmarnsında yaptığı bc
yanntln milletler cemiyetinin hali hazır
da az faaliyet göstermesine rağmen Ka
nadanın cemiyetin azası ofarak kalmak 
niyetinde olduğunu, çünkü milletler ce
miyetinin tesis edildi~i maskat için bila
hara faaliyet gösterebileceğini söylemiş
tir. 

Başvekil rıynı zamanda Kanadanın 
Amerika ile mütekabil bir miidafaa nıu
ahed,.si imza ederek Amerika devletle
ri ittihadınn iltihak etmesinin ~u anda 
vakıtsız olduğunu beynn etmiştir. 

ru Vatiyeti O } lhtırasla arayan hizler U~ ~•.Ul!f 
:rı olarak kc ~ ~rın hususi bir telakki- KESİLMİYOR... liz <liplomntik münasebetlerinin kesil-
~~~Ye sahi~ \ ed

1
er ve böyle bir dü- Ottava 7 (A.A) - Hnv<ıs bildiriyor: miş olmasmn rağmen Fransa sefirinin 

U\.'uk fat!iaJ 0 na arını da tarihin en B. Mackcnzic King, avam karnar:ı- Kanadadn kalmasına Kanadn hüküme-

~===~a:r:ın=d~a~n~b ·:ırı~· ~s:a~va:r:ız~~!'lml!!~sı~n:da~~ya:p:t~ığ~·ı~be=~~·n:n:a:tt~a~F:ra~n~sız - lng!- tinin miisaade ctU~in i bUdinniştir. . ,. 
~~===== Bu Hakikati Herkes Bilmeli 

~iri. 0GEN1NE· eu bir' · •·-- ı. • · • · · d hal ::,.. 1 1 1 · d d • p, rıeıı ' uıcı ..uı, auvvct, ıştılıa ~ urnhın \'e teım·mı er g\l:Mcrcıı >ıı uı_ımaz ıır t:\'a ır .. 
sıgortataYtn e, cnfloenza, sıtma gibi hr:stnlıklar:ı tutıılımımıık için snğlığınm BİOGENINF. kaa \ 'C rlcrmnn lmı>lariylc ntoc ız ••• 

tiir. Tat~; _dalına kanı ta7.Cleyip km \'Ctlcudirir, lıabi1.liği giderir, hariçten gelecek lıer tiirlü nıikroı>ları öldü
tın en biri~r. ı~tıha temin eder. Sinir \'e adaleleri sağlambı'ihrır, zekayı >·iikscllir .. B<-1 ~cvşektiği , .c ademi iktida-

IJlocENi cı e\'8Sldır .• 
Çünkü \'Ücu~E; hktıllananlar kafiyycn kardan. kıştan, soğuklan \ 'C lıa\'aların değişmesinden mütccssi.r vlnıazlar ..• 
eıııa. Stbna ~- ~r zaman genç \'e dinç bulundurur \ 'C bu snyl'dc müthiş akibctlerlc neticelenen GRiP, nezle, eflo
Y~şuıc1an üst ı astalıklardan korur. Bu ha!;fnlıklar!1an konmmak i~in büyük1Cl' sabah, öğle, ııkşam, birer, sekiz 

-... . lnıkdar art~~ Çocukla
1 

r yalnız sabah, akşam birer BIOGENiI'ıı,~ almalıdır. Hasta olanların lmrtulması için de bu bir 

~, ... ._ ... ı::~rnn~ı~dı~r~. ;U:E:lt~E=C~Z;ANEDE BULUNUR .. 

--~-----------------------.... --------' SIHHA1 VEf<Af..ETtNIN RE.c;MI RUHSATINI HAiZ ........................................... . 

K A $ E OLfVfER VE 
$VREKASI f,TD. 

Şiddetli BAŞ, 01$ ağrı· 
larını, ROMATiZMAsan
cdarını SİNİR, rahatsız· 
lıklarını derhal gec:lrlr 
GRtP, NEZLE ve SOCUK 
algınlığına kar.. mües· 
sir llAçtır. 

Jcabı.nda 1ıünde 1 - 3 kate 
;::=::----____ _:.alınır. Her Eaanede bulunur. 

VAPUR ACENTASI 
A 1'A TÜHK CADDESİ Rees binası 

TEl.F.J.ı'ON : 2443 
Londra ve Liverpol hallan için 

piyası.ırı:n ihtiyacına göre vapurla· 
rımı7. ~ı>fl'r ·vanaı-aklllrdır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
t LAN 

267 sayılı Arslanlar tanm kredi koo· 
peratifi 135 sayılı Tepeköy tarım kre
di kooperatifiyle birleşme kararı vermiş 
' 'e keyfiyet 2836 sayılı kanunun ana 
mukavdenamesi mucibince T.C. Ziraat 
bankası ile ticaret vekaleti tarafından 
tasdik edilmiş olduğundan kooperati· 
fin hali infisaha girdiği ve alacaklıların 
ilin tarihinden itibaren en geç altı ay 
içinde evrakı müabitesiyle birliltte ınÜ· 
racaat ederelc alacaklarını tevsik eyle4 

meleri lüzumu ilin olunur. 
T.C Ziraat banbsı lzmir şube· 
sine bağlı 267 sayılı Arslanlar 

E ~ il sn: 9' tarım k\'t'<li koooeratifi 

a • a.mak ve satmak on. saıpAııJ>Oı.BAK 
nıl~k 1 1 3127 (1616) 

ıstiyenle oo!iUl\1 VE KADIN HASTA-
1-irde r • • • UKI .ARI OPERATÖR() iar veya kaza'-- , K 

1 
'Yenlere azaın- kolaııannda emliki olup ta atmak veya almak PROF.F.SöR LIEPMANNIN SABi 

1-İtde K 
1 

yhk gösterilir. Birinci ı:!~~r ~~~!~~de sukak 
~~lheralhnda Hacı Hasan otelinde 60 No. lu No. ZN 1'ELEFON : 4%70 

... C A V l T Hergün hastalarını snat 12 - 14,30 \'C -ı...;:o "E:Pe, T elelon: 3903 

~a~ ~~a. llu~anesl llq talJlpUilnden: 
~ 1 USulı:vle ve ıs~ 65~~ lira 90 kuruşluk ınuhmrnncu bedelli ilanın 
t~~ür iUıç)Bl" 249;un müddetle iltm edilen eksilbnesinc talip çıkmadı-

•. 'l'alip ola lUbareu bir ay i ~~ılı kanuılun 40 ıncı maddesine tevfikan 2/8/9.tO 
ttUUe.ri 8Qa~ruı vilayet en: e r;>~rhk suretiyle eksiltmeye konulmuştur. 
qq 7S kur dan 12 Ye ka;ıcnının bplandığı her pa4dtrtesi \·e perşembe 
~kleri :_~enunatlanuı h~}>cdeU muhammenin yiizdc 7.5 çuğu olan 489 

huzlarivle her be 1 ı~~asebe müdürlüğüoo yatırarak iı.tihsal 
----- --,. .... ~ a r \'tlay-.t encümenine mlimcaaı eylemclerL 

lZll!Jt~ 8 - ıc ~082 0612, 
Bu k .. AlcJpw ... - a.ıtt 

}.fedinee~z ta1t1iri Yapıla~ -:-ıuDVRLUCVNDEN : 
~~unda kain 5 n':n senelik b~~ icarı 216 iki yüz on nJtı lir.ı olan 

larırı Va\ut'rul:nuştur. İbn~ ev halı hauriyle kimya \'erilınek üzere 
ar ıdares:ne mUesı 19/ 8 '.940 pa?ıırtesi günU saat ondadır. Talip 

racaatlerı ... 8- 11- 15 3131 (1617) 

17-20 de kabul eder. 
