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• zm r 
Enternasyonal Fuarı 

İZMİR ENTERNASYONAL FUARI mutat 
oldui:'lı "cçhilc hu sene de 20 AGUSTOS'ta açı
larak 20 EYLÜLE kadar devam edecek \ ' C İz. 
mire gden ziyaretçHcre nesl'li ' 'e keyiru Yakit-
1<.>r ~eçirtecektir. -' --------· lHhı nıünderc"t'. t ınd. n ..... z kmız mesuliyet kabul etmc>z Cümhuriyctin t:e Ciim1ıuriyet eserinin 'bekçisi, sabahları çıkar siyasi gazetedir YENt ASIR matbaasında basılmı~tır 

Ro 
g·ıtereye taarruz dün ~aşladı 

-*- . --------
ia ve Nevyork haberlerine göre 

-*-in o 

1 ye ta.arruz ha a 
netice çok yakınmış ! 

Çörçil 0 sterih ve azırız dedi, lmanya a 
iht·ıalin yaklaştığını da ilave eyldi 

Nevyork, 14 (Ö. R) - Alınan Roma, 14 (ö. R) - İngiliz Baş-
mahfilleri harbin lngiltereye karşı vekili B. Çörçil radyoda bir nutuk 

• taarruzdan ibaret olan ikinci safha- &öyliyerek en iyi müdafaanın taarruz 

-
Hürriyetin 

Kalesi -·-
son 

Alınanıal'ln 
hazıPfadıhlaPı IJüyülı 
t1CICIJtıeuzu IJelıHyoP Glıat llu oJılay 
..,.1' değildir - ... -

HAK.Ki OCAKOCLU 
... 

linı 1:;::1n Yere Ec.rilmesinden ve tes
alaro:-.1 ~~ sonra A~pa harbının 
hl<>"c).. haf.ie~ıl cıdden dikkate şayan bir 

c hne•ı .. 
~it .,e mıştır. 

valb it ere, nihai zafere kadar harbe de-
Aı.n:raranı vermi tir. 

tevcih j:a. taarrıı:mn İngiliz adalanna 
uJhna ~ ıleceitini Vt" buraların da işgal 
fir. 8 ınacnf:ını iddia ve iHin cylemi~-

1939 A\rupa r· . b .. k.. • l'eti j ·ı nem ının ugun u yazı-
ıncrakt tere - Almanya harbıdır. Şimdi 
Jtiııinin a ~~lenen, bu iki devletten han
lak 1 nı~ aı 

7.aferi elde ctmeğe mıl\'af-
K 0 at'agıdır. 

dele a~ul ~k.lemck li'rL11ndır ki bu nıiica
tır. er 1 1 taraf idn çok çetin olacak-

Daha Jı· b h 
l'n ku, ".r ın a langıcında Almanya 
dr i '.'1ctlı tdıdifü rini Frunsndan ziva-

n~ı tere.. . . · 
1••ıtl .,c te\rıh C'-'lwordu a l'r J T ., ., · 

c ldtıku h· ~~1 ız ndalarının 7.aptedi1nıcz 
Y•kal'tığ a .

1 
m.da lıe lenen kanaatleri 

nl
1 
.... 

1111 1 erı sütih ordu .. ., ... un F"lh k 

ııans d . ~ nkik:ı Alman orduları 
Uütün ;nızı kı:\ ıl:ırında bulunuyorlar. 
çirınj .1 dr~nsız salıilll'.rini ellerine ge-. er ır 

lki b00 ""k ınefh lll u de, let arasındaki mesafe 
ne ~~mu a ı:ari hadde inmiştir. Fakat 
l>eni-• a~ kısa 0 1 :ı bu mesafe denizdir. 

sının başladığını kaydederek bunun olduğunu söylemiş, İngiliz milleti
sür'atli ve kat'i netice vereceğini nin bir Alman istilası teşebbüsü kar
ümit ediyorlar. ıısmda tamamen müsterih olduğunu 

Roma, 14 (Ö. R) - Harbin Ye herşeyin hazır bulunduğunu te
ikinci safhası, yani lngiltereye taar- min ederek Führer Alman umumi 
ruz ba§lamı§ bulunmaktadır. Bu ha- efkinna İngiltereye karşı zafer ka
beri veren İtalyan radyosu ıunu ila- naatini veremediği takdirde Alman
ve ediyor: Dünya bunun idinabı im- yanın dahili ihtilal tehlikesine ma· 
kansız neticelerini yakında görecek- ruz bulunduğunu ilave eylemiştir. 
tir « !» AMtRALLIK BAŞ LORDUNUN 

Alman gazeteleri Avru"pa kıtası da- BEYANATI 
hilinde, Fransanın teslimiyeti ile har- Lon<lra, 14 (Ö. R) - İngiliz Amirallık 
bin nihayet bulduğunu ve bunun İngıl- Bas Lordu B. Aleksander rndyoda Ka
tereye vahim bir darbe teşkil ettiğini nada halkına hitaben irad ettiği nutuk
kaydediyorlar. Bu gazetelere göre dn- ta başlıca şunları söylemiştir: 
giltere Avrupa işlerinden artı~ ka~ 'i şe- «- Kolaylıkla anlaşılabilecek se-
kildr eh uzaklaştırılmış oldugu cıhetle be le de dolayı lngiltereye vaki 
«Nihnyet kC'ndi yollannı yakında ser- p . r n • b' ihr h k 
b est kalan milletler mihver devletleri- olabılecek herha_n~ı ır w a~ aA -
nin Avrupa nizamına verecekleri inki- kında fazla tafsılat vermege ımkan 
şafı takip edeceklermiş!> - SONU 2 inci SAYFADA -

lstanbul - Bağdat orası11da doğru tren 
--~~---------:x•x---~~~~~~-

y eni Demiryolu Çar-
şamba günü açılıyor 

------~---x*x--~----

Ayni .. gun l•tanbul treni Muaula girecek 
--~---x•x---~~---

Londra, 14 (Ö. R) - 17 Temmuz çar- mış ve buna ilaveten ıraklılar Hammam 
şamb?. günü Musul tarikiyle 1stanbulu Ali Halil ile Musul arasındaki muazzam 
Bağdactn bağ]ıyan yeni demiryolunun kayalıklar içinden hattın geçmesini biz
resmen açılma merasimi yapıldığı za- zat başlamışlardır. Hattın inşası orta 
man demiryolu tarihine yeni bir sahi- şarkta son 25 sene zarfında başarılan 
fc ilave edilmiş olacaktır. Bu hat Ba5ra muvaffakıyellerden biridir. 
körfezini dcmiryolla Avrupa kıtasına Bağdad ile İstanbul arasında doğru 
baf'.lıyacaktır. İstanbu1dan Bağdada ha- münakalat tesisi Irak - Suriye - Türkiye 
rekct edecek ilk yolcu treni ayni giin arasında ticaretin ziyadesile artmasına 
zarfında Musula vasıl olacaktır. Bu yarıyncnktır. Orta şarkı garp imalfıtın
haltın inşası eski Alman hüklimdarının dnn ve piyasasından istifade ettirecek
pek fazla emeli idi. Fakat buna Alman- tir. Hatırlardadır ki <-skiden deve ker
lar muvnffnk olnmadıkları gibi inşaı;ın- vanları Bağdaddan Halcbc 3 haftada 
da dn hiç bir Almnn emeği olmamıştır. vanrlardı. Orta şarkın şimal ve gnrbın-
Muvaffokıyct şanı baslıca Iraklıların- daki memleketler arasında bu yeni ra

clır. T..okomotif ve vagoı{Jnrın kısmı aza- bıtanın ehemmiyetini Hlyıkile anlatmak 
mı T ·p\r t:l "'l'; ryolu atelyclerindP yapıl- i"lıkiimızdır. 

