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uharrir ve umumi neşriyat müdürü 
HAKKI OCAKOÔLU 

Mo. l 0$6J Kırk Beşind Yıl FıATt (5 ) KURUŞTUR 9 ACUSTOS C:: UMA 1940 

İZMIR 
ABONE SERAtTt 

llEV AM Mtino t 
Senelik ET Türkiye için Hariç için 
Alb a~-İ~k.. 1400 2900 

Cunu tt····-, '150 1650 
ı ... e~m;s n~halar (25) kuruştur .• 

Valınin 

FUARI YILDA BİR HER KESE ÇIKAN 
BÜYÜK BİR PİYANGODUR 

1zmir Enternasyonal f, • rı yıldn bir defa her 
kese çıkan en büvük bir pi~angodur .. 

20 AliUSTOS - 20 EYLÜL 1940 

Düşmana tepeden bir kartal gibi saldıran harp tayyan:ıforindcn biri ..• 

İNGİLİZ TAYYARE AKINI ALMAN HAVA. HÜCUILIRI 
--·--

Fransız Burget 
hava limanı da 
bombalandı -·-Almanga ve Hollandada 

isabetler temin edildi 
Londrn 8 (A.A) - Hava nezareti is

tihbarat bürosunun bildirdiğine nazaran, 
İngiliz hava kuvvc.tlerine mensup bir 
bombardıman tayyaresinin pilotu salı 
günü öğleden soru·a Paris civarında Bur
get hava limanına hücum etmiştir. Bir 
çok hafü motörlü Alman tayyareleri ve 
diğer bir t;ok orta boyda Alm;ın tayyare
leri hangar civarında yerde bulunmakta 
idiler. Dii mana ansızın bc:.,kın yapan 
pilot hangar ve tayyarelerin yanma 
bom~larını atmağa ve tayyııre defi ba
taryal:ırı faalivete geçmeden bulutlara 
girmeğe muvaffak olmuştur. 

- SONU 3 ÜNCÜ SA HlFEin: -
_ ez I 

Tur istik yollar isi 
~ 

--·-
Muhtelif mmta
ltalara bomba

lar attılar -·-Hasarat ehemmiuetsiz, 
bir sanatoruom uıkıldı 
Londra 8 (A.A) - İngiliz hava kuv~ 

vetleri ve Anavatan emniyet nezaret· 
!erinin bu sabahki tebliği: • 

Müstakil uçan düşman tayyareleri tn .. 
giltercnin muhtelif mmtakaları üzerine 
dün gece bombalar atmışlardır. Kırılan 
camlardan başka az hasar olduğu haber 
verilmektedir. Şu kadar ki lngilterenhı 
şimali şarkisinde bir şehirde bir senato.,... 
yum ve bir mağaza ciddi zarar görmüt
lerdir. 

lngilterenin cenubunda bir mahalle 
propaganda kliğitları atılmıştır. Gec• 
harekatı esnasında telefat miktarı çok 
azdır. Ciddi surette yaralanan yalnız kır 
yollarında dola~makla olan bir kaç. ka. 
dındır. 
MANŞ OZER.tNDE 
MUHAREBELER Fransa Hindi

çiniyi müdaf a
:aya karar verdi: 

Jngilizlerin ticaret 
Filosu arttı 

- -*-
istila edilen 
memleketler 

B. Fuat Toksal dün ak-
Londra 8 (A.A) - İngiliz hava ne:za. 

reti tebliği: 
Bu sabah Mnnş denizinde gemiler• 
- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFmE -•• 

--.--
Japonyaya lıarfı 
müdafaa tedlJlrleri 
aıını]1or_. 

şam Odemişe gitti ALMllLAR MÜŞIÜLİTI 
İTİRAF EDİYORLAR 

Şang Hay, 8 ( A.A ) - cRoyterıt 
Çin matbuatına nazaran Vifi bükü

neti. Fransadaki Çin sefiri vasıtasiyle 
Cung King hükümetini haberdar ede
rek, Hind i Çini meselesinde Fraıuanm 
karannda duracaiuu ve japonyanın 
her hangi bir askeri hareketine kartı 
mukavemet edileceiini bildinniştir. 

Hindi Çini müdafaa tedbirlerinin 
fokviye edildiği tahmin ed ilmektedir • • 

* Tok~ o 8 (A.A) - Röyter bildiri-
yor: 

General Michihara Hindi çinideki 
ja'1on umumi müfettişliği vazifesine 
drnrnek üzere bu sabah hava yolile 
H noiye gitmiştir. General Hindi çini 
ta·:ki1e Cun'ldng hükümetine gönde;.. 
ril• n erzak ve malzemenin durdurul
mcı ;ı hakkında bir rapor vermek üze;.. 
r<' Tokyoya gelmiştir. ..... ..................................... 

Şanghayda ted~if -·-Şanghay, 8 (A.A) - •Royteru Ted-

apurlarl Vali B. Fuat Tuk-
V sal şehrimizde ve Yi-

- - · - }ayet dahilinde m ev-
cut müesseselerde 

ingiitere hesabına nk tetkik ve tcfti.ş-
çalışıyor Ierine başlamıştır. 
-•- Vilayetin yurd iş-

lerinden büyük biı 
J,andra, 8 (A.A) - •Royter• Deniz kısmını vali muavini 

ticaret nezaretinin bildirdiğine göre, ve mektupçu idare 
Po1onya, Norveç. Danimarka ve Bollan· <:decek, bu :mretlc 
danın istilıisından \ ' e J<'rausanın silahla- vnlimiz çalışınalnrır:
rım terkctmcsindcn sonra İngilterenin dn daima faal \ e 
deniz tkaret kunctlcri on milyon ton enerjik kalabilee\lk
artmı tır. Bu mikdnnn 5,5 milyon tonu- tir .. 
mı Norveç gemileri, \iç milyon tonunu B. Fuat Tuksal iıllJftfilllU 
Hollanda gemileri, mütebaki bir buçuk dün sab:fh sant 9.5 t<ı 
milyon tonunu da Belçika ve Polonya Bornovaya giderek 
hükümetlerinin kontrolü altına tevdi nahiye müdürü \ e 
edilen gemiler teşl~il etmektedir. belediye relı.i tah . 

Bu gemilerden hiç biri gayri safi 500 fından komulanl1k 
tondan aşağı değildir. önünde karşılanmı~ 

Bundan başka C!E.niz ticaret ne7.areti- müteakiben Tiim ku-
ııin kontrolü altında : mandam z.iynrct edil-

miştir. Vnli, komu-
1 - Ceman yanın milyon ton hacmin- tanlık binnsını ~CL-

de Dnnimarka ticaret gemileri.. dikten sonm nahiye 

2 - Cemnn yine yanın milyon ton konağına giderek na-
raddelerinde Fransız ticaret gemileri. hiye miidiirü ve tc -

--·-
Romany adan isteni-
len arazi meseleleri -·Kolayca halledile-
ceğe bcnzeıniyor 

Macar]ar ınütereddit 
Zurih, 8 (A.A) - cRoyter> 
Neue Zurcher gazetesinin Berlin mu• 

babirinin yazdığına göre, Balkan dev· 
let adam1annm Salzburga yaptıklan zİ. 
yaretten sonra Alman matbuah ilk de .. 
fa olarak cenubi f&l'ki A vrupasmm ara
zi meselelerinin hallinde müşkülit ol
duğunu kabul etmektedirler. 

Muhabir, Almanyanın Macaristanla 
Romanya arasında cereyan eden müza. 
kerelerin ilerlemesini sabtnızlıkla bek
lediğini ilave etmektedir. 

BiR RUMEN GAZETESiNE GöRE 
Bükreş. 8 (A.A) - D. N. B. Bildi

riyor: 
Akşamları çıkan Ordinea gazetesi 

hişçfü•r Şanghaydn tekrar faaliyete geç
mişlerdir. 24 saat içinde iki kaçırma 
vak'ası olmuştur. 

3 - Deniz ticarı.:~ nezareti tarafından 
kiralanan ve bitar&f memleketlere ait 
ticaret gemileri vardır. 

lediye reisindt'n n.1~ 
hiye ve kciyler hak
kında bir çok mnllı
• SONU 2 iNCİDt~ • Vali B. Fuat Tuksal Bom< ~·a Ziraat Miiccıdele 1stasyontında - SONU 2 inci SAHİFEDE -

Bu yıl üzüm bahalı olacak 
x.x 

Muhtelif incir ihraç 
fiatleri tesbit edildi 

Kuru üzüm fiatlerinin tesbitine 
lüzum görülmedi 

x.x 
Yni mahsul incirin asgari ihraç fiati- kadar nefis olmasıdır. Birlik idare he

~in her memleket için ayrı ayrı tesb i- yeti, ihzari komitenin verdiği kararı tct
tıne karar vcrilmişUr. kik ve tasdik için bir toplantı yapacak-

lhıari bir komite bu hususta tet.kilcler- tır. 
de bulunarak çalışmış ve kararını ver- Kuru üz.tim ihraç fiat lerinin tcsbitine 
miştir. Fiatler tesbit edilmiş bulunmak- lüzum görülmemektedir. Esasen bu fi
~~ır ve. geçen senel i fiatlerden daha atler tesbit edilse dahi, h iç bir tacir 
yukse.ktır. üzüm ilzerine alivre satışa ve şimdiden 

Bu yüksekliğin sebebi, mahsulün ge-, teahhüde giri§meğe k:endisinde ceaaret 
ten )ıldaki ,ile --.,.. ecliJeml,ecek - 80NV 2 met SAYFADA - . 

·SOVYETLER - I HAN 
MÜNASEBETLERİ 

- -·--
Iran gazeteleri 
ve B. Molotofun 

son nutku -·-Bakô üzerinde uçan 
tauuareıer meselesi 

ve ıran 
T ahran, 8 (A.A) - Pars Ajansı b il

diriyor : 
Sovyet hariciye komiseri B. Moloto

fun Baku üzerinde iki tayyare uc;muı ol
duğundan babeeden ve t ramn hadiseyi 

- SOMU 2 iaei $AldFB8B -

Bu kış kömür ucuz olacak 
x~x 

Kön~ür depolarının kon-
trolüne başlanıyor 

ihtikar yapanlar 
ve tecziye 

şiddetle takip 
edilecek 

KöMOR UCUZ OLACAK 
Yapılan tetkiklere göre halen İzmirde 

kömür depolarında on iki bin kental 
kadar odun kömUrü stoku mevcuttur. 
Her gün Karadeniz yollarile lzmire ka .. 
fi miktarda kömür getirilıneğe devaIII 



Sıhhi bahisler . . . ........ -
Sıt~alı 
nasıl 

sivrisinekleri 
tanıyacağız? 

Sıtma ve 
Kloridrat 

kinin, Devlet kinini, Kızılay ve 
kinınleri, Sıtma neden yoğurdun 

kaşığında, Hamamın eşiğindedir? 
Sıtma ~"'k eski bır hası ılıh oldu 

halde cKinin• yeni bir ilaçtır. En ~ok 
Amerikada yetişen Kınakın.a ağacının 
kabuklanndan çıkarılır. Memleketimiz· 
dr- kinini tarif etmek, onu öğretmek. ~ıt
ınayı ve sülfaloyu bilmiyenlerin ıncv
cudiyetini kabul rtmek mana;ına gele
cektir. 

Sıtrnanın sivri sinrklerdcn geçtıgjnı 
bwniyen kalmanuştır. Devlet teşkilatı, 
ınekleplcr bunu halka öğretmiş bulun
maktadır. Sivri sineğin cKüleks• den~ 
len cinsleri sıtma vermiyenleridir. A
nofel denilenleri sıtmayı verebı'ır 

Bunları tanınak elbet iyi bir şe) dır 
l:joylece c!~vara konan bir sivri <ineğe 
dıkkat ederseniz, vücudu konduğu ma
halle ınUvazi ise o sivri sinek Anofel de
rliğ.:nız sivrısınek değildir Ekseri ~ıtma 
sıvrisınekle.rı basları asagı, kuyrukları 
) uk"ll"' konarlar 

** K r gı.-..ı, cc: kıninın sıtına kadar 
ki bır Jaç olmadığını işaret etmiştım. Kın . '" cını<?erUe aıtr uı sın.:: . ekleri 

Kinin. An1crikanın ke~finden sonra \);,. tarif edeıı 
er hlr ilaçtır Ec:at'ı Kenıal Krimu ı1kta 
Anupalılar Amerıkay ı i.>lila l'ltıkleri tı.: Çocuklar lÇln kullanılan ve l<ıtlı 

vakit yerWer kınakına ağacını Anup:ı- sullata denilen tinsleri hakikaten acı 
1 ılardan bir müddt"t ~aklaınışlardır Has- dC'ğildir. Bunlarda kininin miktarı yiiz
•alanan yerliler kınakına ağacının ka- de 95 • 96 kadardLr. 
huğunu kaynatarak gizli gizli içiyorlar, Kinin cok acıdır. Bunun için mutlaka 

iyleliklc sıtmaya karşı rluruyorlarını~. güllal'. şekerli ;;ekillcriJ,. hap halinde 
_'.Jihayet k.Jnakına ağacı ve hassası ı\v- alınınalt ınecbu riyeti vardır. 
rupalılar indinde de meydana çıkmL<, Arabın güzel bir sözü mevcut: Kül
ilk defa bir Portekizli kınakına kabu- lü n1ürrün deva diyerek bütün acıların 
ğunu Avrupaya getirmi.>tir. Kabuk aras- il.:ıç olduklarını •öyler. Hayat febefesin
tınlarak analize <-dilmiş ve içind•n ki- de bile hakikatin acı olduğunu ifade 
nin ç1kınıştır eden bir telmih '\·ardır. 