Fukaraya SA r, l günleri muayene 

parnsız<lır ... 

OOKTOR OPERATÖR 
SAMI KULAKÇI 

Kulak, burun. Doğaz hastalıktan 
M iltl'hassısı 

l\lnayenelıam·si : Biriaci Beyler 
No. 4'?. TELEFON : 2310 

t;,·i : Girztepe Tı·anırny Cad. No. 884 
T•!LEFON : 3668 

OPERATÖR OOKTOR 
AHMET CEJffl. ORAL 

Frausız Hastanesi Operatöril 
Her rUn öileye kadar Fransız basfane· 
sinde. ötleden sonra Birinci Beyler 50· 
katında .. No. 4! .. TELEFON : 2311 

!il! 

Sovyet futbolcuları 
Sof yada -·--

.. 

Sof~a 7 (A.A) Sov~ct futbol ckıbi 
tayyare ile Sofyny:l gelmiştir. 

Futbolcular Sov~ et elçiliği erkanı, 
futbol federasyunuı.un reisi \ e azaları 
vq biiriik bir Bulpaı· sporcu kitlesi ta
rafından kar ılanınışlardır. 

Dobrica meselesi 
- BA TARAFJ l ind SAHİFEDE -

maksadiyle toplanacak olnn Bulgar
Rumcn konferansı için Carjovadn hn
zırlıklar j apılnıaktadır. 

BüTON DOBRtCA YI 
VERM1YECEKLER 
Bükreş 7 (A.A) - Saliıhiyettar kay

naklardan haber alındığına göre, cenu
bi Dobrica hakkındaki Bulgar mütale
batı hakkında her ne kadar Rumen mu
rahhasları Sof y::ıda görüşmeler yapmış 
iseler de henüz resmi müzakerelerin ta
rihi tesbit edilmemiştir. Zannedildiğine 
göre. Romanyanın yegfmc derpiş etmek
te olduğu sureli hal ahali mübadelesine 
müstenit bulunmaktadır. Rumenlerin 
iddiaları Vıdin etrafında Bulgaristanın 
şimalı garbi köşesinde 120.000 Roman
yalının bulunmasıdır. Dobrica murabba
ında bulunan Bulgarların adedi 180 bin
dir. Bunlnrın 143 bini cenubi Dobricada 
bulunmaktadır. Burada 77 bin Rumen 
ve 135 bin Türk vardır. Dobricanın bir 
kül olarak terki derpis edilmemektedir. 
Znruıedildiginc göre Romanya, Bulgar 
ırkının kesafeti galip olan Dobrica kı
sıınlarını terketmeğe meyyal bulun
maktadır. 

Sofya, İ (A.A) - Royter Ajansı 
hild iriyor: 

Bulgar makarnalı ile Dobrica meselesi 
hakkında müzakereler yapmak üzere 
Sofyada kısa bir müddet kalmış olan 
Belgradın Romanya sefiri B. Cadera 
görüşmeleri hakkında raporunu ''ermek 
üzere Bükreşe avdet etmiştir. 

iyi haber alan mahafilde zannedildi
ğine cöre, B. Caderanın seyahati üzeri· 
ne vaziyette bir terakki kaydedilmiş 
bulunmaktadır. Romanyanın Bükreşe 
bir murahhas heyeti gönderilmesine 
mütedair resmi davetinin yakında vaki 
olacağı ela tahmin edilmektedir. 

Bulgarların Dobrica ile Romanya 
arasındaki 19 13 hududunun yeniden 
vücuda cetirilınesi için israr edecekleri 
de zannolunmaktadır. 

Diğer taraftan Sofyadan bildirildiğine 
~öre, Romanyıı sarkta bazı mıntakalan 
muhafaza etmekte israr etmektedir. 
Bundan maksat Bulgaristana terk edile· 
bilecek mıntaknlarda yapılmış olan i~ 
ler ve ıslahata mukabil nakdi bir telafi 
elde etmektir • 

1ZMtR BELEDtYEStNDEN: 
Belediyemiz zabıtası kadrosunda 

münhal bulunan zabıta meınurluklanna 
yeniden memur alınacakhr. 

Orta mektep mezunu veya muadili 
derecede tahsil görmüş. ve askerliğini 
yapmış bulunan isteklilerin, tahsil ve 
askerlikten terhis vesikaları ile birlikte 
9-8-1940 günü yapılacak müsabaka im
tihanına girmek üzere zabıta müdürlü
ğüne müracnailal'ı lüzumu iltın olunur. 

G-7-8 (1603) 

- Belediye otobüslerine 1 7 kalem 
muhtelif yedek parça satın alınması iıi. 
yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 
\'eçhile bir ay müddetle pazarlığa bıra
kılmıştır. Mu"hammen bedeli 3 340 lira 
muvakkat teminatı öğleden evvel iş 
bankasına yatırarak makbuzlariylc ihale 
tarihi olan 9 /8/940 cuma günü saat 16 
da encümene müracaatları 

10, 22. 3. 8 2636 (1415) 

Otobiklcrc 14 udct 32X6 1/2, 4 adet 
900X20, 58 ndet 7X50=20 lik ceman 
i6 ndct dış lastik S<lhn alınması yazı ~
!eri müdürlüğündeki şartnamesi veçhile 
yeniden knpalı zarllı eksiltmeye konul
muştur. Muhammen bedeli 12700 lira, 
mu\'akknt teminatı 952 lira 50 kuruştur. 
İhalesi 9-8-940 Cuma gUnU saat 16.30 
dadır. 2490 sayılı knnunun tarifatı dahi
linde hazırlanmış lt•klif mektuplan iha
le günü azami saat 15.30 za kadar en
cümı:m riyasetine verilir. 

2~30-3-8 2902 (1529) 

1 - Aaanaör üstünde 267 ve 282 
sayJı aokaklarda 1 30 metre boyda ka· 
nalizaıyon yaptırılmuı, yazı itleri mü
dürlüğündeki ketif ve .-rtnameai veç
hile açık eluiltmeye konulmuıtur. K~f 
bedeli 600 lira muvakkat teminatı 4S 
liradır. Taliplerin teminatı öğleden ev
vel cümhuriyet merkez bankasına yatı
rarak makbuzlariyle birlilcte ihale tarihi 
olan 9 / 8/ 940 cuma gÜnü saat 16 da 
encümene müracaatları. 

2 - Karf!Yaka tramvay idaresi hay
vanlarının senelik ihtiyacı olan 12000 
kilo kepek satın alınması. ya21 işleri mü
dürlüğündeki prtnameııi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuttur. Muhammen 
bedeli 240 lira muvakkat teminatı 18 
liradır. Taliplerin teminatt öğleden ev
vel cümhuriyet merkez bankasına yatı
rarak makbuzlariyle birlikte ihale tarihi 
olan 9/ 8 / 940 cuma günü saat 16 da 
encümene müracaatları. 