Ba{jclmlc/n yeııi Jngiliz tesiscıtmclan &iri 

tıa a r .ımlarııuı 

!talyanın kazanılmamış muvaff akı yeti! 
-*-

Nerede kaldısa Akdenize hakim 
olduklarını da iddia edecekler! 

~~~-----------~-*-.-..~------------~ 

Bir tahtelbahir/erinin daha batırıldığını itiraf edi varlar 
v 

Roma, 14 (ö.R) -- İtalyan 1adyosu 
İngiliz Hud diritnavtunun hasara uğra
dığını hüla iddia etmektedir. Geminin 
zırhlı kuleleri ağır şekilde zedelenmiş 
imişi Hatta gemi Cebelütarik tersane
ııinde tamir imkanı olmadığı cihetle İn
giltere.re gönderilecek imi~. itnlyanla
rın Akdenizdeki hava muvaffakıyetleri 
bu denizde tngiliz deniz. hakimiyetine: 
nihayet vermiş imiş. 

Bu iddialardan sonra ltalynn radyo
su için artık ltalyan donanma-ıının lngi
liz hakimiyetinden ckurtulan~ Akdeni-
2.e açıldığını bildirmekten ba ka yapa
cak bir şeyi kalmıyor. 

HUD DiRiTNA VTUNA BiR 
ŞEY OLMADI 
Londra, ı 4 (ö,R). -- Oran deniz 

muharebesinde yaralandığı Almanlar 
tarafından iddia edilmiş olan Hud saffı 

harp gemisi ltalyan filosuna karşı bar
ba İştirak etmiştir. Amirallik bu noktayı 
bildiriıken şimdi de aynı geminin ltal
yanlar tarııfından tahrip edildiği haberi
ni tekzip ediyor ve: 

cHud şimdi ve tekrar ltalyan filosu 
kar~ısında hemen ateş kabiliyetini ku1-
lanmıya hazırdır. istiyenler ve merak 
edenler bu gemiyi hemen görebilirler> 
demektedir. 

tT AL YAN RESMi TEBLi Gt 
VE iDDiALARI 
Roma, 14 (ö.R) - italyan resmi 

tebliği: iskenderiye üssüne doğru zah
metli ric'at hareketini yavaşlatmağa 
mecbur olan lngiliz deniz kuvvetine 1 3 
Temmuzda tekrar mülaki olan tayyare
lerimiz bir lcnıvazörle bir saHı harp ge
misine müteaddit büyük "'e orta çaplı 

- SONU 2 ind SAYFADA -

Rir tavsiye: Sovyetlere 
karşı Alman, Japon, 
ltaly an taarruz planı! 

--~------~~x----~--~---
Nevyoık, 14 (ö.R) - cNişi Nişi> gazetesi japonya ile Almanya ve İtalya 

arasında Sovyetlere karşı bir ittifak yapılmasını ve taarruzi bir plan takip edil
mesini tavsiye ediyor. 

japonya Felemenk Hindistanmı ele geçirmek anuıunda ise de böyle bir 
teıebbüsün hali Amerika ile harp manasına tazammun edeceğini biliyor. 

Ak denizde 
hakimiyet 

--·---
Amerikalı mü
nekkit ne diyor? 

--:ıc--

Alman ve İtalyan 
iddialarının sapnalığı 
meydandadır 
Londra, 14 (Ö. R) - Dünyaca mand 

Amel'ikalı askeri ve bahri Menkob Fle
çer Prad «Nevyork Post> gazetesinde 
neşrettiği bir makalede Akdenizde son 
günlerde cereyan eden hadiselerin Bri
tanya gayesini kuvvetlendirdiğini kay
dediyor. Britanya ilk harekete geçerek 
tehlikeleri muvaffakıyetle bertaraf et
miştir. İtalyan - İngiliz bahri kuvvetleri 
arasındaki çarpışma hususiyeti itibarile 
mUhim neticeler vermistir. Mister Prad 
diyor ki: 

Bir İtalyan snffı harp gemisine vaki 
bir isabet neticesindeki insanca ağır z.a. 
yiat, gemi zırhının hatta uzak mesafe
den bile Britanya mermilerine mukave
met edemediğini göstermiştir. İtalyan-

- SONU 3 ÜNCÜ SJ\llİFEDE -

Sovyetlere hü
cum ve ispanya

nın vaziyeti 

Hakikat meydana cıktı 

--*--
Londra, 14 (ö.R) - lspanyol Fa

lnnjist gazetesi dün akşamki makalesin
de Sovyet Rusyaya şöyle taarruz ederek 
şunları yazmıştır: 

Sovyet meselesi muhakkak ortaya 
çıkacaktır. Mihver de,•letleri Sovyetlere 
kartı müdahaleye mecbur olacaktır. 
Stalinin iftihası hudutsuzdur. Karadeniz
de hakimdir. Hiı: bir zaman Rustaya 
ait olmamlf bijyÜk araziyi ilhak dmİf 
-ve bunun için ahalinin büyük Rus aile-

---~~~--x*x:~-~---

A l m an Ajansı hatasını 
itirafa mecbur oldu. 

~~--~----~-x*x~----~"'--~~-

1 ürkiyenin 
aüsünmemis .. ... 

Sov yeti ere karşı hareketi 
olduğu v.esikalardan belli ... 
-------x~x---~-----

Ankara, 14 (AA) -- D.N.B. Ajan- D. N. B. Ajansı bugün gönderdiği 

Lıerı asmak ·ı 1 niz a • • mı yon uk orduları de-
..... sırı. ııwmlrkcılere aöııdcrmck ih-

•••••,•• •••• ,.••.••••.•••,,, •• ,,•••••••••,••••,,••,,,,,•••,••,,,,,,,,,.•• ı, ••,, ı ı • • •• • • •: aine mensup olduğu vesilesini ortaya çı-
: : kanmıtır. Rusyanın emeli Balkanlarda 

ııı neşre başladığı vesikalar cümlesinden bir telgrafla Almanya hariciye nezareti 
olarak 1 O Tem muz tarihinde ve 2 3 nu- tarafından nqrolunan vesikalann ter
maia ıle Fransa büyük elçisi B. Massigli cümesi esnasında yapılan yan11§lıklar 
•tarafındım Fransa hariciye nezaretine kaydiyle B. Massigli tarafından ileri sü
gönderilen bir raporu her tarafa yaymış rülen değifik)iklerin vücudunu tamamen 
ve bu raporun bazı cümlelerinde evvela kabul etmİf ve mc.zkur vesikayı bu ae
Türk hükümetinin tnvru hareketinde bir fer esastan kopya ettiğini ilave ederek 
terakki mevcut olduğunu ve artık Sov- musahhab tekilde tekrar nepetmiftir. 
yet ittihadına karşı taarruzi bir harbi _ SONU 3 ÖNCÜ SAHtFEDE _ 
nazarı dikkate aldırını, saniyen Türki-

... .., anıeJı · · J .. • 
bir· d ~~cs_ım l' "1ll\nffak olmak kolay 
nı egıldır. 

ilhassa t 1 rn"nıl k opra lanııa saldırıla•·ak .... e et d.. '" 
rnası .unyanın en kunetli donan-

na sahıp bıılu' hAk• . . • dainıa 1 ur \'e a ınııyetım 
müşkiil';.1t~ha~aza cılcr c meselenin ciddi 
bir is s~, al ar&ıla aeağ"ını gönnc.k zor 

.. lı amaz. 
Bundan ba k b"· .. k 

bu tehl'k . a ıısu Britanya de\'lcti 
RÖrc nı ~-dclr• -:ok e\' elden scznıi \'e ona 

BUt"'u ~ a~ fcdLirJerini de almıştır. 
karşı)~: ın~~ltere böyle bir taarruzu 
Bunun] a 1 uzerc elde silah bekliyor. 
idn 1n ~I" ıcrabcr lınrbın sona ermesi 
hemeh gi ız ve Alman kuv\'etlerinin bc
ılır. a karsılasm:ılarına ihtiyaç ''ar-

Bu iki de, ıeu b" . v 

ça diin:\·ad en ırı maglup olmadık-
ka...,.ı a sulh fee iis edemc7~ Bu 

-~ a ma nerede J kt ., 
ŞiındTk o aca ır. 

lı.ua f!{e)ı 1 
bu ~arşılaşma ha\'alarda \'U· 

ıiltere ~ette~1!· Alman tayyareleri İn
Ya nıı§ıte, nd~ılıı. tayyareleri Alınaıwa-

ema 1 ~ h.. 1 ~ 
muhakkak k .. en . ~ıcum ar yapmakta. 
ta u~ 1 her ıkı tarar ta ağ"ır zayi:ı

B Kramaktadırlar 
ııeti~e:\ ekild,•k

1 
i bir İıa\ a harhı ile kafi 

<-"· • e \arı ahilir mi? 
" 1ntdilik h . 
- SONU az' ır. Bju hiicumlar daha 

INC SAHİt'lillE _ 

=ı • ı t ı t : yerleşerek Akdenize çıkmaktır. Kızd : ngı er eye yapı an aar-~ heyüla doğrulmak üzeredir. Asıl ehlike 
• budur. 

A k d 
: Diğer taraftan Alman kaynaklanndan 

r uz vru anın - : Jetleri yanında hnrbe iştirak etmek Üze-
~ p mu a : gelen haberler ispanyanın mihver dev-

re olduğunu bidirmektedir. 

der atını ta yİn edecektir Fransız bayramı 
~~-~----~x.x:~-------~-

Nevyor k, 14 (ö.R) -- Nevyork gibi, ıuuyonal - sosyalizm esası dahi-
Tayınis ga;.ı:etesi biten haftanın hadi- linde bir nizam kuracaklardır. Bu kı~~ 
selerini şu suretle hülasa ediyor: sisteminde diğer milletlerin istiklih 

lngiltere harbinin şiddeti gittikc;e kalmıyacaktır. Almanlar timdi tayya-
artınakıadır. Almanların İngiltereye re hücumlariyle İngiliz ticaret filosu-
attıklnrı ve yangın bombalarının şc- nun seyri seferini İfgale çalıtıyorlar. 
hirlerde ve köylerde mühim hasarı Fakat İngiliz tayyareleri de bo, dur-
mucip olduğu ~üphesizdir. Bir tek ge- muyor ve .aynı. tiddetle. Alm~nyada 
ce zarfında Alman tayyarelerinin 2 70 ve Alman qgalı altındakı arazıde as-
tondnn fnzln infilak maddesi attıkları keri hedefleri ve fabrikalan bombar- • 
iddin ediliyor. Yani Alman tayyareci- dıman ediyorlar. 
leri bütün 1914 - 18 harbi esnasında Akdenizde ingiliz filosu vaziyete 

.tngiltereye düsen bombalardan faz.lası hakimdir. lngiltere. ~ir istila tetebbüa~-
: nı bir gecede atmışlardır. Fakat bu an- ne kartı her tedbın almıştır. Bu m~-
: cak bir mukaddemedir. cadelenin neticesi yalnız fngilterenın 
: lngiltere mağlup olursa Almanya değil, bütün Avrupanın mukarldera-
: ve halya Avrupada kendi istedikleri tanı tayin edecektir. 
......................................................................................... 

--·Londrada tes'it edildi 
Londra 14 (Ö.R) - 14 Temmm günü 

hür ve mi.istakil Fram:anın milli bay
ramı olduğu ıt\bi hakikatte bütün insan
lık için de büyük bir ehemmiyeti var
dır. Zira büyük Fransız ihtilali bütün 
Fransız milletinin içinde bulunan zulüm 
kalesini yıkmıştır. Fransanın sukutu 
neticesi olarak Mareşal Petene, dikta
tilr salUhiycti verilerek Fransız teşkilatı 
esnsiycsinin değiştirilmesinden dolayı 
da hu senenin 14 Temmuzu • büyük 
chcmmiyt•ti haizdir. General Degol'i.in 
liderliği altında hnı be de\'am edecek 
Fransı7. Qrdu, don.mına ve hava kuv
\'elleri, yani bütün serbest ve hür Fran-

- BUNU l İNCi SAHİl'EDB - • 

yenin Bakuya kar ı lran ara7isinden ge
çecek bir hücuma memnuni:, etle iştirak 
edeceğini kaydetmek suretiyle garip bir 
iddia ileri sürmüştiir. 

Bu neşriyattan haberdar olan Fran
sız büyük elçisi B. Massigli şekle ait ufak 
mahsu~ farklardan sarfınazar kendi ra
po;iında manayı tamamiyle tt>rsine çevi
recek surette bazı değişiklikler yapılmış 
olduğunu iddia ve bu deği~iklikleri aynı 
günkü bültenimizdeki noktalarla gös
termiş olduğumuz gibi birer birer teş
rih etmiştir. 

Franıız büyük elçisi ezcümle bükü· 
metine göndenniı olduğu raporda Tür
kiyenin bir taarruz harbine değil bir mü
dafaa harbine hazır olduğundan bahset
mİf olduğunu ve yeni Türkiyenİn müt
tefikler tarafından iran yolu ile Baku
ya kartı yapdacak bir taarruza iştirak 
edeceiini değil, seyİrci kalacaimı yu
... oldut- iddia ......... 

Münhezim kü
çük milletlere 
istiklal yok! 

Londra, 14 (ö. R) - cBör~en Zay
tung-. Alman gazetesi Almanyanın Av
rupayı mahkum etmek istediği yeni ni
zam hakkında verdiği izahatta mühezim 
olan küçük milletlerin tekrar istiklalle
rin<> kavuşmak arzularının bir hayal ol
duğunu ynzmaktn ve küçük milletler 
için büyük Almanya tarafından himaye 
ve idare edilmenin milli şerefleriyle ta
mnmen kabili telif olduğunu yazmak
tadır. Yani Alman nizamında yeni Av· 
rupa Bcrlinin esareti altındaki devlet
lerden mürekkep olacaktır. 

- SONU t CNCO SAHiFEDE -



SAHiFE 2 

~ ......•.•....•......•....•.....••.•• 

•••••••••••••••••••••••••••••• Kokuiu Kız 
V/.;'/////IU//.A///~//TT-"-17/ JIM/./77wl'./ A/J// //~ s.ıl 

Milli Roman: 31 YAZAN: Adnan Bilf!et 
e r \hasın.ı olur~ olsl.:"· ,_ u sua 'l etK .. • khf e yorsunuz B tekl·fı· 

lı teK ce-vap da~· veremem. ntzın rnurad ctt 1i m ., h<''"'P n olc;a 
- 'iıi..ık~~nu swt feir edebd irn. gerek .. Yiliıı bu ,;ah ~ hangi sıfatla 

~fe· f"Ve 1a"'mer ~e\:l\P yer ı 11"2"t t. .. 1l HJn huvı} t!""'". 
. ~tm. l\Iükrenıinı f na alü .) .ıraiaı!ı~;·nı 
MUkrt>rnın ellerını ha ·-ndan ayırrnı - fark diyordum. Bir ıı .... d-..t cevap v r· 

~ı. Kentli kr ..,d:ı~e sövlenir gibi konusu- ıneden, birrtZ a .Jbi L ırc. ~ dı>laşt Son
\ or,fu tekr2r yanınıa g: 1 dı. L.Acıvrrt guz-

. \rı!:yorunı. dedi. Her"' y tahmin l r:" gözlcri~nin l ın ı ı:hı Ko-
,.tL1ğım g;bi Deını k o adam manen ol- r.ı•şn11ya ha laclr 
rlc:;u kadar maddeten de sana }Bklaşa- - Anhyoru .. ı ... aJının a,~ınl! ı gızlf'· 
bılırüştı. Bu muıhı hır şey H•m de nc!1 manayı.. Çok haklı bır sualdır bu .. 
çok muıhi, bır şey Bende bir fevkaladelik seziyorsun. Bu-

edcn aldanıyorsunuz Fikret.. ·eden nun yanında büyük bir kararsızhk ic; ~
orlr.cld•ri oldugu gibi anlamak i l•mi- de bocaladığımı ela farkediyorsun E\•et, 
"orsunuz. Her ark.eğin kalbinde gece ya- hangi hüviyetle bu St')""ahate i~tirak ede-
rı~ı açan blr çic;:t>k zevki. hayalinizdt ya- reksin. Her hald~ kötü bir tnaksat takip 
tan bir ıiirler memleketi arı)'Orsunuz. eylemiyeceğimi takdir edersin. Daha 
•Ier erkek i:ttediğinİ7 gibi olamıyor. Dö· aÇlk ta konuşabilirim. Bu seyahatımız 
nuşc sebep ne Neden sjı:e uzatılandan üç ay kadar devanı edecektir. Haziran, 
1Az1asını anyorsunuz. temmuz ve ağustos aylarını Mısırda ge· 

Dt"mt>k Fikret te feci bir aldanış.ın cirCi'r.-ğiz. Ben bu ınüddet zarfında han
kurhanı oldu. Nergiz kokulu kız. benim yo sehirlerinden birindC' dinleneceğim. 
kalbimin ve heyecanlanmın 9ahibi de lstedinı ki. bu seyahatimde ya\.rrum ve 
ba ·ı bir çapkının sözlerine kandı. Bu sabık karım da bulunsun. Bu üç aylık 
nldanış benim için çok müthiş bir kayıp- devre beniın için bir tecrübe gezintisi 
tır Filc.rf:"l. hiln1em anlatabiliyor nıu- olacak Kendi kendimi tecrübe edece
vum. ğim_ N•fsime ka11ı mühim bir karar 

:'vlukrenıın a}aga kalktı. Te"asta bir vermem icap ..diyor. Bu seyahat. bu ka
rtdl'! gerndikten sonra cok samimi rar•~ istihsaline ya· dım ,od c •ktir sanı-

bıı· ~K yan11na geldi F.Jinı uzattı: 1.L . 

\' elini Fikret. decli. - Şc halde kabul ediyonıııı \1lıkre-
F;ıi ı L zatlım. Sanki mühinı bir ka- min 

rarın ""refe~inde bulunan insanlar ,5tibj 
tuhaf mUcercddit ve dikkatlıydı. St~ı:;i 
o kadar müşfik ve titrek çıkıyordu ki. 
o andaki vaziyetini hayatımın son demi
ne kadar unutmıyaC'ağı:nı tahnün ede
:lnı. Sonra bana· 

. Fikret dedi. Sana ufak bir tekli-
Cim var? 

- Evet. devaın et. .. 
- Ben hemen iki ):!tin ~onra \·az tati-

!iıni get.•irnu~k üzere- Aiısıra gidiyorunl. 
Bu seyahat. sırf dinlenmek arzu.c.;iy!e 
:ı."npıldığına göre senin de beraber bu
lunmanı rica ediyoruın. 

- .. .\nh\~aınadım., dediın. Siz bir sPya
hate cıkı;orsunuz. '.\1ısırda bir miidd l 
kaJaca"ksı~ız. Bu 5E'yahate beninı de ıs-

Fransız bayramı 

Londrada tes'it edildi 
- BASTARAFI l İNCİ SAHİl'EDE -
<ızlar Londrada Ba>tilin düsnıesini kut
lulamışlardır. General Degol gecen har
bm ö!Uleri libidesir.e •Fransa halkı ,,\'an 
va.şıyor• ~özlcı-ini taşı:ran bir cC"1enk 
koymuştur. Amiral Müulyc w diı:er 
1>ir cok zabitan kendisine refakat ebiyor
du_ Mareşal Fown abid..,Une de bir ce
, enk korun ustur 
ÇÖRÇİLIN MFSAJI 
Başvekil B. Cörcil ııencral Degol'a 

u mesajı göndenniştir: 
,Fransız tarihinin en büyük günkrın

dcn birirün vılclönilınünde Fransa hal
kının uğradıj!ı felaketten dolayı duydu
ğu teessüre iştirak eder ve a\·nı zaman
da 14 Temmuz hür ve muzaffer Fransa 
tarafından tekrar kutlulanıncaya kadar 
harbe devam kararını ,·ermi~ olanlara 
rnlmıet ve •ükraruou beyan ederim ... 

Simdi, 14 Temmuz 1939 gününü Fran
nın nasıl geçirdif:ini tetkik eclcUm. Bu 

tafsilatı ~ecen sen~ Havas aj:ı.nsı şörle 
bildirmi~ti: 

• l<I Temmuz sen!;kleri dolayısiyle İn
giliz ordusu şefleri Parise gelmişlerdir. 
Resmi geçitte evwla beyaz elbiseli at
ktler geçmiş, bunlan askeri kıtalar ta
kip etmiştir. Bir milyon kişiden fazla 
tahmin edilen bir kütle Fransız a!!ker
lerini ve ııeçid~ iştirak eden İngiliz müf
rezesini şiddetle alkıslaın1';tlJ'. İngiliz 
tayyarelerinin bu müna,ebetle yaptıkla
rı hava tezahürleri heyecanla takip edil