Kinlıı kirnyada serbrst bir alkauloid- Ben muhterem okuyucular.n1a kinin 
ir. Sülfat, Kloridrat , Bromidrat , Valer- almak icin bile bir hekim tavsiy.,,.ine 

} an.at cin!ileri olduğu gjbi ron zanıan- ihtiyaç duymalarını tavsiye edeceğim. 
!arda keşfedilen Etillcarbonat ve Karbo- Gelişi güzel hareret ve ateş<> mutlaka 
_nat cin..~leri de vardır. K.itapl...'lrlmız en kinin İ)•i 0 elC'cektir diye dLisünmek yan
kuvvetli kinini Kloridrat olarak ~Ö&U!ri- lıs olur. 
yor ve Kloridratla yüzde 81 7 itinin ol- Sıtma mikropları bir kaç cinstir. Bun
duğunu1 Sülfat cinsinde de yüzde 79r8 tar vücutta lopıa.nır, ne vakit bedende 
kinin bulunduğunu söyliyenk Klorldra t bir mide bozukluğu veya bir üşüme gibi 
cUbiniTl tercih edilmesini işaret ediyor .. vaziyE>l olursa derhal mikroplar kana 
Halk 1iline Kloridrat kelimesi pek ct>t- çıkarak ha;aTttİ arthrırlar ,.'°" nöbet 
refil ııelmi~. Sülfat kolaylıkla süllato baslar 
-;eklini almış bulurunaktadır. Devlet ve Sıtmayı yogurdun k3',ıgmda görmler 
Kızılay kininleri kloridrattan yapılmak- mideyi boz.mamağa işaret vermekle, ha
ta ve eczanelerde de kloridrat daima nwmın •~iğindedir diyenler de vücudu
bulunma!ttadır. Devlet "")'a kızılay k.i- nuzu üşütmeyin demektedır. 
ninleri bulunmadığı takdirde kloridralı Sıtmanın adı kat'i koo:nalı, l•clavisi 
bap Vf' güllaç Şeklinde almakla ayni ~i ı n ise ihıruı( edilmemelidir. 
görmek iınk5nları her zaınan ~evcut- Ec:acı Kemal Kô.nül A1.:ta~ 

SOVYETLER - iRiN 
MÜNASEBETLERi --·--

AL ANLAR MÜŞKÜLATI 
İTİRAF EDİYORLAR 

--.--
- BASTARAFI l iNCi SAHIHJJE - _ HASTAK H 1 l'iCI Sı\JJif'EOE _ 

tekzip etmek lüzumunu gördüğünü kay
deden yeni eöyl~mit olduğu nutku m~v
zuu bahseden İran matbuatı fraoı hiç 
atak.adar etmiyen Alman beyaz kit~bı 
hakkında Sovyet gazetelerine bir kaç 
hafta evvel verilen cevabı hatırlatarak 
~unları yazmaktadır: 

Vermiş olduğumuz mü~t ve pek 
muhik deldi! saycainde meselenin tavaz
zuh ettiğine ve memleketimizin böyle 
komhinezon)ara girrniyerek tam bıtaraf
lığından hiç bir zaman '8· mamış oldu
ğuna kanaat haınl oldu\iunda n rmin bu
lunmakta idik. 

Ottelaat gazetesi aynı metıele hakkın
da şöyle yazmaktadır: 

iyi ki B. Molotof nutkunda lran ta
Tafından zik.re şayan bir hadi~ olma
dığını söylemiştir. Sovyet Rusya ile 
olan münasebetlerim.izin kavi olm.uına 
ııtc.ı:coe olan bizler bu teyidden başka 

bir şey bcklomemdı.te idik. Fakat Ba
kü üzerinde uc;mut olan iki yabancı 

tayya.re meselesine gelinec, h•diaıcye 
müdahale etmem~ olduğumuza dair dc
hllerimize ve bu ittihamlara laf!!t mes
ul olmadığımw isbat etmemize rağmen 
8. Molotofun nutkunun perdesi bizi 
pclc hayrete diifürm .. ür. 

Hükümetirnizin Sovyet hariciye ko
• inin ı.e,..natmdan ,iki,..et ~ 

hakla nrdır. 

unlaTl _yazı)·or • 

Bulgarıstanla olan dostluğumuz ilu 
mf'"mleketin müşterek. mazileTi. ha.llha
zır menfaatleri ve istikbalin görünüşij 
icaplarmdandıı. Bu icaplann çizdiği 
fikirler ";inde Romanya Bulıı:arüıtanla 
aralarında bulunan mÜnazaalt mcsele.le
ri halletmek kararındadır. llti memleke
ti .ayıran yleri deyi). birleştiren ş"'."y)cri 
bulmalıdır. 

Aym fikre sadık kalarak Romanya 
Macan.tanla da bir anlapna yapmağa 
mUYaffıalı: olacaktır. 

MACARLAR HENOZ 
MtYTER.EDDIT 
Budapqte, & (A.A) - Nim resmi 

kaynak.tan bildiriliyor: 
Macar resmi makamah B. Boesynin 

Budapeştedeki ikameti hakkında büyük 
bir ketumiyet muhafaza etmek.te ve ya~ 
mtf olduiu göriipnelerle kendisine ve
rilmit olan talim.at hak.lunda da bir f"Y 
nqtttmemek.tedirler. B. Bc-ynin ıı:el· 
m.,.; Buclapqte ııiyasi mahafilinde bü
yük bir alik.a uyandırmış ise de MacaI 
hük.ümeti B. Oo.ynin salahiyetlerinin 
de:receoini bilmediği cihetle müzakere
lerden iyi neticeler ümit edilmemektedir. 
Siy~ mahafilin zannına göre. B. Boooy, 
f\.1acar hükümetinin Tcsrni vaziy~tini an~ 
lamak •nusund•drr. 

DEMiR MASKE 
(JKJNCJ KJSJM) -238-

- Eğer Allahın laayeü olarak. karele- doğdular, aı'lli güJt<le ölecekler .. " 
~111 .son nefesinde seni affetmek için ya- •Sen mezara .,Jtidıyor:şun o her kc~ten 
ııına gelm~ olmas::ydı sen Allahın la- uzak oo,;ka bir ilL•me ... Seni Allah af-
11etinc ~acaktuı. !elsin..• 

- Evet Lui'.: Rahaısa l;ı:.. Zira ecda- •Allahın magfınoıiyle senin bu !ini 
dının tacından onu mahrum etinişsen dünyadan ~yrildığın dakikada. yine Al
bil~ o ~imdi hiç bir ihtirasla kirletınek !ahın inayetiyle Ba.tı1de mevkuf bul.u
ıstcmediği beyaz srçlardaıı ha<:.ına eşsiz nan kardeşin Oeınir ınaske hürriyf'tine 
hir taç koymuştur kavu<ınuştur .. • 

- Fransa kralı rı:lıntı;a uyu, sonuncu •Fransa kralı 1 ui!.. Rahatça uyu .. 
hafidin 'eni istihla! edecek. O kadar ıs- Kardeşin >eni affediyor .. • 
tll'aphıra ui(rattığ.ı'l An Dotrişin meşru •On Dördüncü lui müthUı bir clck.
ı.vlldı lı:endts; '"" t>vlatlan için saltanat- trik sadeınesirıe uğrımııı; gibi sarsıldı, 
tr>n feraııat etrni'!tir.. derinden bir sayha çıkardı. Bu feryada 

Fran.<a kralı Lui! .• Krallık ~letiylc hizmetçiler ,.e sar.ıy dalkavukları '"" 
6u dakikadan itibaren senin için de, büyük senyörler eılerindcki ı;amdanlar
onım için de ölın~tür. Falcılığın yerini la koştular. Tam Lu sırada V crsay sa
hulmuştur. ·'Bu Ç<ıCUklar ayni ı:Pnde ray-nda mesut lıir habeı· duyuldu ; 

9 AGUSTOS CUMA 194,!.. 

Ş~HiJ3 __ HABERlERi 
Uzak şark 
Radiseleri -·--

Harbı dünvanın dört 

Dört Avrupa 
ser~si ve biz 

--*--
Se:iırimizde hazırlanan 
malısaı niimuneler-i 
gönderiliyor •• 
Ticaret \'ekfıleti dıs tiearc-t dairesi ra

porlôrleri B. Hakkl 1\rn1an, ve Nizunıet
tin Abanozoğlu şehrinlizdc tctkikli!rdt' 
bulunarak Budape~te. Bel~racl, Sol~nik 
, . .,. Viyana sergilerine gönd.crile::ek ınah
sul nün1unelerini hazu·laınışlardır. Bu 
nümunelcr h"'m "n ınaha11t3rine yollanı-
1'-caktır. 

B. Hakkı .A.rına:1 a;,. nı 1.aınanıLı 1zınir 
fuarındakı Türkiye tlr.:aret ve r;anayi 
orlalal'ı }Ja\'İyonun;.;. , dekora.c;:yon i~leı·i
ni de ta.nziın ey le rişt r Bugun 1. n'1ula 
giderek lir 

-"""""""'·~ -Yangının sebebi 
henüz meçhul •• 
Keresteciler içı yangını tahkıkat.u.a 

üdhyece dcvaın f"l1lınC'kledir. Yangının 
cbtbı z·,:' u.nt hPaüz kat'i surette ~1y

dınlanr.ı:s değildir Bnzı noktnlar tetkik 
edilm~ktcdir 

-~•~
."llAllK E."llEl,ERDE: 

Bir ltatilin mahlıümiyeti 
Çayırlıbahçede Mu>lafo oğlu ı,olör 

Has:ını tabanca k.ırşunu ile öldürmek
ten ~uçlu ayni ycrcic oturan şoför mua
\'ini Bcyşehirlı Şakir oğlu Melunet Ki
litin dokuz sen< rr.üddetle hap:;ine ka
rar vcriln1iştir 

Vazifesini ihmal 
eden memur ••. 
Vazifesini ihmalden suçlu eskı Torba

lı onnan rnuhafa:uı. memur ,·ekili B. 
Halndi ErgÜ\'en ağırceza mahkeme~in
ce bir ay hapse mahkum edilmistir 

BİR ESRARCI 
MAHKUM OLDU 
Üzerinde esrar tulundurmaktan suç

lu Keçecilerde sakin Tosun oğlu Mus
tafa Barbaros iki &v on gün hapis ve bir 
lil'a on kuru:::; para reı.asına mahkO.m 
Hlilmiştir. 

Şoför beraet e"i 
Gazi Heykeli öncinde Abdullah adın

da bir ,·atandasın ölümüne sebebiyet 
\'erınekten tnaznurı belediye otobüs ~ 
förlcrinden rı..ı~~hm~in ınuhakeıne!)i ne
ticclenmi>, suçu s«bit göriilmediğinden 
Mehn1~in ber4!etin(- karar verilmistir .. 

RAKI HIRSIZI 
J\lemduhiı·e ahRllesinde Süleyman 

kızı Bn-. Şe[iaıun hakkaliye dükkwun
dan bir . işe rakt <almaktan suçlu Salih 
oğlu Osmanın dün meşhut suçlar kanu
nuna göre hemf'n muhakcıne Niilmiş ve 
hır a;· haJhe, o kanar müddetle de em· 
niyeti umuıniyı.! neZClrcti a.llındu. bulun
durulmağa ınahkün edilmistir. 

Bir dayalı şampiyonu 
İkiçeşınelikl<' Cümhuriyel aile evi 

ınii>teciri Behçet oğlu Mehmet Can. Ah· 
met kızı Sabriye ile Ahmet kızı Kad
riyeyi ,.e Mus:ara oğlu Hayrullahı döv
düğünd"n dolayı mcshut cürümler ka
nununa göre ma1'kemeyc sevkedilmiş, 
iki gün hapse ,;, 18 lira 20 kunıs ağır 
para cezasına ınahkUm olmuştur. 

Sarhoşluğun somı •• 
Tilkilikte sarhos gezmek ve bıcak ta

şımaktan suclu Sait oglu Kemal dün 
me6hut suçlar mahkemesince 1ı..i gün 
hapse rnahküm edilmiştir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sayımda 11eriJecelı 
vazifeyi lıabul etmelı 
mec:lJııriyeti var ••• 

Önümüzdelu ilkleşrin ayının yır
rninci pazar güniı yapılacak olan ge-

• nel nüfus sa}1.nunda1 okur yazar her 
: şahıs vali ve kaymakamlar tarafından 

tayin edilecekleri sayını ve kontrol. 
memurluğu vazifesini kabul ,.c ifaya E 
mecburdur. Kabul etmiyenler icin 25 : 
lira para ccLa.<;1 , arclır, Bu ce,.;_ he- : 

lktısat, Barış ve Kültür Bayramı bucağına sirayet ettit'' 
melt istidadındadır •• 

20 Ağustosta lzmir baş
tan başa donanacak 

-·-- Rı\STı\RAFI 1 ınd SA VFAJJ•\" 

l !zak- ~aı·k h.idi~t.:\cri harbın. gcıı~~ 
nıcsi ihtiınallet'ini ku\"vellcndırıne -tf 
dir. Japonya hf"r l::uı!!İ bir karar• ',ıı· 
ınak 1stl'rkl'n elbette J\ınerikanuı dtt ~ 
ıntoıu !!Ö7:. öniinde tutnıağa mec~ur 

11
,r 

laeaktır. l't· S('llt' <lc,·anı eden Çın d 
bında askeri. nkt.lı. ikh~adi baknl' b 
ha~ li ~ · ıpraıunL<ı; ohlui!lı muha~k. b 
lunan Ja1>0nyanın b(J) le trhlıkrh.~P 
nıarera~·a atılabihnc!-.in_c kohı~ .. ı~lıı 1 ar 
111al ,·erilemez. }'ulat ln:::-iltcrcnrn rn Jt 
kiıl dakikalar \·asamakla huluııma>~ 11 
µonların c:iire~ 'f' ~ c:~'8rctini. art~~ 
Unıulmıyan bır hJdisc harhı te,·lıt t,lt" 

ye bilir. Bu itiharh • .'\.\ rupada cık.all 01 J...ı 
sin kiiren1iz!n dürt bucağını saf11~ 
kııvv<'tll' h<•klcnebilccek bir Jıiıdbed~ 