3 - Kartıyaka tramvay idaresi hay4 

vanlarının aenelik ihtiyacı olan 1 1000 
kilo aaman satın almmaıı, yazı itleri mü
dürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 
eltaitmeye lconulmuıtur. Muhammen be
deli 11 O lira muvakkat teminata 8 lira25 
lı:uruıtar. Taliplerin teminatı öğleden ev• 
\el cümhuriyet merkez. hankaama yatı
rarak malcbuzlariyle birlikte ihale tarihi 
olan 9/ 8 / 940 cuma gÜnÜ saat 16 da 
encümene müracaatları . 

4 - Karşıyaka tramvay idareai hay
vanlannın senelik ihtiyacı olan 10000 
kilo arpa satın alınması, yazı İJ)eri mü· 
dürlüğündeki .-rtnamesi veçhile açık 

LWWW W C UCA U = z 
SAlfff'B J 

Ziraat Vekilinin tetkikleri 

Kütahya çiftçisi ile 
tüccarının ihtiyaçları 

~--~--x~x·~-------

Ve'fıil, dileJılerJ dinlemi$ ve bunları fıarşılıyacalı 
tedbirlerin alınacağını sö~lemfştir ••• 

~--------------x•x 
Kütahya, 7 (A. A.) - Emet kazasiy- erbabı ile cfrnrdan gclınifi olan çiftçi-

le Örencik nahiyesindeki tetkiklerini ve lerin hnzır bulundukları bu çay ziyafe
temaslarını mi.iteakip Ziraat vekili B. tinde Ziraat vekili mubtelıf mevzular 
Muhlis Erkmcn Kütahyaya dönmüş ve üzerinde ileri sürülen dileklere ittilii 
belediye tarafından şerefine verilen çay kesbeylemiş \'e hunlarııı karşılanması 
7Jyafetinde h::ızır bulunmuştur. için icap eden tl'dbirlerin alınacağını 

Vilayetimizin ziraat, ticaret ve snnat söyleınişt.ir. 

Istanbulda ihtikirla mü
cadele devam ediyor 

Bir hanın sahiplerile bır otomobil lastiği 
müessesesi hakkında takibat var 

~-------x~x~~------
!stanbul i (Yeni Asır) - Şehrimizde ihtikarla m;,,icadcleye siddctle dC\mın 

olunuyor. Mahmutpaşada kfıin !rfnniye hnnı sahipleri kirayı arttırmak suçun
dan dolayı mahkemeye verilmişlerdir. Yüksek fiaUerlc otomobil lfıstiği satan 
bir milessese hakkında da tahkikat icrasına başlanılmıştır. 

Belcika aclık tehli· 
' ' kesine maruz 

BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
Kral Leopoldun alkışlanacağını söy
lemİ§tİr. 
TESUM OLACAclNI HABER 

VERDtMi? 
Müttefiklerin bu kararın verilme• 

sinden hiç olmazsa üç gün evvel ha
berdar edilmi' olduklarını da ilave et
miştir. 

Sefir ııözlf'rine ıpöyle devam etmiş· 
tir: 

B. Reyno'nun ve İngilizlerin bu söy
lediğinin hilafına olaralc haberdar edil· 
memit1 olduk! nna dair vaki iddiala
rını cerhederek münakaşalara yol aı;
mağa katiyen niyetim yoktur. Belçika
lılar elan lngilizlere yakınlık hisleri 
duymaktadırlar. 

Alman tayyarelerinin 
lngiltereye yeni 

hücumları 
- e-

Londra 7 (A.A) - Emniyet nezare
tinin tebliği: 

Gece düşman tayyareleri Jskoçyanın 
iki bölgesi üzerine yangın bombası a~ 
mışlardır. Bitlerin son nutkunu ihtiva 
edcn beyannamelerle bir miktar bomba 
da Bı·istol kanalı üzerine alJlmıştır. 
Hiç bir zayiat yoktur. -·-ANKARA YA 
GİDEN VEKİLLER 
Ankara 7 (Hususi) - Dahiliye, Maa

rif ve Maliye vekilleri bu sabah (dün 
sabah) şehrimize gcl~le.rdir. 

i LAN 
HALI TASFtYEDE BULUNAN 13 SAYILI ARMUTLU TA

RIM SATIŞ KOOPERATiFi TASFiYE HEYETiNDEN 
13 sayılı Armutlu T. S. Kooperatifi tasfiyesine karar vermif ve 

tasfiye muamelatına batlanmıtlır. Kooperatiften alacaklı olanla
rın alacaklarını ve batka suretle iddia edebilecekleri haklarını 
~öıterir evrakı müsbite ile birlikte Kemalpaşa T. C. Ziraat ban
kası binasında bulunan tasfive heyetimize en geç altı ay içinde 
müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Hali tasfivede 13 sayılı Armutlu Tarım Satıf 
Kooperatifi tasfiye heyeti 25, 1, 8 2896 (1531) 

İZMİR DEFrERDARLfOJ.NDA.N : 
Menemen em\·aline knznnC' '\'ergi.sinden borçlu Kavalalı Hüsel ine ait hac

zedilen Me:ıı.v.nenln Boı.köy Bkero\'a mevkiindc 25 dönüm tarlası mahalli 
idare he1•cli karnriylc 21 J?Un müdcfotlc müuıycdc.,·e çıkarılmıştır. 

Taliplerin 15 njtustos 940 ~rşcınbe günü s:ıat lG da mc1.kur kaza idare he· 
yetirtc mlira<'aallc.ri ilfın nlt!llur. 4 - 8 - 11 3077 (1597) 

İZMJR DEFTERDARLIGl.NDAN : 
Bornova hiikilmet konai:tıııın tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmini keşif bedeli 505 lira 28 ve muvakkat teminatı 37 lira 90 kuruştur. 
Taliplerin ihale günU olan 19 ağustos 940 pazartesi snnt 15 tc Milli EmlAk 

müdürlilğünde teşekkül edecek komisyona mürncaatleri ilan olunur. 
8 -17 3076 (1613) 

DOKTOR 
Demir AH KAMÇIOOLU 

Cilt \ 'e Tenasül hastalıklan \ 'e 

ELEKTRtıc TEDA VİLERt 
Birinci Beyler Sokaiı No. 55- lmıir 

Elhamra Sinema11 arka.cımda sabahtan 
alqnma kadar hastalannı kabul eder. 

TELEYON : 3479 

elt.iltmeye konulmuıtur. Muhammen 
bedeli 400 lira muvakkat teminatı 30 
liradır. Taliplerin teminatı öğleden ev
vel cümhuriyet merkez bankasına yatı· 
rarak makbuzlariyle birlikte ihale tarihi 
olan 9 / 8/940 cuma günü aaat 16 da 
encümene müracaatlan. 

S - Döşeme mütemadi tamiratı ve 
lağım temizleme iılerinde kullru1mak 
üzere araba kiralanmu:. yazı işleri mü· 
dürlüğündeki tartnamai veçhile •çak 
eUiltmeye konulmuıtur. Muhammen 
kira bedeli 1500 lira muvakkat temina
tı 112 lira 50 lr.uruttur. Taliplerin temi
natı öğleden evvel cümhuriyet merkez 
banlcasma yatırarak malcbuzlarivle bir
lilcte ihale tarihi olan 9/ 8 / 940 cuma 
~nü eaat 16 da encümene müracaat-
lan. 26, 31. 4, 8 2922 (tS.35) 

1 - Kültür mahallesinde 1 165 nci 
adanın 1338,25 metre murabbaı.nclaki 
6, 9, tO aayJı arsalarınan aat111. yazı it
leri müdürlüğündeki şartnamesi veçhile 
kapalı zarflı arttırmaya konulmuştur. 
