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İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN 

Başmuharrir ve umwm neşriyat müdürü 
HAKKI OCAKOOLU 

~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ 

ABONE ŞERAİTİ 

ı.JEVAM MÜDDETİ 
SenelHt ...... . 
Alb aylık ....... . 

Türkive içiıı Hariç için 
1400 2900 
750 1650 

CtinU ~ecmis nUshalar (25) kuruştur .. 

1- T E L E F C N : 2697 ,_ ______ . 

Yd • • 
ız . IR 

Fuarı fırsatını kaçırmayın 
İzmir Enternasyonal fuarının müşteriler tara

fından en ~k ziyaret edilen Sergi sarayında 
siz dE' biı stad veya vitrin kiralamağa istical 
ediniz . 

Mallarınızı tanıtmnk, satmak ve ayni zaman
.Ja çok eğlenceli vnkit geçirmek için bundan ı 
chıha miir.ac:in bir fırsat lnılama7.sınız •. 

tlfın ıııünde l d . . recn ın an gnzetemız mesulıyet kabul etmez Ciim1mriyethı ve Ciimhttriyct eserinin bek~isi, sabahlan çıkaf' siyasi gazetedir -YENİ ASIR matbaasında basılmıştır 

Amerikada Reisicümhur intihabına doğru lngiltere ye neden taarruz etmiyorlar ? 

-· Demokratların namzedi yine Ruzvelt Çünkü Alman hezimeti 
S • • d """""'k* ti k muhtemel değil, . nıuhak-
eçımı emo ra arın a- kak gibi de ondan ! 

·zanacağı muhakkak gibi x,..x 

Yeni su .. h lafları da bundan mütevellıL 
Londra, 17 (Ö Rl - Deyli Telgraf giltc:rcde değil, Amerika efkarı um.ımi

gazctcsinin diplon·ntik muhabirine gö- yesinde de ayrılık doğurmayı istihdaf 
re İngiltereye knr~ı mihver devletleri- t:d<.'Cektir .. 

• r 

lngiliz sefiri, B. 
Londra, 17 (Ö.R) - Şikago kongre

sinde reisicümhur Ruzvc1tin ismi mtJ
nzzam bir şevkle alkışlanmıştır.. Reisi
cümhurun partiyi rdsicUmhur nazmedi
ni intihapta serbest bıraktığı ve fakat 
kendisi intihap ed.ildiği takdirde nam
zetliği reddetmiye~eği ayandan Barkley 
tarafından beyan edilmiştir. Bu haber 
Konvansiyon üzerinde muazzam bir te
sir yapmış ve muhtelif birleşik devletler 
mümessilleri B. Ruzvcltin namzetliğini 
iltizam etUklerini rndyo ile ilan etmiş
lerdir. Senatör Bnrkley ilk defa olarak 
B. Ruzvcltin intih~bı imkfuundan bah
settiği zaınnn mü:uıkere salonu 25 daki
ka siiren müthis ~evine tezahtiratına 
snhne olmuştur. 

nin bir sulh taarrnzumı girişecekleri SULH TA:\RltUZUNDAN Alman taarruzunu pen:aşız bckliym 
hakkında dün akşam Balknn merkezle- l\IAKSATLARI İngiltereyi gösterir harita 

Stalin ile ıinde şayialar deveran etmekte idi. Bu l..<>ndra, 17 (Ö.R) - Ncvyorl· llcrnld ---------------
şayialar Kont Cianonun bugün veya Tribiin ~ozctcı;i harbin şimdiki. safhası
yarın Bitlerle görüşmek iizere Berlini nı ~u sureti~ tnwir ediyor : Inı;ltere 
ziyaret edeceği Jın'kkında Romadan alı- deniz hftkimiyctini nıulıa(nzn ettik~e ve 
nan ısrarlı haberlerden Heri gelmekte- havada dun bi_r m~\'hİC dü~~di~~c Al
dir. Söylendiğine nazaran sulh ültima- ~anyan_ın hcıımeti l'~lmz mmnln~n ~
tomunun şekli bu görüşmede tes~it gıl, aynı z:umm~a p~k muhtemeldır. u 

görüştü 
. -·lngiltere, kendisini 
Romanyaya garanti 
vermemis sayı or 
Londra, 17 (Ö.R) - Royter Ajan-

ıının di l "k . . 
bild' "ld"~ omatı muhabırı tarafından 
1 • ıkrı ıgıne göre Büyük Britanyanın 
JYIOS ova bü '"k 1 •• s· s f d K . ı_ • k yu e çısı ır ıra or rıps 
'oır a ·· E d ç gun evvel B. Stalin tara-
hnkkn kabul edilerek umumi vaziyet 

8 ındıı. aralarında muhavereler cere
Yan etmi tir. 

1 
Londra, 17 (ö.R) - Hariciye müs

dC:8j1 ~ister Botler Avam Kamarasın
r .ngıltcrenin Romanyaya verilen ga
dantı muahedesiyle kabul ettiğı teahhü
b~dt~ k~rş_ı kendini bağlı addetmedi~ini 

1 ırmıştır. 

Nevyork, 17 (Ö.R) - Şikagoda de
mokrat partisi konr.resindc bütün dele
~clcr Ruzvelti isteriz diye bağırışmıs
lardır. B. Ruz,·eltin iiçüncü defa olarak 
namzcUii::i kon{!rc tarnfından ittifakla 
lrnbul cdilmi tir. 

CÜMHURİYE'l'ÇİLU~ 
J{AZANAl\IIYACAK. 
Londra, 17 (Ö.R) - Önümüzdeki r.f 

1 

ıkin<'İ teşrinde yapılacak intihapta bay .. 
l~uzvcltin, Ciimhuriyet partisinin nam-

T 
=edi olan B. Vander Vilkiyi mağlup cdc-

u•• rk _ Sovyet rek üçi.incii dc!n cümhurrcisliğine inti- '-~~--~-· 
hap olumıcni!ı muh:ıkkak sayılıyor. Vçiincii d<'fa reisiciimhu.r inııhap cdıle-

Dost}U~I . - SONU 2 tNl'I SAHIFEIJE - ccği muhakkak gibi olan B. Ru.:vclt. 

~ -- ..........••..........•.............................................................•.... 

:u~ıereıı ..=enfaatıerin ~Romanya, Bul~aristan ve Wıaca-; 
ı:C.~;:.~~~nve rnüşter'l?f: ~ ristan arazi meselelerini ara-
ııuvveııendirilmesini farında halledecekler 
enı,.ettfğl bfr varlıhtır -·HAKKJ OCAKOGLtı ~lmanya böyle emretm·ş ve Almanlar için de 

muhtariyet istemiş 
Bükreş, 17 (A.A) - Royter muha- tii ile alakadar olmaktadır. Alman 