Fuarda elelttrilı tenvirat tecrübeleri ;yapıldı ... 
General Kazım Dir;Jı izmire geliyor •• 

B"'lediye rei:,ı D:· Behçet Uz dün ~a- tice alınınıştır. Görülen bazı nok. 1ar 
hah fuar sahasına giderek tetikalla henıen t.a111aınlanacc.ıktır 

bulunmu.~. fuar i~lerini idar~ l"<lenlt'r(> Bu sene fuarın açılı:: ınel'a~irnı filıne 
yeni direktifh.•r vermishr alınacak hu filim fuar günlerindt• açık 

Onuncu İznlir Fuarının büyük bır .i.k- hava tiyatrosunda gösterilecektir. 
tısat, barı. ve külH.tr bayramı ~eklinde 1'rakya unıuıni nıi..ifetti~i gl'ncral K~t-
Vl' parlak bır surette kullularunası te-

zıın Dirik fuar g1.tnlerinde Iı . . ri z y<t.
karriir etıni'}lJ.r. Flların açılacagı 2.0 

ret edecektir. HJ!KK.l OCAKOGf., Aguslos salı günii sdıir ba,tan başa d1>-
nanacaktır 

Dün gece fuar sah.ısında elektrik te"· 

Fuarla açılış tncr'-lsiınindt' hazır bulu

d.l'ak ze\~ata clclvetiye1eri gönderil- --·-
viratl tt:crilbeleri yapılmı.ş ve mü!":bC'l n('... ıniştir 

Hicaz hükümeti hacı 
-~-------~--- gelmesini bekli yot 

Valinin tetkikl~ri ve Turistik yolla~ işi Kahire, 8 (Aı\) - fliuz hukiiı'1 d 

bu ttne Mekke:re yapılacak haccın rtJ 

tad \•eçhile cereyan edeceğini bild~ rtfl 
tir. 1-lacılann ~1ekkeye gitrnrleri içtrı gt' 
çecek?eri kaYa ve deniz yollaTının trııtı 
yette bulunduğu zannedilmektedir. ~a 

---------X4X•----------
- C."\.STARAf'l 1 inri SAHİf'EDE - tarafı gczilmistir ('ğle ye"'e mı mek· 
ına\ almış, ctaha scnra nahiye odasın\. tepte yen1iştir. 
polis ve jandarma dairelerini tefti~ ey- Vali bağcılık ist,1syonunu da gezcrt·k 
}emiştir. Vali Bornova Kars okulunu v~ Ege bölgesinin ~irin bir kö~cslndc sessiz 
Belediye dairesini de gezmiştir. sada:;ız çalışan bu mü~ler hakkın- 1 Lcaz hükümeti Makkeye gidecek ~ 

cılara elinden gel•n yardımı yapsc• HASERAT c•IÜC'AOELE daki takdirlerini ~c;ylc ifade etmiştir : 
İSTASYONUNDA .. T(irki,yenin l.alkınmasında en büyük tır. 
Bundan ~onı-a Haşerat ını.icadele b- yer alacak olan ziraattir .. Ziraati ileri ---------------

tasyomına gitmiş. ~sistanların,çalışma- bir Türkiye bizim için csastu· .. • Ankara radyosıl 
ı .. rı Ü<eiinde yakm ;:,laka göo.U!rerek mü- Vali Bornovada ve teftişlerinde göl'· 
essesenin 1nüzcsini de görn1ü~tür. düğü intizaından fevkalade mütehassis ---ıy..---

Seki< sene önce iki oda, bir müdür olmuş ve saat 2.30 da ziraat mektebi V 
ve bir asi.>tandan ibaret olan bu mües- müdürü, muallimler, nahiye mlidürü B V G H .af' 
,esenin bugünkü t~Jriliıtını ve sekiz yıl ve belediye reisi tarafından uğurlana· 7.30 Program ve ı"emlcket saat a)8 oıı 
içinde başardığı i>lerle neşriyatını ve rak İzmire avdet etmiştir. 7.35 Miizilı: ; Neşei< parçalar (pi.) ~ili 
memlekete büyük menfaatler temin . Ajans haberleri .. 8.10 · 8.20 Ev J{ıı ,,.ı· 
eden yeni buluşlarını tetkik etm.i.ş, yük- TURİSTİK YOLLAR i\IESELESl Yemek liste'i 8.30 Müzik : Gitar ~el 
sek ziraat enstilüslinden mezun genç Valimiz öğleden •onr.ı turistik. yollar yen (pl.) 12.30 Program ve ıne · $<T 
a'istanları birN· biı er dinliyerek izahat isini tetkik için toplanan Vilayet daimi saat ayarı 12.35 Müı.ik A 1 - Fahr• ~ 
almış ve kendilerini ayrı ayn takdir el· encümen toplantısına riyaset eylem.iştir. puz · Us:;ak sark• (Kalmadı k~ V 
ıniştir. Turistik yollıırı inşa etmeği taahhüt efendim) 2 - U~ türkü (Cev:ıhif ~ 

MücadL"le islasyuıı müdürünün bir eden Reji General şirketinin verdiği şı mısın) 3 - Aı·if bey • Nihavent pr 4 
çok emekler neüce•inde buğday bitle- cevap, turistik yollar müdürü ve muha· (Meyler süzülüı;ün) 4 - Dede -11'5o 
rine karşı eloo ettıiH tozu büyiik bir sebei hususiye hukuk müşavirinin de ~kı (Karlı da~ aşt.lm .• g.eldim) ~ 
takdir ile karsılıyo.rak müdürü tebrik haz.ır bulunduj!u bu toplantıda tetkik Aıans lıaberlerı 13.0S llfoıık : Y ~ 
etmiştir. edilmislir. daki proıtralru.." devamı). B: 1 ---: . f.,el 

Vali, oMücadel~ ıslasyonundan göğ- Şirketin turistik yollar işindeki hare- Can • Huzzam sarkı (Kırpıkl~_fiffll 
;üın iftiharla dolu olank ayrılıyorunu keti kadaı· zaif ve istinal.slz olan cevabı teli) 2 Dede - Blizam şarkı 1""'.:ı.i 
demiştir. inceden inceye tetkik edildikten sonu biı· kene takdir eylesem) ~ - N".,, 
ZİRAAT MEKTEBİNDE VE encümen. mukavelenin feshi sebepleri- Can · Hü=ıın sarkı (~~ hatıra) ~.oı 
BAGCILIK İSTASYONUNDA ni varit görmemiştir. Şirkete tekrar bu Refik F<·rsan : Sıu semaısı 13.20 • l e0 
Müteakiben teft.iı,le bulunmak üzere yolda cevap Vl!rilec..ktiı:. Müzik : Uvertür ve melodiler (pi.) 1~ gl 

ı.iraat mektebine j!itmi~tir. ÖDEMİŞE BAJtEKET Program Ye memleket "'1llt ayarı. .. l .. 
Mektep kapısında müdür \'e mual· Valimiz akşam Mal 17 de Ödemi* h;ı- Müzik : Setreyl caz <.pl) 18.::0 ~ 

limlerce karşılanmış ve mektebin her reket etmiştir_ Halk havajan 18.50 Muz.ık: Radyo 5 JS 
triosu {i Ozgüı• ve Ateş böcekleri) 19.ı:ı 

Bu kış kömür 
ucuz olacak -·-- BA~TARAFI 1 inci SAHİFEDE -

temi11 dec.<k bir karar ıtühaz eylemiştir. 
Bu \."aZiyele nazaran kış mev~iminde 
köınür Iiatleri çok. ucuz olacaktır. 

l\füHTEKlRLER 
CEZALANDIRILACAK 
Ancak imdiki halde kömür ticaretilc 

iştigal eden bazı kimseler fırsattan isti
fade ederek yaz mevsiminin en hararetli 
bir zamanında kömür fiatini gayet yük
sek tutmaktadır. Kömür toptan dört bu
çuk kuruşa satılmaktadır. Ve bu fiat 
ihtik5.r mcvzuuna girmektedir. 

Bugünlerde fiat ınürakabe komisyonu 
lznıirdeki kömür depolarında umumi bir 
teftl:j yapacaktır. ihtikara sapan kömür
cüler milli korunma kanununa göre şid
detle takip edileceklerdır. --·--
İzmir Orman merfıez 
miilıendisliği 
Orman fakültesi bu sene ınczunlarID· 

dan B. Niyazi ErgGn İzmir orınan mer
kez n1ühcndisliğinr tayin edilerek Ya
zife~ine baslaınıştn· --..•--
AMERİKAYA 

B l 
Müzik A 1 - Şevki bey · Hicaz lf"'-. 

U yı üzüm (Affeyle suçum) 2 - Sel Pınar·~ 

bahalı Olacak 
sarkı (Leyla gibi h.u;kır.a Mecnun gıl>' 
yaru;a) 3 - Yesari Asuu • Eviç Şat~, 

--.l,"--- (Benim öksüı. benliğimde) 4 - .t:•" 
- UAŞTARAFI ı wi SAHİFEDE _ türkü (Elveda dasL deli gönül elv~. 

B 1 - Hamdi Tokay - Beyati sarkı (.,..! 
hane gözlere ı;önül bağladım) 2 - ~. 
Pınar - Beyati ı;arkı (Delisin deli ~· 
lüm) 3 -· $evb.i bey ·Irak şarkı (r1•4; tim sana ben) 4 - Oyun lıava.1 19· 
Memleket saat ayarı ve ajans !ıııbcr~ 
20.00 Müzik 1 - Udi Ahmet - .KarCJI", 
,,arkı (Beni bigane mi sandın) 2 - ~ 
Karcığar şarkı (Çcşınanı o mah Jj. 
elildır) :: - Osman Nihat - Kürdili , 

gürıncınektedir. Bunun sebebi, üzüm 
mahsulünün pek aı: ol~udur. Uzüınleı;. 
miz bu sene çok yüksek fiaUe satılacak· 
tır. Müstahsilin de ona göre hareket ey
lemesi tevsiye edilmektedir. 

Bir çok ecnebl firmalar üzüm ve in
cirlerimizin fiatlerini ~rmağa başla
mışlardır. 

l·rHAL .i. -r •-- Şarkı (Gözümden gitmiyor bir dcın. ~~ 
ft yali) 4 - Bedriy2 Hoşgör - Kürdili 

BirUlılerinin i.stilılcili Şarkı (Mıtrıı>damı na!ede mil s - sP 
.İzmirde kunı1an it1ı !At birlik! · · Semaisi G - Karcıf.aı· türkü ( BeoliY'. 

miistakiJen çalışmalan ~ Ticaret~ aldım) 7 - Beyati ara~ türkü: (t~ 
"" ü' '--- " 1ro•~-1··ıw: · -~- seı-enler serenleı·) ~ - Huscynı ş.t .....,., ~ ,.,on ..,,. u,.unce ıcap .....,n (S d"'. al ) 20.30 Ko ·-""""· 
kanuni formül h.ızırlanmıştır. Bugün· ev ıg':". c~m in . . n"";"ıı.r 
!erde keyfiyet; Vailler heyeti kararına 20.50.Müzik. Fasıl he~C'\i 21.10 K<>:RaıJ, 
iktiran ederek şehrimizdeki alakadarla- ma (Iktısa~ saati) 21.:JO. ~nuşma ~ 
ra tebliğ olunacaktır yo ı:azetesı) 21.45 Müzik . Radyo. . , 
___________ ...:;.. ___ 1 orkestrası 1 - Joh. Strauss : Artıst bi', 

yatı 2 - Borodin : Prens İgor opereli>' 
den Rapsodi 3 - Mainzer : Serenad 4 ~ 

Yabana Asfıerlilı .JUbe• Robercht : Teı.aUar (Potpuri) 22· 
sine fıayıtlı olanlara Memleket saat ayarı. ajans haberleri, ıı; 

\' ABANCl AS. S. BAŞK'DAN : raat. esham. tahvilat, .kamhlyo, ıuıl'f 
1 v-.... L'-- oL' hhy borsası (F"ılı) 22.45 Müzik : Cazhaııt 
.-~ nu.uıek t""' tam e etna· 23.25 - 23.30 yarınki program ve kal"" 

meliler 1/ 9/ 94.0 ta mektepte bulunacak-
larından 20.'8 .. 940 gününe kadar şube- n_ış_. ------------:::, 
mize ınüracaatterL .••••••••••••••••••••••••••••••••••••,...._.''"; 

men. c;>clerın=se duru•mas~ . hapse : vapur seferleri 
çevri!ir. Bu cezalara kaı·şı ıtır:ız .'·e : Eylülün ilk günü İzmir 1ımanında bu
tern~- yolUu: da yoktur. Maıy~tın-: lunacak olan bir <"apur cenubi Amerika 

2 - Rizeli olup t.ı İzmir mmtakasın· : • <it n .. .. ~ 

da oturanlardan şimdiye kadar ~ as- ~ lktısadı Yurugu1 ~ 
: dekı kimsclı;nn ''!yun memurlugun~ : içjn yi\k alarak. hareket ederelctir: 

kerlık etroemış 316 dahil 33S dahile ka.- : • 'l : 
dar ,.e tebdilhavası bitmiş erattan pi- : Mecmuası. lımir Enterna!!Yorıal fır: 
yade, topçu, istihkam, jandarma smı.f. : an .için fevkalade biI nüsha hazıriıı'~ 
lanna mensup erlerin silah altına alma- ! ınaktadu. İzmiriıı ve fuann en itil': 
caklartnclan dc'Th<t! sube ·e müracaatla- ? çük tt8imlerini, hmirin en gOziıle ı 
ri ilUn olunur.. : ınuharrirlerinin yazılannı bu nfulfar ~ 

: ~bul etrne;ııne ~nanı o~n ın.afevklcrı: Evvelce yazdıguruz gibi yine ayni ta
! ıçın .de aynı sekilde 50 !ıra para ceza· : rihtcn itibaren simali Amerikaya da 
: "' hukmolunacakt_ır. . . . : muntazam vapur seferleri ba.şlıyaeaktır. 
: Basvek..-üct .b.tatisük : Bu- scCer1eri ihdas eden mi..iessesc hazır-
: umum müdürlüiili : lıkl t ] •st 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• arau aınam am ... ır 

Vellahd Diik Oahju kuitulmuştur. Sa
rayın derhal manzarası değ~ti. Kardi
nal Roan ba!;t.a olınak üzere bütün ölen 
kralın elrarında il plandılar. Kardinal 
Roan hizuı.t takdis ayinini yaptı. 