Muhammen bedeli 6891 lira 99 kuruı 
muvakkat teminatı 5 11 liradır. ihalesi 
23/8/940 cuma günü saat 16,30 da· 
dır. 2490 sayılı kanonun tarifatı dahi
linde hazırlanm~ teklif meL:tuplan iba· 
le günü azami saat 15, 30 a kadar encü· 
mende riyasete ''erilir. 

Dr. Süleyman Çoruh 
c~ulc hastalıktan mütehassm 

TELEFON: %310 
!Uu.'\ycnc hanesi 42 Birinci beyler So. 
Evi: Güztepe Karakol kal'ŞISI 834/l 
Londranın (The Hospital For S1d 

Children) hastanbinde- ikmali tahsil et
miştir. 

2 - Kültür mahallesinde 1 186 ncı 
adanın 19 2 4, 7 5 metre murabbaındaki 
8, 9, 1 O sayılı araalannan aatışı, yazı it
leri müdürlüğündeki prtnamesi veçhi
le kapalı zarflı arttırmaya konulmuştur. 
Muhammen bedeli 9912 lira 46 ku111f
tur. Muvakkat teminatı 744 liradır. iha
lesi 23/8/940 cuma günü 8&&t 16,30 
dadır. 2490 sayılı kanunun tarifatı da· 
hilinde hazırlanmı~ teklif mektuplan 
ihale günü azami saat ı 5.30 a kadar 
encümende riyaaete verilir. 

8, 13. 17, 22 3 130 (1618) 

- Karfıyakada 1 700 aydı cadde 
üzerindeki benzin sat.ıs barakasının blr 
aene müddetle kiraya verilmesi yazı if.
leri müdürlüiündelı:i 4&rtnameai veçlıile 
16/ 619•0 cuma günü saat 16 ya uu
tılmıttır. 

Muhammen bedeli 260 lira muva'k· 
lı:at teminatı 19 lira 50 kuruttur. Ta
liplerin teminatı öğleden evvel cümt.u
ri)·et merkez bankaaına yatıraralt mak· 
buzlariylc birlikte tayin edilen gün vr 
saatte encümene müraeaatlan. 

3 129 (ı6t4) 
18/7 /940 neşir tarihli 're 3894 nu· 

maralı denizde zapt ve müsadere ka
nunu belediye cümle kapıS1ndaki illn 
tahta!ına asılmıftır. ilin olunur. 

3128 (161S) 
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Tayyare, para
şüt ve planör
den nasıl istifa
de ediyorlar? 

• TELGRAF .. ,HABERLERi r • Balkanla ·da 
vaziyet daha 

ziyade karışnılf 

--*--
Almanlar lıazandıJıları 
muvaf f alııyetıeri lıaua 
silô.hını IJeJılenmediJı 
tarzda lıullanmaıarına 

medyundurlar •• 

·······ı··········································································································································································: • 

Milli Şef in önü 
Y L.rd içinde bir seyahat yapa

caklar ve son zelzele nı.ın
takasİDI da ziyaret edeceklerdir 

Hukuk Fakültesinin bulunuyor -·--Birinci meclisi Maarif vekilinin Bıınun sebebi Almanld4 
rın yalnız lıendilerinl 

riyaseti altında toplandı dü~ünm_eı~_idir •• 
-----~x;ır.x:------- Londra, 7 (A.A) - Tayır.is gazel,. -·-Yaşamakta old';.lğumuz devir, havacı· 

lığın muharebede Ol nadığı büyük ehem· 
mi~ etteki rolü her kese kabul etti~ir 

A nkara, 7 (A.A) - Adliye vekil- dürü tarafından hazırlanıp müsvedde- sine göre Hitlerin Balkan hudutıannd• 
liğinden 1940 bütçe kanunu ile maarif leri toplantıdan evvel tetkik için ilgili· ki çıkıntılan düzeltmek için giri~tiği b9' 

• •• X.y.X • • .. .. .. vekilliğine devredilmiş bulunan Ankara lere gönderilmiş bulunan talebe kayt ve reket §İmdiye kadar Avrupanın bu k"; 
Ankara, 7 (Yem Asır) - Cumhurreısı ismet lnonu yarın (bugun) yurt hukuk fakültesinin birinci profesörler kabul ve İmtihan talimatnamesi üzerin- mında vaziyeti daha karışık ve en ye• 

içinde bir seyahate çıkacaklardır. Milli Şefin bu ~eyahati esn~sında son zelze- meclisi bugün saat ] O da maarif vekili ele konuşulmuştur. , mahnıisi Kral Karolun vaziyetini d~ 
sanırız. 

Artık bundan sonra hiç bil' kimse ha
vacılığı sadece ma1Cımat toplamağa ya
n~ an, yani geçmişteki süvnrinin yerini 
tut..'ln yardımcı bir silah telakki etmeğe 

leden zarar gören mıntakayı da ziyaret eylemelerı mukarrerdır. Hasan Ali Yücelin reisliğinde fakülte Vekilin teklifi 'üzerine heyet mevcut az emin bir hale koymuştur. Hitlerıf 
binasında toplanmıştır. talebenin mektebi bitirinceye kadar Rumen nazileri olan demir muhafız , .. 

<'<'saret edemiyecektir. 
Bılfıkis havacılık en başta gelmekte

dır Motörlü ve zırhlı kıtalarfa birlikte 
~lısan bir havacılık, bir çok hallerde, 
k<.t 'i netice almağa muktedir bir ele
man olmuştur. 

Polonyada, Norveçte geçen .şeylerin 
iirneklerinden sonra, Almanların hava 

Pan Ame\"ikan 
konferansı 

--Jl..-

B. Ruzvelt neticeleri 
izah ediyor -·-

Avrupadaki 
açlık tehlikesi --·--lngilizler mi, Alman-

lar mı mes'ul? -*-KU\'Yetlerini kullanma taktiği anlaşıl- Arnerilıadan Aurupa ue Beyli Elıspres, Biz SG• 

m~:u~~::~~rcbcsi ve FJandres mu- Asyaya tayyare benzini dece Almanlara rnulıa· 
hareh<>si ile Garp cephesindeki bütün gönderilmiyecefı bele ediyoruz, diyor 
harp esnasında kendini gösteren yeni Haydc Park, 7 (A.A) _ B. Ruzvelt, 
baz.ı harekat ta ayni derecelerde dikka· 

Havana Pan Amerikan konferansına İşte dcf:crlidir. * tirak etmiıı olan dört devlet adamiyle 
Alınan komutanlığı, havacılığın kul- öğle yemeğini yedikten sonra Pan Ame-

!::~k~~:ı;~ çok şekiller altında tertip ;~:~: ~/rrl~::~ak~tı~ld:~u:~m:e~~i:d:~ 
Bombardıman, di.işman ileri hareket- miştir. 