birinin öğrendiğine göre, Almanya, pl5.runa göre, bu Almanların büyük 

edilecek ve mihver devletleri yalnız In- - SONU 4 ÜNCÜ SAHIFEDE -

Akdeniz ve Afrikadaki harp 
~~~~~--~-x~x 

Bir alyan tahtelbahiri 
daha batırıldı 

------'X°"X 
Tobruk bombalandı. lngiliz 

1 rablus içlerine 
Londra 17 (ö.R) - italyan bah

ri makarnalı bir tahtelbahirin daha 
kaybolduğunu bugün "tU-af etmi§-
tir. 

lSKENDERlYE üZER1NDE 
Ncvyork l'i (ö.R) - BugUn saf ıkla 

beraber Jtalyan tayyarl'leri İskenderiye
ye taarruz etmi§ler, sahil harp gemilf'
rinin dafi top ateşiyle karşılanmı:?lardır. 
1tnlyan tayyareleri bir çok bombalar at
mışlarsa da bunlar ha.sarat yapımımıs
tır. 

TOBRUK TEKRAR BOMBALANDI 
Londrn 17 (Ö.H) - Kahircde İngiliz 

hava kumandanlığı tnrnfından alideki 

kadar 
tayyarele.' 
f:Okuldu 

tebliq neşredilmiştir: Jıalya ile Jtaly., .~,,u.:.ası arasında 
Trablusta Tob::uk bahri üssüne korkunç bir knlc gibi duran Malta 

Harbıkısa 
kesmek .•. 

-$-

Italyanlar 
dayanamıyacak -·-Hitler ve Mııssolini 
ingiltePe~e taarruz 
eırneJı mecburiyetinde 
Londra, 17 (ö.R) - Taymiı 

gazetesinin ltalyan hududundaki 
muhabiri bildiriyor: Bütün resmi 
beyanata rağmen ltalyan milleti 
müddeti v.e neticesi gayri muay
yen uzun bir harbe halyanın 
mahkiım olmamasını arzu etmek· 
tedir. Millet uzun bir harp ihtİ· 
mallerini deh~etİe gözönünde bu-

1 
lunduruyor. 

Romarlaki müşahitlerin bildirdiğine 
göre l litler ve Sussolini bu vaziyet kar• 
şısınd ister istemez İngiltereye taarruz 
t:tmek mecburiyetindedirler. Çünkü 
ba~ladıkları harp başka suretle netice• 
lendirmek imkanından külliyen mah
rumdurlar. 

Hitlerin Balkan siyaseti harbin bu 
mıntakaya sirayet etmemesi için Alman• 
yanın mühim sebepleri olduğunu gös
termektedir. Bu sebeplerin yanında Al· 
manyanın iaşesi zarureti vardır. 

zi:1il~etler ara ı münasebetlerinde nm· 
ınak • o~t olmak veya düşman bulnn
nıanı ~ıkbaldc de lıu dostluk veya diis
be ,1:!_kn' devam ettirilnH!'ii için lıir ı-e-

P ""'> al etmez. 
Romanyaya, Bulgaristana ve Maca- ekseriyeti Transilvanyada bir mın-
ristana arazi ihtilaflarını aralarında takada toplablacak ve burada bu Al-

- SONU 4 {)NCO SAHiFEDE - adasının meuJdini göstarir harita 
~~--~~~--~~-----~-----_..,. 

nı l\tille~ler nrnsında hakiki do~tluğun 
l\f~~edı n~utlaka mcnfant i~tirakidir. 
lllazid~!erı ~irleşik olnııyan milletler, 
harck c ~ vazıyetleri ne olur ise olsun, 
\laz' et anındn ndıınlarım birbirine mu-

haJietınelcrini ta\ si.ve etmiştir.. Al- manlara muhtariyet hakları verile-
manvn bu bahiste mütavassıl rolünü cektir .. Fakat RG1nanyada ı;;imdiden 
oynıyacaktır. siddetli itirazlar ~·ükselmektcdi.r 

japonyada kabine buhranı devam ediyor -· 
1 atamazlar. 

tıal~;~akikntin en giizel , e en yakın mi
nıi:I turk • Y l.ınan ıniinasehaltdır. Bu iki 
ribi e on sekız sene evveline kadar ta
le • nl çok az kaydettiği düşmanlık his-
v:~~ c birbirlerini hoR-azlamaR-a hazır 
••<-ıYct( • d'l .. ,.. 

laştıİar c 1 1 er. Bir çok defolar boğaz-
ı~ k · Dereler dolusu kanlar akıttılar. 

du .n ~t lıııgün bu iki millet en samimi 
ele~~~ ~rl,:ı dostturlı:ır. Birbirlerinin 
l'orl crı~ı, acılarını kalplerinde duyu-

Bildirildiğine göre, bu mesele etra- YAHUDİLER HAKKINDA 
fında halen diplomatik yolla Bükreş, Yahudiler aleyhindeki kanunlar 
Sofya ,.e Budar.eşte arasında müza- henüz neşrcdilınC'miştir. Bunun :;ebe-
kerl'ler yapılmaktadır. Almanya bil- bi pek muhtemel olarak, Romanya-
hassa biiyük ekseriyeti Transilvan- daki 750 bin yahudi hakkında alına-
' ada bulunmak üzere Roınanyada cak tedbirlerin memleketin ekono-
mevcut 800 bin kadar nüfuslu Alman mik hayatını ciddi .surette sarsaca-
drnllivetine verilecek müstakbel sta- ı!ı endi.sesidir. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çinliler sonuna kadar harp edecekler 

Mihvercilerle iş birliğini 
arttıracaklarmış 

ısına:~ \i ?r1!1 he~ hangi bir tehlike kar· 
lllak bırhırlerınin mcnfaalerini koru
dır) • l'ohında knnhınm akıtmağa hazır

ar. 
Türk • j T· w • •w. 

nıuht l'r ngı ız clostlugunun ge(trdıgı 

x~x 

lngilterenin sulh teşeb
büsü fena karşılandı o··c -~ safhalar da malümumuzdur. 

fikl u~~ın dii ınnnl.ırı bugünün mütte-
j~~ı i~. l~unu yapan nedir? x.y.x 

hildiıc~~~1t·~1·~.?r:dıııırında ihmarı mucip Eg" er Jngiltere bu sulhte israr ederse uzak 
Yat ,. . 0 un en temizlemeleri, ha-

nokt e .~mnıyetlcri ic;in menfaatlerini bir şarktakı· mevkı·ı·nı" kaybeder dı"yorlor so'~ "~~rinde birle ·ik giirmeJeridir. ~ 
l .'? nlerdc Pek fazla bahis mevzuu x.y.x---------

2oı:ıanv· Tidırk.~ovyet dostlııı:-..111ıı da yı"ne bıı ıye e .. 
1 

.... Nevyork, 1 7 ( ö.R) - Çunkinden yolu meselesini Çin - japon sulhu mese-
Al 11 muta ca cyliyehiliriz. bildiridiğine ~öre lngilterenin japonya lesiyle kanıtırırsa yalnız Çinde değil, 

cylc~nl~rın .bu do tluğa karsı tcrtiıı ile yaptığı Birmanya yolunu kapamak aynı zamanda bütün uzak ıarkta kendi 
sözler s~~ıle suı!ms~ . dolayısiylc bir ('.Ok anlaşması münasebetiyle uzak şark ihti- mevkiini kaybedecektir. 
nııştır. nnıı ' ıır çok yazılar yazıl- )fıfına nihayet vcrmeğe çalışacağı hcı- Milli Çin hükümcti Çinin hakimiyeti, 

Yanlrmlnr Yala d w'ld' . berleri Çinde pek gayri müsait kar§ılan- - SONU 2 inci SAYFADA -
lcrlc kara .. · ı n eı:ı ır. Bız Sovyct- mıştır. 
Yaşadık H gı~n erd~ do~ ~lduk. llıtilafsız Çin başkumandanı Çan Kay Şek, ja- d t 
lliyyet b~ li~~or~~.·ll~tın ı tıkbalinc de cm- ponlara karşı düşman Çinden tamamen Is tan a a a 

nlnız kab 1 t tardedilmeyinceye kndnr mücadeleye e 
·· 1 · u c mek lazımdır ki bu d 

SIJZ er nncak m f . . . . ' devam azmini teyid eylemiştir. ogtJ ...... u tren , a en uı:ıt ı tıraklnının de- Jıl 
faa~;~;ıiiddfdti~cc kıymet tas;rlar . .:\1cn- Londra, 1 7 ( ö.R) - Royter Ajansı-
-eti . ayrı IJ:I 7.aman maziye ait kıy- nın verdiği bir habere göre Çunkin hü- seferlerı· .Mi11t'er devlet/eriyle da.ha sıkı bir işbirliği yc.pacağı söyleneli Japonyada 
'" crı tccss"O • k" · · ·ı l ·ı d rl · 1 ı· d şey , 

1 
ıı t mımaktan haska bir ·ıimetı Japonya ı e ngı tem arasın a pa amento ıçtima. ıa m c 

· ~nıu amaz Airmanyadan nakliyat hususunda on --O-- Nevvork 17 (Ö.R) - Tokyodan bil- Londra 17 (Ö.R) - Yeni J.apo. n k.a-. 
Binaeııale,·h 'J'i' k k I J t N 

nun kt ~ .• . u • s~,~·~! dostluğu- günde~. beri _cereyan eden müz~ :r~ e~- Bağdattan Londra"a diriliyor: Başvekil Amiral Yonay~n ı.s- bi~?si h 0 nü: ~eş:k_kül etmcmış ır. ~'iı 
iki 

1 
·iİ ~tını ve kuvvetını olçmek için den muteessır olmuştur. 19 39 ıkıncıka- J tifası dolayı siyle imparator kabınenın Nışı gazetesının ı • ı haber alan mahfıl-

rak ~1 1ctın hayati menfaatlerinde işti- nundcın itibaren Hong Kongtan Çine si- 7 günde gitmefı Jıabil · ı d öiör •ndiğin" göre Prens Konoe 
1.~zın1 u u

1
!l11P buluıımndığııu ara"tımıak lah ve harp malzemesi ihracı esasen Ba~dat 17 (A.A) _ Tur·· kı'.•·eyi Iraka teşkiline Prens Koııoeyi memur etmış- ertln "" c d nu • bilfi'l kabulü takdi-" ıtc " .., ' tir Prens aynı zamanda faşist tt'mayül- şar arını or u n ı . 

Bize .~r. .. men t""di!mişti. japonyanın ehemmiyet bai\:lıyan deıniryolnnun son kısmı dün lü · bir tek parti teşkil ede~ek ve diğer rinde başvekaleti deruhte . ed_cc:kt~r. 
lcrinde ~ore T~ırk - Sovyet münasebet- verdiği harp malzemeleri hali hazırda bitirilmiştir. Bağdattan Haydarpaşaya partiler ilga olunacaktır. Prens ordu ile iyi ve semerelı bır ışbır-
tuttur. ç~~nk~ır nı~~faa~ iştiraki mC\'· ihraç edilmemektedir. 18 Temmuz ta- ilk yolcu treni bü r.kaşm hareket ede- Yeni Japon kabinesinin mihver dev- liği arıu.:.undadır. Ordu }>un~ kabul et-
nıiinasehe~~r~~ ~~-w1,J:i mıl~t arasındaki rihinden itibaren üç ay müddetle lngil- cektir. Jetleriyle daha sıkı işbirliği yapacağı mezse Prens Konoe başv1eka1lettken v~ lar nıcscl , . t k. ur.um no tasını boğaz- tere eslihtı, cephane. şimendüfer vagon Bundan böyle !>Ulh zamanında Bağ- . . . . b" . geçecek ve pek muhtcme o ara yenı 
:nsi ... ·le dc~ı e • ıl .<·~er. Biz Çarlık Rus- ve malzemesinin de Birmanyadan nak- dattan Londrava trenle yedi günde git- tahının eıd!lı):or. Prens Konoe ka ıne~- b' · fkb l k bin • te ekkül edecektir. 
1 J aınm ıhtılaf hat· d kal ı· . . . · ı · d ne taarru7.ı ı:;ıvaset tarafiarı bazı :·"'-sı- ır ıs ı a. a esı ş . . 'ır. Sebcb" Ç 

1 
k ın c mışız- mı men eınıı .. tır. mek kabil olacaktır. Bu yo üzerın e J :ı<'-'' R t Tokyodan : ... :ı.barına 

1 ar 1 n b ~ y k yetleri alacak ve Japonyanın Asyadak.i oy er aıansının J.l».lil 
_ SONU 

2 
.... •lusyasırun ogazJar.ı Çunkin mahfiller,İııde hüküm süren biı·i bo~aziçinde diğeri Manşta geçilece nüf· uzunu ttenic:lj-egve çalıc:acaktır. _ SONU 2 inci SAYFADA _ 

• ınC SAlllFlillE - kanaate göre pyet ~ere, f!_imwıya iki ufak- deniz parçası olacaktır. • ~ ıt."W• ~ 
•• ı ~ 

Sabık Habeş 
kralı faaliyete 

başlıyor 
-*--

İtalyanlara lıarşı 

harelıet için 
AfriJıaya geçti ••• -·-Londrn, 17 (ö.R) - Son gelen ha• 

berlere göre sabık Habeşistan Kralı Ha
ile 5·15.se bugÜnlerde cenubi Habeşis
tan mıntakalarında bulunmaktadır. Bu 
mıntakadaki Habes aşiretleri İtalyan
lara karşı faaliyete geçmek üzeredirler. -- --

ir lngiliz 
yardımcı harp 
gemisi battı 

- e-
Londra. 1 7 ( ö.R) - Britanya hah· 

riye nezareti Dardayt adlı yardımcı harp 
gemisinin Norveç açıklarında kaybol .. 
duğunu dün öğleden sonra bildirmiştir. 