misttr ... 

* 
Beylendi.. Suudi baııa diyr;,·c .... sıniı ki: 

«Ayrıldığın kocanla uzun bir ~eyahat 
yao:nıya nC' di.r~ kcırar ve1·nıiştin ,, S(•
bcbi çok basittir. Ne de ol.<a enind~ <o
nunda kadındı!ll. Mazıde işlenmiş bii
yük bir hataın ,·ardı. Kocanıdan ciddi 
bir sebep yokken ayr1Jn1ıştın1. Bu ay
rılıktan sonra karsılastığı:n hüsran, ~e
çirdiğiın acJ ~ünl;r .;e .tecriibı; ler beni 
epeyct" t,.rrübelendirnıisti. İstİyC'rek ko
casını aldatan kadınların 1ıynl"t1rrini 
bilP nPfsimd~ tC"C'rübcre l'~sarct rtnıiş
tim. Bununla beraber hAla. k(){'amla tek
rar ayni yuva içind~ bulu~ınak ü:ni.dini 
kavb~tn~emi .. L.m. 

ltal yanın kazanılma-
mış muvaf f aki veti ! 

- RASTARAFI 1 İ:"t:İ Sı\llWEOE -
bomba iı-;abt't ~ttirerek. bu i(emilert- e\·
"·elc~ ika ettikleri hasarı tav'4i rtmişlt"r
dir. Bir bombardıman tayyaremiz dü~
m.a.nın 4 avcı tay)·aresini dii.şürmÜftÜr. 
Bunların üçü iki motorludur . Rizim hir 
tayyaremiz geri dönmemiştir. 

ı\vC'ı ta}ryarelerimiz Malla üzerine 
y ptıkları akında iki dü.şman avcı tay
yare11ini dü~ünnü,Ierdir Bizim bütün 
tayyarı!-h•rimiı Ü!lll"rin" rlönmü tür. Ge
C:l'! biribirini takip r•den dalga halinde 
ndadaki ••keri hedefler bombardıman 
t>dilmiştiı. Cenit yang-ınlar çrkarılmı~tır. 
Hir torpido muhribimiı bir İngiliz tah· 
telbahirini b~tırmıştır. Bizin1 bir tahtf'l· 
hahirimiz üssline dönmemistir 

Şimali Afrikad:ı Nigazi iniş yerlerine 
diişmanın hava akınları ne hasar. n(' de 
nüfuz zayiatını mucıp olmanuşhr. Şarki 
,\frikada Moyalı şehrinin ltalyan kıs
mı üz-rinc lngiJİz tayyarelerinin taarru
zunu dilfi bataryaları tarafından l'lrde· 
dilmiş ve bir dü~man tayyare~i dil ü
rülmü:ttür. 

BiR FRANSIZ TAYYARESi 
CEBELOTIARıKTA 
Roma. 14 (ö.R) - Bir Fransız tay

yaresi C ebelüttarik müstahkem mevkii 
i.izerindc uçmuştur. lngiliz dafi topları 
hemen harekete geçmişse de Fransız 
tayyare ·ine isabet ettiremem~lt>rdir. 
Tayyare bulunmaz istikamette uzaklaş· 
ınıştır. 

ÇEŞME 

Rasim Palas oteli 
VE 

1 YENİDEN rEFRİŞ VE r ANZİM EDİLEN 

Istanbul Oteli 
J TEMMUZ PAZARTESİ GtiNV AÇILDI 

7ii!F/ZTLLT0/U7QLLTLZ7//'f/ZZL7/L.TZZJ~ ~ 

' ' DEMiR MASKE 
' 

(lKJNCJ KJSJM) -220-
SilAh.şör kirıtıızı ınühürlü büyük bir 

z.1rf uzattı. 
Faribol: 

- Bu nıektup 1ınna nıı? Hayret .. 
- Evet size, adrese baksanıza.. Bas-

til vakınında beyaz Tavşan lokantasın
<la rnÖ<yo Faribol diye yazılı. Bastil kar
sıcla .. Beyaz Tavsan lokantası burası .. 
Faribol da siz. .. Bu mektubun size a'L 
.,Jduiiundan ,iiphe ..dilemez. 

Ha~ kuyru~u kopsun, şu beni dü
sunf'rı, bana ,ektup ~önde-ren de kim
mi bakalım 

- B·-.1 mektup saraydan gelıyor, mos· 
yö .. 

- Veı-;ayd nı' 

Evet Ver<nyda .. , S".naj t .,ı n 
-· Kl':'M3n bir •ne•,ıup 

nondan 
- Markiz dö ~lontenundan .. Arnan 

Allahıın neler duyuyorum. Fakat ben ,o pek cilveli kokunayı hayatımda hi~ 
tanımadım. 

-· Burası beni al5.kaclar rtrncz Fari· 
bol.. Bana verilen eınir rncktubu sıze 
V{"rtn~ktir ~lühürltti nçınız, ıne-raktan 

kurtulursunuz.. Zaten "'izd·=>-n <·cvap 
&.lacnk ta değiliın. :\sil \'C ~Uzel hır ka
dınla rande\.·t:m \·r..r. Rica ederim bana 
müsaade ediniz de hıırada fazla rnkıt 
kayhetıniyeyim. 

Sapkasıru çıkaraı·~k k«ndi~ine hayret
le bakan adamı seli\mladı ve otelden ~'•
kıp gitti. 

Faribol nihayet kendisın .. ,·erilesı es
...... iz m klup z..ı, ~ını ·ırttı. rııulıtnv]-

t'ENI ASIR 1ı; Temmuz .Pazartesı 1940 

ün 1 ciraltı 
plajları ahşer 

~ibiidi 
---·---

Bütün halk yeni vapur 
servislerinden 
istifadeye koştu, iakat .. 

lı· j, 4'leniz kıyısı bir .şehır olınası·,a 
ra"m n ma.Jles ~ deniz z vkinı~ .. n nıah
rumdur. Sehrin ı..·ok \·,;ıkul.larıuJaki 
plltj-l:ıra r;:ıkıl Ya ıh1larının mcfkudi.reti 
onu bu güzel zevkten mahrum ede" se
beplerin başmda geliyordu. 

Geç•n yıl Sayın Münaka!.;t Vekilı B. 
Ali Çetin Kaya ,ehrim:z le iken bu !ıu
susta neşrıyatta hulurunu~ 1nciraltın;.1 
vapur işleblmesı dileg'nı ileri sürmüş
tük. 

Vekil büyük ıhtiyacı karşılamak için 
derhal eınir vermisti. o zanıandanberi 
inşasına te ·ebbüs edilen iskele bir tiirlü 
ık.mal olunamad~ bu defa hususi tedbir
lerleı vapur i IE·nilrne!'in~ başlandı. 

Dün 11,35 le Konaktan hareket ede
cek vapur o kacl:ı.r çok rağbet görmü~
tür ki idare avni saatte hiribiri arkası
n:ı iki vapuT t;hrik mecburiyetinde kal
mıştır. 

Vapurlar hıncahınç dolmu~tur. Hat
ta bu "ekild<'ki yolculuk ıztırap VC'rici 
bir c: ~kıl almıştır. 

ilk tecriibe ihtiyacın >;iddetını ortaya 
koyrnu. tur. Tarif~Jer iki ınLc;;line çıkanl
dığı halde yolcuların yine tamamı alı
nanıanıı!51ır. Otonıobil \'C kaınyonlarla 
yüzlerce halk lnciraltına akın etn1istir. 

İnciraltı di.in rnah.şcr gihi idi. gazino
Ie1r taınaınen do1nıuş civardaki bahçeler 
bir çok ailelerle doldurulmuştu. 

Körfez \'apurları idaresinin halkın bu 
raiibet ve ihtiyacını nazarı dikkate ala
rak vapuı· ~<'f('lrİC'rİni arttıracağını ümit 
ederiz. 

Cumartesi Vt' paıar günleri hiç olnıaz
sa iki saatte bir vapur lnciraltına tah
rik edilmeli Vl' diğer günlerde de öğle
den C\•vel ve sonra birer sefer ihdas 
olun.nalıdır. Bu seferlere 1zrnirin ihti
yacı çok siddetlidir. Dün satılan vapur 
biletlerinin yekunu Körfez vapurları 
jdaresine hakikati anlatnıağa k5.fidir sa-
nırız ---.. ----
Bir yangın başlangıcı 
Kececilerde bir o.cytinyaj\ı ve incir de

posunda bulunan cuval parçaları tutuş
•nus ise de t•trafa .siı·ayetine ıneydaıı ve
rilmeden ~öndürüJnıili;tür. 

Fuar Hazırlıkları 
-------x*x------

Macar veya Yunantenis
cileri lzmire gelecek 

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

Yapılan diğer hazırlılılar - Fuarı b~velıili· 
mizin açmaları ilı timali vardıı• 

Onuncu lı:mir Fuarının açılınasına be~ · de izmıre gt-lecektir 
lıafta gibi kı:-m bir zaman kaldığı Jçin Bundan ba~ka her t:c .. n ... tekrarlanan 
I· uar hazırlıkları bi.r hayli hızlanmıştır. 1 tan bul, J\nkara ve lzmır muhtel itleri 
l~clecliye reisi Dr. Behçet Uz. Fuarın bu temsili maçları bu sent" de yapılacaktır. 
sene daha ıyi muvaffak olabilmesi için Bu huswta beden terbiyesi umum mü-
alcikadarlara yeniden direktifler ver~ dürlüğü icap eden tertibatı almı~tır. 
rn~tir Fuarda dekora!.)'on işlerıne bu Fuar, 20 Ağustos salı günü ~aat 18 
hafta başlanacaktır. Pavyonların en mÜ· de mera~imle açılacaktır. J..:ü~ad mera· 
him kısmı kiralanmıştır. Ticaret oda4ı, ıiminde baıvekilimizin hazır bulunma
vilayet pavyonları tanzim edilmektedir. ları nıuhtemeldir. 30 t\ğu~to~ zafer bay• 

Fuar günlerinde yapılacak eğlenceler ramı için milli piyango idaresi tarafın· 
için güzel bir program hazırlanmıştır. dan hazırlanan piyangonun keşidesi Fu
Bilhassa spor müsabakalarına azami ar münasebetiyle lzmirde yapılacaktır. 
ehemmiyet \'eriJmesi münasip görül- Piyango dolaplan yakında lzmire geti
müştiir. ı\nkara ve lstanbul tenisçileri rilecektlr. 

Urlada dünkü 
müsabakalar 
Urla 14 (Hususi) - ILılkcvı spor ko

lunun tertip etti~i heyecanlı müsabaka
lar b~ün (dün) sııat 16 da ıskelcde ya
pılnııstır. 

3 bin metrelik kosuda birinciliği Ni
hat Canbulat. ikinciUği İsmail Ak, 32 
bin metrelik bisiklet tahammül yarısın
da birinciUği Sulhi Yiizaydm, ikinciliği 
Mustafa. iki yüz metrelik yüzme müsa
baka,ında birinciliği Yasar, ikinciUği 
Refet kazanmışlardır 

Bunlara madalya ve hediyeler veril
ınistir. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sosyetenin ilk ödevi 
Nüfu.un adet ve evsafını bilmiye 

çalışmak, dinamik, ileriye doğru git
meye karar vermiş olan bir Sosyete 
için ilk ödevdir. Türk Cümhuriyeti 
nüfus i.ıtini esaslı surette aydınlatmıya 
azmetmiştir. Bunun içindir ki 20 llk
te~rin pazar günü yapılacak olan Ge
nel sayımında memleketin bütün teş- • 
kilit ve kuvvetlerinin birle~mesine ih~ : 
tiyaç vardır. Bu işin muvaffakıyeti " 
için el ele vermek en önemli bir )'Urt· 
da,lık ödevidir. 

Baıvekalet • 
istatistik Umum Müdürlüğü : ........................................... 

POLİSTJ:: 

Tabanca kazası 
Menemenin Eınirfileın nahiye~inin 

Sitanlı köytindım Hüseyin Güler, toplu 
bir tabancayı kure<ılarken çıkan kurşun 
arkadası Halil Scı:;in sol bileğine isabet 
~derek ağır surette yaralanma<ına sebe
biyet vermiştir. Yaralı İzmir memleket 
hastanesine getirilir.istir_ 

İKİ HIRSIZLIK 
Ahmet o.i(lu Seyit isminde biri gecefo

:t.in Bahri baba paı kında yatmakta olan 
Omer oğlu Abmedin ceketini ve üç li
rasını çaldığı iddiasiyle tutulmuştur. 

§ Bayındırın Kurt mahallesinde Bekir 
oğlu Beşir ÖZlrurt, aynı mahallede Be
kir kızı ve Salih karısı Hanife Özsoyıın 
evinden esya çaldıi!ı sikayet edildi/ti için 
yakalanmıştır. 

Bıçak taşıyanlar 
lkiçesmelik mevkiinde polisçe yapılan 

silah araştırmasında, Yusuf oğlu Faik 
Morano oğlu Salamon, İbrahim oğlu İs
met, Ahmet ojllu Mehmet, Osman oğlu 
Niyazi, Mustafa oğlu Kanber ve İsmail 
ot:lu Alinin üzerinde birer bıçak bulu
narak alınmıştır. 

Keçecilerde Sadık oğlu Ethem ve Hü
seyin oğlu İsmailin üzerinde birer bı
cak ııurülerek alınmıştır_ 

ln~iltereye taarruz başladı Ankara radyosu 
BUGVN 

---------x.y.x 
tıi\'jTARAFl 1 tNCI SAHİFEDE -

yoktur_ Yalnız §Unu söyliyebilirim 
ki sahillerimizde olduğu gibi mem
leketin içinde de müdafaa hazırlık
larımız o kadar müessir bir ~elcilde 
ilerlemiştir ki bu mevcut usuller de 
hakiki bir inkılap teşkil eder. 

Yapılan bütün hazırlıklarda düşma
nın scvkiyatınrl ln vakit ve zamanile ha
berdar olarak hücunı vasıtalarını batı
rabilmek için Aınirallık ve hava neza
rotleri sıkı hır iş birliği dahilinde çalış
maktadır. Pek .<iddetli hava hücumları
na .1:a~ınen nakliye kafilelerinde batırı
lan ve sali;ncn limanlarına vasıl olan 
vapurlar ara<ındakı teşebbüs daima bi
re karşı 681 dir. 

Adamız harp gayretlemizi sarfe
debileceğimiz en mühim noktadır 
ve düşmanı takip ederek mağlup et
mek için ı>ek mühim bir üs teşkil et
mektedir. Son gayret sarfedildikten 
sonra mücadeleye devam için do
minyonlarımıza da iltica edebiliriz. 
Fakat adamızı terketmezsek zaferi 
daha kolay kazanırız. 

Ha\'a kuvvetleriıniz son 8 gün zarfın
da dü ·ınanın 90 tayyaresini muhakkak 
olarak ve dii: >r 50 tayyaresini pek muh
temel olarak düşürmüştür. 

B. Alcksnd~r sözlerine söylr nihayet 
VE.>rmişlir; 

« - Büyük Amerikan milletleri
nin ıunu nazarı dikkate alarak ka
bul etmelerini rica ederim: Mücade
lemize lngilterenin güzel ve yeşil 
toprakları kadar onların da milli 
mira.alarmı ve istiklillerini müdafaa 
için devam ediyoruz.» 

- Kuyruteu kop~un, kuyruğu kopsun 
diye haykudı. İşk bir sürpriz ... Kuyru
ğu kopsun bunu a hekleıniyorduın .. 

l\Iistufle k«ndisirıe uzatılan mektubu 
•lelacdc okudu: 

- İsa, Meryeın hakkı için sayanı hay
ıet... Bu cidden beklemediğimiz bir ha
ber .. 

Sıra Jan Kaval\.'t_•ye gelmi~ti. O ela es
rarengiz ınektuhun ınuhlc\'iyatını öğ
rendikten soıua: 

Adaleti !lahiı e ba;lıyor, dedi. 
MU..tufle Roz.arjın soj!uyan cesedi va

nınchı diz C"ôktü. Biraz evvel i.izerine 
bir kac keliın~ vazdığı ınukavva parca
sını onun ı:~~siin i1i~lirdi. Vf:..• dyağa 
k:.ı1karken: 

İste bir l<111esı ~·uı.-;1111 buldu, hay
r1i t!ideliın, o .. ~i. 
KARDİNAL DF:l\1AZ.'ı.RİNİN FALCl
LIGI NASIL HAKİKAT OLMUŞTU 

Cok siddelli olan su kıı:; n1cvsinünde 
1.1clık \'e falct içi11de inliyen insanları 
kaldırımlar üzeriu2 atmıştı. Innaklarda 
C'Un ,-erenler aı; clc_ğiJdi. On dördüncü 
Luinin son ı:ıaltau~t senelerini karartan 
ıcesum hadiseler bundan ibaret bulun
ını.vordıı Kral hnz m·. inin ka <>la"' Mar-

Berlin, U, (A.A.) - Alman hasku
mandanlığı lebliği 

Harp genıileriınizden biri cicnız a.-;u·ı 
sularda 18500 ton düsman ticaret gemi
si batırdığını bildirm~ktedir. Manş de

nizi üzerinde yapılan keşif uçuşları es
nasında Alınan hücum tayyareleri muh
telif seyrisefor kollarına taarruz etı:ııiı'

ler ve 4 ticaret gemisini hasara uğrat
nu§lardır. Bu vesile ile CC'rcyan eden 
biiyiik bir hava muharebesinde avcı tay
; areleriıniz adetçe çok faik düşman tay
prelerine karşı koymağa mecbur kal
mışlardır. Bu hava muharebesindt> bir 
tayyare zayi eyledik. Buna mukdıil 10 
lngiliz tayyaresi düşili·dilk. 
Şimali Almanya üzerinde uçmıya te

şebbüs eden İngiliz tayyarelerinden iki 
bombardıman tayyaresi daha dü.şürül

mliştür. 13• 14 temmuz gecesı diişınan 
tayyareleri ~imali ve garbi Almanya 
iizerine yeniden bombalar atmışlar, 
bombalar askeri hedeflere isabet etmek
sizin az hasar yapmışlardır. Bu dü~man 
hücumunda tayyare dali bataryalanmız 
3 dil.şman tayyaresi düşürmüşlerdir 
Dü~marun zayiatı dün on beş tayya

ı·eye çıkmıştı. Tayyarelerimizden üçü 
iislerine dönmemişlerdir 

-~-~-
Sünnet düğünü 
Esrefpa.:;a nahiye parti merkezinde 

tütün eksperi B. Hüseyin Güngül 83 ço
cuğu sünnet ettirmiş ve nahiye ocak 
musiki oklu da bu hayır işine iştirak et
mistir Doktor Saip Saffet Kaşıkçıoğlu 
ve sıhhat memuru Semsi Okay da sün
net ameliyesini bitinceye kadar takip 
elmtk sur..tiyle vardımda bulunmu•lar
dır. 

7.30 Program ve Memleket saat ayan, 
7 35 Müzik: (Pi.), 8.00 Ajans haberleri, 
8.10 Ev kadını - Yemek listesi, 8.20./8.30 
:\1üzik: (Pl.), 12.30 Program Ye Memle
ket saat ayarı, 12.3S Müzik: Fa'11 he
yeti, 12.50 Ajans habrrleri, 13.05 Müzik 
Fası! heyeti pro~raınının dovamı,12.20 ı 
14.00 Müzik: (Pl.), 18.00 Program ve 
Memleket saat ayarı, 18.05 Müı:ilc (PL), 
18.30 Müzik: Radyo caz orkestrası, 19.10 
Müzik: Alaturka, 19.45 Memleket saat 
ayarı ve Ajans haberleri, 20.00 Müzik: 
Saz eserleri ve alaturka, 20.10, 20.30 
Konuşma, 20.45 Müzik~ Dinleyici dilek
leri, 21.00 Miizik: Ferhunde Erkin (Pia
no Solo), 21.20 Müzik: (Pl.), 21.30 Ko
nuşma (Radyo gazetesi), 21.45 Müzik: 
Radyo orkestrası, 22.30 Memleket saat 
ayarı, Ajans haberleri, borsalar fiyatları 
22.45 Miizik: Cazband (Pl.), 23.25123.30 
Yarınki program ve kapanış. --·Halkevinde konlerans 

Hlkevinden; Bugün halk evi salonun
da saat 18 de müstahkem mevki subay
larından bay Lutfü tarafından ( para§Üt
Je, tayyarelerle kıta indirmeler) mevzu
lu bir konferans verilecektir. Vatandaş
ların bu mühim konferansı dinlemelerini 
ehemmiyetle tavsiye ederiz. 

Y azihane nakli 
Şell Kompani Of Turkey LTD. lzmir 
:;ubesi yazıhanesi Birinci Kordonda yol
cu .<alonu karşısında lGO numaraya 
nakledilmiştir. Keyfiyet illin olunur. 

1-3 h. 3 S. 2 (1439) 

::ıııııııııııııı: - Cihan Hatun ~llllllllltflll:: - -- -- -- --Tefrika: 80 YAZAN: Curci Zeydan 
~~~~~~~~~~~~~~~--~~~-