]erini durdurma ınr-.ksadı ile kullanılan· B. Ruzvelt şu sözleri de ilave eyle-
b . d 'f dil 1 miştir: 

Jar, jstih arat işın e tavzı e en er ve - Pan Amerikan konferansı levka· 
umumiyetle taktik çalışma sahası dı-

Al iade enteresan ve netice itibariyle de şında kalan hava elemanlarından -
manlar bazı teşebbüslerde, tamamen çok semereli olmuştur. Bu neticeler ev-
nazari salında gözüken bazı yardımlar velii nısıf küremizin yabancı bir dev
istemckt\..~irler. letin istilasına uğramasına karşı müda-

Evvcla, fevkalade hallerde, bilhassa faalarm ihzarına sebebiyet vermiştir. 
müstemlekelerde faydalı olacağı tasar- Saniyen şimali, merkezi ve cenubi Ame
lanan paraşiitçü kıtaların son derece rika arasındaki iktısadi meselelerin hal
umumilcştirildiği görülmüştür. Bu pa- li için lazım gelen tedbirler mevzuu bah
raşütçü kolları iki elemanla sıkı sıkıya sedilmiştir. Nihayet esasen Amerikan 
birleştirilmiştir : Yolcu tayyareleri ile menşeli olmıyan beşinci kolun faali
taşınan hava piyauı;si ve bunların faa- yetlerinin tahdidi de görüşülmüştür. 
JiyctJcrini hnzırlanıclt üzere daha ev- B. Ruzvelt gazetecilere mahalli mü
veldcn düşman memleketine yerleştiri- dafaa için milli muhafızlar hizmete da
len beşinci kol elemanları.. vet edildikleri takdirde büyük harbin 

Almanyada •Göring Ordusu» adı ve- eski muhariplerinin belki de bir müda
rilen bu hususi kıtalar elde mevcut cid- faa nüvesi teşkil edeceklerini beyan el
di malumata göre 12 bin paraşütçü ile 
18 bin hava piyade.si olmak üzere 30 bin 
kişiyi ihtiva etmektedir. Bunların ta
şınma'>l için, bazı fabrikalar eski bir tip 
olan Ju - 52 yolcu tayyarelerini bir çok 
senelerden beri büyük seriler halinde 
inşa etmişlerdir. 

Paraşütçüler, yl.Wcrce kişiden mü
rekkep hayli kalabalık gruplar halinde 
tayyarelerden atılmakta ve bunlar, be
raberlerinde hafif ve ağır makineli tü
fenkler, telsiz ci!ıazları ve askeri mak
satlar teminine yanyan bir çok hafif 
malzeme taşımaktadırlar. Bunların esas 
hedefleri çok hususi ve taktik bir ma
hiyettedir : Köprü başlarının ve bilhas
&a tayyare meydanlarının işgali ki bun· 
Jar, tayyare meydanlarını işgal eder et
mez, arkalarından tayyarelerle gelmek

miştir. 

B. Ruzvelt sorulan bir suale cevaben, 
iktıaadi ve maddi birlifin vücuda gel
mesi için alman tedbirleri, tayyare mo
törü, benzini aabfınm Amerikaya tahsis 
edilmesinin çok gÜz.e) tebarüz ettirdiğini 
söylemİ§tir. Bu takyidatın bir Pan Ame· 
rikan müdafaa tedbiri olarak telikk:i 
edilebileceğini ilave etmİ§tir. 

Birleşik Amerika ve diğer Amerikan 
milletlerinni müdafaası ihtiyaçları dola
yısiyle Avrupa ve asyaya tayyare ben
zini verilemiyeceğini de söylemiştir. 

lngiltereye elli destroyer satmak hak
kındaki general Pershingin teklifi hak
kında sorulan suale B. Ruzvelt, bu me· 
sele hakkında havadis olmadığı cevabı
m vermiştir. 

te olan hava piyade kıtalarının inişlerini yüksek bir irtifad~n. tayyarelerden bı
temin için, bu yerlerin müdafaasını kör- rakılmıştır. Plfınörlerde bulunan para
lctmeğe uğraşmaktadırlar. Bununla be- ~ütçüler, elde edilmesi şiddetle istenen 
ıabcr, tayyarelerden paraşütçüleri at- yerlerin civarına gürültüsüzce inmişler· 
mak veya tayyare1erlc hava piyadeleri dir. Garnizonlar baskına uğramış ve 
nakli işinin, hatta geceleyin bile, göz- tayyarelerden indirilen bu kuvvetlerle 
den kaçacağı düşüı,ülemez. Bir çok tay- köprüler işgal edilmiştir ki böylece mo
yarelerin motörlerinin çıkardığı gürül- törlii birliklerin matlUp yclrcri büyük 
tüler bunların mevcudiyetini ilan eder, bir emniyetle aşması kolaylaştırıimı..c;tır. 
dikkati çekerek tehdit edilen noktala- Di(.;ER ALI\IAN HAVA TAARRUZ 
rın mukabil tertibatını tahrik eder. USULLERİ 
PLANÖRLlillDE~ NASIL Mev-~ilere, piyadelere ve motörlü bir· 
İSTİFADE EDiYORLAR? liklcr üzerine yapılan taarruzlara gelin-
Alman kurmayı, diğer bir vaSJtaya, ce Almanlar, hücum tnyyaresi denilen 

plunörlcrc de müıacaat etmiştir. PJfı. tayyareleri geniş bir ölçüde kullanmış
nörcülük, bir hava ordusu meydana ge- ]ardır. Bunu yapmak için Almanlar, ha
tirmeği Alm::ınyaya meneden Versay fif bombardıman tayyarelerinden, •Stu
muahedesinden sonrn Almanyada çok kas• lardan istifade ettiler. Bu tayy::ıre
gc:ni~ mikyasta inkışaf ettirilmiştir. ler, her biri 50 ilfı JOO tayyarelik olmak 

İ lk bakışta bu harekete Alman genç- üzere birbirlerini takip eden dalgalar 
l ig.ni az bir masrufla havacılık mesle- halinde ileri atılmıslardır. Birinci dalga, 
f:.rinde yetiştirmeği müsait kılan ve, mo- yerdeki kıtaları kuvı:etli bir makineli 
törlü havacılık yerine geçen bir spor tüfcnk ateşine tuttuğu sırada ikinci dal
gözü ile bakılıyordu. Hiç kimse Alman- ga, orta kudrette bombalarını atmakta
yanın bu işte aske:ri bir hedef güttüğü· dır. 
nü tahmin etmemişti. Halbuki Alman- Bu taarruzlnrı daha müessir bir hale 
Jar. Hollandmıın ba.7.1 noktalarında ol-, wkmak için Alman kurmayı yeni bir 
duğu gibi Al bert kanalı üzerine de tay-: harp hilesine müracaat etmiş, her tay
yare yedeğinde çekilen planörlerle mu· yareye müthiş bir ses çıkartan cihazJar 
haripler indinnişkrdir. Bu planörler yerleştirilmiştir. Bu tayyareler, motör
gcce vakti, Alman kıtnlarmm içinde çok lerinin çıkardığı gürültülerden başka, 

Cihan Hatun :::ıııııırıııııı~ -- ~ııııııııııııır:: -- -- -- ------1 elrika: 93 Y'AZAN: Curci Ze_ydan ---- ----- ------------------------..:11--------~ Hl pımizin nynı zamanda hücuma 
hnzırlanınamızı daha muvafık görüyo
rum. Siz kendi askerinizle tepenin ar· 
ka5ından giderek ~chrin karşısında du
rursunuz. Gece yansından sonra burada 
birbirinin hizasında üç yerde nteş yaktı
rncağım. Bu ateşi görürseııiz bütün as
i.erin Ş<>hrin ı.ai r etrafına hücuma baş
lamış oldııgunu • n:arsınız. O zaman siz 
de o cihetten sehn hücum edersiniz. 
Fakat oğlum! İyi bilmelisiniz ki sizin 
hücum için ıhtiyar ettiğiniz cihet haya
tınız için pek tehlikelidir. 