Dordayt bir ticaret vapuru olup hah• 
riye hizmetinde bulunmak üzere tadil&. 
ta uğramıştı. Bu gemi bir ay evvel batı
rılmışsa da mürettebatı hakkında bir ha
ber olmadı~ndan zayiatın ilfuu tehir 
edilmişti. Mürettebatın kısmı azamının 
esir düstüifü sim<li teYit edilmektedir. 



- - . - -- - - .. --- 1 

embe 
L 

v et 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••• Kokulu Kız --·--
- CASTARAFI 1 tNCi SAHİFEDE -

11 Senedenberı• 1 Piyasaya yas.. üzüm gelmeg'J e basladı eline j?"C('İrmck istemesi, daima dı poli· 
.. tikaSlna bu istikameti vermesidir. El-

•• •• • s4x--------- bette toprakJanmıTda gözü elanlaxla 

goruımemış K .. .. . E doııJ olmayı değil. o gözleri ('ıkarmayı 
Uru Uzum Piyasası '\J düşünebiliriz. 

Milli Roman: 32 YAZAN: Adnan Bilf!et 
Muııra bcl.u nparla yaptığımız ıe

yabal çok güzel Uıtibalarta dolu olarak 
geçmi~ti. Vapununoz tzmirden avnlın
caya kadar tereddüt içindeydim. Bu se
yahatin çok İJİ olan tarafları yanmda 
karıılatacaiım kötü taraflarıma beni 
üzüntültte .evkedeceğia.i ve beldi de 
cannnı akacağım sanıyorium. Açık 
denizde Mükreminin yakınında kendimi 
bulunca, bu hissimin beni yanıltbğını 
anlamıştım. Mükremi:a '-na kaql o ka
dar nazik ve ihtimamlı idi ki daha ev
vel neden kendimi faydasız üziintiilere 
kaptırdığuna hayret ~diyordum. 

Alqam üzeri yemekte, Wcmı doldu
ran kalabalık arasına biz de kUlfhk. 
Nefis bir ıece bizi sinesinde ınqcul 
edip duruyordu. Mükreminin. aepsi ye
rinde idi. Yemekten sonra bir müddet 
salonda meual olduk. Radyo başında 
dünya haberlerini clin1edikten sonra 
ptranç oynıyanlanm .-yre daldık. Va
purda dans edader, poker partilerine 
kendilerini kaptınmlar, bir kö~ede deni
m dalgalarına behnlar başka başka 
manalarda eğleaıne:Yi 'ftYa istirahat et
mevi tercih edenlerden ibaretti. 

Biz 9ezlonglara mıannuştık. Yavnı
nmz aramızdaydı. Mükremin benim her 
fe)'e rağmen durıun olan halimden P.. 
kiyet ediyordu: 

Neye durıannm Filuel, diyorchL Se
yahatimizde seni iizım TeYa diifündüren 
noktalar hm mevcut mv? 

- HaJll', dediın. Böyle bir tef ba.
brund- ııe911İYOI'. Biliılôa çOk memmm 
Ye meladum. Ne de olsa RDiıde .eya.bat 
etmek gençliiimden bir safhayı bana 
lıatırlabyor. MüDeminle aynı çah al.. 
tında bulamnak ~ le aha onma 
ihtimamma layik olmak derin surette 
mahzu::ı ediyor. Hem ben hayab tim
di, diin olduğu kadar kara görmİyonnn. 
Her feyl unutmaıt ciııi,.im. Her ~· 

- Vapur yolculuğu öteden beri be· 
nim bopma Ki.der. Hele yaıımıda ıen 
balananca lııa yolcaL.ığıa ber ft!Ye tercih 
ederim. Benim neıeli olmam bundan 
ileri geliy«. 

tırdıktan sonra küçük bir sebeple sevi- sıcaklar J • ~ovyet Rusya emperyafu1 emellerden 
nen ve her ıeyi unutan imanar gıöi şim- feragat eylemi bulunduğu. hatta em-
di imam b d d K di n·· Jı d ·d· ı A ı d w ı k per:yalist de\•lctlerc karsı ar.ıJan müca-ı memnu~ o un an 

1
.r. ~~ un sıca 40 eerce ı 1 u e ogr u açı ac delclcrc ynrdıııı cliııi uzattığı içindir ki 

be!abıma oyle memnunum kı .. Gore- n·· 1· · al ·· 1 · d b" ını· · -•--· M d ok -..:.ı~_;:.:_ Be W1 zmır sıc >: ~un erın en ır Tiirkjyc kendisine dostluk elini uzat-
cıcıuın ısır a c; oeg~,,,..... n d daha L-L Saı - ~ · b. · 8 - .. b. yaşa ı. SSU<.Uıtan n ruzgan esı- makt tereddüt göstermemistir. 
epeyc~. Y_?rgun a ınsanım.. ~ ır yar, ortalık kavruluyordu. Termometre x~x 'fürk • So"yct do~luğunun hususi 
sene. t~r!u yorgunlulclar ve his mucade- 40 dereceyi gösteriyordu. Hilal eczaha- Çekirdeksiz kuru üzüıulerin piyasaya ya gelmektedir. Bu itibarla kuru üzüm bir kıymeti. milletkriıı ha}at ı-e isüklal· 
lelen ıçınd~ hanal~~ soıva bo se- nesinin büyük termometresi 929 dan beri getirilme 7.amaru ) aklaşmıştır. Manisa pi ·asasının Ağustos 3'YJ. nihayetlerinde ilerine sayıtı ıi>sterilmes~ prensibine iki 
"abat benım çok ~ıme yarayacaktır. (40) ı işaret ctme_diğini eczacı Kemal mıntakasında sergi hazırlıkları yapıl- acılması muhtemeldir. Esasen üzüm pi- milletin samimiyetle bağlı bulunmasın· 
~a~8: şimdiden Y?r&UD!u~ unu~ş Kamil A~taş söylemektedir. Demek maktadır. Hat.ta Manisada blı- kaç bağcı yasasının şimdiye kadar 15 Ağustostan dadır. Bugünkü Sovyet Rusyanın bo
gıb~yım. Bunun hır sehebı olmak lazım oluyor ki Izmir on bir senedenberi dün- şimdiden bir kısmı üzümlerini kurut- evvel açıldığı vaki değildir. f!a7.lar hakkındaki bizim bildiğimiz dU
gelır. kil kadnr sıcak görmemiştir. Alkıh yar- ınak üzere sergilere koym~dır. Üziim rekoltesi, ~~en seneki ile ıüs- şiincesi Karaderüziu, ctJ:a!ında yaşıyan 

- Merak ediyorum bu sebebe .. Ney- duucunız olsun. Pek münferit ve mahdut olan bu ser- bet edilemiyecek kadar noksandır. He- ınilletJere ait bir ~öl halinde kalması, 
miş o 11caba? ..,,_.,*- giler, mahsulün hemen piyasa~"a arze- nüz fiili rekolte tahmini yaptlamamıştır. buraya )'ahancıların sokulmamasıdır. 

- Ne olacak. Yanımda sen varsın, Fuar hazırlık/arı dileceği manasını tazammun edemez. Manisada bir rekob· heyeti tahmine çık- :.\lcn~ut vaziyette bunu temine kafi ge-
cocuğum nr. Gündelik işlerim de im- Çekirdeksiz yaş üzümler henüz piyasa- ınıstır. lecck kudrettedir. l.\lontrö konferansı• 
famm haricinde bnlunuyM. Nefis bir Belediye reisi Dr. Behçet Uz, dün de da boi!azlar 1'ürkiJenin mutlak hakinıi-
ıırece bi:.ri ııermest edivor. Göğ-.üme do- Fuar hazırlıklariylc meşgul olarak ala- Son bir haf lada ya- Adliyede tatil yeti altına konulmuştur. Buradan geçe-
lan ıu rüztri.r, bu kadar nefi~ bir ddror kadarlara yeniden bazı direktifler ver- ccklcr Türkiycdcıı müsaade alnı.ağa 
i~de hay11thr. Anhyonnn ki ben ıim- miştir. Fuar ışl(!ri büyük bir hızla intaç pı/an ihracat öbürgün başlıyor mecburdurlar. Harp halinde ise karar 
di bavatn daha çok seviyor ve ona da- edilmek üzeredir. Fuarın acılmasma bir hakkı Türklerindir. 
ha •ıkıca sarılıyorum. ay gibi kısa bir znmruı kaldığı için son Son bir hafta ~inde 1z:mir limanından Adliyenin yaz tatili Cumartesi günü Boğazları müdaf uada kudretimb 1914-

Bu sırada çoca~ uyuklaııınya ba1.ırlıkfann ikmaline çalışılmaktadır. yapılan ihracat ek.5eriyct itibariyle şi- b~lıyarak 5 Eylül Perşembe gününe 1918 harbmda sabit olum. tur. Türkiye 
haşlamıştı. Mükremi"' ona yabrmtva Pi- Fuar gij.nleri.nda yapılacak spor te- mali ve cenubi Amerika limanlarına in- kadar devam edecektir. Bir buçuk aylık istcmedil::i zaman oradan kimseyi geçir
dmcP kendimi hayallere kaptırarak dü- maslan icin İzmir muhteliti hazırlıklara hisar etmiştir. Amerikaya 238276 lira tatil devresi içinde İzmir adliyesinde nö- mez. 
tün~iim: baslamıştır. Ankara v~ İstanbul muhte- kıymetinde 2093 ton mahsul, Brezilyaya betçi kalacak ha.ldnı ve mahkemeler dün Türkiye emperyalist emeller peşinde 

«Bu vaziyet nedir. Mükremi. be.tim litleri İmıire gelerek Fuar turnovasına 60196 liralık. Ürugvaya 57294 lirahk. Ve- bildirilmiştir. koşmıwlığı İ(İn Karadenize başka bir 
yanımda me~ut olduğurta kani .. Ben iştirak edeceklerdir. Trakya muhteliti r.ezüUaya 35971 liralık, Kanadaya 3640 -•- devleti ~imıŞ de asla düşiiıaemez. 
nnrm vıtrlığı önünde en büyük feci i.r- de bir kaç maç yapmak üzere gelecektir. liralık ihracat yapılmıştır. Ayrıca Yuna- B. Galip Ozdamar Binaenaleyh Tiirk - Sovyct dostluğu, 
M<laf'I\ kendimi a111'tırdıimu anlıvorum. ** nistana 6119 liralık canlı hayvanla Ma- ah k di'"' Sevyet anulanw. tahakkuk ettirmek 
Yani ikimiz de velcdivenmiz icin iyi d~ Yu~oslavya ve Macaristan hükümet-~ 20:00~ ~ muhtelif mad- m a ente e -.:rOr için eu emin vasıtadır. 
11ünüyoruz- S.. halde bizi birlqtinniyen leri de bu yıl fuarn iştirak edeceklerini deler gonderi.1.mi.ştir. Zimmet ve ihtilastan maznun İzmir Nerede kaldı ki Sovyeüer buıün •u 
baıfüe nedir? reisliğe bildinnişlt!rdir. -•- belediyesi mezbaha levazım deposu me- dostluğa dünkünden dalm çok kıymet 

Deniz 0 bdal" ~. dekor o bdar - •- Yananistanclan muru B. Galip Özdam.ann muhakemesi.- vermek ve onu takviye eylemek vuife-
uh-i ın, bot ahri delfonın içinde 1...,.wı itha lat ve ihracat • ne b\ıJiC.Ün ağırceza mahkemesinde baş- siyle mükelleftirler. Boiaz1ar iki yolla 
Prztuıu bile pek sönifc ıey IP-lıvor. Ka- bı·rllklerinin 1' talepleri lanacaktır. tecavüze uğrıyabilir. Biri denizden, dl· 
famda oek çd,m IU'71•larm kalbnne doq- Yunanistandan bir firma ticaret oda- .._.._._... ğeri karadan.. 

-L....Jan bu.-di Se d·~· n· bjit,.of:.i sma müracaat ederek Mazı cevheri ve MAllKEMELElU>E Denizden yapılan ~ muvaf-
ru -.. ru yorum. • ıgun y e 1 ~ palamut bOlilsasa, bir bqka firma da fakıyetle ncticeleomediği yalan tecril· 
ac:Ltm vanrmda, ölürsem. ~uğmn11 en Son teşkilat vaziyeti frzerine it.halat dökme demir atm almak mere ihracat- AJ --..~: be ile sabittir. Bwıa ilaveten Fnmıa•n 
em.in h[r ele teslim eylediğimi anlmt..- ve ihracat birliklerinin bütçeleri yeni- çılarla tanışmak arnısunu izhar etmlı- ti ftloaıa ..... yet karan ~ tn.,1tereııin çetin bir düşmanla 
Vmı. Sa •nda, ya.Jl!tt1dafım pennakhk- ·den hazırlaoacakhr. Bunun için Pazar- Jerdir karan yani mihnr devletleriyle ,.a1mı ~ 
lar arasından kendime bir yol ac;arak tesi ~ünü ~t 16 da birlik binasında · - -·- Esrar içmekten sut~ sabtkalı Bor.ı: mücadele haliade kalı$&. ün de mil ey-
vücudum\l ~ k"U"anldc denizin serin su- birliklere dahil azanın iştirakiyle umu- Pamak ve ze...ı..v~.&. Bekirin l ay 18 gün. haJ).5ine ve 1 lira lediiimiz gıöi. Sovyet Rusyayı çok ll'mll• 