:: :: -(Babek) Cihana karşı mağlup olarak 
mü!· r _kat ettikten sonra mahut harem 
dehlizinden geçti. Geçerken güzergahın
da türlü türlü kadınlara, cariyelere, oda
Iıklara ra,tgeliyordu. Bunlar hep o ceb
bar adaının bir eınrlne, bir işaı·elin.e 
5nıade idiler. Biri yoktu ki küçük bir 
isaret üzerine bu adamın huzurunda bir 
kul gibi durmaktan. ona secde etmekten 
çekinsin. (Babek) kadınlan esir gibi 
kullanırken (Cihan) m güzelliğine, akıl 
ve ınetanetine, iffet ve ismetine kar~ı 
kendisinin t•bir gibi düştüğünü anlıyor, 
maaır.afih bu esarette sündiye kadar 
nleyusiyct hi~tmediği .. ruhi biı- saadet 
duyuyordu. Bütün gayretini (Cihan) ı 
nıenınun etmeğe, o sayede onun muhölh
brtmi kaz;ın:nağa hasretmişti. 

-- ;,o -
MEYUSiYET 

(Samra) ya gelelim (Aydoğdu) Cihaıu 
aramak için (Ferg::.ne) taraflarına ve 
sair icap C'den yerlere casus gönderil
mesini (Vcrdan) a evdi etmiş idi. Bir 
müddet ca•u.slarm ~vdetini bekledi. N i
hayet cas11-•lar a,·ciet ettiler. Onlardan 
lıiç biri (Cihan) ın nerede bulunduğu
na dair mali'ımat <'.lanıaınış. (Aydoğdu) 
intizar esnasında sun derece sabırsız gö
ıunuyor. ne yaoacağını bilemiyordu. 
İntizardan fayda çıkmadığını görünce 
~·eise düstiL Bu felakete sebep olanı dü
sündü. (Afsin) den başka müsebbip 
bulamadı. Maamafi!: (Saman) ı, iki yliz
lülüğünü. ya\ancıl1ııru. gadır ve hiya
netine kabiliyetini c!üsünerek (Afşin) in 
.<ebep olup olmadıi:mcla tereddüt etti. 
Zavallı genç kend; evinde alemle ihtl
!Mtan uzak düsünmekle vaklt geçiri
yordu. Halüe avn, oyunlara, namaza ve 
emsaU E~ylerc cıktık~a ona refakat edi-

üirriyetin son 
Kalesi 
---·---

Alr.ıardarın 
hazırladıhları bü31ülı 
taarruzrı bel:liyor 
fahat bu olıla)I 
bir iş değildir 

- !it ,'TAP. \rt ı İ:"Cİ SAHİFEDE -
rok siddetlt'ndirilir, iki taraftan biri
nin halkı bizar kalarak sulha ka\ u~nınk 
İ(İn dahili bir haı ('ket yapabilirse ha\·iı 
hih:uınlarİ:\ le lif' nctice;\"t' \ar1ln1ak 
rr1üntkiin oltıı· 

Bunun İ('in rlt• iki taraftan birinin 
nıuflak o;;urrUc lıavu h[ıkinti~·ctini eline 
~e<·irnıe~iıu.• ihti~-.u· 'ardır. Bugünkü 
~artl11r höylc bir \'azİyC'li ifade edl'bil-
111l.•ktr11 c·ol;; uıakt.ıdır. 