- Tchlıkeyc hiç ehemmiyet vermiyo
rum. Adamlarımı haz.ırlnmak için şirn· 
diden gidiyorum. İnşaallah yarın sabah 
(Babek) in kona~11da birleşiriz. 

. Aydoğdu bu sözleri söylerken bir 
arslan atılmak istediği zaman dişlerini 
nasıl gösterirse, dişlel'.ini öyle gösteren 
gayri ihtiyari bir gülnıe ile gUldü. Gazap 
ve eia o • • bet kud· 

reti arttırın~, bıyıklarının dikliği, kaş· 
larının seriliği, gözlerinin parlaklık ve 
keskinliği şiddet kesbetmişti. (Afşin) 
onun yüzüne, gözlerine bakmaktan te
haşi ettiği halde dedi ki: 

- Sizin gibi on adamımız olsa idi 
(Bez) i çok1an fethetmiş olacaktık. 

(Afşin) bu sözleri söylemekle Aydoğ
duyu azim ve kararında sebat ettirmek 
istiyordu. Çünkü (Aydoğdu) nun tepe
den Sur'a giremiyeceğine, oraya varma
dan evvel telef olacağına emin idi. (Ba
bek) in bulundurduğu askeri kuvvet ve 
müdafaa aletleri pek çok ve mükeTnmel 
idi. En garibi şu ki (Aydoğdu) hücum 
tertibatını hazırlamak üzere (Afşin) ile 
veda ettiği halde tepeye giden yolu öğ
renmemiş, sormamış idi. (Afşin) Ay
doğdunun tepenin yollarına ve teşekkü
latı arziyesine dair hiç bir şey sormama~ 
sından pıııwı olm idi. Bu hususlar 

Londrn, 7 (A.A) - Deyli Ekspres 
gazetesi Amerikanın Brüksel sefiri B. 
Cudahynin İngiliz gazetecilerine vermiş 
olduğu mülakattan bahsederek şunları 
yazmaktadır: 

A vrupada bazı memleketlerin maruz 
bulunduktan açlık dolayısiyle bir çok 
Amerikalı, İngiliz ablokasını tenkit et
meğe meyyal bu1unacakhr. 

8. Cudahy mahsulü kaldırmak için ar· 
kada kimseyi bırakmadan iki milyon ki
şinin cenuba hicret etmesi dolayısiyle 
Belçiknnın yiyecek maddelerden mah
rum kalacağım söylemektedir. 

Muhacirler niçin avdet etmiyorlar? 
Çünkü bunlann avdetlerine naziler ma· 
ni olmaktadır. Naziler İfgal altındaki 
Fransa ile mqgul bu1unmıyan Fransa 
arasındaki hududu kapamqlardır. Zi
raat İfçilerini çiftliklerinden uzak tuta- ' 
rak gıda maddelerinin Belçika ahalisine 
gelmesine mani olanlar İngilizler değil 
nazilerdir. 

Hitler tarafından i_ogal edilen mem
leketlerde bulunan yiyecek stoklan ne 
oldu} Naziler bunları zaptedip kendi 
ordularını beslemektedirler. Amerika
dan Be1çikaya gidecek bütün yiyecek 
maddeleri aynı yolu tutacaktır. Bu gıda 
maddelerinin sırf Belçika ahalisine veri
leceği hakkında bize bir tek garanti ve
rilmekte, o da bir nazi vadinden ibaret 
bulunmakta. Büyük Britanya kadın ve 
çocukları aç bırakmak suretiyle harp 
ediyorlar, diyecekler. Fakat gıda mad
deleri depolarının bir askeri hedef teş
kil ettikl-erine dair karan kim verdD 

Hitler mçan yiyecek depolartmı2ı 
bombardıman etmeğe çallfıyor. Llman
lanınıu hücum ediyor, yiyecek t&§ıyan 
gemilerimizi batmyor? Biz de elimizde 
olan her vasıtaya müracaat etmek mec
buriyetinde kalıyonız. 

çok korkunç bir ses çıkartmakta ve bun
lar da kıtaları korkutmağa yardım et· 
mektedir. 

Pek az :farklı olmak üzere ayni tarz, 
halkın maneviyatını bozmak maksadile 
C'Cphe gerilerini bombardıman için de 
kullamJmnktadır. Bombardıman tayya
relerinin attıkları bombaların kuyruk
larına mukavvadan yapılmış ve düdük 
vazifesini gören bir tüp takılmaktadır .. 
Bu tertibat, ncı, .;ok keskin ve halkın 
maneviyatını bozımık için uzaklara ka
dar yayılan bir ses çıkarmaktadır. 

Takip edile~ maksat apaçıktır. Bir ta
raftan tayyarl.!nin esasen malfım olan 
tesiriyle birlikte bir endişe ve emniyet
sizlik yaratılmakta: diğer taraftan da 
hafif motörlü kademeler, korsan kolları 
gibi, gecenin karanlığından istifade ede
rek sızmakta ve Alman ordusunun bun
lan hemen geriden takip etmekte oldu
ğuna halkı inand1rmak istenmektedir. 
Beşinci kol mensuplorı tarafından kulla
iıılanlarla birleşen bu vasıtalar, vakitsiz 
tahliyelere ve böyıcce takviye kıtalan
nm varmasını güçleŞtirecek olan yolla
nn tıkanmasına, kıtaların yürüyüşleri
ni yavaşlatmağn ve bombardıman tay
yarelerinin kollar Uzerinde daha fazla 
müessiı· harekatta bulunmasına sebep 
olmuştur. 

hakkında malumat sahibi olmamak onun 
ademi muvaffokıyetini temin edecekti. 
(Aydoğdu) çadırın kapısından çıkarken 
(Afşin) c eliyle (Babek) in konağını 
göstererek: 

- Yarın orada buluşacağız, dedi. 
(Afşin) memnuniyetle tebessüm ediyor
du. 
Aydoğdu biraz gittikten sonrn Ver

dan kendisini karşıladı. Beraber gitme
ğe başladılar. (Verdan): 

- Afşin ile neye karar verdiniz? 
- Bu gece (Bez) c umumi hücumu 

icra edeceğiz. 

- Şehrin hangi cihetine? 
- Ferganeli askerler ile beraber bu 

tepenin arkasından tepeye tırmanarak 
yan tarafında (Babek) in konağı bulu
nan garp kapısına varacağız. Oradan 
şehre hücum edeceğiz. Bu suretle şehre 
ilk giren biz olacağız. Yahut surların 
altında telef olacağız. Matlubumuz da 
bu değil mi? 

(Verdan) bu sözleri işitince durdu. 
Aydoğduyn bakarak: 

- Tepeye giden yolu biliyor musu
nuz? 

Vekil celseyi açtıktan sonra cümhu- mevcut talimatlara tabi tutulmasını ve kirtleri dahi beliğ bir beyanname ıtet' 
riyct rejimi~in memleket irfanına ka· yeni rejimin ancak önümüzdeki sene- retmişlerdir ki biç §Üphesiz Alman leh" 
zandırdığı bu mÜe88esenin 15 yıldan den iuôaren fakülteye girecek talebeye tarı değildir. Ve muharebe bavalarV1;' 
beri cümhuriyet adliyesine ve hukuk tatbik edilmesini kabul etmiştir. bir İngiliz nağmesi ithal etmektedir. Sil' 
"'l k 1. l d·-· · Talimatnamelerin teferrüatını müza- taraftan Romanyanın mukavemeti ,,. a emine ıymet ı unsur nr yetiştir ıgım 

kere ve bir raporla profesörler meclisi- tarken dig-er taraftan Macar istekleri dl söylemi•, onu kuran, yürüten, idare k O k B h K '-
,. ne arzetme Üzere e an a a anlar, buy"' ümektedir. Bulgarlann istekleri baı.-eden ve talebe yeti.,tirmekte büyük 1_ k d 'd · E d 

" yiiKSe te risat umum miı iırü tem sinde bir sureti tesviyeye doğru yol "' 
emek veren ve muvaffakıyet gösteren Menemencioğlu. profesör Sabri Mak- b ibt' 
değerli zatlan hürmetle anmıştır. d A l f C h' o- vl a vaz ır. r... 