lanna tet'k ediven~ mıı ~kkak lô mi bir toplantı yaoıfarak bütçeler tetkik .J' .... .,,. Ufill .. x... -'-~-· Sel b. dd h ı.--..: b • ___ .,._ .n. .... _,di -.. l)lll'a.cezasıoa maııa;w:ııiyetine, _ - ca .. ır.m.ü. et er. &UUı5~ ir .m~uu; te-
n-esut bir tekilde öleceğiı:n. Mö'u-emin ve kabul olunacaktır. .7~ li M h ıar-1- --·-..l- ih all--'-ı- .-LA- _ _._ 

d ·· "1 kl ı· L-ı· b' li.kl . . .. ta.kili .da vı escıtte sar oş o - 3 y~ cavuzü tim erınm:n uzcuı.ua bunın-
de bu ölüm önün e epevce uzu me e ~m.ı at ır e.~mın ı~us en .ı - Akala pamuk fi.ati 55 kuruştan 61 ku- Erdinç'in ba.,mı ıa.,ıa yarmaktan suçlu dnrmata lifidir. 
beraber. rittiji yerlerde kendisini buna ıesı h::kkınd.a dun Vkaletten t;bligat rusa, zeytinyağı 34 kuruştan 38 kuruşa Hasan oğlu Ali Sirdanm ı ay l gün Binaenaleyh yakın teftlik · İnıüte-
kolaylıkla 11lqtaracalc. Her feJ' böylece ~·~p~ldıJ!l_ ~ayı ol'.11~· 5~ da bu d~.gru dı: ~lmiştir. Bazı tacirler piyasadan müddetle hapsine karar verilmiştir. reden değı1, millvcr devleııe::dea bek-
unatulup gidecek. ~ldır. Tıcaret vekaıctJ~d~n henuz. tebli- mubayaatta bulurunaktadır. Gölcükler köyü kır bekQsi Hasanı lenıek icap eder. Millveı,o devletleri ha-

-BiTMEDi- g~t yapıl~aı:ıı.ştır .. Bu ışın !ormaliteleri --•-- azil ba d tahk' kt sul ğazlara karadan saldıracak mevkidedir--Sebepsiz ıstıraplara kendilerini kap- hır kaç ~un ıcıncle ıkmal edılerek ondan n-··- siJ b• • V e şın a ır etme en ÇU v 

------------------- ı;onra tebligat yapılabilecektir. dft&C .. e IDID aynı köyden Halil oğlu Mustafa Kırcalı l~r.h~~~lartı!'•. Ali?analmlanakn ~ ~l 

T d l · ı · k k --·-- vaziyeti 1 ay hapis Ve 30 lira ağır para cezasına, ruz CIAwııyc ~ ~ De ıstiyen U<.ı -

ay Yare m O e el 1 Ur- P 1
• 1 kil Ll · ·ı akır . . vazife başında bekçiyi döğJnckten suçlu yanlann tecavuzunc nıarm kalması SoY-

0 15 er arasında na qıanımıza getirı en B şilebi an- Yak -1 B '---k - h · ~tlerin asla i ine -lms. U.:::.....hma cak Ist b ld ta · edilebil •· d up og u ayraın ~ gun apıs, sar- .r- .. - ~ 
_ İzmir Emniyet nıüdtirlü~ü kadrosun- tahl· .• an u :' .. mır faka. decegın en hoşluktan suçlu Abdi oğlu Muharrem müdafaası. ~erek Türkiye ve .='erek SOY· • l ı d aan 30 polis memuriyle bir komiser di- ··ıürülrn·~?e g~~ısının rekt d"tinFeakaoratahya beş lira para cezalarına mahkOm olmuş- yetler kin ha:;-ati (.hemmiyeti Uiz Wr 

m e a Çı ı ğcr vilayetler kadrolarına nakledilmiş- ~0• e~. ıcap e~me e .. ır. t - lardır. meseledir. su m er as l tir. Ynlerinc başka yerlerden polis me- Jısıye gemısınc ~:enJ~k ~cret h~- Tepecikte Yeni mahaUede tabancası- Binaenaleyh Sen-yet pelitikasmm jii.. 
murLan gelecektir. ~a anlaşılam~_dıgı ıçın c:ilep !nmdilik nı kurcalarken (ikan kurşunla Refika- i!üm noktasını teşkil eden boğazlar me-

lstanbw 17 (Yeni Asır) - Hava ku- Manrif vekili B. Hasan Ali Yürel de bir 
ıumunun tayyare modelcilik kursu bu- nutuk irat etrnis. kursun ehemmiyetine 
gün (diln) Galatasaray lisesinde. hava bilhassa işaret eylemiştir. 
ki.ınımu baskam B. Sükrü Koçağın nut- Vali ve diğer crkfuı, merasimde ha1.ır 

- -·-- lımanımızda ~almı.c:;tır. nın ölümilne sebebiyet vermekten suçlu selesinde tam bir mcnCaat İ$tİnkiıle sa• 
Gelenler, gidenler y nid --k.~--::- el _ Mehmet oğlu Bahri Güm~ altı ay hap- hip. ~uhnıo)·oruz. ~ Mihvercile~in isti~ 
İzmir mebusu B Nazmi İlker Ankara- e en omur g dı seve 20 lira ağır ~ra eezasma mahkfun polıtikalan da nıaWni buhı.nduguna ro-

dan. Salihli c. MÜd. umumisi B. Fazli . Etib~nk he.c:a~ın?. Z~~g~daktan mU- olmuştur. re tehlike bakı.mmdan da •mlriwiz 
ki:vle açılmı.ştır. Merasimde bulunan bulunmuşlardır. Ö.dum Salihliden ~hrimize ~clm1;ler- hun mıktarda komur yuklı_ven Sinop şi- § Sclvili Mescitte B. İbrahimi döğ- vardır. 

dir Jebi limanımıza gelmiştir. Izmirin kışlık mekten suçlu Mustafa ~ Halil Erden Gerek menfaat ~tiraki \."e gerek ~ 

FransadaJıi Amerilta 
sefiri B. Ruzuelte 
izahat uerecelı-

--*-
Roma 17 (0.R) - Lizbondan hare-

ket eden Kleypers Amerikan tayyare
siyle birleşik devletlerin Paris büyük 
elçisi B. Bulit Nevyorka hareket etmLT 
tir. Mumaileyh beyanatında Reisicüm
hur Ruzvelte Avrupa va:ıiyeti hakkında 
izahat vermek üzere davet edildiğini 
bildirmiştir. 

t LAN 

73 sayılı Narlıdere tanın kredi koo
peratifi 329 saylı Balçova tarım kre<li 
kooperatifi ile birleşme kararı vermiş 
ve keyfiyet 2836 sayılı kanunun ar.a 
mukavelenamesi mucibince T.C. Ziıaat 
bankası ile ticaret Vekaleti taraf ndan 
tasdik edilmiş olduğundan mezkfu kOCP 
peratifın hali infisaha girdiği alacakltla
nn ilan tarihinden itbaren en geç ALTI 
ay içinde evrakı müsbitesi ile birlikte 
müracaat ederek alacaklarını tevsik ey
lemeleri lüzumu ilan olunur. 

T.C. Ziraat bankası hmir şubesine 
bağlı l29 nolu Balçova T .K. kooperatifi. 

4-11-18 2522 (1380) 

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

1 
A •k d · · • · --·-- kömür ihtiyacı d~po ediJmektedir. 29 gün hapse mahkôm edilmiştir. terek tehlikenin mevcudiyeti 'l'üdc • 
merı a a reısıcum- Sovyet dostıaiumm L"llVVetini "'e .-.... 

h · ·h b d ğ Hallıapınar miyetini arttırdığında şiiplıe edilemez. 
ur ıntı a ına o ru fabriJıası müdürü ölt!ü 336 Doğumluları son yoklamaya davet Milletler münasebetlerinde tcvehhil· 

- BASTARAFI 1 iNci SAHİFEDE - Kon\-·::ıh Mustafa Topçu tarafından me d~il, hakı'lmte ve samimiyete geniş 
Londra. 17 (Ö.R) - Dün gece Sika- vnrahındığını diin yazdığımız Halkapı- · x.y.x ölçüde yer verihn~k lizımdu. 

goda söylediği müh:m nutukta Deınok- nar fabrikası mücliirü B. Rahmi meın- IZMİR YABANCI ASKERLİK ŞUBESİ BASKANLif.INDAN : Bu itibarla Türk • Sovyet dostluğu 
rat parfüine .ı:iyasel eden Senaiör Bark- leket hastanesinde ölmüştür. 1 - Şubemizde yabancı olarak ilk 4. - Mükelleflerin getirecekleri •E-- miisterek menfaat.lerin doğurduğu ve 
ley şunları da söy~emiştir. yoklnına.;ını yaptıran mükelleflerin son saik şunlar olacaktır: mÜ!jferek tehlikelerin kuvvetlend.iribne-

- Kürrenin f!'arıı nısfında mülki ta- ............................ ••u•••••••11u• yoklamalarına 940 Temmuz 22 günü A) - Herkes bizzat müracaat edecek sini eınrctti;!i bir varlıktır. 
mamiyeti her han~i suretle ihlıil ede- E Adet denıek dahil saat 8,30 da başlayacak ve 940 muakkiplik katiyen memnudur. RAKKJ OCA.KOQLU 
cek harici bir devlete karşı Amerika : kuvvet demektir Temmuz 31 günü dahil saat 18,30 da hl- Anne, baba, kardeş hariç (ispatı hü-
birleşik dev:ctlcrinin emrindeki her Adet dernek kuvvet demektir. tam bulacaktır. Bu müddet zarfında su- viyet ~ır.) 
kuvvet. servet ve malzeme ite kat'iyen bemize müracaat etmeyenler son yokla- B) - Nüfus dlzdanı. 

Türk Ulusunun E:ksiksiz ve fazlasız 
karşı duracağı resmen bildirilmelidir- sayısını bilmek Devlet ,.e Ulus kuv- ma kaçağı kalacaklarından haklarında C) - Talebe Jse mektep talebe vesi:. 

Ankara radyosu 
Bu elzemdir.. . • b 1 kanuni muamele tatbik olunacaktır. kası. e vetiru ve unun artma çare eriııi öğ· • 

-- -- reteccktir. Bu ı>ebeple 20 İLKTE$- 2 - Müracaat şekillen aşağıdaki sı- E) - Gelemiyecek kadar hasta olan- B U G tJ N 
Japonyada habine buh RİN PAZAR gi.inü yapılacak. olan rayı takio edecektir: lar bir gün evvel doktor raporu gönde- 730 Program vıe Memleket saat avmı 

d d 
:: gen.el nüfus sayımının çok doğru so- ~ - tlk yoklama sırasında şubemiıe reeekle'l"dir. Doktor olmıyan yerlerde 1:as Müzik (pi.) ROO Ajans haberleri.. 

rant eOam e İyor : nudar vermesine çnl.ışma.k. bu işi murac:ıat .e~enlere cüzdanlarında numa- mahaUe mümessilleri veya köy heyet- 8.10 _ 8.20 Ev kadım_ yemek listesi 8.30 
_ BA~"TARAFI 1 lNci SAHD'Wt: _ : Ulusal bir ödev saymak hepimizin ra ven1mıştır. Müracaat bu num31a sı- lerinden hasta olduğuna dair vesika Müzik pl. 12.30 Pl"o~ ve memleket 

göre Marki K.iyota imparatora Prens : borcudur... rasiyle ve şöyle olacaktır; göndermek lazımdır. saat ayan 12.50 Ajans haberleri 13.05 
Konoe:vi başvekil namzedi olarak tavsi- : BASVEKALET A) - 336/1 dahil 336/150 dahil 22 5 - Talebe oian1arm veya olacakta- l'.!'tlzik : Türküler 13.20 - 14.00 Mi.Wk 
ye e~tir. : İstatistık umum müdürlüğü Temmuz 940 günü, rın bu günlerde Askerlik meclisine gö- 18.00 Program ve memleket som ayarı 

Londra 17 (Ö.R) _ Tokyodan bildi- ........................................... B) - 3361151 dahil 336/300 da- rünmcleri mecburidir. 18.05 Müzik (pi.) 18.30 Radyo caz °"' 
riliyor: Buı:ıün iın1J<4rator Prens Konoe- r. [ "f k hil 23 Temmuz 940 günü, ~ kestrası 19.10 M'tlzik : Alaturka 19.45 
yi çağırarak yeni kabinenin teşkili hu- ';'in ı er sonuna adar C) - 336/301 dahil 336/450 dahil 24 lf ı ~ A lf 20.00 Müzik : Fasıl heyeti 20;30 Konaş. 
usunda talimat miştir Prens Konoe h d kl Temmuz 940 J?ilnil, Y' ma 20.45 M'Uzı1ı: : Din]eyici dilekleri ... 

!vvelce de başvekü oldu~ gibi aynı za- arp e ece er D) - 336/451 dahil 336/600 dahı1 25 Denizli merkez eezahanesl sahibi B. 21.00 Konu:,rna (Sıhhat saati) 2:1.1514il-
manda fevkalade beynelmilel ahvali - BAST.AllAFJ t INci SABIFF.DE _ Temmuz 940 günil, Sabri Karabağlmın kerimesi Bn. Ne- zik : Keman solo _ Sedat Edi:z tarafm-
kaqılamak içiıı yeni siyasi teşkilat bı- arazi nı idan biitinliiiü tıemin edil- E) - 336/601 dahil 336/'750 dahil 26 ~t Ka;abaWı ile Deııiıli ~esi tarih dan 21.30 Komışma (Radyu ~azetesJ_) 