Hayalet kaybolu• olmaz, On Diiı-dün
cü I ... uinin c;ehresiı1! bir tebessüm kapla
mıştı. Alnında yeisi ifade eden çizgiler 
kaybolmu.•tur. AlliJım inayeti ile kar
c!esinin affeden sesini duymuştu. O da 
son nefesiıule karoesi irin dua ctmis 
.sonl'a · 
~ Haydı ölüm c':ıkikası geldL Ölümü 

güc bir sey zannetmiştim, şimdi ebedi 
istirahate kıtvu~ını.ık i.stiyoruın .. El,·e<la 
dostlıu:ım. oh·eda Fransa.. 

Dt.-ınÜ-\ \'C'" !':On nt:fcsi.ni \·crmi."iti.. 
ee 

Faribol \ e Mistufle Bastilin kötü şöhre
lint" ra~cn bir ZC\-k \"C sa[a yeri oldu

ğunu na5d ;,pat ettiler? .. 

Faribol, i.\li.>tufl•! ve Jan Kavalye ha
m terkederken binbaşı Rozarjm ce.edi 
ile meşgul olmak v;;zifesini Matyö usta· 
ya bırakmışlardı. Uç ark.adaş, bu ceset 
&stil çukurlarınd4ıı birine atilırken 
meşhur ;undamı:ı s<>lunu tutmw;lardı. 

Faribol gri ınamcmmın allından elini yunuz .• 
kılıncına dayamı~ ~ela bir hükümdar Faribolun uzatt:ı:lı parşömen bir sa
gururu ile ilerliyordu. Onu bu haliyle yinrn bir kaç sruıt evvel madam dö Men
zaptettiği scbre muhteşem biı· sekilde tenondan kendisine• getirdiği pa1';Ö
gireıı Asyalı bir !Jtibc benzetmek hata mendL 
olmıyacaktL Onun arkasında Mistufie Zabit burada yazılan satıra gö:ı: gezdi
mütcınadiyen e:Herüıi oğu~turuyor \'C riı· gezdjrmez şapkasını çıkardl ve yer-
'unları söyleniywdu : !ere kadar eğilerek : 

- Ulu Taru·ı. şlikürle>r ol.sun "'""'~ - Emriniz ınös}'ö? 
Bu bir lJl.rika!_ Bu bir muci.:ı:cdiı:!. Fa- Sonru maiyetine döndü : 
kat ayni. zaınanda ı-u Sen Mars apdah - Hazlrol! .. Selam ... Emrini v~cdi. 
için berbat bır hik~yedir F'a1·ibol büyük im gururla mukabele 

Le,·is lıtöprüsünün basında bü· nöbel· <.-tti · 
çi ~üngii~iinü Faribolun göğ..~ine tevcih Sakin olunu:.:. cfeodinı. Sakin olu-
cdeı·ek · nw:! Bütün Basilli muvasalatunızla al-

- Açıl! .. Diye ~ı.}kırdı.. tüst etmek istemiyoruz. Hay ku~uğu 
- Arkada>; kak1 ır su süngünü. zabi· koı>Stu1'.. Bilın~lisiııiz ki büyük adam· 

tine habr-r \'C'r !·endi~ylc P.(;ril~eğe lar için tC\'3ZU her seyin fevkindedir .. 
ı;cldik.. Zabit efendi, şu ııeferleı·i karakoldaki 

Asker, bu Jük:.ek ıoow konuşan sıcalı: oaığın kşına gönderiniz. Siz döı·t 
ı.damlar kar.,ısmda korku, hayret ve nefcrinizle bizi takip ediniz kafidir .. 
hürmet duyguları :~ıııd<· selam vaziye- Faribol Mistuik ve Jan Kavalye bu 
tinde durdu VP remen lllUl:ıt ~ti 5:1Yede bütün mfuıiaları zorltıksuz geç• 
verdi. Nokta karakolunun subayı mai- tiler. Heı- tarafta nöbetçiler hürmetle 
yelindeki bir kac ~kerle bu cJa,·ete koş- L1:ilerek yol göste~iyorlardı .. Böylece 
tu. . Sen Marsın ikamctgahma Yardıbr. Bu-

Farıbol : rada Faribol zabit.:? : 
- 111üsyö! Dedı •. Şu p;ı!"'jO®t:ni oku- - A..ı.erleri burada bırakıw;; ıı&Z yal-

: da hulaeak.=ın ..: 
·~······································· 

nızca bizi ıalciıı <><!iniz. Sen Mars c< 
napları beyhude ıelfuıa ka~:'. 
dedi.. Sen Marsı kralın eınirl<?rine ;ııo1 

yat etmeğe d.aTI!t: "'92ifesini ~ze "·rrfY<!" 
rurn. 

Zabit kılıncını lwuı:ıdan cckerek : 
1 

- Emred<'rsini:ı: efendim cevıJ>t'' 
verdi.. r 

Faribol onun kulagma ~unlan fil" 
dadı. : 

- Sen Marsla .ırama biraz açık. ~-
:tilesinden azledildiği haberi iter ~ 
krndisini çok teJa.a düşürecek.. Kuy.rıt 
gu kopsWL Şu herifin ne mal oklııi!"° 
nu bilirim_ ·r 

Tam bu sırada&-..~ büyük lı< 
salonda geniş ko'.tuğunda oınruyortl" 
Kapısı açıluken haykırdı : 

- İzinsiz i(eri ,:;irmeğe ciirel e<~ 
kim' 

BÜyük biı: hiddet ifade <:<len btı """ 
Faribolwı alaylı seri cevap ,.erdi : , 

- Benim muhtc-rem mösyö .. Beni I" 
nıyacak.smız.. .ı:' 

Sen Mars çehresini görmedeıı hu ; 
sin sahibini tanıdı.. 