su i rsa • pro eşÖr a ıt guzog u. Dobricanın Romanya tarafından er; 
Bundan sonra ruznameye gerilmiş, O" t N'h t E · B"l t Ese Mah 1 k " oçen ı a rım. u en n, • de tutu ması için hiç bir zaman bir ço 

gerek bütçe encümeninde gerek B. M. mut Koloğlu. Fakülte direktörü Feyzi sebepler mevcut olmamıştır. 
Meclisi umumi heyetinde izhar edilmiş Bali' den mürekkep bir komisyon teşkil fngilterenin zaferi kazandığı :um-' 
olan temennilere uyularak lstanbul hu- edilmiştir. doğu • cenup veya batı _ şimalde R~ 
kuk fakültesiyle aym teşkilat ve aym Yarın saat 1 O da profesörler meclisi manya ile kom,uları arasında yapıJabl' 
programları tatbik edebilmek için fakül- tekrar içtima ederek bu meseleler üze- lecek her hangi bir sureti tesviyeyi bof" 
te dekanı ile yüksek tedrisat umum mü- rinde müzakerede bulunacaktır. mak arzu edeceğinin katİyen batıra ge' 

FRANSADA GÜNÜN BİR İSVEÇİN ALMANYA 
ENDİŞESİ DAHA: HASAT KARŞISINDAKİ VAZİYETİ 

-·---
Visi kabinesinde 

~ 

yeni müzakereler -·--Dış si ya sete ait mes-
eleler ve mütareke

nin tatbiki 
Vişi 7 (A.A) - Havas bildiriyor: 
Nazırlar meclisi dün saat 18 de top-

lanarak hasadı temin için alınan tedbir
leri tasvip ve alkolizmin men'ine ait pro
jenin esas prensiplerini kabul etmiş ve 
neı.areller ne:!dinde istişarl mahiyette 
bulunan bazı tC§Ckküllcrin davetinin 
31 Teşrinievv~le kadar talikine karar 
vermiştir. 

Bundan sonra heyet geçen içtimada 
görüşülen dl§ siyasete ait meselelerin 
tetkikine devam eylemiş ve Visbaden 
Fransız • Alman mütareke anlaşması
nın tatbikine mütedair komisyon tara
fından takip c<lilen mesai raporunu din
lemiştir. 

---~---
Roman yada muka-

vemet hareketi 
beliriyor 

Londra, 7 (A.A) - Balkan meselesi 
İngiliz gazetelerinin dikkatini celbct
mclde devrun cdiyur. 

Gn7.etelcr aslen Trnnsilvanyalı olan 
bir çok Rumen şahsiyetlerinin tesiriyle 
Romnnyadn gittik(c kunetlenen bir 
mukavemet hareketi belirdiğini kaydet
mekte ve bu mukavemetin bilhassa Ma
l'ar isteklerinden doğduğunu ilave cy
lcmektcdirlcr. 

Sofya, 7 (A.A) - Roytcr bildiriyor : 
Gelen haberlere göre Romanya 

şnrkta ba:1.1 mmtalmları muhafaza et
mekte ısrar ctme.klcdir. 

-*.....-
Amerika - Sovyetler 
ticarl!t muahedesi 

bir sene daha uzatıldı 
Moskova '1 (A.A) - D.N.B. ajaTISl 

bildiriyor: 
1937 senesindcnbeTi Sovyet Rusya ile 

birleşik Amerika arasında mer'i bulu
nan ticaret muahedesi harici ticaret ko
miseri B. Mik9yan ile birleşik Amerika 
ma-;lahatgüzarı B. Thurston arasında te
ati edilen bir nota ile dün temdit edil
miş bulunmaktadır. 

Mezkur muahede bir sene için temdit 
edilip birleşik Amerikadan 40 milyon 
dolarlık mal alınmasını derpiş eylemek
tedir. -x-Bükreste cok manidar 

~ ' 
görülen bir yıldönü-

mü ve bayram 
Bükreş 7 (A.A) - 1917 Ağustosunda 

Almnnların kuvvetli taarruzlarına yapı· 
lan kahramanca mukavemetin 23 üncü 
yıldönümü münasebetiyle bayram olan 
.dünkü gün Bük:rcşte bütün 1·esmi bina
lar ve bir çok hususi evler bayraklarla 
donatılmış bulunuyordu. 
Bükreşte uzun nıiiddet ikamet etmiş 

olan kimseler, bu kadar bayrak, donan
mn bolluğu ve içten gelme donatılmayı 
çoktanberi görmediklerini söylemekte
dirler. 

--·--
JVorvece asker ve • 

malzeme geçiriyorlar -·Mao1afi lsveç, A 1-
ınan nakliyatını 

kontrol ediyormuş 
Stokholm 7 (A.A) - Mecli.c:te bir 

müzakere esnasında başvekil B. H::ıns
son, Alman malzeme ve izinli askerleri
nin İsveç transitiyle geçmeleri meselesi 
hakkında beyanattn bulunarak İsveç 
hükümeUnin Norveç giden bütün tren
leri muayene ve tetkik etmekte oldu
ğunu bildirmiştir. 
Başvekil Almanlann anlaşma hükmü

nü asla tecavüz etmediklerini ve hatta 
bazı hallerde kendilerine bahşedilen ko
laylıkların tamamından i<rtiiade etme
diklerini kaydetmiş ve rakamlar hükü
metçe malum olmakla beraber bunların 
ifşası siyaset ve menfaat icabından ol
mıyacağını ilflve eylemiştir. 

---.~---

Afrikada }tal yanlar 
lngiliz &omali&inde 

ilerliyorlar 
- BASTARAFI 1 inci SAHİFEDE -

metreden fazla yükseldikte dailar mev
cuttur. Ve bu dağlar üzerinde yalnn: 
develerin geçmesi.ne imkan veren izler 
vardır. Buna binaen makineli kıtaat kul
lanılması pek az mümkün gözükmekte
dir. 

Londra, 7 (AA) - Tiınes gazete
sinin askeri muharriri yazıyor: 

İ talyıının İngiliz Somalisine karşı gi
riııtiği hareket hiç bir suretle beklenme
dik bir şey değildir. 

Cibutideki Fransız mukavemetinin 
çökmesi üzerine memleket ~imalde 
Aden körfezi boyu müstesna olmak 
üzere sağlam bir balyan bloku ile çev
rilmi§ bulunmaktadır. F.ilen İtalyan ara
zisi bloku uzun bir müddet nazarı dik
kate alındığı takdirde ne derece gayri 
müsait vaziyette ise Sornalide hemen 
hemen o derece gayri müsait vaziyette
dir. Hemen hemen diyonız, çünkü de
nizden yardım görebileceği için tec:rid 
vaziyeti tam değildir. Malumdur ki 
İtalyanlann Habefistanda L'byada ol
duğu gibi ekseriyeti itibariyle Avnıpala 
olmamakla beraber çok mühim kuvvet· 
leri vardır. 