rulmasmı ileri sürenlerden biridir. medikçe ailihlarml ~ tıe- Temmuz 940 günü ~ B. Bürhan Saraçoğlunun ni· 21.45 M'tizik: 22.30 Memleket saat aya-

ma eblıııitlia'. F) - 336n5t d;ınil 336/900 dahil 27 şan törenleri Deniı.lide yapılmıştır. Ax- n, ajans haberleri. oorsalar. fiatler 22.45 

SALİHLİ - KURŞUNLU 
Kaphcalan açıldı 

l..oadn. 17 (ö.R) _ Merkez.i Çm.- ·Temmuz 940 ~ünü, , kadaşımıza saadet temenni ederiz. Müzik: Cazband (pl.) 23.25 _ 23.30 y.,. 

den alınan haheTler muharebelerin de- Y) - 336/901 dahil 336/1050 dahll 29 - -·-- rmld P10"1'3ttl ve kapanış. 
n.m ett:iiini gösteriyoc. Hopey vilayeti· Temmuz 940 günil. Yeni Nefriyat 
nin .wati p.rlt.iainde Çinliler japonlan K) - tik yoklamasını yaptınnaml! 
Sukyangın tarloııdalti n.ahiydenlc:ıı tar· olanlar 30 Temmuz 940 günü, • • • • • • • • • • • Kiralık daireler 
deam.itleuliı. Hooanm cenup mmtab- L) - 316 i1a 335 doğumlulardan. şim- HAVACILIK VE SPOR - 266 ıncı FEVzi PAŞA BULVARINDA ZEY· 

Otel, Lokanta •e Gazino111 ihtiyacı Kartalıyacak Haldedir. 
E,yuiyle Gelenler için Husaô Odalar Verilir. 1-6 (1466) 

(J KJ N C J KJSJM) - 222 -

mtda da Çin kuVTetleıi Senya şeluiııe diye kadar yoklamalarını y:ıptırmıyan- sayısı faydalı yazılar ve güzel resimleT- BEK APABTMANJNDA-
ginneğe auınffak olmuşla.rdır. lar 31 Temmuz 940 gUnO... le çıkb. KAPICIYA MÜ&A.CAA'l' •• 

olup Frama tahtı üzerindeki haklarm- c • h H Aydo,ğdu bunu garip görerek : 
dan feragat etmek .suretİ}"le İspanya kra- _•HllllHlllllU 1 an atun -Ne işittin? söyle. 
h olmu$u.. - Ulllllllllllll: - Aldığım malUmata göre Babekin 

İkinci.si Dük Deberri olup biliı.bare 5 S Erdbilden Bez şehrine çekilerek şehrin 
prenses Orleanla eovlemniştir. : - istihkamatı dahilinde tabassün ettikten 

tteüncüsü Dük DeburJtO:vıı ohıp Sa- : Tefrika: 82 YAZAN: Carci Zevdan 5 sonra kendisine bir cok kuvvetler uu-
vua b.a.aedanmdan Mari Adalaytla ev- - - - hak etmiş_ &keri bir misli daha art.m.lfl. 
1enmistir ve bu izdiv~ Dük Debrö- (Aydoğdu) daha evvel habrına ge,. den bir şey saklamaz.. Aydoğdu Verdanın sözünü keserek: 
tayn ve Dük Danju doğmuştur. tirmesi liızım gelen bu mütaleayı kendi _ Halife kendi.sine ihbar olunan bir - Bunu biz dün işittik.. 

Madam De Mentenon bu. yebli hava-

1
1.~rmm ucuna basa basa dola.Şıyorlardc. Babasının ölümünil müte4lkip Dük meyil ve telakkisine muvafık görerek: şeyi bittabi senden saklamaz. Fakat - Babekin kacmak için yer ararken 

YI dağıtarak saraya n.eşesıni kocasının OyJe ki burada muhavereler bir dua Dö B~oyn Fr.msa veliahdı olmuştur.. - Evet, dogru söyliyorsun. Harp kendisine ihbar olunmıyan şeyleri sen- k~vyc:tini~ artmasmın sebebini 2*tya-
eSki hayatım kazandırmak için bin bir mırıldanı.şını andırıyordu. On döı·düncü Dük Danjonım zarnfeti kadınları cez- meydanında ölmek benim gibi bir as- den .sakla.rs::ı elbette mazur göriililı. bildin; mıfsıamıa d . lan 0. 
eJll~nce ica~ ettiği halde teşebbüsleri Luinin hayat tarzı günden güne daha beden halfe_ri madam Dö Mentenonun ker için güç bir ~Y değildir. Lakin Emi- - Peki, bu muharebe hakkında hali- - vet, · . r~ a ~v.etı 0 ır. ta-
ne~ı'7 vemuyordıı:, Oynak kadın ~yret- karanlık. daha kf;derli ve daha matem- kadar kralın da ho'luna gidiyordu. Muh- rilmi.iminin efendimlz beni kendisine lenin bilmediği şeyler mi biliyorsun! kun h~lkın kendisıne iltihc:ık etmesıyle 
lerırun akamete U,L'!ramasından mutevel- r id" On il . . ıklan ık ıcşem Versav saraymm bunaltıc.ı bir can yaklastınnakla elimi, kolumu bağladı.. Venlan sakalını kaşıdıktan. bir lAbza kuvvetı artmıs .. 
lit bir yeisle : 1 1· ~ ~ neşmın ~ art ne . . .. . . . .. _ Beni Müsahip yaptı_ Kendisinden uzak öksürük ile mesgul olduktan sonra cc- Verdan tebessiim ederek : 

B . k . _ memleketi ne de Versayı aydınlatım- sıkıntısı ı.çmde gunlcrm.r ~çrren buyük bir yere ttitmemi bitemiyor. Vef> \.-erdi : - Bu, ikind derecede bir sebeptir . 
..:.: -bil ~.ne ıbş. cndce ya~blbi~ egl~nme- yordu. Bazan t!Sl'arı:ngiz bir surette an- kralı yalnız bot hıhralmlariyle neşesi- - Bundan sonı-a sizi menetmez zan- - Evet efoııdim!. Vezirler ve hassa Belki bugün posla ve istihbarat nazın 
P'~ mısen ır a amı eg enoırmege ça- _ . _ . rıin JXJ.nlblarmı ~ düşes Dü Bar- t f d h ı~z- ı Fakat ı 
lısmak ne kadar güç diye, haykınyor- S1Zl11 hayata gcnl~nı kaı>ıyan Vehah- goyndan hoşlanmakta idi. Onun kahka- nedcrim.. adamları bazı malfımattan hallienin ha- ara ın an a ut::Y~ arzo unur. • ası 
du dm çeıcukları kendi etrafmda dolaşır- balar sarayın d w·zı . d _ 1 il . - Bunu neden biliyorsun? berdar edilmemesini hüsnü siyasetten sebep o değildir .. 

.. k J • • ı c ı erm e, ,, ... er er:ın- - Çünkü alınan malfunat Ermenis- addediyorlar. - O sebep nedir? 
Madam De Menlcnon kendini yeise en on arın sevmem<! bakarak solgun de, büyük salonl~"Jnda akisler yapıyor- •--.l rr-·ı . hal kil · · _Bu. do.cirodur. Ben de hassa adam- - Ermenistandan nelen bir zat bana 

k t d ktan d ki k l dudakJannda bir tebessüm dolaş:ı:r ve d uuwa .nan:ıuı enn ve mev erının " ,., ap ır ı sorua ır gene ız ar u_ t hd'tk~. b. kil ld y öst · larmdanım. F kat bahsettiy. şeyleri ihbar etli. O Lata büvük bir itimadım 
manastırını kendi himayesine alrru~ bu- ~esi biraz avdın1anırc:IJ. Fakat ne bu İvonun cüretknr.ıne bir surette Ver- e 

1 (Afaıa_nc) n~be.şck. --~- 1~ gkal erı- · ··--.l'- a gın olmasaydı inanmıy2caktım.. Gece gün-
1 

d sev· d bu d 1 k k ·- di. yor_ şın .va ın Cl.')J\o,erıne., e ve ışı.rn1:.·wuı •• 
unuyor u. Ve_rsaya gelince bu .muaz- 1~~: ne_. e a} mı ço sunnez say ~~yın:ı g.inliğl ~ünün fer~ası m.3" istihkiı'Iltl~ma karşı başa çıkamıyor. Si- _ Benden ~k::ı bir kimseden işide- düz .içkiye, ~cvk v~ safoya: sefah~t .~.e 

zam sarayda e~eacc ve scnlikJenn kal- ~e~ı 1di 1.ı kral uyh."Usuz geçen gecele- dam Do Menteno..'lu devamlı hır şekil- zin gibi fedakar kahraınanlann muave- miyeccğinizi zannrdcriın.. Aldığım ma· ı fuhşıyata münhemık oldugunu bıldıgı· 
dırıl~~ib e;ünden beri kortizanlar bunal- rının ıstırabını taşrmaktadır. de kendi tehdidi a:tına alıı:u.şb. netine lüzum vanJır. }funah halifeye h2her taşıyan posta ve niz Babek şu son z:Jmanlarda bu ahlalo 
tıcı sukatu ve yclmn ak bir hayatı ihlal Veliahd (Dofen) liç çocuk bırakmış- Dunu sona kim sö ledi? Ben bu- istihbarat menudnrından baska bir j 

--- - 'lft • ..,IL.w:I.,.. ~ 
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Birmanya yolunun kapablmasını lngilterenin mil-
letler cemiyet~ndeki teahhüdüne muğayir sayıyor 

Birleşik Amerik~-da bu yolun ve 
diğerlerinin kapatılmasına muhalif 

~----------------------~~.~~-----------------------
~ndrn 17 (A.A) - Royterin diplo- tarının a"ık tutulması ile meşru bir su-

matık rnuhab" · · ııı.L· " h . . ırının sa uuıyettar Londra retta alakadardır. Ve Birmanya yolun-
~~k fıll~nden öğrendiğine göre Çin bü- da buna muhalif tarzda bir tedbir eğer 
~~tin:lçı~~ evkclk~ akşam hariciye nl'7.a- alınırsa, bunun dUnya ticaretine sebep-

himat vermiştir. Diğer alakadar devlet
ler de bu müzakereden haberdar edil
miştir. 

"d gı ere Bırmanya yolu ile Çine siz manialar koymak suretiyle Hindiçini 
~h~~l' bazı eşyaya konulan muvakkat demiryolunda son zamanlarda almana 

JAPONLAR VAPURLARI 
ARIYOR 

ı ıer hakkında protestoda bulun- miic:.abih bir tedbir olacağı fikrindedir.> 
tnuştur. -s Nevyork 17 (Ö.R) - Cenubi Çin sa

hilini abloka eden Japon donanması bu
gün birisi Amerikan olmak üzere 9 ti
caret vanurunda muayeneler yapmıc;tır. 
Bir İngiliz vapuru içinde harp malze
mesi bulunmuş ve müsadere edilmiştir. 

tn
.Çinlhbüyük elçisi aynı zamanda umu-
ı su .• k 

şebbüsl 1:1~za ~:elerine başlanması te--
hakkın:rını~ ~um~~n neticeleri hak
ha a hukurtıetının endişelerini iz-
~-a~ı~tmiş ve Binnanya yolu ile Çine 
haı· nn hayati mahiyette mal ve eşya it-

ındekı her türlü tahd"d" ç· h""kil met• t r 1 tn ın u -
cem~ n~n ından ln~ilterenin Milletler 
le . Yetı azası sıfatiyle mevcut taahhüt
ğ:ıne m~halif telakki edilmekte oldu-
n~ sarıh surette bildirmiştir. 

t.a_çın hUkUmet lngilterenin halen nok
ı nazarını sormuştur. 

AMERtK.A MUHALtF 

gö~ğ~r taı:attan.buraya gelen haberlere 
ye n mcrıka Bırleşik devletleri harici
cevabırı .?u hususta sorulan bir suale 

en Şöyle demistir: 
rn~'i<I~merika birleşik devletleri hilkil

unyanın her kısmında ticaret yol-
~ -

lZMtR sıcu..ı TtCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

İzmirde k l .1 rnağ eres ecı erde 56 numaralı 
istig:İ~ nıalzemei inşaiye ticarelile 
Meh e en (Ahmet Cemal Özgörkey, 

met Kara ·1 kl tinin 5.7_ 0~ ~ ve orta arı) şirke-
rnrt d . 940 tnrıhınden itibaren feshine 
hUık~ a1ır _beyanname ticaret kanunu 

um erıne gö i ·ı· 2791 sına k r: s cı ın numara-
ı,,_.3Yt. ve tescil edildiği ilan olunur. 
..... ır ·ıı . rnUhrü sıcı tıcaret memurluğu resmi 

ve F. Tenik inuası 

l: Beyanname 

BEYANNAME 
lzınir u u .. 

ziın ç ncu noterliğince re&?n tnn-
938 tve. t~dik kılınmış olan 19 Mayıs 
sus· arıhlı ve 1172 umumi ve 1-216 hu-

ce 't n.umaı·alı muknvelename mucibin
esıs et · ı melfıtı 

1 
~ış o duğumuz merkez mua-

56 nu zmırde Keresteciler çarsısında 
rnarad kA· • r~st ' a am bulunan (Gü\•en Ke-

Ah e ve levazımı inşalye ticaret evi -
ol!l~et Cemal Özgörkey, Mehmet Kara
le.ktifvı:\;kta~l~r~) unvanını taşıyan kol
:rekil.nı~ . e~ımız.ı hu kerre mecmu şii-

LOTLAR VE AVAM KAMARALARI