Ci!cr İn:{ilterc bu kısı harp içinde ı:e· 
<'İrt.•hilirsc dı..•niz lıiıl~inlİlctine ilU\·etcn 
ha\'D Ü~fiinJii:!İini.İ de n1utlak bir ~ekil. 
de elde ctlt.•l'e~inc !,anidir. Bütün ha:ı.ır• 
!ıklar hu lll'defe le\ eih olunınu~tur. Bü
yük Jlritanyanın ,.e dominyon1arının, 
hattil Aınerikan111 sH.ih vC' 1ayyarc fab-
rikalan lıeı> İn~iltereye bu iistiinlüğü 
bahsf'dehilıuck ic·hı hunınınlı bir faali
yet halindC'dirler. 

Rcisiciin1hur inlihabatından sonra 
gelecek bahara kadar Anıcrikanm vazi
yeti de kafi sekHni alacaktır. İngiltere~ 
nin hüliin hedefi ;:<elecek haharı tutabil
mektedir. 

Buna mukabil Alnıanya ise beheme
hal Aii;ustos sonlarına kadar kat'i neti
t'eyi istihsal aznıindedir. 

J\.lihl·er dc,·lctlerinin kısı harp içinde 
geçirmeleri kendilu-i kin bir çok müş
külatı dai olarak. buna mukabil hasım
ları bu I1rsattan avınİ istifade temjo ey
liyecektir. 

IIer ne bahasına olur ise olsun Alman
ya önümüzdeki aylar icinde İngiltereyi 
sulha icbar edici çarelere ,.e hiicumlanı 
bas \'llrmak ı.aruretindedir. 

Kont Ciano ile liitler arasında Berlin 
ve . .\tünibte yapılan l(Örii<melcrde bu 
meselenin müzakere edilınis bulunduiu
na üphe yoktur. Gerçe bu miWıkereleri 
derin bir sükilnet takip eylemiştir_ 

Bu sükiınet bii) ük lırtınalann arife
sinde müsahede edilen manalı sessirliii , 
andırıyor. 

Gelen bazı haberlerde lnl(iltereye ya
pılacak hücunııın ikinci planda kal~ 
ileriye sürülmekte ,.e mihver devletle
rinin A \.TUpaya \"erilecek yeni nizamla 
mukavemet kudretlerini artırmait ka
rarlastırdıkları bildirilınektcdir. 

Yine l(eleıı diğer bir haberde ise İa
giltereye )·aıulacak biicumun fiilen baş
ladıi!ı ilave ol11nınaktadır. 

Birbirine zıd bu iki haberden hangisi
ne itimat edilebilir? 

Bize göre beklcr.ıek nıilınr devletle
rinin lık isine l(elmez. Onlar inııi.11.ere· 
nin hazır1aıun:ısına fırsat vermeden ta
lilerini dcncınck ıuc\.·kiindedirlcr. 

Llikin hiıdis.,ler onların bu mevzuda
ki hc!-iaplarını ultü~t C'tmistir. Bitler İn
giltere;ve yapılacak hücumda İtalyan ve 
Fransız donanınalarından i. tifade etme,!i 
muhakkak ki he.saplanuştı. 
İtahan donaıuua,ından istifade ede

bilmek itin Cebeliıttarık ,.c Söven ka
nalının ele g-eçirilmesjnc, İn.~iliz donan
masının bu sekildc Akdenizdeu uı.akla.~
tırılnınsına ihtiyac: \·ardı~. 

Akdenizdeki mutlak Inı:iliz hakimi· 
yeti itahan Cilolarını ü'lcrinr hapsey
lemistir. İtalyan fılll!>u İn~iliz gemileri
nlıı kar,ı.sma (ıkıru.k cesaretini göstere
miyor. Bu sarılar altında İtaly4u filo
snmm Cebclüttarıktan geçerek İngiliz 
adalarına )·apılacak ihraç hareketine iş
tirak edebilmesine iınkaıı y-oktur. Fran
sız donann1as1 i~ İngiltcrcnin seri ve 
enerjik hareketiyle Almanların eline 
düsıne.kteu kurtarılmışbr. 

Görüliiyor ki Ahnanyanın hesapları· 
ru altüst eden hfıdi!"clcr ortada n1evcut
tur. 
Bwıa raKıııcn AlmaııJar bir hücuma 

kalkacak olurlarsa bunun İnı:iliz ada
larından evvel Cebelüttarıka tevcih edil
me•i ihtimalleri doha kuvvetlidir_ 

Dünya hürri)·ctiniıı son kalesine ya
pılacak tecavüz sinıdiye kadar yapılan
lar kadar kolay olını)·acakltr. 

Bu çetin mevzu üzerinde tahminlerde 
bulunmak kolay bir is def(ildir. Söyle
necek bir şey ,·ardır ki o da AJmanya
ıun yine bugünlerde bebcnıehal bir ha
reket yapmak mecburiyetinde bulunda
ğudur. 

Bu hareketin istikametini bekliyelioı 
ve !(örelim. 

HAKKI OCAKOGLU 

Kiralık daireler 
FEVZİ PASA P.UT,VARINDA ZEY

BEK APARTI1ANJ:-1DA ... 
KAPICIYA :\itlRACAAT .. 

Evde kaldıkça (Yakute) ile konusmak
tan haz duyuvordu. Çünkü bu kızın gü
zellikce. terbiye v~ dirayet~e Cihana 
benzemesi onuıı ruyunu okşıyordu. 
(Aydoğdu) bu kızı gördükçe (Ham
mad) ı tahattur edıyor. kendi sevgilis-i
ne kavuştw·acak hır khnseyt.• ınuvafiak 
olabilmek iimidivlc bu kızı (Hammad)a 
ka\"u::;turınayı biitün kalbi ile arzu ev
lirordu. 

İntiı.ar :1...aınJ111 l;zanıp ta (Cihan) a 
dair bir haber alınamayınca (Aydoğdu)
nun yei.si son dert..-ce,ri buldu. Keodinı 
yci:)c kaptırarak htiyatlan bir ınana an
laınamaga basladı. Bir harp. bir musibet, 
bir hastalık ile mc ·gul olmak, yahut 
istivak \'C' ıstırap azabından kurtulmak 
i~in ölmek i.<.;tivordu. Onun için intihar
dan baska yol bulamıyordu. Halbuki 
intihar isinde, a7.ını ve ınctane-tiııdc. 
ınai!JUp, aklı rnuhte~ olan z.aiflerden ba~
ka bir kimsenin ir1 jkii.p edenıiyeceği bir 

cebanet addediyoı·du. Öyle bir ccbanet
tPn kendini vüksck tutuyordu. Aiaama
fil1 (Cihan) .hakkırda c~. geç bir haber 

c.lıı1aklan iiınidinı de büsbütün keseıni
-~ nrdıı. Di~cT c:hct.rn (Cihan) ın intika· 

1 



~~~~~~~~---..._...~_.....~~~~~~~~~-

bul a a me Alın işgali a tı 
Ameri ada i müste le eleYİ 

leket eri 
olac k? e 

Yirmi bir Amerik; c·· h riyetinin 
müşterek himayesi teklif edildi 

-*-1\'e\"\ ·>r 14 (A.A) Rovtc>r aıansı bildirı\ or: Joınatık ır;ıh;ıfılin bugirrı ifşa ettiklC'rnH; mızarnn Aıncrıkan 
. V ~sıngt::ıı> lun Ne v:ı: ork Times gazetesine gelen bır telgra- milletll'l"İn,"P i y'J kı ı sılanmı:;;tır. 
ıa gor(' Kı.·. dr'W!c1inin Almmilar tarafından tamamen ışgal A!tnı •a,.ntcnin bildirdi~ınc nauıran hariciye n.ızırı B. 
t•dUmi olan ln<'ml k ti . A 'k d b '

1 
• .. 

1 
Kordcl Hı..11 föıiimi.ızcieki Cumartesi giini.i Ha\'anada topla-

kek·rı liz.!t. ? c c erın mcrı a a u unan mustcm t."- ı nacak 0lan V€ ihtimal bu nc\'i bir hiına\ e işinin taf<;ilatını 
ınt.i. , ı.ıe -1 Amerikan Cüınhuriyl tı tarafından bir tC'Sbit ~"<le• .. ı,. bulur ~.n Pa.naınerikan konferansındrı birl~ik 

şten;k ıırn ... \ <' idaresi konulması hakkındaki teklifi clıp- AmC'nki1 ı "\'Etme rh aset <>dccelctir. 

Heryo, Petene 
muhalif kalmış 
1:-ondra 14 <0.R) v· .d b ıd· ·ı-lı~ınc . ışı en ı ırı 

B Fl gure Fransız parlamentosu reisi 
\ « tk·~rrıot. Mart'şal Petcne geniş salahi
tır 'eren PrOJC'VE hm·ır n•iJ i vermiş---·--

Hakikat mey-
dana çıktı 

- :uA T~API J iNCİ SAHİFEDE -
'dd' Yenı metinde tabii B Massiglinin 
ı ıa eu··· ib" T . 
harb· 1'-~ 1 üıltiye.nin bir taarruz. 
zır oJ~e • egıl bir müdafaa harbine ha
·"'k l~ .)-a21lıdır. v~ yine Fransa bü-

.} u e c;ısının . dd. 
rin B:ıkü 1 ıası 'eçhile müttefildc-
ruı.a T" :rk~ ka.rşı .::rapacakları bir taar-

. . ur •Yenııı ıştirak edeceg-İ det;il 
eyırcı k 1 - .. • 

sebcpl 1 ~ Tagı gösterilmektedir. Bu 
dt• d c B ~~uz. tarihli bültcnimiz
sekl e ' Massıgııye atfen verdiğimiz 

e tamamen t t b k d b . ınetn" . n a u e en u venı 
ı Ycnıden d t • l'" .. rniyo y erce mıyc uzum gcır-

ikt"f ru~. alnız keyfiyeti kaydetmekle 
ziy~~ k 1> oruz. Şu kadar varlci bu \•a
rnıya h:kksında bizim de bir sual ~or-

N· ımız vardır. 

D. N~B resmı. ~İr devlet Ajansı ol~~ 
kola • Mnssıglı raporunun asıl metnını 
netetca ~de etmek im'kanını haiz iken 
old .. m u metnin 'u dakikada elinde 

ugunu D N B d . • f k d' Acaba. nıu 1• . · • e ıtırn etme ·tc ır. 
keti • ı hır sebeple Avrupa memle-

ennc ynpt w b" . • Al ıgı ır neşnyatta evvela rnancaya , A _ 
srzcay .• e sonra lmancadan F ran-
eule al tercume edilmek surctivlc hu
\ enn!e· en b~ Ynnlışlıklnrln dol~ metni 

Yı tercıh <>tmiştir') 

.............•............... ................ ........................•...........•..... 

Reisiciimhurumuz dün 
Y alovaya gittiler 
---------x~x·---------

DerinceC:e ve Yalova da hallı tarafından 
hararetle kar~ılanıp seıamlanddar 

İstanhul 14 (Telefonla) - Reisi
ciimhur ismet İnrnü buJ{ün saat ona 
virıni kala husu~i trenleriyle Derince 
istasvonunu sere flendirmişlerdir. 

İstnı.·vonda İslnı.b1,1I vali Ye hck>di
n~ reisi Lütfi K11·daı·. İstanbul komu
tanı. emnivct müdürü. mahalli erkfm 
ve halk Milli Sefi hnraretlc istikhnl 
Cl !emişlerdir. 

l>crmce nçıkJamıda lx-kliyC'n Savaro
na vatına gitmiı;lcroir. 

Yat s:ıat on ii<-te I>eı·incederı Ya
lo\-nya harekı>t eylemiştir. Rei.sicilm
hurumuz Ynlovnda kaza erkanı ve 
halk tanıfından i ... kelede istikbal edil
mis \•c hararct1C' dkışhınmıştır. Milli 
Scf otomobil ile doğruca kaplıcalar
da ki Rcisicümhı..ır köşkünü şereflen-
dinnişlerdir. : 

Mi1li Scf kem!isini ka~ılıyanlara Burndn bir kı" J,!iin istirahat bu- : 
ıltifot bm·uı muslar, trenden inerek vuracaklnrdır. : 

···.!.~ ............................................................ 11 • •• ••••••• 1. ' ••• 1 •••• 

Mısır - Fransa miinase
batı eskisi gibi kalıyor 

Kahire 14 (A.A) - Hnrns ajansı bil- gal altında bulunan. gerek ışgal edilme-
dirivor: 1 miş olan kısımları. l.nrşı diploınatjk mii-

Ha.ricfre mii.-;{(?$1rı vnpıııış olduj!u be- 11D5{'batımızı tadil etmemektedir. Harp-
:y. nalla. mütarekenin ıınza edilmb oi- 1 F . • . 

M F k 1 ten P\ ve • ransay1 sıvası bır ,•ahdet tc-
ınasının ısırın rausa:ı,•a ·arşı o an 
vaziyetini dc.ğiştiırr.iycceg.ini s0ylemiş- 1 1.i~kj ctti;!imiz. gibı şimd~ ~c F~a~s."l ile 
tır. Müsteşar sö:t.lcriııe şö-; le çle\•am et- mustemleke!erı ve kendısıne tiibı olan 
miştir: memk•ketlerle olan münasebetimiz mü

• - Fraıısanııı lı:r kı.,mııun Almanlar tnrckcnin akdinde.1 evvel oldu~u gibi 
tarafından işgal cdiJrni~ olmas ı gerek İ"- bakı kalmaktadır.• 