Somalide arazinin çetin bünyesini 
mazide burada cereyan eden küçük mu
harebelerden bazılarının uzun ve karar
sız mahiyeti göstermiştir. Öyle zannedil
mektedir ki müdafaa kumandanlığı, 
adetçe faik kuvvetlerin kendisini hare
ket kabiliyetinden mahrum etmesine 
imkan vermiyccek fırsat zuhur ettiği za
man, üç 1 tnlyan kolunu vurmek için kuv
vetlerini seyyar olarak muhafazaya ça
lışacaktır. 

tirilmiyeceği §İmdiden söylenebilir. . 
Balkan memleketlerinde zannedildi" 

ğine göre, Alman noktai nazarı Balk&ır" 
!arın Alnıanya için bilhassa yiyecf'~ 
petrol Ve maden nıenbaı teski) etn1t' 
lazım geleceği merkezindedir. Bun°j 
neticesi olarak umumi siyasi kontr. 
Berlinden yapılmak icap e-der. Buna b,. 
naen doğu - cenup memleketlerinin miİ,. 
takil dış siyasetleri olmamalıdır. Bu~ 
dan başka bu tabi devletlerin kcn .J 

aralarında muayyen bir müvazene!' 
idame etmeleri lazımdır. Bunlardan hı9 
biri diğerine hakim olmamalıdır. Zir• 
hepsine Almanyanın hakim olması icaP'" 
etmektedir. 

Times yazısını bitirirken Alman pl~
nının tamamen fasid olduğunu, zira bü
tün tensikin alakadar memleketlerin ııe
lameti' İçin değil, Almanyanın nefirıÔ 
olarak yapılacağını bildirmekte ve ; 
ıume evvel Boğaşiçinden Basra körfe" 
zine kadar münhasıran Atman menfsııt' 
lerine hizmet etmek üzere bir dernirYoı' 
lu inşası tasavvurunu hatırlatarak şöyll 
demektedir: 

Bugünkü harp, doğu - cenup A~ 
pa$1nda arzuya bailı iktuadi ve siya 
bir sistem tesisine müncer olmalıdP"0 ~ 
sistem sadece ve bilhassa bir hikim JllP
letin refahını değil, bu bölgede mevc:ııl 
bütün devletlerin daima surette refah• 
nı arttumalıdır. 

!Af~.~ia~ı;;··ı~giI1 
tereye hücum 1 

edecek mi? 
-.---

Portekiz buna ihtimal 
vermiyor •• 

I..izbon, 7 (A.A) - AlmanyanOI 
• Britanya adalanna karfı taarruz teh· 
: didini filiyat sahasına çıkarıp çikarJnı• 
: yacağı keyfiyeti I..izbon gazetelerinde 
:uzun uzadıya münakap edilmektedir· 

Matbuabn ifadesine nazaran, Portek'İS 
cümhuriyeti bu taarruzun yapılacağın• r 
zannetmemektedir. Fakat yapılsa bile ı 
Alman harp mekanizması ıimdiye k•· 
dar gösterdiği vüs'at, cür'et ve kuvve· ı 
ti gösteremiyecektir. , 

Matbuat şunları ilave etmektedir: S 
Karadan taarruz ederek hudutlar ! 

• aşmak, ovadan ovaya, mıntakadan S 
: mıntakaya, memleketten memlekete S 
: geçmek dünyanın en zengin, en ınıı• = 
E mur ve en kuvvetli adasına taanuz et• S 
:mek için Manş deni1.inden harp malze- S 

mesi geçirmekten daha kolay bulun· ' 
maktadır. 

ingiltereye yeni 
lıuuuetıer geldl-

Londra. 7 (AA) - Cenubi R0 : 

dezyadan gelen kıtaatın ilk kafile51 

dün İngiltereye vasıl olmuştur. Me:ı· 
k6r kıtaat lskoçyada küçük bir lima~9 = 

; ihraç edilmiştir. Efradın ekserisi 20 ıle S 
: 30 yaş arasındadır. Bu kafilede bulu·! 
: nan efrat meyanında hı-r türlii sanııt S 
E erbabı mevcut bulunmaktadır. • ••• : 
·····································~ 

1 k · · · dide" ilerlemesine mani o ma ıçın Şllll gi" 
üç kol göndermektense hfıdise~erin te" 
dişini gömıek için beklemelerı ınub }>it 
meldir. Bu derece vahşi ve ıssız t" 
memleketin müdaf.ıasında esas hare!;~ • 

Londrn, 7 (A.A) _ Royterin Askeri tir .. İlerlemek için İtalyanlar H:ı~~
muharriri diyor ki : ilk b::ıkışta İngiliz tandan uzaklaştıkça bu hareket Ingı 
Somalisini istila eden İtalyan kuvvetle- lerin lehine olacnktır. ; 
rinin stratejik bir faikiyeti olduğu :uın- Orta Şark İngil:z kuvvetleri uınl.lf~i 
nedilir. F'ransız bozgunundan sonra bu karargfıhının işaret ettiğine göre, be.I<. 
memleket tecrit edilmiş ve üç taraft..-ın İtalyanlar şimali Alrikada büyük rııı r" 
İtalyan topraklnriylc ihnta edilmiş bir yasta bir kıskaç hnreketine karar ve 
vaziyettedir. Dördiincü taraft::ı ise Aılcn miı;lerdir. tJ 
körfe7.i vardır. Burada da İtalyanlar an- Trabhıs garpte İskenderiyeye gid:it 
cak dcniı.altıları ve tayyarelerle faali- yol boyunca ela Clğustos ayı böyle 1' 
yet gösterebilirler. Adenden Berberaya hareketi kolaylaşt :rmak için. çok sıc9ıfl 
lngiliz takviye kıtaatı gönderilmesine bir ay olmasına rağmen Italy'.1°1~8 .. karar verildiği takdirde İtalyanların bu- hücuma geçmeleri bcklenmektedır. JY• , .. 

--•- na mfıni olabilmeleri şüphe1idir. reşal Çraçyaninin başka pl~ların? tj~ 
İTAL YANLAR Şarki Afrikadaki İtalyan kuvvetleri fikan ltalvanların sarka dogru ılet i.l" 

30 bin beyaz ırktan olmak üzere tahmi- mek mecburiyetind~ kalarak dah~ -~jjl 
Dailayı işgal ettiler nen 1s bin kişiye baliğ olmaktadır. So- sait hava şeraiti beklememeleri iıPr~ 
Kahire, 7 (A.A) - Resmt tebliğ : maliyi istila etmeğe haşlıyan İtalyan dahilindedir. Bu plfınların tatbikinin ti' 
İtalyanlar 5 ağustosta AdE:n körfezi kuvvetleri adetçe faiktir. Bu kuvvetle· giliz filosunun tamamiyle işgal etıJ1~ 

dahilinde Dailayı da işgal etmişlerdir- rin bir muvaffakıytıt istihsal ettikleri maksadiyle muhtelif nuntakalarda 
Bu işııalde hiç bit- mullav~t gönn,e. takdirde bh-leijecekleri şilpheiizdir. in- bik edilecek Alınan plinlanna -
Jniolerdir. &iliz 10malisl müdmlerinin tlüşmanın edecef(ini tahmin etmek makul olur· 