NA tZAHAT VERlLDt 

Ncvyork 17 (Ö.R) - Lort Halifaks 
LortJar kamarasında Birmanya yohı 
hakkında Japonya ile bir anlaşma ha~ıl 
olduğunu bildirmiştir. Anlaşmanın muh- MUVAKKAT lNGtUZ JAPON 
teviyatı hakkında izahat vcrilmi~tir. ANLAŞMASI 

Ne\'york 17 (Ö.R) - lngiltcre hari- l.ondra, 17 (ö.R) - Dün gece Tok-
ciye müsteşarı B. Botler Birınanya yo- yoda neşredilen resmi bir tebliğe naza
liyle Çine bazı malzeme sevkiyatını ran Britanya büyük elçisi hariciye nazı
ıneneden bir anlaşmanın Japonya ile riyle bir saat !IÜren bir mülakatta bulun
aktedildiğini avam kamarasında bildir- muştur. 
mi~tir. Bugün Avam Kamarasnda B. Botler 

SOVYE'IT.ERE DE Çine levazım nıUdiyatı husutunda japon 
MAL"OMAT VER1LD1 hükümetinin bazı tekliflerinin Britanya 
Londra 17 (Ö.R) - Roytcr ajansının hükümetincc tetkik edildiğini söylemit-

diplomatik muhabirine göre Londrada tir. Yalnız muayyen bir müddet için ya· 
bulunan Sovyet sefiri B. Maiski harici- pılacak anla~ma hususundaki müzakeTe
ye müsteşan B. Botleri ziyaret etmiştir.1 lerin fazlasiyle ilerlediğini ve anlaşmaya 
Hariciye müstcşan Sovyet sefirine 1n-1I vanldığı haberinin her an belclendiğini 
giliz - Japon müzakereleri hakkında ma- ilave etmiştir. 

SIHHA 1 VEKALETtNtN RE~Mt RUHSA TINI HAiZ 
KASE 

$iddetli BAŞ, DİŞ ağrı· 
tarını, ROMATİZMAsan• 
cılarını SİNİR, rahatsız· 
bklarını derhal g~lrlr 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
algınlıtına kar$ı mües· 
sir ilaçtır. 

icabında günde t - 3 kzqe 
almır. Her Eczanede bulunur. 

- =ı=: 

<Güzel bir ftU'sat 
Gedikli uçucu yetiştir-

mek için yeniden 

SWWW!SL2 :ıııe::=: SEZ! L W Si -
talebe ka }:dedili yor 

Orta mektep mezunları 
bu fırsattan istifade 
etmelidir 

Pan Amerikan konferansı toplanıyor 
x~x i 

Bu sene İnönü vtı Ankara motörlü 
tayyare kampına yüzü mütecaviz ucucu 
~önderen İzmir hı:ıva kurumu Ankara 
,ı.:edikli Yuvasına d.a orta tahsilini ikmal 
etmiş gençlerden elli kndar gedikli nam
zedi göndenniştir. 

Almanyanın ihtarı bü-
yük bir infial uyandırdı 

Mevsim dolayısiy]e İnönündeki hava
cılık okuluna nakletmiş bulunan Gedikli 
Yuvası ordu-.un bu mlihim ihtiyacını 
karş.ılamnk için kadrosunu ~şleterek 
mevcudunu beş yüze iblfiğa karar ver
miş olduğundan bu sene orta okulu üç 
kannat notu ile bitirmiş olan gençlerin 
kaydı için de şubelere emir verilmiştir. 

Totaliter devletlerin J.vrupada
ki bloku ve Amerika 

X4X------------------------

Kanatları altına a1dığı gençleri kısa bir 
zaman içinde şcren. bir meslek sahibi 
yapan ve parlak bir istikbal vadeden 
Hava Gedikli Yuw.sına mukaddes vazi
fesinde muvaffakı~ ttler diler ve genç
lerimize tavsiytıyi de bir vazife biliriz. 

Nevyork, 17 (Ö.R) - Hariciye na- tnsım "ddctle tenkit etmekte ,.e bunun 
zırı B. Kordel Hui yann Havanaya ~i- fidct hilafı \'C nnlaşılma7 bir teşebbüs 
derek Pan Amerikan konferansında oldua-unu yaznınktııdır. ~lerkezi Ameri· 
Amerika Birleşik de,·letierini temsil ka ciimlıuriyetleri im notayı reddetmek
E:decektir. Konferans 21 temmuz l)aUlr le diğer bütiin <:ümhuriyctlcrin tasvibi
günil başlıyacaktır. 21 Amerika cümhu- ne mazhnr olı:ıcaklnrdır. 

--·--Avrupalılar zn Ame-
rikadaki müstemle

ke/erini himaye 

ri_vetinin bu içtimaı A vrupada totali
ter devletlerin t~il ettikleri blok teh
didi karşısında Pan Amerik:ın tarihinin 
en ınlihlın kQnfcr.:ınsı olacaktır. 

ALMANYA TEXKiT EDİLİYOR 
Londra, 17 (Ö.R) - Lapeza isimli 

Arjantin ıazetesi Almanyanm merkezi 
Amerika cümhuriyetlcrine Hnana kon
feransında Alınanvu alel·hi"ldc bir ta\Tı 
hareket takınmamnlannı ihtar eden no-
--------------------~~-----------

HUL BtR PROJE VERECEK 
Londra. 17 (ö.R) - B. Kordel Hul 

Pan Amerikan konferansına Amerikan 
memleketlerinin bütün kaynaklarııu 
müştereken tedvir için bir proje vere
cektir. Urogvay reisicümhuru bu proje
den bahsederken memleketinin bir 
Amen"kan ekonomik karteli ıiyasetino 
taraftar olduğuna bildirmiştir. 

Londra, 17 (ö.R) - Vaşingtonda 
iyi haber alan mahfillerde beyan edil
diğine göre Birleşik devletler diğer Ame 
rikan hükümetleriyle Amerika lutasm
dalci Avrupa mü.stemlelte.lerine mli§te
rek bir himaye vaz"ını istihdaf eden 
pliuı hakkında müzakerede bulunmak
tadrrlar. 

SEN EYALEriNDE 
Banlıalar açılmış ... 

Şilide hükünieti devir~ 
mek istiyenler tutuldu 

Paris 17 (A.A) - Maliye nezaretinin 
neşrettiği bir tebliği müteakip Seine 
eyaletinde bütün bankalar ve emniyet 
ve taavün sandıklan yeniden açılmışhr. 
Alacaklann geri çekilmesi hakkındaki 
bütün tak}itler de kaldırılm~br. Kıy
metli evrak, hn7jne bonoları ve harp is
tikrazlan faiz serviı;Jerine deo başlan
n11ştır. 

lapan ya Şili ile münasebatını 
Londra, 17 (ö.R) - Şiliden bildiril

diğine ![Öre Polm bükümeti devirmek 
içiıı tertip edilmiı bir ıuibat lteıfetmiı 
ve fesat unsurlarına kar,ı aert tedbirler 
almqtu. Faıist temayülü Avangardiya 
![UCtea baımuharriri tevkif edilmiş n 

guete idareha~i İşgal olunmuştur. 
ısP ANY A. şau ll.E 
MCNASFllETLEIUNt KF.SMIŞ 
Madrit J 7 (ö.R) - lspanyaam Şaı 

ile siya.si münasebetlerini kestiği bildi
n1mektedir. 

Borno11a Ziraat mücadele istasyonu müdür· ........................................... . 
lüğünden : OL1V!ER VE 

l\lücsscscmiıdc ayni~·at ve mnbar memurluiu \'azifc1erini yapmak üzere 75 $VREKASI f,TD, 
lira ücretli bir laboranlık münhaldir. Ortn mektep mezunlarından talip olanla- y APUR ACENT ASI 
rın dilck~c sıhhat raporu nüfus c:üzdant şahadetname hü~nühal \·arakası ~ • 
kcrlik vesikası ,·c !>OD memuriyetlerine ait evrakı mlisbitelcrini müesseseye ATATÜRK CADUESl Rees binasa 
~etirmelcri 24./7/ 910 ~arşarnba günü salt 10 da yapılarak ehliyet imtihanında 1"ELF..14'UN: 2443 
ha.7.ır huhmmnları ilan olunur. 18 - 20 - 23 %762 (1481) 

BERGAMA tCRA MEMURLU- tZMtR tKtNCt iCRA MEMURLU-
CUNDAN: CUNDAN: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya Emlak ve eytam bankasına ipotekli 
çevrilmesine karar verilen BerF:amanın olup arttırmasına karar verilen İzmirde 
Zeytin da~ nahiyesinin iskele Türkücü Esnaf Şayh mahallesi Başdurak soka
kuyusu nam me,kide hudut ve evsafı ğında emlak 58 ve taj 98 sayılı olup ta· 
tapu kaydında yazılı olduğu üzere pu kaydına göre defter 14, sahife 76, 
3 120 M. M. saha derununda 300 M. M. pafta 3 l. ada l 84, parsel 29 No da kn
kLSmı !ıa•ap mağaza yeri ile aynı mahal y:ıtlı 38 metre murabbaı sahada kain ve 
ve mevkide 1 hektar 2460 M. M. ve fazla izahatı dosyamrzdaki tapu kaydiy-
400 lira muhammen kıymetli her iki 'e takdiri kıymet raporunda yazılı 1250 
gayri menkulün açık arttırma ile paraya lira kıymeti muhammineli evin miilki· 
çevrilecektir. yeti açık arttırma suretiyle ve 844 nolu 

Londra ve Liverpo) hallan I~ 
piyasarım ihtiyacına sı:öre vapurla· 
nmı7. ~erer vRparaklardır . 

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

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
Kadastro 953 ve belediye 15 nci ada

nın 223.75 metre murabbamdaki 43 sayı
lı arsasının satışı yazı işl~ri müdürlü
ğilndeki şartnamesi veçhile açık artır .. 
maya konulmuştur. Muhammen bedeli 
3356 lira 25 kuruş ve mu\-ıtkkat temi
natı 252 liradır. 

Taliplerin teminatı öğleden evvel tş 
bankasına yatırarak makbuzlarile ihale 
tarihi olan 29-7-940 Pazartesi günii saat 
16 da mcilmene müracaatları. 

11-18-25-28 2655 (1425) 

1 - Satış peşindir. Ve resmi ve del- emlak ve eytam bankası kanunu mucİ· 
!aliye müşteriye aittir. Vergi borcu sa- hince bir defaya rnahsu:ıı olmak Üzere 
tı, bedelinden verilecektir. arttırması 2 7 /8/940 salı günü saat l S 

2 - Arttırmanın yapılacağı yer Ber· de icra dairemiz içinde yapılmak üzere Kadastro 953 belediye 15 nci adanın 

vat k ıttıfaklariyle vuku bulan mu- ,-------------------•m!-llmmı-ım•·• a at ve :r· b 
tarihinde .ı~ya me ni 5 Temmuz 1940 E J Ak J k t k 
ınuz cihen ıli.baren (esh etmiş olduğu- m a a ma ve sa ma 

gama .icra dairesindedir. bir ny müddetle satılığa konUldu. 408,25 metre murabbaındaki 67 saytlı 

rihine rastlıyan çarşamba günü saat 1 O her ne olursa olsun en çok arrttıranın deki şartnamesi veçhilc kapalı zarflı ar
dan 12 ye kadardır. üzerine ihalesi yapılacaktır. Satı~ peşin tırmaya konulmuştur. Muhammen be-

4 - lkinci arttırma 12/9 /940 tari- para ile olup müşteriden yalnız yüzde deli 6123 lira 75 kuruş ve muvakkat le-ınaddesi tle ti~ret kanununun 150 inci 
alciliıı b tevfikan keyfiyetin ticaret 

e yıt ve ilanını rica ederiz. 
• .... nl 
ıst.ıye er ••• 1

, 3 - Birinci arttırma 28/8/940 ta- Bu arttırma neticesinde satış bedeli arsanın satışı yaz.ı i~leri mUdürlilğUn-

hine raslıyan pergemha günü aynı saat- iki buçuk dellaliye masrafı alınır ipotek minatı 460 liradır İhalesi 29-7-940 Pa-
veya almak • tedir. sahibi alacaklılarala diğer a.lacaldılann zartesi gilnü saat J6.30 dadır. 2490 sayıh 

lzrnird 12-6-940 lzmirde veya kazalarında emlaki olup ta tatmak 
iatiyenlere azami kolaylık gösterilir. 

lzmirde Kemeralbnda Hacı Hasan otelinde 60 No. lu 

Ah un esıhası şerikleri: 
yazıhanede... C A V t T 

Telefon: 3903 

marada (~:resteciler çarşısında 56 nu
inşalye Ti uven Kereste ve Levazımı 

1 
görkey Mcaret evi - Ahmet Cemal öz
fil'keti 'ın .. e~m~t Karaoolu ve ortakları) 

met Cemal ö ·· k · l<Azı ö zgor ey ımzası, 

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