~~~~------------=---_:_ 

lF 

-- _,.._ 

Japonlar 9 hin 
ölü vermişler 

-

Londrn. 14 (Ö. R) Cunkingten ge-
len haberi re nuzaran clünkii gün japon
Çin kıtaatı ara ında ecrynn eden kanlı 
muharebede japonlar dokuz bin telefat 
vrrmişlerdir. ---·--

Istanbulda 3 
kişi bo*ı.ldu 

i tanbul 14 (Telefonla) -- Bugun şeh
rımizdc ölüm! ne:ticelcn iki deniz ka
zaıo:ı olmustur. 
Kazanın biı ı Saınat\ a açıklarında vu

kua gelmiştir. n kışi bir snndalla deniz 
~czisinc çıkmı !ar. bu esnada sandal 
de\ ıılıniş. içinde bulunanların hepsi de
nize dökülmiistür. Etraftan kazazedele
rin inıdndımı koşulınus. yedisi kurtarıl
mıs ise de ıelerindcn bir kadın ile hir 
erkek bogulmuştuı 

İkinci kaza San:, arda olmuştur. Yüz
mek bilıniyen bir işçi banyo almak üze
re AirdiiU denizde bo~ulmuştur. 

---1i'----
A k denizde hakimi vet 
- BAST.ARAl~J 1 iNCi SAHİFEDE -
farın bomba ile bir Bıitanya harp ge
misini batırdıkları iddiasına gelince, 
mütehassıs buna şöyle mukabele edi
} or: 

Bu da ltalyanl nn harp başındnnbeı·i 
ortaya attıklan saçma ldclialardan biri
dir. Britanyn bahriye nezaretinin uydur
ma olduğunu bildirdiği bu gibi İtalyan 
ve Alman iddialarına inanmak icap et
seydi şimdiye kadar Alman ve ltalyan
lurın batırdıkları İngiliz zırhlılarının sa
yısı 19 olurdu. Halbuki lngihere bu har
be on beş zırhlı ile başlamıştır. 

Avukatlara, 
doktorlara 

Müstakil, kiralık 
ı 

Varidatı gayet aı. mükemmel yazıha-
ne ve muayenehane. Müracaat: Beyler 
hamamı karşısında numara 3 7 