- Siz burada .. Siz burada ha~ 
-BiTMEDi-
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nöntı mpında 11.;uşlar 
~~~~---ı..----~ ..... ~.-~~~~~~~~~~ 

Gazeteciler dün plô:nör uçuşlarını 
takip ettiler, mi!.esseseden mem
nuniyet ve hayranlıkla ayrıldılar 

INÖNtt ~ -ıı:-
~~ri erefı~<· d~:A,.·'!l - B urada bulunan matbuat ıniımcssil- Gazeteü !Nimiz v<:rdiklcri cevaplarda fevkalade eheınmi-
7.Jr,afotind-. Şa~~ H7:m hava .~urumu ı .amma verilen akşam yet kazanını ohm luı\·acılığın tekemmül ve inkişafına çnlış
Şukrü !( ,ı•aı. ır zım F..rgokmen, Ha\ a kurumu başkam manın \·atrn vaz.ifc':ii olduğunu \'c bu ~üıüşıne ile kafi clbir
ııekkür c:tt k~~ı nnınmd misafırlcr" ~ılakalanndau dolayı te- liğinin tahakkuk c:-deccğine itimat cdilm lmı:;:lardır. 
rnu hakkı• ,ı ; shnıa hm·acılık hareketimiz ve Hava kuru- Mrıtbuat r..ümessilleri dün öğleye .k.1ciar altı saatlik planör 
manda d ... lıa ço:l ?.~ vermiş ve tas yareciliğimizin kısa za- uçuslanııı ta1<i;> eykmi ler ve genç tayyarecı namzetleriyle 
ta~ bir C''hirl "ğ· Y\J .sc~ muvaffakıyetler gösterebilmesi için gi.irüşınü-;h,ıdiı:. 
lcrunizın h'lva~·hke ıhtıyaç ~ul~nduğunu anlatarak gazete- G.ızctecı!~!· lnöni:ııdcn, hm·a kurıımunun bu güzel miies
~aları tr men~· md eselelenmizle daha yakından alftkadar I sesesindc·ı Mıyük bir memnuniyet \'C hayranlıkla ve daha 

ısw c bulunmuştur. genış muvaffakıyetler temennisiyle aync~ini söylemişlerdit·. 

Belçikadaki 
açlık tehlikesi 
ve Amerika 

Sefirin b..__ 

Orta tedrisattaki ücretli 
muallim namzetlerine dair 

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

rifıa h .. ıı .. e~anaıı Anıe
lı u ııınetinin değil 

lstanbul 8 (Yeni Asır) - Orta tedrisat kadrosundaki ücretli mual
lim namzedlerinden vazifelerinde muvaffak olanların maasla istihdam
ları kararlaştmlmıştır. 

v endisinin filıri ' 
a ın ton 8 ( •• 

~.ıci~(' ııezal"C'ti A A.A~ - •Royter• Ha-
ırı l<cnne<) ;d tncrıkanın Londra se

BeJçika sefiri ~n, Amerikanın sabık 
Londra rnatb · Cudahy tarafından 
tanı ınctninin ua~ııın . verilen mülakatın 
b liaricfye rnJondt'rılınesini istemiştir. 
~ .ınülfikatııı ~ş:11:1 B. Sumner Vels 

ti ve ınUsaad ~ıC'ıye nezaretınin ha
llı beyan etın· t~sı olmaksızın yapıldığı-

Yloi.Nt 1 ıı·. 
Yazd ASIR - n·· k .. 
; . ığırnız ''C<;hile bu un u nüshamızda 
ı:1~cri tedarik d"J beya~~t, hariçten 
k" lçıkada gıda <' ı emedıgı takdirde 
ıı on hafta hal rnakı ddclerinin ancak se

dan sonra idare edebileceği on
hakkındad açlık tehlikesi buJundui!u 

ır. ., 

in1111z -~ • .._._ 
düşen ~natoryamuna 
~ .. ndra, a (A.~"_ bombaları 

. un iecc l . cRoyter» 

Amerikada 
dua edilecek 

B. Ruzvelt buna dair 
bir hitabe ne,retti .. 
Hydepark, 8 (A.A) - nRoytcr• Bay 

Ruzvclt bir hitabe neşrederek 8 Eyliil 
pazar ı,:iiııünii dua s:ıünü ilfın etmiştir. 

O gün hangi ml!Zhebc mensup olursa 
olsun bütün Amerikalılar arza ve karı
şık dünyaya !\dil \'I! de\•aınlı bir sulh 
vermesi için Alln:ın dua edeceklerdir. 

Hitabeye su .surı tle dc\•am edilmekte
dir: 

Bulgaristanda 
istihsalatw. 
arttırmak 

gayretleri 
--Jl.--

Sun'i gübre fabrilıaJarı 
yapacaldar, Almanya· 

dan gübre aJacatılar 
Sof.ra. 8 (A.A) - D. N. B. Bildiri-

yor: 
Ziraat nazırı verdiği bir beyanatta, 

çiftçinin en mühim işlerinden birinin is· 
tihaali arttırmak olduğunu söylemiştir. 
Sözüne devam eden nazır şöyle dcmiı· 
tir: 

sıne Yapı] h ngılterenin "İmal" . k. ra arı ava h"· v ı şar ı-
r RÖrdüğü b"ld" ~1cumu canasında za-

evve] 1 ırı en s 
cc zanned"ld"W• anatoryomun 

sara uw ı ıgı kadar b"" ""k h f ı.mıınadığı 
110 

uyu a-
t aa.aJ haberlerd nundnn alınan mu-
oryornun iıle . el n anlaıılmıştır. Sana-

cernj . • ray e m 1 l 
Yetının karb· cşgu o an hayır 

Her gt.-çen ı,:lin lıizi hariçle hissedilen 
ıstırapların hazin i:aber.lerini getiıirken 
biz bilhassa Allahın kudretini n\ildrik 
bulunmaktayız. Böyle bil" ftnda ıncmlc
ketimizi takdis etmesi ve c•ihanın bütün 
milletleri arasın<l.ı adil \'(.' de\·aınlı bir 
sulhun leessiis ct.rr.ı•si için kadiri mut
lak olan Allaha ~: knrmaklığınw. doğ
ı·udur. 

-- Toprak daha iyi gübre istiyor. Bu
gün daha vasi mikyaeta istihsal edilme
sine rağmen tabii gübrenin yanında 

------------------ sun"i gübre ithalatının da derhal arttı
lukları şehirlcdnin fakir mahallesinden rılması lazımdır. Bunu temin için Al-
300 Ç<X·uğu barındırmakta idi. manya ile temasa geç.ilm~tir. Bundan 

.tnin ctrni"'ti 
1 ı Yaralı olmadığını te-

'tr """'f r. Sanato 
~ l'YUın cenup kont-

Bir Liı13 civarına da iki bomba düş- başka milli topraklarımız üzerinde sun'i 
müştür. İnfilak çocukları uyandırmışsa gübre fabrikaları inşası için de tetkikat 
da panik olmamıştır. yapılmaktadır. 

Sayın 
Dikkat 

----

nozarı dikkatine 
Sizi yrızın boğucu sıcaklarından kur

taracak cep ve masa \'antilatörlerimizi 
takdim ederiz. 20 gram ağırlığıpda olan 
cep vantilfıtoı-lerimiz znrif ve şıklığı ve 
bilhassa saatle bir kurll§ gibi ufak bir 
sarfiyat yapması \•e bayanların el çan
talarında kohıylıkla taşıyabilmeleri ay
rıC'a tavsiyeye şayandır. 

Türkiye umumi deposu 
Hüsnü Özödemişli Halefleri 

~ittir Vakıllar "'d" Jü&ünd Zınirde rnUlh k mu Ur 19 en: 
~anıesinuı 3; . Hnyım Baru.h vakfının te,·liyeti mürıh.ıl<lır. Vakıflar ni
\ra k iSU.ventı.:rbı ;;el ınadJt:'Sindck~ şeraiti hfü7. olup bu vakfa mütevelli ol;flar. ınlıdUrlu·,ı{8194~. ı>azartc~i günii akşamına lrndnr bir<'r dilekçe ile 
etın e aYrıca ilan g ~e mu~p~~atlcri .. 

eleri lüzumu i'ft!1cce
1 

k ı,-:hhan giinüne kadar da icop ('den \"Csaiki ihzar 
İS'l' 0 umır. :ıo - 4 - !l 2975 (1560) 

F.sk· 4Mnuı. BELEDiYE. r . E 
cloi:'U ı C~rnhp.~ B ~IND N: 
~'ağı tı C\'lnin Yıllıİ; iht1oğlu . "? z_~revi hastalıklar h:ısumdcrilc ~Y~lCp Kamil 
tahrntn Palı Z.."'lrhı•ul"l Yacı ıçın luzumu olan 13.200 kilo ~de ve 1970 kilo tere-
30 ku. bedeli lJ l~, 1 

c eksiltmeye konulmuştur. Scıdeyağmın beher kilosunun 
tir. fha~Şlur. Sartnc, e rreyağının 120 kuruş \'e ilk tcıı\İl;at miktarı 1266 lira 
'l'alipler~ 1;2-8-940 p':ı~ 7t1b~~ ':.e muamclfıt müdürlüğü hleminde görülecek
"esikaı 1~ ılk teıninat <'~ ı:unu saat 15 te daimi cncürr.ende yapılacaktır. 
tnektu ~rile 2490 nunıa~kbkz \·c~a mektupları \'e 940 yılına ait ticaret odası 

n ıırıııı ihalı! J?Ün.. 1 ·anunun t.arifatı ce\•rcsinde hazırlıya~kları teklif 
u saat 14 de kadar daimi cnctimenc: vermeleri. 

27-31-5-9 29-0G (154.t) 
ruaa· . 
!o:~VE:aZ:~::ıırıa VE ÇEl.JK FABRİICAl.ARJ 
yU§ ssesl'rniz için 300 I" M_~DVRLVOUlfDElf : 

olnıas ııııtı 50 yi mütcc :.rn ucrctle dahiliye ınillehassısı bir tabip alımıcaklır. 
""al'ı 1rncşı;ıttur a\ ız olmaması, asgari b""' sene meslek hizmeti yapmı<ı 
ı ıp c-ı-· • ~ • ~ 

tarihini:' kın icap eden ve "k" b ~ 
adar Kıırnb""k ~; ı aglaı:ııak suretiJc biı· istida ile en l:;l"Ç 21>-8-940 

----- u muesscse müdürlüğUne mliracaat etmeleri ilan olunur. 
. G-9 12 (1606) 

Jzna1p i 
ı hisarı llhisC1Plar Bnt-na "d.. ı · · ~ ünd 

buluna b~r lzrnir haşm""d·· • . -;r JI ur ug en : 
ı.iıerc ~)• utün j~Jetme , u b ukyetı ~arafından Alııancakta inşaatı bitmek üzere 
menafi.

1 
ayet idare hey'; . a ;9evıne avlu ve park sahası olarak ilave edilmek 

sinde k•~rnurniye icabc ~ın /4/940 tarih '"e 1257 numarasiy)e istimlüleri 
adada k!~ Ve tapu fe~na~~ f~~_lunduğuna karar ''erilen Kahramanlar cadde
hiilcü l a~n gayri rnenk il ır ı~n~e tanzim olunan 220 numaralı paha 1623 
karar1:1 1erı!le belediye ; .er~: ıstımlik kararnamesinin 6 ve 7 ncl maddeleri 

ı 'Ye ıntihap olu ~ımı encümeninin 10/S/940 tarih ve 867 numaralı - s· nan ıtO • 
\t• K . ır Paracı nu mısyonu mahsusca: 

erırne . h maralı 160 ..... t bL d "b . S f • 2 
6 

aıt ancye 1 OOO 
1
. . .. e re mura r>rıın an ı aret sanıye. ~ey ettın 

. - Pn.r 1 ıra: 
·•ıt hene se numaralı 20 

3 Ye 350 lira· metre murabbaından ibaret \'C Mehmet ve Naime 
. h- 7 Par 1 • 

au anev S S ac nurnarnlı 6? f\.1 
4 _ · e O lira; - etre ınurahbaından ibaret 1 faııan Koaacıya 

d 9 Par 1 Ofluya a· se numaralı '1 
5 

1
1t dülcUna 350 1.- metre murabbaından ibarrt Avnullah Nuri San· 

- O ıra· 
rna) rı. ait h Parsel nuınaralı 100 . 

6 11neye 550 ı· metre murabbaından ibaret Karanfil kızı Fat-
- 12 ua: l~ıl~t 1 a Parac.I ntınuıral 16 . 

7 vl u3 ııa ait haneye I 5
1

00 
I~ metre murabbaından ibaret Mehmet l{efilt 

' ,..- Pat ı ıra: c •vıuz.af( ac numaralı 55 
liYct rn z!.e!e. ait haneye 500 rne.tre murabbaından ibaret Mümin, Bahtiyar 
kGl'lllerie d u~ .l.ararnamenin 8 Zer }ıra kıym~t takdir edilmiş oldu~undao lc.ey
ları var ~hilmdc ilan v l'k ncı maddeaıne uyularak 10 ncu maddesi hü· 

~ ~n z~rf ırıcfa eb al~~darlarının bedeli istimlakler hal.kında itinu.~ 
e ıyeye müracaatları ilö.ve olunur. 3148 ( 1619) 

lZMIR BE~EDIYESINDEN: 
- Kültür mahallesinde t 388 nci so· 

kak.ta 63 ncü adanın 429 metre rnurab
baındaki 4 sayılı araaaıııın satışı yazı 
işleri müdürlüğündeki şartnamesi veç
hile açık arttırmaya konulmuştur. Mu· 
hnmmen bedeli 2145 lira olup muvak
kat teminatı 161 liradır. Taliplerin te· 
minntı öğleden evvel cümhuriyet mer
kez bankasına yatırarak makhuzlariyle 
birlikte ihnle tnrihi olan 16/ 8/940 cu
ma günü saat 16 da encümene müra
caattan. 1. 4, 9. 15 3022 (1574) 

- Akdeniz mahallesinde 1 369 sa· 
yılı sokakta 34 ncü adadaki 180 metre 
murabbaından ibaret 91 sayılı arsanın 
Atl§ı )'azı itleri müdürlüğündeki şartna
mesi veçhile, açık arttırmaya konulmuş• 
tur. 

Muhammen beddi 1060 lira olup 
muvakkat teminatı 81 liradır. Taliple
ri nteminatlarını öğleden evvel cümhu
ıiyet merkez bankaaına yatırarak malc.
buzlariyle ihale tarihi olan ı 4/8/940 
çarıamba günü saat 1 6 da encümene 
müracaatları. 31. 5, 9, 12 2988 ( 1564) 

- Otobüs idaresine 350 ton moto
rin sntın alınması, yazı iıleri müdürlü
ğündeki şartnamesi veçhile bir ay müd
detle pa:zarlığa bırakımıştır. Muham• 
men bcdei 40350 ira muvakkat temi
natı 3026 iradır. lhaesi 6/9/940 cuma 
günü saat 16 dadır. Taliplerin teminat· 
)arını öğleden evvel cümhuriyct merkez 
bankasına yatırarak haftanın pazartesi, 
çaıışamba ve cuma günleri encümene 
mürncaatları. 

9, 19, 28. 5 3156 (1627) 
- Otobüs idaresine 1 O le.alem yedek 

parça aatm alınması İ9İ, yazı itleri mÜ• 
dürlüğündeld şartnamesi veçhile 
19/8/940 pazartesi ~nü saat 16 ya 
uzatıl mı,tır. 

Muhammen bedeli •059 lira mu\.'ak· 
kat teminatı 305 liradır. Taliplerin te
minatı öğleden evvel cümhuriyet mer• 
kez bankasına yatırarak makl>Uzlariyle 
birlikte tayin edilen gün ve eaatte encü~ 
mene müracaatları. 315 7 ( 1622) 

BERGAMA SULH HUKUK HA~ 
KtMUCtNDEN: 

Bergamanın Solak Halil mahallcııin· 
den Mustafa kızı Fatma Uçak tarafm· 
dan ikametgahı meçhul bulunan Hasan 
oğlu Aziz aleyhine ikame eylediği 00.. 
pnma davasının icrayı muhakemesi 
13/9/940 cuma iÜnÜ saat 10 a mule:ar· 
rer bulundui(undan M. aleyh Cönen ka· 
z.aaının karalar 1'.öyünden Hasan oilu 
Azizin yevmi ınezkurde Bervama a.liye 
hukuk mahkemesinde hazır bulunması 
aksi takdirde hakkında gıyap le.aran ve
rileceği tebliğ makamına kaim olmak 
Üzere ilan olunur. 3135 ( 1623) 

BERGAMA SULH HUKUK HA
KIMUCINDEN: 

Bergama ornınn idaresi tarafından 
Bergamanın Karavdilt-r köyünden Hur
til oğlu Mustafa namı diğeri Veli aleyhi· 
ne açılan orman tazminatı davaAınln ya· 
pJmakta olan muhakemesinde ikamet
ı~ı meçhul kalan M. aleyhe ilanen .teb
ligat icrasına ve durupnanın 28/8/940 

.. -==ı a es w z www m 
SAHiFE i 

Alsas Lörende 
yeni idare 

Hitler, aslıeri idareyi 
biraz hafif ıetti .. 
Bcrlin, 8 (A.A) - D. N. B. AJans1 

bildiriyor · ALas Lören \•e Li,ikscmburg
da sidl idarenin badema askeri kuman
dn hc•yctinin emri altında olmayıp doğ
rudmı do.~ruya kcHdi<:ine merbut bir si
vil idnrenın rmriııe RCçcccğine dair Füh-
rcr iki kararn3me neşretmiştir. 

Führer, Lören için müm~il oJarak 
vali Yoseph Buerckeli ve Alsas için 
de vali Robcrt Vagncri tayin etmiştir. 
Vali Gtista\' Siınoıı Lüksenıburgun sivil 
idaresinin fi olarak tayin olunmuştur. 

Führer, Alman gençlıği şefi \"arifesin
den rılarak B. Baldur Fon Schirrachi 
Viyana valiliginc tayin etmiştir. B. Bal
dur avni uıınand·.ı Nasyonal Sosyalist 
partisinin \"e Almanyanın gençlik terbi
yesı teşekkülüne müfettiş :tayin olun
muştur. B. BaJdurun yerine B. Arthur 
Oxmnnn Alman gençlik ŞC'fliğine tayin 
edilmi tir. 

İNGİLİZ TAYYARE AKINI -·-- BASTARAFI l inci SAHİFEDE -
Gece büyük bombardıman tayyarele

rindcn ıni.ırekkcp küçük filolar Hollan
da ve Almanyanın şimali garbisinde 
düşmanın slreta.jik hava üslerini taciz 
l'tmeğc devam etmişlerdir. Cenubi Hol
landada Gilzc ve Rejim askeri tayyare 
meydanlarında bulunan dU~an tayya
releri üzerine atılan bomba grupları tam 
i abetle infilak etmişlerdir. Başka bir 
bomba grubu da hangara isabet etmiş
tir. Bombardıman edilen Hollandadaki 
iislcr arasında Haguenin cenubunda 
Ypcnbuı·g, Amsl.erdam civarında Schim
phol, Utrecht civarında Soesterber ve 
Teksel adasındaki 1tıyyare meydanlan 
vardır. --·--
ALIAI HAYA HÜCUMLARI -·-- BASTARAFJ 1 inci SAHİFEDE -
tevcih edilen bir hücum esnasında avcı 
tayyareleri.rniile dU§man tayyareleri ara
sında müteaddit hava muharebeleri ol
mll§tur. Şimdiye kadar alınan haberler 
iki düşman bombardıınnn tayyaresinin 
düşürilldüt,t\lnü teyit etmektedir. Başka 
bir ~k düşman tayyarelerinin daha tah
rip edildiği bilclirilmiş.c;e de henüz teyit 
edilmemiştir. 

Londra 8 (A.A) - cRoyteı·> İngiliz ve 
Alman avcı tayyareleri arasında bu sa
bah Manş denizi üzerinde cereyan eden 
muharebede Messerschmidt 109 tipinde 
bir düşman tayyaresi alevler içinde dü
sürülmüştlir. 

• • •• • 1 • • • 

Vaziyeti hazıra 
konferansları 

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

Denizlinin altı 
dört köyünde 

kaza ve altı nahiyesile 
konferanslar verildi 

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

Dcnizlı 8 (Yeni Asır) - Evvelce gi- pı\Yam ve Dava kazalarına gitmiş, top
dilemiyen yerlcrd~ vaziyeti hazıraya da- !anan halka B. Oral ayni konferansı tek
ir konferanslar vermek üzere parti reisi rar eylemiştir. Daha sonra Kızılcabö-

t~7:lh~~ltu~u~::~ı~=ı::l~~~:~~ lük, Kale ve Babadağ nahiyelerine gi-
Halkın kesif bulunduğu belediye par- dilerek ayni mahiyetle konferanslar vc
kında B. Hullısi Oral vaziyeti hazırayı rilmişlir. Bu suretle altı kaza, allı nahi
ve Türkiyenin vaziyetini güzelC<' izah ye ve dört köyde halka \"aziyeti hazıra 
etmiştir. Bundan sonra ayni heyet Acı izah edilmiş bulunuyor. 

Yeni bir umumi mağaza 
~~~~~~~~-x~x 