5 ,..._, lıbu gayri menkulün arttırma ve irtifak hakkı ıahiplerinin gayri men- kanunun tarifatı dahilinde hazırlanmış 
,.rtnamesi 1 /8/940 tarihinden itibaren kul üzerindeki haklarını işbu ilan tari· teklif mektuplan ihale günll azamt saat 
herkesin görmesine açıktır. llinda ya- hinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 15.30 a kadar encümen riyasetine verl-
zılı olandan fazla malumat almak iste- müsbiteleriyle birikte memuriyetımıze lir. 11-18-2>28 2656 (1426) 
yenler icra daireıinin 940/ 1 l 11 sayılı bi1dirmeleri icap eder. Aksi halde hak- 943 sayılı sokakta belediyeye ait 56 
dosyasına haıvurmalıdır. lan tapu ıici1ince malum o)madıkca pay- ve 58 ~yılı dilkktınlann bir sene mUd

Arttırmaya İştirak için yukarıda yazı- )aşmadan hariç kalrrlar. l .f/8/940 çar- detle kiraya verilmesi, yazı işleri mQ. 
h kıymetin yüzde 7,5 nisbetinde pey ve tamba tarihinden itibaren ıartname dUrlil~ndeki .şartr.amesi veçhile bir Q 
ya milli bir bankanın teminat mektubu herkeze açıkbr talip olanlann yüzde ye· müddetle pazarlıka bırakılmı$tır. Mu
tevdi edilecektir. di buçuk teminat akçası veya milli bir haınmen bedeli 50 lira muvakkat temi· 

M h ı KestelU imzası 
U e met Karaotlu im~ 
tş~t No. 1624 Hus~l No. 3-M 

Ulların Yanname altına konulan tm
lzrnlrde ~hıs ve hüviyetleri marufum 
tnarada (G~esteciler ÇU§ısında 56 nu
§aiye ti ve~ Kereste ve levazımı ln
key M 'ttet evı - Ahmet Cemal Özgör
§lr·k~ti ı:n;~t ~arnoğlu ve ortaktan) 
met Ceınaı°Ösı .. ası şeriklerinden Ah
liakkı K ı.gorkey, KAzım özvardar, 
nun old ~estelli ile Mehmet Karaoğlu
lo'Uz. ktr~~nu tasdik ederim. Bln dokuz 
ci Cu ?':51 Temmuz ayının on ildn-

t r;ıa RUnU. 12-7-940 
z.rnır üc;ü 

recımi ınun·· ncU Noteri SUreyya Olcay 
U ur ve imzası 

mu t N · İşbu ~ 0
• 1625 Husust No. 3-46 

Yasında ;:,nname suretinin daire dos
rnaralı 1 ı 12-7·940 tarih ve 1624 nu-

as ına uygu ld ıc... • ederim B· d n o u., ... nu t:ısdık 
· nıuz a;ın ın okuz yüz kırk senesi Tem

ın on ikinci Cuma .!!Unil. 
: 30 kuru 1 12-7-940 
Temmuz 9~~k d~mga pulu üzerinde 12 

. t~rliğl 1" 
1 

tarıh ve İzmir Uçilncil no-
lınzası. esın nıUhUr ve Süreyya Olcay 

-
Uarç pulla 

rı 11,:"lınn yapıştırılmıştır. 
2ı43 (1478) 

0 :- .saıp AH DÖLBAK 
O(, lH\1 VE K A DiN HASTA 

l"RO LIKJ .ı\RI OPERATÖR'(} • 
FESl'>R l,f J<;J•MAMIN SABIK 

Birin . RAS A~ISTANI 
<'ı • Rc~·ler Numan zade sokak 

llcr ~?· 2M TELEFON : 4270 
~un hastalnrını ant 12 - M 

ve 17 - 2C de kabul eder 

b DOKTOR 
e~ı,. Ali KAMÇIOCLU 
Cı~L~~~~1asül hastalı~Jnn ve 

Birin · '., l< TEDAViLERİ 
Elh cı IJeyler Soka1!t No 55 t . 

anırn Sin .. · .. zmır 
nk$nına k d cması ı:ırkasınd:ı sabahtan 

ı:ı •ar hastalannı kabul eder. 

EmJciJı ve Eytam BanJıasından : 
1\1 "O ll l M F 1 R S A T 

İSTANBULUN EN l\IUTENA YERİSDE SATIJ.JK İRAT GETlBiR HAN: 
CÜMHURİYET MEYDANINDA ABİDE KARSISINDA •KRİSTAL• GAZİ
NOSUNUN BULUNDUÖU MARUF İ. T. E. $.HANI PF.SİN PARA İLE SA
TILIKTffi.-

İpotek sahibi alacaklılarla diğer ala· banka itibar mektubu ve 939/9756 dosya nalı 3 lira 75 kuruştur. Taliplerin temi· 
k.adarlann n irtifak haltkı ıahiplerinin numaraaiyle lzmir ikinci icra memurlu- nalı öğleden evve! iş bankasına yatıra-
gayri menkul üzerindeki haklarmı husu· iuna müracaatlan ilin olunur. rak makbuzlarivle birlikte ihale tarihi 
siyle faiz ve masrafa dair olan iddialan- 2 7 44 ( 14 7 7) olan 16-3-940 Cum:ı günü saat 16 da eıı· 

Esas No. Kıymetl 'IiL. Nevi Depozitosu TL. 
nı iıhu ilan tarihinden itibaren yirmi cümene müracaatlan. 
gÜn içinde evrakı müabiteleriyle memu- tZMfR ASLtYE tKtNct HUKUK 18·28-6-15 2774 (1480) 

1447 250.000 6 dükkinı mUştenıil han ve arsa 50.000 riyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi HAK.tMLtC1NDEN: 
A. 1447 - Beyoğlu. Pangaltı Şehit Muhtar Mhh. Ciimhurlyet mey· 

danı eski 3, yeni 1, 1/1, 12 taj 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, ada 
407 parsel 11 han ile şehit Muhtar mah. Tarlabaşı sokak 
eski 3, yeni 15, 16/2 No. ada 407parsel10 No. lu arsa. 
Bu kısunda 4 metre arzında 10, 20 metre derinliğinde 7 
No. lu parselin aleyhine ve 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsellerin 
lehine olarak geçroek icin bir irtifak hakkı tesis edil
miştir. 
10 No. lu kısımda bina yapılmıyacaktır. 

Mevkii yukarıda yazılı gayri menkul peşin para ile ve kapalı zarf usulile 
<ıablacaktır. 

MUzaycde 1 ağustos 1940 çarşamba gilnU saat on dörtte Bankamız İstanbul 
<;"ubcsinde satış komisyonu huzurile yap·lacak ve en yüksek teklif edilen bedel 
İdare Meclisimizin tasvibine arzedilecıektir. 

İstekli olanların Ankara Merkeziyle İstanbul ve İzmir şubelerimizden birer 
lira mukabilinde bir şartname edinerek bu şartname ahkanu dairesinde tanzim 
edecekleri teklif mektubunu ihale tarihi olan 1 ~ustos 1940 çarşamba günU sa
at on dörde kadar İstanbul şubemiz mil iürlü~üne tevdi etmeleri ve f.aıla izahat 
alınak istiyenlerin İstanbul şubemiz. Emlak servisine müracaatleri .. 

17 - 28 - 31 2758 (1476) 

' . . ' - - - /. 

halde hakları tapu sicillile sabit olma
dıkça aatıı bedelinin paylapnasından 
hariç kalular. 

Gösterilen günde arttırmaya iıtirak 
edenler arttırma ıartnamesini okumut 
ve lüzumlu malumat almq ve bunlan 
tamamen kabul etmiı ad ve itı"bar ola
nurlar. 

Tayin edilen zamanda gayri menkul 
üç deEa bağmldıktan eonra en çok art
tırana ihale edilir. Ancak arttırma be
~eli muhammen kıymetin yüzde 75 ini 
bulmaz veya aalıf iıteyenin alacağına 
ruchanı olan diğer alacak.ldar olupta be> 
del bunlann o 1rayri menkul ile temin 
edilmiş alacaklarının mecmuundan fazla 
çıkmazsa en çok artbranm taahhüdü 
baki kalmak şartiyle on heı ıün daha 
temdit ve 1 S inci cün aynı aa.atet yapt-
lacak arttırmada bedeli satış istiyenin 
alacağına ruchanı olan diğer alaeaklı1a· 
nn mecmuundan fazlaya çıkmalt prtiy-

Böbreklcrden idrlU' torbasma kadar yollardaki hastalıkların mikroplarını kö· ~e. en çok artbrana ihale edilir. Böyle 
künden temizlemek için llELl\tOBLÖ kullanıntı bir bedel elde edilmeue ihale yapılmaz 

ve satı~ talebi düşer. 
Cayri menkul kendisine ihale olunan 

kimse derhal veya verilen mühlet için
de parayı vermezse ihnlc karan f esholu
narak kendisinden evvel en yük!'!ek tek
lifte bulunan kimse arz etmiş olduğu be
delle almağa razı olursa ona: razı ol· 
maz, veya bulunmazsa hemen on beş 

.. . . . . , gün müddetle arttırmnya çıkarılıp en 
Bobreklerın çalışm<ik kudretını arttınr .. Kadın, erkek ıdrar zorluklarını, eski çok arttırana ihale edilir. lki ihnle ara

\"e veni bclsoğuklu~ıınu, mesane iltihnbını, bel ağnsını. sık 5ık idrar bozmak ve sındaki fark ve geçen günler için yüzde 
hoZl:lrken yanmnk halJerini gidt·rir. Bol idrar temin eder.. 5 den hesnp olunacak faiz. ve diğer za-

İdrard:ı kumtarın. mesanede tnş'unn teşckki.iHine mani otu ... _ mrlar aynca hükme hacet I.:.almamaksı-
l>lı"ı<AT : IIEL!\1081.Ö idrannızı temizliycrek mavil~tirir. zın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olu-

Sıhh:ıl \'ekfılctinin ruhsatım haizdir ... HER ECZANEDE BULUNUR 

tzmirde E:şrefpaşa Hatay sokağında 
35 N·.>.lu evde oturan Zeliha Maide na
mına vekili avukat Hüsnü Ay J~k~ tm
zasile Alsancak Mesudiye C'addest 11 
No.Iu aile evinde 20 No. lu odada otu
ran Abdullah Gani özgirgin :lleyblne 
ikame olunan ihtar davasının icra kılı
nan muhakemesi sonunda medenJ kanu· 
nun 132 inci maddesi hUkmüne tevfikan 
milddeaaleyh Abdullah Ganinin bir ay 
zarfında mUcıterek haneye avdet etmesi 
husu.~unun lhtanna ve on lira ücreti 
veklletle bakiye hükilm harcı olan 300 
ve masadfi muhakeme olan 1424 kuru
şun dahi mOddeaaleyheo yüldetilmeslne 
temyizi kabil olmak Uzere 27-6-1940 ta
rihinde karar verildiği ve hilkmll havi 
,:?ıyap ihbarnamesinin müddeaaleyh Ab
dullah Ganinin ikametgahının meçhuli
yetine mebni mahkeme divanhanesine 
talik kılındı~ı tebliğ makamına kaim ol-
mak üzere ilan olunur. (1483) 

Avukatlara, 
doktorlara 

Müstakil, kiralık 
Varidab gayet az mükemmel yazıha

ne ve muayenehane. Müracaat: Beyler 
hamninı ka~ısında numara 3 7 

rihte Bergama icra memurluğu odasın· 
da işbu ilan ve gösterilen arttırmıı şart
namesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 

1479 

Dr. Süleyman Çoruh 
Cocuk hastahlrJan mütehassm 

TELEFON: %310 
Maayene hanesi 4Z Birinci be,ltt S.. 
Evi: Göztepe Karakol brşm 834/l 
Londranm (The Hospital For Sick 

Childrcn) ha~tanesinde ikmali tahsil• 
miştir. 

DOKTOR OPERATÖR 
SAMI KULAK~I 

Kulak. burun. Bo~ hastalıklan 
Müteha~cnsı 

Muayenehanesi : Birinci Beyler 
No. 4! . TELEFON : %310 

Evi: Cözte,,e Tramvay Cad. No. 834 
TELEFON:3668 

DOKTOR OPERATÖR 
CEVAT ALPSOY 

ASKERi BASTAN•FSİ OPERATÖ&U 
Hastalarım her ıün öf:Jeden sonra 

İkinci Beyler soknk 81 numarada b-
lıul eder. 1-13 

OPERATÖR DOKTOR 
AHMET CEMİL ORAL 

Fran~ız Hastanesi Operatörü 
Her ,;in öl:leyc kudar Fransız hastan• 
sinde. öğleden sonra Birinci Beyler so
kaj:ında .• No. 42 .. TELEFON : 2310 

ZAYİ 
1939 yılı Nazilli orta okulunun 2 incl 

sınıfından aldığım tasdiknamemi 1.ayt 
ettim. Yenisini ah.ıcağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilfın ederim . 

Denizlinin Saltak mahallesinden Meh
ecmettin 



'f'E#IASIR ı• Temmuz Perşembe 1940' 

lngiltere Teahhütlerine Sadık 
Alman istilasına uğramış milletleri 
kurtarmadıkça sulh yapmıyacak 

-* 

ngiltereye taarruzda te-
reddütleri belli .•. 