azırla ıy r 
~~~~~~x*x~~~~~ 

Hedefi Atlaııtik ve Pasi
fikte muzaffer kalmak 
50 bin tayyare ve 

•htiJ-at kuvveti 
büyük bir 
yapacak 

x~x------

• 1evyork 14 (Ö. RJ 
nıc; gazetesi yazıyor: 

Nt'\'~ ork Tay- 3 l .200,000 kışılık bir ıhtiy.ıl kuv-

Bu esnada Amerika sılnhlanma prog
ramını en büyiik bir hızla tatbik ediyor. 
Bu programın hC'defleri sunlnrdır: 

1 - Gerek Atlantik, gerekse Pasfik 
okyanuslarında ayni zamanda muzaff e
rt-n harbe muktedir bir filo yapmak, 
Amerikan filosunun yi.izde 70 i halen 
Büyük Okyanustadır. 

2 - 50 bin harp tayyaresine malik 
olmak. 

vet malik olmak \'e bunları en modem 
silahlarla tcchiz <.>tmek. 

Vaşington, 14 (A.A.) - B. Roossevelt 
ve Srimson milli muhafız kıtaatından 
dörl fırkanın del'hal federal antreman:ı 
tabi tutulmasını kararlaştırmışlardır. 
Hnvn dafj bataryaları kıtaatından 7 
alay ıle limanlar müdafaasını temine 
memur bir çok alaylar da yeni ınakina 
harbı usulleri mucibine<> anlreman gös
tt'rcccklerdır. 

Istanbulda esrarlı görü
len bir cinayet 

Bakırköyünde 
kavga etti, 

iki yanaşma 
biri öldü 

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

1stanbul, 14 {Telefonla) - Bakıtkö- !ediği görlilınilştür. CUrüın aleti olarak 
yiinün Gün gören köyünde Hakkı ve gösterilen evrak ve bıçak ü~erinde cf
Hüseyin adında iki yanaşma arasında nayele müteallik hic bir iz. mevcut bu
kör bir at yüzünden vukua gelen bir Junmamaktndır. 
kavga cinayetle neticelenmiş. yanaşma
lardan Hakkı ölmüştür. 

Yapılan tahkikat esnasında bu cina
' etin çok esrarengiz bir mahiyet arzey-

Dr. Süleyman Çoruh 
Cocuk hastalıkları ınüteba~ısı 

TELF.1''0S: 2310 
Jlımyent• hanesi 42 Birinci beyler So. 
f:vi: Göz.tepe Karakol kar~ı~ı 83t/1 
Loııdranın (Thc Hospilal For Sick 

Children) hastanesinde ikmali tahsil ct
ıni~tir. 

DOKTOR 

Demir AH KAMCJOOLU 
Cilt 'e Tenasül hastalıkları \ c 

El..EKTRiK TEDA VİJ .. ERi 
Birind neyler Soknr,., No. 55.. izmir 

Elhamm Sinenınsı arkasında sabahtan 
nkş:umı kndar hastalnrmt kabul eder. 

TELEFON : 3479 

l&aB 

Maktülde d bıçak yarası yoktur. Bu 
itibarla cinayeti iirten esrar perdesinin 
yırtılması için tahkikat genişletilmiştir. 

DOKTOR OPERATÖR 

SAMİ ICULAKÇI 
Kulak, burun. Bo~az hastalıklan 

Mütchnssısı 
M ıı:ıyenelınnesi : Birinci Beyler 

No. 42 . TELEFON : mo 
fa i : Göxtcpc Trnm\'8Y Cad. No. 8M 

Tl':I.EFON : =t6G8 

DR. Saip AJi DOLBAK 
OOÔ U.l\t VE KADIN HASTA

L1Kl.AR1 OPERATÖR0 
)•UOFESÖlt IJEP.l\1Al\UN SABIK 

BA ASlsTANJ 
Birinci 8c3 ler 'umnn :zade okak 

No. 2.. TELEFON : 4%70 
Her ıriin hastalnrını saat JZ - 14 

\'<' l7 - 21! de knbul eder 

FOSFARS L 
FOSFJ\RSOJ.., I~anııı en hayati kısmı olmı kınnızı yu\'arlacıklan tazeliycrck çoğaltır. Tatlı iştah lemin eder. Vücuda 
dc\•amlı gençlik, dinçlik \'erir. Sinirleri raıılandırarak asnbi buhranları, uykusuıluğu giderir. Munnnid inkıbaılnrda, 

KAN, KUVVET iŞTiHA 
·. - . . .. " . ' .. 

T. Is Bankası 
Küçük cari hes~plar 1940 ikramiye plan ı 
~~İD~LER : ı $abat, ı Mayıs, ı Ağustos, 
•kıncı teşrin tarihlerinde yapılacaktır 

4r~J940 ikramiyeleri:r77//.////7/7J' 
l Ad et 
l Adet 
6 Adet 
ı2 Adet 
40 Adet 
7J Adet 

210 Adet ·---

2000 Liralılı 2000 L ira 
ıooo Liralık 3000 L ira 
500 Liralılı 3000 Lir a 
250 Uralıfı 3000 L ira 
ıoo Liralılı 4000 Lira 

SO Uralılı 3150 Lira 
:J Lirafıfı 5250 Ura 

Sirkecide 

~ a.ı,., ik; 025~~NIX~ 9T_ELi 
xlütfü Be .. ,d. " muıtecın 45 seneıık otelcı lık mut~hasım bay Ömer 

ııgu il' 

~ Briıtol oteli eÜi d h 1 
~ve kalorifer· d 0 ~~~ odl\da ~oğuk ve sıcak akar suları, banyoları 

<Uanaörü 
1 ~ar ır: ılı ve hnrıci müteaddit telefonlan okluğu gibi 

8 .. t.. ve. uausı lokantası vardır. ~ 
u un auı konforu h . la b 1· . . . 

e latanbul "h . d a1Z 0 ~ u ote ın Halıç ve Marmara denızıne 
Bütün bu c'n, :~ıne e ~e.zareta fevkaladeye maliktir. N 

ecek d d ukemmelıyctlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi-
erece e ucuzdur ç- k .. b l T . 

Y Ömer lütfü Be .: .. un. u u. ole • ürkıye otelcilik mütehaasm 
eydan ı_ ngu~~n ıdaresandedır. Bir defa ziyaret hakikati 

• Koyar Bunu b""t•· E 1·1 '''""an 'lt IJ rd. b J " ıçın u un ge ı er, kend!nin tahtı isticannda 
~ e e e u u~urlar. ~ 

::.lı@2UZS~~.c"~... :a'"..V~'///.L~ZJ 

lınrsak tembelliğinde, Tifo. Grip, Zatürricyc, Sıtma ııekalıntleriııde, Bel gevşekliği \'e ademi iktidnrda \'e kilo almakta 
~yum lınyret fai<lclcr temin eder. 

ŞURUBU 
rOSFARSOL'iin: Diğer hütün kuwet şuruplarından üstünlüğü DEVAI\ILI BİR SURETl .. E KAN, KUVVET, İŞ 
'fEl\lİN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. 

Sıhhat Vekaletinin re mi miis:ıadcsini haizdir. Her eczanede hulunur. 

;zwr?7~' 

Altın rüya kolonyası ~ W. F. Henry Van Der ~ 
Zee ve şürekası : 
Daha fotla tafsi13t için ATATÜRK: 

caddesi 148 No. dn \V. F. Henry Van: kokuyorsunuz Der Zee ve ı. Vapur acentalığına i 
miirncıınt edilmesi rica olunur. : 

Hı.JaA} Eczanesinin 
TELEFON : 2007/2008 E 

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

Ec'ıacı Kemal Aktaşın 
büyük eserlerinden ..J 

OLİVİER VE 
$ VREKASJ LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2«3 
Londra \'C Llverpol hatlan için 

piyasanın ihtiyacına göre vapurla· 
rımız sefer vapacaklardır. 

İZ MİR ' Doktor Levi ................................. .......... 

PAMUK MENSUCAT 
Türil Ano~im Şirk~ti 

Sirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapmardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tay yare, Köpekbaş, Değirmen, Geyik 

ve leylak markalarım havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup malları Avrupanın ayni tip mensucatına faiktir ... 

"l'elefon No. 2211 ve ;J079 
Bayrak lzınir 

Doyçe Oryent 
il H E S 1) N I~ R B AN K 

t Z M 1 R 

bank 
S U RES i .. 

1\l erkezi : BERl.J.N 

Alm a nyada 17S şubesi mevcuttur .. 
Sermaye ,.e ihtiyat akçesi 

171,soo,ooo Ra~hsmarıı 
Türkiyede şubeleri: ISTANBUL ''c JZMIR 

l'\lısırda şubeleri : KAHiRE VE ISKENDERn'E 
ller türlü banka munmelatmı ifa \'e kabul eder. 

lki ayclanberi seyahatte bulunan dok
tor Levi bu kerre avdetle eski muave
nehancsi olan ikiçeşınelik caddesi İ38 

numaralı muayenehanesinde sabahtan 
akşama kadar hastalarını kabul ettiğini 
muhterem müşterilerine arzeder. 

• -
Kurulıq tarihi : 1888 

Sermayesi: ıoo.001>.ooo Türk UrasL. 
Şube ve ajan adedi ~ 262 

Zire ve ticari her oevi Baııka muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LtRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasmda kumbaralı \'e ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) 
lirası lluhınanlara senede 4 defa çekllecck kur'a ile aşağıdaki p1Ana göre ik
ramiye dağıtıla~lır : 

4 Adet 

• • • 
40 • 

100 • 

1.000 Liralık 
500 • 
250 

100 
50 

• 
• 
il 

4.000 l..ita 
2.000 • 
1.000 • 
4.000 
5.000 

• 
• 

120 • 40 • 4.800 • 

160 • 20 " 3.200 • 
DİK.KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde !)() Lradan aşağı dUşmi

yenlere ikramiye çıktığı takdirde >"ilzde 20 fozlasiyle \'Crileccktir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 E~lül, 1 Birinci kanun, 1 l\lnrt \'C l Haziran tarih

lerinde çekilecektir. 



SAHiFE 4 YEJlfl AS'IR ıs Temmuz Pazartesi 1940 

örçil söyliyor: Düşman gelirse qö
receği var. Zafer unsurları elimizdem 
lngilterenin vazifesi çok çetindir 
Fakat mutlaka muzaffer olacağız 

-*-
ÇöJ.çil'in mühim nutku 

uBiz yalnız yaz için değil, aynı zamanda 1942 için hazırlanıyoruz. O 
valııt harbın şelıli değişecefı, müdafaa har'bından hücum har'bına 

geçeceğiz. Bütün zafer unsurları elimizdedir.n 
Lordra, 14 (Ö. Rl -- İngiliz Başveki- ediyoruz. Fakat yalnız kendimiz için milyondan fazla gönıillü kuvveti vardır. 

li B. \'inston Çörçil radyoda 14 temmuz harp etmiyoruz. Bütün milletlerin Yurd muhafızları vardır. Nihayet ge
Fransız milli bayramı münasebetiyle h .. · . . I - kk" · d çen harbi yapmış olan bütün eski mu
Frnn.o;1z mHletinc bir hitabede buluna- ~rrı~etı, ınsan ıgın ~a~a ısı, me e- harip1er vardır. Bunların hepsi düşma
rak deıniştir ki: nıyetın .. muhafazası . 1~ın çar_pışıyo- nı nerede görünürse görünsün kar ılama-

- - B;itün dünyanın Akıbeti bizim yap- ruz. Duşman gelebılır. Belkı yarın ğa hazırdır. Eğer karaya çıkarsa bura-
tır " mücadelenin neticesine bağlıdır. gelir, belki gelecek hafta gelir. Bel- da, diğer bir çok memleketlerde heyhat 
B t':ıeple Fransız harp gemilerinin ki de hiç gelmez. Gelirse görecek- gördüğü gibi, mutaveat ve inkıyat gör
Hı• rin eline ge~mesine müsaade ed<"- tir. miyeceklir. Her köyü, her ka,abayı, her 
me. < Bu lgilterenin ve Amerikanın Bir kaç hafta. hatta bir kaç gün için- şehri adını adım müdafaa edeceğiz. ; 
emr..v tini ihlal edecek bir şey olurdu. de tadar ve krallıklar nazi tedhişi altın- LONDRA DA MÜDAFAA EDiLECEK 
l:.1'.'ll i 7~· harekete geçmekten ve sür'at- da ezildi. Fakat Hitler şimdiye kadar Bu muazzam Londra şehri bile 
1 h r kete geçmektPn baska çare yok- kuvveti, azmi kendi kuvveti ve azmine ev ev müdafaa edilecektir. Biz Lond
tu. Si n'li işimiz bitmi>;tir. Yan bor zırh- müsavi büyük bir milletle karşıla,mıs- rayı zelila"n esır" g""rrnekt se tah 
lı< lı "n iiz inşa havuzundadır, Bazı Fran- ' • e 0 en -

tı. Bu milletlerin bir çoğu dahili ifsad • ed"lmi ·· • • ih ed · z hao-p gemileri de Tolonda bulunu- np ı Ş gormegı tere erız. 
ve entrikalarla i.stili edildi. Fransanın 

yor Fakat bunlar bahriyemizin hakimi- akıbetini de başka türıu nasıl izah et-
yetini hozamaz. meli? 

Deniz kuvvetleri müvazenesini Al- Fakat bizim adamızda, Kuvvetimiz ve 
nıanya ve İtalya lehinP deojH .. tiremez. sıhhatımız tam ve mükemmeldir. 
Bizi müteellim eden nokta silah arka- MUVAFFAK OLAMIYACAKTIR 
da~Iarımıza silah çkmek mecburiyetin
d"e kalmış olmaktır. 

Fakat artık istikbali diişünelim. Bu 
gün 14 temmuz. Fransanın milli bay
ramıdır. Bir sene evvel Pariste, Sanze
lize bulvarında Fransa imparatorluk 
ordusunun parlak geçidini görmü, tüm. 
Bir c:ene içinde neler olacağını kim tah
min e<l •rdi. ki!ll tahmin edebilirdi? 

Fakat ben §Unu ilin ederim iri 
F ran•a tekrar tarı ve §eref içinde 14 
temmuzu kutlubyacak ve tekrar in
sanlık ve hürriyet 'ampiyonu ola
caktır. 

O vakit Fransanın ruhu o Fransız l'T· 

kek ve kadınlarına dönecektir ki onlar 
cumhuriyetten ümitlerini kesmediler. 

V AZIFEMIZ ÇETiNDiR 
Vazifemiz çetindir. Fakat Avru

pa milletlerini Hitlerin ve Gastapo
nun idaresi altında bırakmıyacağız. 
lngiltere hakkında size şunu söyli
yeyim: O, istilaya karşı, kendini 
müdafaaya hazırdır. 

Biz şimdi yalnız kendimiz harp 

SABAHA KARŞI 
········--···· 

Hitler Polonyayı ve Norveci istila et
tL Sakin ve sulhperver Hollandayı, Bel
çikayı istila etti. Fransayı istila etti. 

Emin olalım iri Büyük Britanyayı 
tahrip etmek İster. Çünkü lngiltere 
onun birinci dü,manıdır. lngiltereyi 
istila için hiç bir plim tatbikten geri 
kalmıyacaktır. Fakat muvaffak ola
mıyacaktır. 

İngiltere ordw;unun en seçme kuvvet
lerini, hava kuvvetlerinin en büyük 
kısmını Fransaya göndeTTT1işti. Şimdi 
bunların hepsi anayurttadır. ; 

Ne geçen harpte, ne biç bir za
man lngilterede kalite, techizıı.t ve 
adet bakımından timdilri gibi bir or
du mevcut olmamıttır. lngiltetede 
ailih altında bir buçuk milyon aske
rimiz vardır. Haziran ve temmuz 
aylarında harp imalatı haftadan haf
taya artmı§br. Bu muazzam ordu 
gelecek paraJÜtçüleri Jcarıılamağa 
hazırdır. 

Fakat nizami ordu arkasın.dan bir 

Bu niyetimizden milleti haberdar et
mek elzemdir. Kara ordumuzun yanın
da hava ordumuz vardır. Bire kar~ı beş 
düşman tayyaresi düşürenler bunlardır. 
İngiltere müdafaaya tamamcyle hazır
dır. Binlerce gemimiz fasılasız işliyor, 
Donanmamız bunları himaye ediyor. 
İmparatorluğun her müstemleke ve 
yeni dünya ile münakalatı muhafaza 
ediyor. 

tNG!LlZ HAZIRLIKLARI 

Fakat bütün bu gayret iki misli 
olmalıdır. Biz yalnız yaz için değil, 
ayni zamanda kış için hazırlanıyo
ruz. Yalnız 1941 senesi için değil, 
ayni zamanda 1942 için hazırlanı-
yoruz. 

O vakit, nihayet harbimizin §ekli 
değiıecek, müdafaa harbinden hü
cum harbine geçeceğiz. Bütün zafer 
unsurları elimizdedir. Güne§ ı§ığına 
k&r§ıdan bakabiliriz. 

Ben öyle bir hükümetin başındayım 
ki bu memleketin bütün partilerini, 
umumi efkarın bütün tabakalarını tem
sil ediyor. Serbest bir parlamentonun 
ve serbest matbuatın müzaheretine 
naildir. Milletimiz herşeyi yapacaktır. 
Çilnkü hürriyet için çarpışıyoruz. Her
şey bulunmıya matultur. • 

lngiltere - Japonya anlaş
ması bekleniyor 

-~~~~--~~~--.......... ~~~~~~~~~-
Londra 14 (0.R) •• Tofı)lodan 'bildirildiğine nazaran Japon. İngiliz gö
rüşmeleri son safhada bıı_lunmalıtadır. İngiliz siya.si mahfillerine göre 
pefı yalıında .Japonya ile lngiltere arasında umumi meseleler üzerinde 
'bir anlaşma elde edile'bilecelıtir. 

lngiliz işçi partisi şefinin Fransız 
işçilerine mühim bir hitabı 

Londra 14 (Ö.R) - 14 Temmuz münasebetile İnıtiliz iş
;i partisi ,._ı. bav B~ker Noel Fransızlara hitaben söylediği 
nutukta: 

duvarlarında yazı]e:.ır:. şu üç kelhnede mtlndemiçtir: Hürriyet, 
müsavat, t'huvvet. ... 
Şimdi sızi ezen Almanlar bu üç kelimeyi nezaretleriniz

den, mekt•plerinizden, hastanelerinizden çıkarabileceklerdir. 
Fakat o kelimeler kalplerinizde yazılnuştir .. O kelimeler bü
tün beşeriyetin kalplerinde ve dimağlarında yaşıyor. 

- Framı;ı; ı>çileri. ben sıze Fransız tarihini öğretecek de
j(ilim. 14 Temmuz 1789 tarihinin kı}metini de anlatacak de
ğilim. Fa«a~ Parislileı Ba.stil kalesini aldıkları zaman yalnız 
Fran'1;ı;lara değil. bütün Avrupaya ve bütün beşeriyete yar
dım etmı, bulu=kta idiler. Çünkü Bastilin zaptı bütün 
eski devir11..'r1n v;.k;lınasına sebebiyet YE:rıniştir. O zamanki 
büyük ad~·ıılarınız insaniyetin haklarını dünyaya tarutmış-
1ardı. Frc:t11~.z ihtilfilcllerinin ölmez eserleri Fransanın bütün 

Evet, Ah»anlarır. dediği gibi demokrasilerimiz gafil dav
randı ve av'&ndı. Cünkü Fransız ihtilalcilerinin istediği gibi 
tam bir demokrasi kuramamıştik. O ideal demokrasi zafer
den sonra İ'lı<iliz ve Fransız milletleri tarafından kurulacak
tır. Yasasın Fre::ın.sa ... 

Afrikada lngiliz -
/tal yan harbı 

Londrn. 14 (ö.R) - Bugünkü aske
ri harekat hakkında l~ondrada neşrtdi
len bir tebliğe göre Kenyada Moyale 
eyalf"tinde lngiliz • İtalyan kuvvetleri 
•rarunda ciddi çarpı~malar devam et
mektedır~ lnKiliz tayyareleri Llbya ve 
EritTede faaliyette rlevam rtme-k• 
ler --·--
Halk tekrar Cebelüt

tarıka alındı 
Cebelüttarik, 14 (AA) - Vali ta

rafından neşredilen bir beyannameye 
nazaran Cebelüttariktan Fıansız Fasına 
nakledilmiş olan ahali görülen lüzum 
Üzeıin~ derhttl ('cl--e1·juarika rf'rİ alın~ 
mı,tır. 

ispanyada bir tayin 
Londra, 14 (ö.R) - ispanyadan 

bildirildiğine göre Cebelüttarika yakın 
bulunan Jspanyol kuvvetlerinin başku
mandanı general Moreno ispanya erkil· 
nı harbiye rei~i tayin olunmuıdur. 

Mersinde dün 
yapılan maçlar 
Mtıain, 1 4 (Yeni Asır) - Buraya 

gelen Aydın. Eskişehir Kayseri fütbol
cuları Mersin fütbolculaıiyle beraber 
bugün saat 16 da stadyomda bir resmi 
geçid yapmı~lar, istikli.l marşını söyle
mi"ler, bayrak çekme merasimi icra 
edilmiıtir. 

Kayseri - Mersin takımları arasında 
yapılan maçı bire karşı üç sayı ile Mer
sinliler kazanmıştır. Aydın - Eskişehir 
maçı bire karşı Üç sayı ile f..ı;kişehirliler 
lr:h.nd~ netkelenmi~tir. 

Romanyoya garanti 
mi ver misler? , 

Bükreş. 14 ( ö.R) - Rumen ordusu· 
nun terhisi bugünden itibaren başlamış
tır. Terhis bugünkü nazırlar meclisinde 
karaılaştırılmıştır. Bundan istidlal edi
len mana. Romanyanın komşulariyle 

muallak mel"elelerinin halli için galiba 
Romanya, Roma ve Berlinden bu husus
ta garantiler almıştıı. --·-
Fransada profesyonel 
spor yasak 
Vişy. 14 (A.A) - Gençlik ve aile 

nazırı B. Barnagaray profesyonal spo
ıun liğvına karar vermiştir. Nazır iyi 
tanınmış olan tenisci jean Borotrayı 
Fransu sporunu idare etmiye mt'muı 
etm);ıtir. 

ngiliz hava akınları 
gittikçe şiddetleniyor 

Almanyada ve Afrikada yangınlar çıkarıldı 
Italyan harp gemileri de bombalandı 

Londra. 14 (Ö. R) Alman-
ların İngiltereye dünkü hava taar-
ruzları muvaffakıyet~izlikle netice-
lenmiştir. Dün İngiltere sahilleri üzerin
de bir Britanya tayyaresinin kaybedil
mesine mukabil 6 sı bombardı!llan ve 
6 sı avcı olmak üzer .. 12 Alman tayyare
si düşürill.müştür, Bunların kısmı aza
mı Manş denizJnde himayeli vapur ka
filelerine taarrYzlar esnasında imha 
olunmuştur, İngiliz avcı tayyareleri vak
tinde yetiştikl~ri cihetle Alınan taarruz
ları muvaffakıyetsizliğe uğramıştır. 

INGJI,IZLERIN BOMBARDIMANI 
Buna mukabil lngiliz bombardıman 

tayyareleri dün Belçikadan Ren bölge
~ine geçmişler ve kendileri hiç bir zayia
ta uğranıaksızın tayyare meydanlarını 
askeri merke?.leri muvaffakıyetle bom
bardıman etmişlerdir. Bundan anlaşılı
yor ki Almanlar işgal ettikleri vasi ara-

-----*-
ziyi Britanya tayyarelerinin tahribatın
dan korumak hususunda pek fazla giiç
lük çekiyorlar 

Cuma gecesi Emden bahri üssüne ta
arruz ederek 20 lon bomba atan lngiliz 
tayyareleri o kadar büyük yangınlar çı
karmışlardır ki İngiliz bombardıman 
tayyareleri buradan 120 kilometre uzak
laştıkları halde alevleri kolaylıkla !(Öre
bilmişlerdir. Ayni zamanda Kielc taar
ruz eden İngiliz tayy2reler' kanalı ve 
diğer mühim tesisat: ağır hasara uğra~
mışlardır. 

AFRIKADAKI TAARRUZLAR 
Kahireden gelen hava kuvvetleri teb

Jiğine na7.aran ln~liz tayyareleri Edaın 
ve Elbubi ile Trablusta Bdiyeye taarruz 
etrni§ler ve Tobrukta ltalyan harp ge
milerini bombalıyarak üç büyük yangı
na sebep olmuşlardır. 

Britanya bombardıman tayyareleri Eri-

tirede Asabo hücumla mühimmat ve 
petrol depolarını bombalamışlardır. Bu 
noktada yangın çıkmıştır. Bu taarniz
larn iştirak eden tayyarelerden yalnız 

birisi kayiptir. Bombardunan tayyarele
ri El'itirede Masavua mevkiine taarruz
la hangar v sair binalara tam isabetler 
yapn1ışlardır. Dü~man avcı tayyareleri 
•iddetle hücum etmislerse de yalnl7 bir 
Britanya tayyart·sinin dönmesine ınani 
olmu~lardır. 

1tıılyan tayyarelennin dün Adene 
yaptıklar taarruz esnasında iki Arap 
ölnıü ve dört kı-s ynralanınışhr. Hasar 
pek azdır. 

ltalyan tayyareleri Maltaya üç akın 
yapmışlarsa da İngiliz tayyareleri tara
fından bir kere daha yolları kesilerek 
avdete mecbur edildiklerinden teşeb
büslerinde muvaffak olamamışlardır. 

Romanyada askeri terhis başladı 
-* 

Cenubi Avrupada Alman 
intrikaları berdevam 