Manısada pek yakında 
!inşaata başlanıyor 

-------x.y.x·--------

üyük bir yer satın alındı 
~~~--~~~---x•x 

Manisa 8 (A.A) --- Manisada kurulacak umumi mağazanın tesisi içirı 
büyük bir yer satın alınmıştır. Deponun inşaatına yakında başlanacak· 
tır. Memleketin iktısadi bünyesinde iyi neticeler verecek olan bu te
şebbüsten dolayı şehrimiz miistahsilleri çok memnundurlar. 

Yeni halk ekmeği nümunesi beğ~nildi 
----~~~~~~-x.y.x 

Ay başından itibaren 
çıkarılmağa başlanıyor 
Yeni halk ekmeği Istanbulda 

yedi kuruşa satılacak 
lstanbul 6 (Yeni Asır) - Tetkik edilmek üzere Ankara ya gönderileıı 

yeni halk tipi ekmek nümunesi .'-\nkarada tahlil olunmus ve muvafık 
görülmüştür. 

Önümüzdeki ay başından itibaren halk ekmeği imaline ba lanacalc 
ve bunun kilosu Istanbulcla yedi kuruşa satılacaktır. 

uUMDALH -·-Ul\IUl\li DENİZ ACK~'TELİt"aİ LTD 
Hl•:I.LJ·:1'1C UNES LID 

İZMİR NEVYORK ARASINDA HAF· 
TALIK MUNTAZAM HAREKET 

PATRAi vapuru 3 - 5 eyltll arasında 
İzmirden doğru NEVYORKA hareket 
edecektir .. 
HOLLANDİA vapuru 13-15 cylul ara· 

·· · · · k k 'd lukl ki sında İzmirden do[.'l""U l\"EVYORKA ha· Böbreklerın çahşmftk kudretim arttırır" Kndın, er c ı rar .zor arını, es k t cd kt" 
\'e yeni belsoğukluğunu,. mes~ne .iltihabı~, bel atı;asmı, sık sık idrar bcmnak \"e ~~GH~~A ı~~puru 21_23 eylfil ara· 
bw.nrken ~·anmak hallerıni gıdc.nr. Bol ıdrar temın eder.. smda İzmirden do[.'M.ı Nl."'VYORKA ha-

İdrarda kumlann, mesanede taşlann teşekkülüne mini olur.. re.ket edecektir 
DiKKAT: HEL!UOBLÖ idrannızı tcmizliycrek mavi1~11rir. ATHİNAİ v~puru 28 - 30 eylOJ ara· 

Sıhhat Vekaletinin nıhsatını hlhdir-. HER ECZANEDE BULUNUR sında İzmirden doi,Tu NEVYORKA ha-

-· rcket edecektir. 
NOT : Bütün vapurlanmwn ambar 

İzmir inhisarlar Başmüdürlüğünden : 
Bucada tütün ıslah istasyonumuzdaki kurutma hangarına ili.ve edilecek 

kısmın inşaatı açık eksiltmeye lkonulmu tur. Keşif bedeli « 1051. 45 > muvak
kat teminatı 78.86 liradır. 

içi elektrik vantilatör tesisatı ile mü
cehhezdir. Gerek vapurlann muvnsallt 
tarihleri, gerek vapur isimleri ve nav
lunlan hakkında accntaınız harp dola· 
yısiyle hiç hir taahhüt albna girmez. 

K~if şartname ve projesi levaz.ım şubemizde görülebilir. İsteklilerin 
23/8/940 günü saat 15 de başmüdürlüğümüzdeki komisyonumuza gelmeleri 

Daha fazla tafsilat almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada aUMDAL• 
umumi deniz acenteliği Ltd. müracaat ilan olunur. 9, 13 3155 (1621) 

BERGAMA SULH HUKUK MAH
KEMF.StNDEN: 

Bcrgamanın Zeytindağ nahiyesine 
bağlı Kurfallı K. elen Mehmet oğlu Hü
seyin Ok vekili avukat Calip Ergen ta• 
rafından aynı köyünden olup ikametga· 
hı meçhul kalan Halil oğlu Şerif Ali Az
gın aleyhine açılan alacak davasının İıc· 
ra kılınmakta olan muhakemesinde 
.24/719•0 gününe ait davetiyenin ila
nen tebliğ edildiği halde gelmediği ve 
bir maazeret bildirmediği gibi bir vekil 
dahi ıöndermemit olduğundan hakkın· 
da gıyap kararı verilmiı olmakla 
21 /8/9.fO ııünü aaat 1 O da mahkemede 
hazır bulunmadığı takdirde bir daha 
mahkemeye hbul edilmiyerek haklwı
daki davanın gıyabında karara baila• 
nacağı ilan olunur. 3136 ( f 626) 

AÇIK EKSiLTME tLANI 
TIRE BELEDtYE REISLtCtNDEN: 

Bc1cdiyemiz umumi tem.•irat ıebeke· 
sinin 1940 mali yılı ihtiyacatından olan 
2 700 adet ve 1 O ili 60 vat ve 2 2 O volt
luk elektrik lambaarı açık eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 906 
liradan ibaret bulunan işbu ampullerin 
ihalesi 16/6/940 tarihine raatlıyan cu• 
ma günü saat 16 da yapılacağından İ.s· 
teldilerin yüzde yedi buçuk niabetinde
ki muvakkat teminat ve 1940 takvim 
yJı ticaret odası sicil ve luı.yıt veaikala
riyle beraber tayin edilen gün ve saat· 
te belediyemiz: daimi encümenine gel
meleri \'e fenni ve umumi prtnameaini 
gönnek ve bedelsiz olarak almak iste
yenlerin belediyemize müracaatları lü-
zumu ilan olunur. 3078 ( 1629) 

saat 1 O na talikine hrar verilmif ol· 
maltla yevmi muayyende ııelmediii ve
ya hir vekil göndermediği taltdirde 
hakkında gıyap karan verileceği ilan 
olunur. 3138 ( l 624) 

BERGAMA SULH HUKUK MAH
KEMF.StNDEN: 

Bergamanın Kurfallı köyünden Hü
seyin kw Habibe Ok tarafından aynı 
köyden Hala oğlu Şerif Ali Azgın icra
yı muhakemesinde Şerif Ali Azgının 
ikameteahı meçhul olması sebebiyle ila
nen tebliıat icrasına ve muhakemC'nİn 
28/ 8/940 saat l O na talikine karar \"e• 
rilmit olmalda yevmi mez.kUıde Berga
ma sulh hukuk mahkemesinde biz.zat 
veyahut bilvekile hazır bulunması ak~ 
si taLlirde hakkında gıyap hrarı veri• 
leceği j(an olunur. 313 7 ( 1625) 

edilmesi ı·ica olunuı. TELEFON : 4072 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
oı.ıvıEa VE 

ŞllREKASI LTD. 
VAPUR ACENTASI 

ATATÜRK CAUOESl Rees binllSJ 
TELF~"'ON: 2443 

Lond.ta ve Llverpol ballan içio 
piyasanın lhUyacına göre vapu.rl• 
nmız sefer vaoacaklardır. 

················••i••···················· .. 
C. H. P. IZMIR iŞÇi ESNAF: 

KURUMLARI BlRLlôlNDEN: 
Ekmekçiler cemiyeti azalanna: 
Afağıdaki ruzname dahilinde 

görütülmek üzere 12/8/940 tari
hine müaadif Pazarteii günü ta· 
at 16 d,. birlik binasında yapıla
cak f ev'kalide umumi heyet top-

Sağlığan kıymetini takdir eden Ba- lantaaına gelmeniz lü-zumu ili.n 
yanların Adet zaınanlannda seve se-
ve kullanacağı ınikropsu.ı, ufak, yu. olunur. 
muşak \'C sıhhi en birinci mahrem RUZNAME: 
tuvalet bezleridir. En ince elbiseler 'l - Amelenin gece İfinin 8 
altında bile belli olmaz. saatten fazla olmadıiı. 

FEMIL VE BAOJ 2 - fırmların çalı ve talat 
Her eczanede, .kadın berbcrleriıule yakmaması ve bu meyanda ine

ve tu\•alet ınağazalannda bulunur. 
1'411•-lllllliııııı.ilıııim.••••M•••• nafii meılek namına aörütmeler. 

tZM&R S&CiU TtCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

SAYl2802 
(Namık Uyğuç - zarf ve çizgi imalat• 

hanesi) ticaret ünvaniyle lzmiıde Hır· 
davatçdar Küçült demir hanında 21-32 
numarada zarf ve çizgi imali.tiyle işti
gal eden Namık. Uuğuç'un işbu ticaret 
ünvanı ticaret kanunu hük.ümlerine 1tö· 
re sicilin 2802 numarasına kayt ve tes• 
dl edildiii ilan olunur. 

lzmir sicili ticaret ınemurluiu 
resmi müh\ir ve F. T enik imzua 

3 - Bir komandit tirket tetkili 
ve ondalık meselesi hakkında gö-
riifıne. 3145 (1628) 

DOKTOR 
Demir Ali KAllÇJOCLli 

Cilt ,.e Tenru.ül bmıtahklan ve 
ELEKTRiK TEDA viLEat 

Birinci Beyler Sobiı No. 55" bmit 
Elhamra Sineması arbılmda MbeMM 
.... kHar .... ı.ı.. ....... Ntır. 

TELEFON:Mft 



SARf ff'E 4 

Avam Kamara.sanda 

lngilterenin za
fer azmi bir 
kerre daha 
tekrarlandı 

--$--
İngilterenin menbaları 
nihayetsizdir, abloka 
Almanyayı behemehal 

sarsacaktır .. 
Londra 8 (A.A) - Avam kamarasın

da iktısadi teskilfıtlanma hakkındaki 
müzakerntı aç~ış olrın devlet nazırı B. 
Grecn Vood, topyekun harp usuliinün 
mnzid-. gortilmemiş mikynslarda bir ik
tısadi teşkilutlnnma lüzumunu gösterdi
ğini beyan etmiştir. 
Nazır B. Hitlerin son nutkundan bah

S('t:er<'k dUşmanın iktısadi vaziyetini 
gözden geçirmiş ve işgal ettiği arazinin 
kM'ldisi için gittikçe vchamet kesbedecek 
mC>seleler teşkil edeceğini söylemiştir. 

B. Crecn Vood söilerine şöyle devam 
~tmi~tir: 

c- Almanya işgal ettiği memleketle
rin ahalisini soyarak kendini bcsliyebilir. 
:Fakat isyan tehlikesine maruz kalmak
sızın esarete bir de açlık ilave edemez. 

ALMANY ADA YAPI
LAN TAHRİBAT 
Harp malzemesi imalatına gelince; Sı

nai mınUıknlarda tayyare rneydanlan 
bomrc• .. dımanlarımızdan çok müteessir 
olmuc;hır. Bombardımanlarımız gittikçe 
şiddl'' kesbcdeccktir. Hiç şüphe yoktur 
ki Alınan fabrikaları çok müteessir ol
mm;•11r. Eğer tamirleri imkasız değilse 
hile bu tamirin ikmali çok uzun zamana 
mütevakkıf bulunmaktadır. Hitler Al
man zayiatını telfıfi etmek için gittikçe 
büyük müşkUlata maruz kalacaktır. 

ABLOKANIN TESIRLERt 
Diğer Uıraftan abloka Almanya ve iş

gal altında bulunan arazinin hariçle olan 
ticaretini durduracaktır. Kömür müba
yaatı ~Uhassa auı1mış olacaktır. Kömür
süz demirin silah imaline pek az fayda
sı olur. Petrole geJince, HH1er arazisi 
dnhilinde istihlak olunan senevi 20 mil
yon tonun yarısından fazlasını tedarik 
etmrf!i veyn imal eylemeği ümit ede
me1. Maamafih düşmanın kuvvetini is
tihfaf etmemelidir. Almanya harbin baş
langıcında tamamen seferber bir hale 
ı;cJm,.mişU. 

HARBi KAZANACACIZ 
Harbı idare ebnek için harp diktatör

leri kndar kuvvetlenmeğe muktedir ol
duğumuzu isbat ettik. Fakat şimdiki 
halde su1h zamanındaki iktısadi bünye
mizi harp bünyesine tebdil eylemekle 
meşgul hulunmnktayız. Biz bu harbı 
kazanmak istiyoruz. Hükiimet gayretle
rimiz.in bütün kaynaklarımız.ı istimal 
edecek dereceden aşağı olmamasına az
metmiştir. Bu kaynaklan insan kudret 
ve kesafeti sınai kudretimiz, mali kud
retimiz ve haricte ol~n varlıklarımız 
teşkil etrne~tnrli~ 

rKPd A.llll 9 ~CUSTOS CUMA 

OrtaAnadolunun en yük-
KÖYDE ÖGRE'l'MEll 

VE KALKIN A 

Köv öğretmeni 
köylü ile yakın

dan meşgul 
olmalıdır 

sek 
İNGİLTERE NİHAİ 

ZAFERİ KAZANINCA ... 
-*--

Fransa eski kud
reti ile ihya 

olunacak -·İngiltere v e Fransız 
generali De GauJle bir 
it ilaf aJıdettiler-

Londra8 (A.A> - Dün aktam ingilte
rc hükümetile general Oegau1le arasında 
vaki itilafın metnini ihtiva eden bir 
muhtıra neşredilmiştir. Bu muhtrrada 
başvekil ile Fran:ıız generali arasında 
teati edilmiş olan mektupların metni de 
mevcuttur. 

KAR ADA 
1 Temmuz 1940 tarihini taşıyan bu 

ihtiliıfnamede başlıca şunlar tasrih ~di]. 
mektedir: 

imkan dairesinde Fransız gönüllü te
şekkülü bir Fransız ordusu mahiyetini 
muhafaza edecektir. Keyfiyet bilhassa 
disiplin. lisan ve terfiler hakkında na
zarı itibara alınmı§tır. Jmkan haSll olur 
olmaz lngiliz hükümeti bu orduyu teçhiz 
edecektir. 

DONANMAYA G EUNCE.. 
Fransız. donanmasına gdince; haıp 

gemileri mümkün mertebe Fransız mü
rettebat ve kumandanlarına malik ola
caklardır. Bu gemilerin bir kısmı doğru
dan doğtuya ingiliz lı:ontrolü a1tmda 
olacak ve diğer bir kısmı da yüksek 
müttefik bahriyesinin kontrolünde bu