~~~~~~~~~~-,---.-~~~~~~~~~~-

Almanların Raımen ordusunu terhis effirmelıten malısatları? • Ru • 
men • Bulgar • Macar münasebetleri • Şimdi de sıra Yugosravyada imiş 

-~~~~~~~~~--*-~~~~~~~~~~-

Nevyork. 14 (ö.R) - Romanyada 
ve Macaristanda terhis süratle Herliyor. 
Romanyada 200000 kişi şimdiden evle
rine gönderilmiştir. 

Münib müli.kabnı takip eden bu ted
bir Almanyanın Romanya ve Macaris
tan arasındaki meseleleri sulh yoliyle 
halletmek ümidinde olduğunu gösteri
yor. 

ROMANYADA YENi BiR 
TEŞEKKOL 

Bükreş. 14 (AA) - Neşredilen ye
ni bir kararname polis umum müdürlü· 
ğü ile jandarma kumandanlığını tevhit 
etmiştir. Yeni teşc1'kü1ün ismi polis dev· 
Jet emniyet umum müdürlüğü olmuş· 
tur. 

Londra, 14 ( Ö, R) - Dün Bükreşte 
Rumen erkanı harbiyesi tarafından Ru
men ordusunun terhisi hakkında neşre
dilen beyanat K.-al Karol ve Alman as
keıi mütehassısları arasındaki müzake· 
releri takip etmiştir. Anlaşıldığına göre 
Almanya Rumen ordusunun terhisi '!U 
iki mübrem sebeble lüzumlu görülmek
tediı: 

] - Rumen ordusunda derin milli 
hissiyat mevcut olduğundan komtularile 
Rumen ordu.su arasında hidi.seler çlk
maaı tehlikesi fazla idi. 

2 - Askerlerin uzun zamandanberi 
ihmal edilen topraklarına dönmesi ha
sad sebebiyle lazımdır. 

BULGAR TALEPLERi 
Bu sırada Bulgaristanın umumi harp 

sonunda Romanyaya bırakmağa mecbuı 
olduğu Dobricenin istiıdadı iddiaları 
Bükreşte derin endişe uyandıımaktadır. 
Sofyada Bulgarların Dobrice üzerindeki 
noktai nazarlarının değişmediği kayde
dilmektedir. 

Bulgari.stanın yeni Moskova elçisi, B. 
Molotof tarafından kabul edilmiştir. 

MACARLAR NE YAPACAK ? 
Macaristanın Romanya üzerind~ki 

talepleri muvakkaten tehir edilmiş gibi 
görünüyorsa da Macar radyosunun li· 
sanı daima tehditkilrdır. 

Alınanlann kendi mübrem müttefik
leri için Macarİ,atan ve Romanya arasın
da bir çarp!fmaya mani olmakla bera
ber naziler cevaben JMki Avrupanın 

Ruzveltin Reisicümhur
luğu muhakkak gibi 

Nevyork 14 (Ö.R) - Demokrat partisinin reisicümhur namzedi seçecel 
olan demokrat kongresi bugün Şikagoda toplanıyor. Eğer reisicü.mhur Ruzveit 
üçiincü defa olarak Cümhur riyasetine namzctliğinin konulmasına raz.ı olursa 
ilk ı·ey devreı;inde intihap edileceği muhakkak addedilmektedir. 

Yeni bir Alman usulü! 
Londra 14 (AA)-- Röyter bildiriyor: 

Times ve Daily Telgraph gazeteleri
nin diplomatik mı;harrirleri Almanya
nın gerek düşmanl<.rına ve gerek dost
larına kar ı kullanmıya hazır olduğu 
usullerinin en yeni bir tezahürünü an
latmaktadır. Daily Telgraph diyor ki: 

Almanya bir miktar İspanyol bank
notunun basılması hakkında İspanya ile 
son zanıanJarda bir anlaşma imza]anıı!l· 
tır. Buna ait mnkJvele icra edilmis. fa
kat bir miiddet sonra İspanyol makam· 
!arı Almanyanın 1000 Pesetalık bank
notların tam seri halinde kopyalarını 
basınıs ve bunları İspanyadaki casusluk 
~e propaganda· servislerinde ve normal 
ticaretinde kullanııııs olduğunu ke~lct
mişlerdir. 

Mezkur kopyalar aynı biloklar üze
rinde basıldığı için hakikatlerden seçil
memektedir. Miimkün olan yegane hal 
caresi Almanvada lıastirılan bütün ban
knotların tedavülden kaldırılması ola
rak gözükmektedir. -------
Ticaret vekili 
Ankaraya döndü 
İstanbul 14 (Telefonla) - Şehrimiz

de bulunmakta olan Ticaret vekili bay 
Nazmi Topçuoğlu bu akşam hareket 
eden ekspresi<· Ankaraya gitınistir. 

Münhezim kücük mil-• 
letlere istiklal yok! 

- BASTAR.AFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Pan Cermaniznün bu emelleri öte
denberi malum olmakla beraber bir Al
man gazetesi tarafından ilk defa olarak 
açıkca beyan edilmektedir. Gazete ila
ve ediyor: 

c: Ekseri devletler için eski nizan1clan 
yeni nizama intikal ıztıraplı olacak ve 
fedakarlığı istilzam edecektir.> 

Bu da, yeni Alman nizanıının millt't
lerce iyi karşılanmıyacağının itirafıdır. 
Ve Alman gazetesi mütaleasını su naza
riye ile bitiriyor: Yeni nizamda tam 
vatanperver olan tam Avrupalıdır ve 
tam Avrupalı olan da tam Alman sayı
lır. 

Bu muhakemenin iki zayıf noktası 
VJ.rdır: 

1 - İnkar edilemiyecek bir hakikat
tir ki Almanlar harbi henüz kazanma
mışlardır. 

2 - Yine bir hakikattir ki serbest in
sanlar zafer anında bu zaferın Alman
lar tarafından kazanılmış olmaması için 
laıımaelen herşeyi yapacaklardır. 

diğer noktalarında fesad letebbüılerine 
devam ediyorlar. 

TORK1YE VE YUGOSLAVYA YA 
KARŞI 
Nazilerin Türkiyede heyecan uyan

dırmak v~ Türkiye ile Sovyet Rusya 
münasebetlerini zehirlemek letebbüsleri 
Türkiye Baıvekili Dr. Refik Saydamın 
beyanatı Moskovada yapdan müteaddit 
beyanatla akim bırakılm!ftır. Şiındi Al
man propagandası Yugoslavya aleyhine 
dönmüıtür. 

Alman radyosu B. Gaydanın c:jurna· 
Je İtalya> gazetesinde ne$rettiği bir ma
kaleyi nakletmiştir. 

Jtalyan gazetecisi Yugoslavları, lngi-. 
!izlerin T rablusda ve Akdenizde ltal
yanlara karşı kazandıkları muvaffakı
yetleri yazmalarından dolayı, gayri dos
tane bir tavurla itham etmiştir. 

Maamafih Yugoslavya ile Sovyetler 
arasında diplomatik münasebetlerin te• 
sisi üzerine Belgradda mihver devletle
rinin tehditkir propagandPsı neticesin· 
de hasıl olan endi~e ve korkular zail ol
muştur. 

KISACA: 
•••••••• 
Karanlık harf 
ve rakamlar 

l" AZAN: Eczacı K. K4mi! Aldtıf 

Harfin karanlığı, aydınlığı olur mu 
demeyiniz, oluyor. Mesela Fransızların 
ciks> harfi karanlık ve meçhulün ifade
sidir. Bu harfin yazılışı adet&. ikiz kar
deşler gibi biribiriyle yanyana, başbaşa 
gibidir. Arap harfleriyle '>kuyup yazdı
ğımız zaman bu meçhul işaretini cnun> 
harfi ifade ederdi. cNun> bazan da baı 
aşağı yaz1h1, namütenahi manasını alır
dı. Cebir muadelelerinin meçhulü 
cnun:t olur. onu meydana çıkarmak bir 
hayli iş olurdu. 

Şimdi t.Xl iks, tnun:t rolünü almış, 
bütün meçhulleıe alem olmuştur. Bu· 
günlerde hadisat o kadar ikisleı çiziyoı 
ki okuı yazarlar arasında hemen hemeıı 
«x> den başka harf iee yaraml\makta· 
dır. Bu keşmeke11te rakamlar sanki sa· 
!im mi?.. O da değil. Beş kerre seki2 
kırk eder. hep biliriz. Fakat bugünlerdo 
eabahleyin 37. öğle üzeri 86, geceyansı 
23 te kaıar kılıyor. Kerrat cetveli de 
pusulayı (!;aşırdı. Allah kim~eyi Aaşırtına-
sın .. 

---ı:;.,---

SAHİL PARK 
GAZİNOSUNDA 
Karileriınizden Vahdet Onur, geçen 

gece sahil park J!,azinosıına gittiğini, 
kendlsine eski ve pi~· bir sandalya veril
diğini, temiz ·ve bo_yo.lısını isteyince uzun 
müddet bekletildikten sonra •yok> ce
vabını verdiklerini ve istemezse kalkıp 
gidebileceğini de ilave ettiklerini, kal
kınca yerini baskasına verdiklerini ve 
lJuna uzaktan bir polis memw·wıun da 
sahil olduğunu bize yazmıştir. Kariimiz 
haklı olarak. bu kabil yerlerde beledi
yenin büyük bir dikkat göstermesini di
lemektedir 

"<I'> .,_,.,,, . • ;.t,,I ,._,.,.,. 