lunacaktır. lngiliz kontrolünde buluna· 
eak olan gemilerin mürettebatı da im· 
kan dairesinde Fransız efıad ve subay
larını ihtiva edecektir. 

Fransız ticaret gemileriyle müretteba
tının da askeri işlerde ku1lanılmaları 
için dahi tedbirler alınmıştır. 

1 

• 
zırvesıne 

• 
çıkıldı 

~.Mllw----------------------------

40 kişilik --·--Öğretmenin JıöylüJe 
bilhassa öğretme.si 
lazım gelen şeyler 
nelerdir? ••• Erciyeşin 

bir grup 
tepesinde ..• Köy öğretmeni, köyde kalkınma ) J 

lundn muvaffak olabilmek için ken~P 
-*~ köylüye sevdirmcli ve bunu temin 15 • ld 

1 
•• d•• f k de köylüye kalpten sempati gösterrn ~ 

Çıkış pek 
hiç bir 

~etın o u, a tı saat sur u, a at onların bütün büro işlerini seve se 
~ görmeli ve her türlü dertlerini üşen~ • • ld k ı d yerek dinlemek suretiyle faydalı ola' J 
gencımız yarı yo a a ma ı yollar bulmalı, onların ruhuna gir~ 

-• hatta onların seviyesine inmeli "·e k0~ 
Kayseri, 8 (AA) - Kayseri gen"lerinden kadın erkek 40 ]erimiz bu noktada kafileden ayrılarak zirveye kadar ]b ·lü nazannda itimat kazandıktan sonr 

,. a işe başlamalıdır. 
kişilik bir grup gecen p::ızar günü orta Anadolunun en yük- saat süren çetin bir çıkışa başlamışlardır. ,,.-
sek zirvesi olan 3950 rakımlı Erciyeş sivrisine çıkmağn mu· Kafileye iştirak etmiş olan gençlerjmizden hiç biri yoldn Memleketin her noktasında imar d-
vaffnk olın··-1-r ve buradaki defteri imr1--·-1--dır. kalmamıc v~ hepsi zirveye varmağa muvaffak olmuşlar ve reketleri. fabrikolar, tren yolları •. r•~ 

~ cucuı~ ~ yolar, hülasa modern teknik keıııfleı~ 
Gençlerimizin bu teşebbüsüne Erciyeşin 2500 rakımında- ayni sur2t!e istasyona dönmUşlerdir. h ·f"' 

ki istasyona kndnr ttalarında vali Şefik Soyerin de bulun- Gençler Masyonda kendilerini beklemekte olan Kayserj- &Ümtle yayılması köylümüzün zi n.ı 
d b k K 1 d k l l rd lil l afınd b ff kı tl d d 1 üz.erinde dinamik tesirler göstennek~ uftu oir ço ayscrili er e iştira ey emiş c ir. I · er ve va imiz tar an u rnuva a ye erin en o ayı dir. Bu tesirler onları heyeeanlancJırıt 

lstasyc.ına kadar kafileler otomobillerle gitmişler ve genç- tebrik ve takdir edi!mişlerdir. ;ı.r 
ac"·inçle gözlerini yaprtır. Köylü ~ 

Siyasal bilgiler okulu
nun yeni birincileri 

-------------------__.ı•x----------------------

Maarif Vekaleti üç mezuna 
takdirnameler yolladı 

Ankara, 8 (A.A) -- Maarif vekile- sizi takdir ve tebrik ederim. 
tinden bildirilmiştir: Aziz milletimize ve yurdumuza hiz· 

Bu yıl aiyaıı.al bilgiler okulu mezun· met yolunda aynı başarıyı göstereceii
lan içerisinde muvaffakıyet derecesi en ni.zi itimadla umuyorum. Size başlryan 
yüksek olan mali şubeden Hurıit Çali- meslek hayatınızda emeğinizin karşılığı 
ka, idari §ubeden Feramuz Berkol, si- olacak muvaffakıyetler dilerim. 
yasi ıubeden Orhan Kavura, bu muvaf· Hurşit Çalika Kayserilidir ve Kayse-
fakıyetlerinden dolayı kendilerini teb- ri Jiseai edebiyat şubai mezunudur. 
rik ve teşvik için maarif vekilliğince şu Feramuz Bcıkol Erzurumludur ve Er-
takdimameler yazılmı§tır: zurum liııeai Fen şuheainden mezundur. 

Siyasal bilgiler okulunu birincilikle O rhan Kavur Konyalıdır ve Pertev 
ikmale muvaffak olduğunuzdan dolayı Niyal lisesinden mezund ur. 

lngiliz impara
torluğu her za
mankinden da-

ha müttehit --·--Dominyonlar ve müs-
temlekeler hava 

yarlar: cMemlekct yeni yeni yaşan• ...lr. 
memleket oldu. Fakat artık biz koG""' 
dık.> diye devrimden önce geçen b"' 
zursuz. ve iptidai ömürlerine acırlar. lr 
te köy öğretmenleri bu gibi konu':iZ 
lardan ve kendiliğinden toplanan ,,. 
kadan istifadeyi kac;ırmıyarak esa .. 
köylümüzün soyunda ve öz.ünde fitf9l;f 
mevcut olan büyüklere saygı, yurda , 
ulusa sevgi, rejime bağlılık ve muta~• 
at hislerini takviyeye çalışmalıdır. .ı ı 

Köy öğretmeni; nazari bilgiler ka0 ' 

da köyü ilgilendiren pratik bilgilere ,
hip olmalıdır. 

kuvvetleri için sekiz BU BıLGtLERi* ŞöYLE 
milyon dolar verdiler sıRAUY A BiLIRlZ: 
Nevyork, 8 (A.A) - Nevyork Times A -- Tarım hususunda köylüyü h~ 

yazıyor : İngilizlerin siyasi duygulan nüz memleketimizde istihsali mürnk 
ve karakterleri sayesindedir ki Büyük olmıyan gaz ve benzin dolayısiyle fil~ 
Britanyn imparatorluğu uzun tarihi es- törle ziraate değil, makine ile zir••' 
nasında geçirdiği lt:hranlann belki en teşvik etmelidir. Çeşitli topraklard~ Y~ 
vahimi olan böyle bir devrede her 2.8- tişen bitkileri yetiştirme kabiliyetinı ~ 
mankinden daha müttehit bulunmakta- meli, toprağın daha verimli olma~ı il' 
dır.. ziraat ilimlerine ttöre hazırlanınast 1' 

Dominyonlarla müstemlekeler tara- köylülere tarlaları başında yoru)mad• 
fından başarılan işleri zikreden mezkür anlatmalıdır. 

Y • C • AJ ) J gazete bilhassa m{lstemJekeJerin sekiz Meyvecilik. fidancılık ve aıı hususun' 
DICER MADDELER ,, enı ezaır man ar yı ma • milyon dolar vermek suretiyle impara- da ameli bilgi sahibi o1malı ve bitki h-': 
itilafname mucibince general Oega· torluk havacılığına iştirak etüklerini te- talıklarının tedavisinde köylüye rehbe1 

ulle İngiliz yüuek kumanda heyetinin umum Al vaıı·sı· g" a 'ba~Jadı barüz ettirmektedir. Bu, İngilizlerin bu- lik etmelidir. 
umumi idaresini kabul edecektir. -- ~ günkü Almanyayı yenmek için verdiği B - Köy öğretmeni; hayvan ha~; 

Ayn b ir madde Framız JniVvetleft. -----Jf..- - +- kararı ve az.mi göstermektedir. mında 'Ve hastalıklannın tedavisinde ,., 

nİn biç bir zaman Franaaya karı• ai1ih /ı ., . l rJ . f . il "Dauvre·,, • "Ceh•n... - -·-- köye öncülük yapmalıdır, Bütün hayY 1i 
kullanmaya divet edilmiyeceğlni turih ngı ız e aen. rn ıa e @ ~ ~ M d • • cinslerinin ıslahını. üreme işinin verı"' 
etmekted ir. b h tt . . kô . d. l anş enızı neticeler vermesini, bilhassa bizim sneP'' 

fcap ettiği takdirde general Oegaulle a ae t nemın fe•r,, ıyor ar leketimizde 81k sık görülen §ap. koyun' 
Fransız gönüllüleri kuvvetlerinin her --e-- - · ---- Üzerinde müt• larda kelebek ve meme hastalığının t~ 
hangi bir kısmının kumandasını tngiliz Oranda ölen Fransız Bu ingHiz şehrindeki davi §ekillerini ameli olarnk köyıuıer 
subaylarına verecektir. İngiltere bu gö- h lk -s-d h• h b öğretmelidir. Bu meyanda ahırların :zor, 
nüllüJcre hukuk ve tabiiyetlerinin iadesi babriyelilerine a ye ...... en ış mu are e . tekni kaidelerine uygun yapılmasını b 

ALMANYA YA MAL GÖN- için yardım etmeği taahhüt eder. mersiye.. Jumıldamıyor.. hassa temine çalıomalıdır. " 
])ERıLMEMESı ıçıN 1 1 b Londra, 8 (A.A) - Bugün Manş de- C K - · ı k pP Bu arada gönüllü erin ngiliz ta iiye- Oran, 8 (A.A) _ Havas AJ"ansı bı"J. Londra, 8 (A .A ) _ Hav•• b ildm" ·- . . d İ - öy ögretmenı arıcı ı ta , 
Ab] k . - nı2ı üzerin e bir ngi1iz kafilesi üzeri- d ) h 1 r• o anın tevsi cdilmesile ortaya tine girmeleri için İcap eden suhuleti dı"rı"yor·. •or: 1 iptidai durumdan o ayı az isti sa -~:ıı 
km l · 'hsaJ f -1aJ " ne yapı an taarruz esnasında cereyan k 1 ı. 1...-çı ı.ş o an istı nz:..ı ığı meselesini göstermdk de amadedir. Cezayir umumi valisi Amiral Abrial lngilterenin kapısı m esabesinde olan eden muharebede (53) Alman tayyare- pan öy ünün ürününü arttırmM fi 

tetkik etmek üzere bir komite teşekkül Fransız gönüllü kuvvetlerinin tcçhi- Orana gelir gelmez küçük bir mezarlık· Douvres limanı üasünde yaptıklan 12 sinin düşürüldüğü resmen bildirilmek- memleketimize en uygun görülmüş o.l• 
etmiştir. Piyasaların kapanmış olması zat ve İa§deri için icap eden mebaliğ ta defnedilmiş olan ve liman sularında kadar bava muharebesinden ve bilbaua tedir. İngiliz avcılarının pilotlnnndan on gümeç imalini, oğul almayı, kovanlıt": 
~ok ciddi bir mesele olmuştur. Bu mc- İngiliz. hükümeti tarafından avans ola- yatmakta bulunan lngiliz taarruzunun Alman baıkumandanlıiınm istediği ne- albsı kayıptır. Bir Alman torpidosu ba- hastalıklardan korunmasını ve kıf 
seleyi halletmek için bir plfuı vücuda rak verilecektir. kurbanlarını aclamlamak üzere derhal tic:e elde edilmemiş olan son kesif bom- tınlmıştır. Kafileye dahil vapurlardan sureti muhafazalarını köylüye öğretJl\t' 
getirmezsek istihsal fazlalıklarını elden FRANSANIN IHY ASI Mers - El • Kebire gitmiıtir. Dunkergue bardmıan teıebbüsünden sonra Alman yakın limnnlar &rasında seyrUsefcrc lidir. ~· 
çıkarmıyan denizaşırı memleketleri tür- VE INGILTERE gemisinin efradı resmi sclfımı ifa eder- piJotlan bu fehre «Cehennemin kÖ§aİ• mahsus üç vapur.l torpil isabet ederek D - Köy öğretmeni; okulda çocu 5' 
lii türlU çarelere tevesrul ederek mal- B. Çörçil ile general Degaulle arasında ken Amiral lngiliz bombardımanının ismini vennİJlerdir. Douvr~ ahalisi yer- batmış ve bnz.ı vapurlar mühim hasar- larının sıhhatiyle ne derece aliıkacJıırd' 
larını Almanyaya veya işgal altında bu- teati edilen vesaikin metni •udur: kurbanlarının yatmakta bulundugwu me· alın lara maru'" kalmıştır. onların ebeveyinlerinin sıhhati ile 
J 1 k ... )erinde k Jflardır. Ticaret erbabı İf- .. 1 k 1 1 d 
unnn mem e etlere göndermeğe çalışa- Mütte?ık ordulan zaferi kazandık.lan zarlığa çelenk koymuıtur. Borazanlar lerine devam etmektedirler. Halk bir a a a anma ı ır. ·ıı 
'aldardır. lktısadi harbın müessir ola- zaman Kraliyet bükümeti Fransaıun es- ölüleri selümlndıktan sonra bir dakika Köy öğretmeni: köye ait ortak i )er~ .. 

1 mesj içın ÇO mühim amillerden biri ki kudret ve utiklalini yeniden tesu sükut edilmiş ve Amiral şu sözleri söy- muntazam şe ı e evnm etmcsı ~ b.1 . k volkan üstünde yapr gibidir. Fakat aa- SOMALI• DE ı•JALYANLAR k"ld d · jçı•· 
hu deniz.aşın memleketlerin istihsal faz. etmeğe azmetmiftir. !emiştir: kindir. Pencerelerin çoğunda kırmızı - köylünün birlik ve beraberliğini tetı'I 
Jnsı meselesini kendimiz için karlı ve General Oegaulle şu beyanatta bu- Limana kar§ı şu küçük mezarlıkta beyaz • mavi renkte ve üzerinde &§ait· • ederek sevk ve idarede amil olmalıdır· 
düşman için de z.ırarlı bir surette hal- lunmuştur: kahpece yapılan hücumun kurbanları dalci parola yuılı kağıtlar yapııtınlmıı iLERLERKEN * 
fotrnektir.> Bana gelince Fransız kuvvetleri müş- yatmaktadır. Fırtına çöktü ve en tchli- bulunmaktadır. Parola ıudur: ı ı ı Bu yazdıklarımı köyde öğretmeıı1~ 

YENl TEDBlRLER terek düşmanlarımız olan Almanya ile keli, en müşkül vazifeleri yapmağa nma· Cibnet niyetinde değiliz. Buradayız . -•- yapan bütün arkadaşlarımca malurndıı, 
B. Green Vood ikfüadi istihsalat ve ltalyaya ve yabancı her hangi bir düş- de bulunan zırhlılanmızın. kruvazörle- ve burada kalacağız.. - BASTARAFI ı inci SAHİFEDE _ ki, köylü için e nlüzumlu şeylerdir ~. 

tf'"kilrıt meselesine temas ederek sözle- man devlete karşı harekata i~tirnk ede- rimizin, silahlı gemilerimizin, mnyn ge- Askerler, z.abitler ve yardımcı kadın mditedirler. bu mevzularda öğretmene her gün JJl~ 
:r nl' sövle devam l'ylemiştir. cektir. Bu harekat Frnnınz arazisiyle milerimizin müfredatı arasında biiyük kolordusuna mensup üniformalı kadın- Londra, 8 (A.A) --- İtalyanların racnatlar vaki olmaktadır. Köyü kalk~J 

c- Uzun bir hnrp ihtimallerini nazan Fransız mandasında bulunan arazinin boşluklar açtı. Benim ağzımdan bütün lor mağazalara giderek günlük alış ve· Somaliye taarruz.u ve B. Green Vood dırmayı gaye edinen öğretmenlerin ? de 
ilibare nlmak lazımdır. Fabrikalarımız müdafaasına da şamildir. lngiliz arnzi Cezayir vatan bayrağının şerefi için öl- rişlerini yapmakta ve boş zamnnlarındn ile B. Alexanderin dünkü nutukları et- ödevleri de mekteplerin çok yerın 
tahrip edildı~i takdirde yerlerine yenile- ve nakliyat yolları ve lngiliz mandası al- müş olanlara samimi hürmetlerini iblağ sokak1arda "'e t!ğlence yerlerinde dolaş- rafında mütalaa yürüten Deyli Telgraf olarak beş sınıfa çıkarılması münnseb~ 
rinhı inşası \'e malzemenin nakli için tında bulunan arazi dnhi bu müdafaaya eder. maktadırlar. gazetesi diyor ki: tiyle verimini arttırmış 1. e daha fa:t ııJ 
tcdhirler alının ~tır. dahil bulunmaktadır. --·-- Son üç ay zarfındaki harp gayretimiz- ağırlaşmıştır. HÜlasa; kö:Y: öğretnıj, 

Na7.ır birleşik Ameı-ikadan yapılan M • h • --·- - de gösterdiğimiz büyük hızdan memnun gerek fikren ve gerek bedenen her cı'· 
malz .. me mUbavaalarHe Kanadanın is- alındığını beyan etmiştir. tthaliitn gelin- acar tıcaret eyetı M G l K olmak için hakiki sebepler vardır. Ve kika cnC.TJI harcamak mecburiyetin e 
tihsa1rıtından hah .. derek dyi ki bUtün ce; bunların istihüık ve istihsaıat için Mo•kovay a vardı ısır ene urmay bu nctic:der hakkında şikayet için de dir. 
Avrupa kıta!':ının istihsalatına karşı en lüzumlu olan madde]er~ inhisar et- @ b k d • • hiç bir sebep yoktur. Bir çok iş görül- ZEKi Kızıloğlu 
koym!lk için adamızın yalnız kaldığını mesi lazımdır. Limanlardnki faaliyet Moskovn, 8 (A.A) -- Tas Ajansı Of anı eğıştı müş olmasına rağmen hiç kimse ve biz· ·ı·~e 
d·;,.-.. k mncburiy •t1nde değliz.> de- ciddi bir surette ihlüJ edilmis creğildir. bjldiriyor: Kahire, s (A.A) _ Tcknüdc scvkedi- zat Green Vood'da her şeyin yolunda benzer beyanatta bulunduklarını 1 a 
mis1ir. Fnkat dü.şmanın limanlara v; gemilere Tam salahiyetli büyük elçi Alfred len Aziz Elmasri pnşa yerine genel kur- gittiğini teyid edemez. ederek diyor ki: . el' 

fNGiLiZ iTHAL\ T VE JHRACA Ti karşı hücumlarının daha ziyade şiddet- Niklin riynaeti altında bulunan Macaı may başkanlı~na krnl, Farukun yaveri Hülcümet, milletin beklediği kadarın- Halk bu beyanatı alkışlarla taııvıp , 
Bahsi ihracata intiknl ettiren B. Gre- lenmesi nazarı iUbarn alınarak mlimkün ticaret heyeti 7 Ağustos saat 9.31 de Liva generali Jbrahim Ataullah paşa ta· dan az yapmaktadır. Hakiki iktıaadi miştir. Fakat vaidler tam bir hakikad• 

m Vood bunların nrtması icin tedbirler olan her şey yapılmakUıdır. Moskovaya muvasalat etmiştir. yin edilmiştir. harp gÜnÜ tamamen henüz doğmamq- inkiliıb etmezlerse yakın bir zamafl 1'• 
••••••• •••• ••• • ••••••••• • •••

1
•• • • 1 • • • • • • 1 • 1 •• 1 • • 1 • 11•••••••••••• • ••• • •••••••• • ••••• •• • • ••••••• • • •••••••• .. •• ••••1 • • • 11 • •• • 1 11••• • • 1 1 ••• • ••• 1 ••• ••1 •• •••••• • •• • 1 •••• • ••••• • •••••••• tır. Bununla beraber hiç b ir ıey, kazan- sabırsızlık a]kışın ye..rine knim olacJI 

kapı cihetinden şehre hUcum etnıeğe diğini anladığı için görünen ziynların maklığmuz lazım gelen ve kazanacağı- tır. 
memur eyledi. Maksadı şehri fetih ve as. mevkilerini sormağa ~!adı. cVerdan>: mız lam zafere bu kadar yardım ede- Nevs Chronicle de diyor ki: •Jjl 

Ulllllllllllll5 kcr yağma için şehre duhul edince he- - Sura en ziyade yakın olan, en zi- mez. Mısın müdafaa ile m'7gul insı e ::1 11 1 111 1 111111~ Cihan Hatun ---- . , .... • ----
: men kadınların konağını ele geçirerek yade parlıyan ışıklar biz.zat (Babck) in Aynı mevzu etrafında Taymis diyor kuvvetleri emniyetle taarruza geçine~. 
5 cCihan> ı tahtı muhafazaya aldıktan oturduğu konnğm ı.şıklarıdır. tştc biz bu ki: kadar ltalya harp sanayii imalatına ıntı 

r efrika: 94 y AZAN: Curci Zeydan = sonra askerin kumandasına bakmak idi. konağı zapt ve teshir edeceğiz. Yahut Jıalyanın Afriknda beklenen enerjik temadiyen hücum edilmelidir. 
~--- ------------------ - _ 55 _ duvarları altında öleceğiz. Şehrin diğer ~ar1eketi bir az hayret vericidir. Çünkü . ltalyadad b

1
ir mnhal,k6 (Ah.A) bO 

- Hayır ... bilmiyorum ... :fakat... miktarı bir knç bin kişiden fnzla değildi. T E p E tarafında gördüğünüz ziyalar kadınlara ita ya kendi İntihap ettiği anda harbe ltalyan or u arı umumi ·ararga ının 
- Fakat ne? ... Uzun bı"r yoldur. Bı'r F k h ilm" k h T"" k dili!. mahsus konag·•ın zı'yalnrıdır. Bu adamın girdiği halde uzun hazırlıklardan sonra numaralı tebliği: ı , a ·at ep seç tş a raman ur u- Akşam olunca Aydoğdu hazırlanmış b h k d h 1 b 1 1 d o ·· ı ı T s r · huoıı 

insanın tepenin arkasından sura karşı vcrleri idiler. Şecaatte, silahşörlükte olan adamlarına hareket emrini verdi. ne kadar çok karı aldığını, gece gündüz Aud are e
1
t.. a a fcvkve aş ama 1 j i. d ç gun ~vveb 1ngı ız koma

1 
ısı zcJıı" 

l t ~· bil k · • b" "ki h "k ll!d 1 d 1 d -d sefnhete ne dnreknlere kadar mu"nhe- etçe az ıgımız, a at muhariplik va- unu geçmı u unan ıta anrrıı 1 o nn c egıne vara me ıçın ır, ı saat arı u u c insan ar i i er. cAy og u>- Verdan rehberliği deruhte etmış· idi. -.J " A .• .• 
1 
.. w.. .. . . b. k 1 d . z ·ı yı iştf' 

yürümesi Hizımdır. yn fevkalude itantleri vardı. O, onlnrı Ka l k , . d t . 1 t tt mile olduğunu bilirsiniz. sı arımızca ustun ugumuz ve ıtrll2.lnın ır ·o enıze varmış ve -eı a 
ran 1 ·ıçın e epenın yo unu u u- cinsi bizi kabil olduğu kadar çölden is- etmiştir. • 

Aydoğdu tahkiknt yapmadan acele at~e atsa bila tereddüt at.ılırdı. lar. Yol kayalık ye dik idi. Pek çok - Faknt şimdi öyle değil imiş. Bunu tifnde etmeği ve hareket kabiliyetine Şarki Afrikada bombardıman tnY1", 
karar verdiı~ırıi anlıyarak: Afşin Aydoğdunun müfarakatinden müşkülfıt ile tepenin üstüne tırmanıyor- bana söyliyen sen idin. Herif ahlakça istinad ctmeği, muayyen bir hatta mu- relerimiz Vajir tayyare istasyonuna ııı, 

- Sen yolu hilmiyor musun? sonra cSaman• ı huzuruna kabul etti. lardı. Nihayet şehrin garp tarafına na- biiyük bir tahavvüle uğramış. Bunun knvemet etmektense çetin darbeler in- arruz ederek yerde bulunan üç tar>''~ 
- Evet, bili~ orum. Aydoğdu ile verdikleri kararı ona hikft- zır bir yere vardılnr. Sant epeyce iler- sebebi zevcelerinden akıllı ve dirayetli dirmcği amirdir. reyi tahrip etmiş ve yangınlar çıkaraBi' 
- O halde rehberimiz. dnha doğrusu ye ettikien sonr:l: lemiş idi. Her taraf zifiri karanlık idi. bir kadın imiş. Bu kadın hakikaten de- Orta §&l'k ve Mıııır kumandanlığı tam tesisata mühim hasarlar yapmıştır. ıı 

kumandanımız olursun. Hemen adamla- - lşin bakiyesini sen ikmal edecek- Aydoğdu hücum vaziyetinde orada dur- ğerli bir şey olmalıdır. bir emniyetle kuvvetlerimize yakında hava muharebesi esnasında bir düşrn" 
rım11.a gidrlim. Simdidcn hazırlansınlar. sin, dedi. mnlarını oskerinc emretti. Sonra «Ver- - Şüphesiz., dir~yetli ve akıllı bir b ir imtihan devresi geçirtmeyi tasavvur avcı tayynresi düşürülmüştür. Jı 
Ak am olur olmaz hareket ederiz. Sen «Saman> - Baş, göz üstüne! diyerek dan> ı yanına alnrak bir kayanın Uzc- kndın .. Rivayete göre herifi fevkalüde r tmektedirler. DÜ§manın her muvaffa- Düşmanın Diredaoua ve Massou~ 
de bize yolu gösterirsin. Vakıt kaybet- çıkıp gitti. Afşin düşmanı birdenbire te- rine tırmandı. Oradan (Bez) e bakma- teshir etmiş .. Babek onunla istişare et- kıyeti kendisine istifadeden ziyade üzerine yaptığı hava hücumları ıniih1 
meden sehrin karşısına varırız. lôş ve mağlubiyete düşUrmek için o ge- ğa başladılar. Şehirden müteferrik bir meden hiç bir şev yapmıyor. miitkilit ıetirebilir. hasarlar husule getirmemiştir. • hİ" 

- Peki. ce umumi hücum tabiyesiyle hazır bu- şekilde saçılmış ışıklardan başka bir şey Aydoğdu ic;ini cı-Rti .• Yutkunarak : Deyli Herald gazetC$i, hükümetin Şarki Akdenizde harp gemilerı rııi: 
tkisi ele sakit bir halde yürümeğe baş- lunulmnsı hakkında ordusuna emirler görünmiyordu. Bir insal) geceleyin - Bu şeylerden bahse ne lüzum var! sarf ettiği gayretleri saydıktan sonra bun- mayesinde seyreden beş nakliye g~letİ 

ladılar. lki i de kendilerini tehdit eden verdi. Kendisinin doğrudan doğruya uzaktan bir şehre baktı mı yalnız .ziyal Onu bırakalım da hücum için ittihaz lan n da Hfi olmadığını yazmaktadır. sinden mürekkep bir düıman kafı 
11 tehlike\i görüyorlardı. Fakat yeis on- kumandası altında bulunan fırkayı da görtinUr. Şehrin ebniyeslnden, kalele- edeceğimiz yolu düşünelim .. Şehir ile G reen Vood ' un nutkuna temas eden bu tayyaremiz tarafından bombardırn• 

ları miıtc elli edı~ ordu. Nihayet Ferga- cCıhan> ve~a Gülnar> ın ikamet etmek- rinden .alelekser bir şey g&ünmeL aramızda şimdi ne gibi mAnialar kaldı? gazete, hükümet nı',rnına söz söylemeğe edilmiştir. iki nakliye gemisi 
~ ka argihına vardılar i\wılarııı t.e ol8* pdınlar koııaima .raJun alan ~ Verdaaııı tBeu eeliriııi bil- -.wlll'l'JIEDJ,.... IDH1lft' ~ bir kaç kene buna 1 rette haaara ujratılmıttar. 
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