~~~~~~~~~~--* .... ..,..~~~~~~~~~~ 
Harbı kazanmak 

Londra, 17 (Ö.R) - Almanyanın İn
gi]tereye bir sulh taarruzu yapmak iste
dii(i tekrar söyleniyor.. Ancak teklif 
edilecek şartlann tam teslimiyet veya 
tam harabiyet şıklanndan birini ihtiyar 
mahiyetinde mi olacağı, yoksa İngilte
•edcn A vnıpa kıtasında ve Akdenizde 
her menfaatten fcraııat ederek Bitleri 
Jeni nizamını kurmakta serbest bırak
mastnın mı talep edileceği malfın1 de
ğildir. 

Dey li Telgraf gazetesinin diplomatik 
muhabiri diyor ki : Her ne şekilde olur
sa olsun ültimatomun hedefi şu veya 
hu suı-~tle İngi]tereyi acze mahkfun et
mek olacaktır. Faı;&t Londra hükümeti 
Polonrnnın, ÇekmJovakyanın, Hollan-

SABAHA KARŞI ... -.......... . 

başka çare bulmaları da imkansız 
. . 
ıcın • 
da, Norveç v.o B,;lçikanın istiklallerini 
korumağı ve Fransız istikrnlini iade et
mci(i taahhüt etmiştir. B. Çörçilin dedi
ği gibi İngiltere dünyadan Bitlerin si
yah liiııati izale edilinciye kadar harbet
mek azmindedir. 

Londra diplomatik mah1illerinde kay• 
dedildii(ine göre Roma ve Berlin şimdi 
anlamağa başlamışlardır ki B. Çörçil 
İngilterenin Hitleri mağlup etınek için 
her şeyi yapmağa amade oldugunu söy
lediği zaman boşu boşuna konuşmıyor
du. İngiliz umum1 efkarını ikiye ayır
mak için Alman prc.pagandasının sarfet
tiği ~ayret beyhudedir. Hitler ve Mus
solini Gestapo tazyiki olmaksızın bir 
milletin nasıl birh,,.ik olabileceğini an-

lıyamazlar. Fakat bir hakikattir ki İn
giliz hükümetinin }.ı.Şında olan şef umu
mi efldirın bütün tabakalarını, bütün 
partileri ve bütün sıfatları temsil et
mektedir. Başvekil İngilterenin yaptığı 
harbin bir hanedan harbi veya bir ihti
ras harbi olmadığını, fakat bir halk ve 
gaye harbi lduğunu söylediği zaman 
bütün milletin hissiyatına terceman ol
muştur. 

Simdi bunu anlamıya başladıkları 
içindir ki mihver devletleri İngilterenin 
istila teşebbüsüne pek o kadar cesaret 
edemiyorlar. 

Fakat harbi kazanmak için bu taar
ruz teşebbüsüne y,irişmelerindcn başka 
bir çareleri de yoktur. İngiltere bu ta
arruzu bekliyor .. 

Berlinde söylendiğine göre lngilte
reye taarruz hazırlığı bitmiş 

Kont Cianonun seyahatı bir mesele oldu ! 
Berlin, 17 (Ö.R) ··Burada askeri ve siyasi makamlarda söylendiğine 

göre ingiltereye karşı hücum tertibatı tamamlanmı$tır •• 
Gazeteler, hücum tarihi ve vesaiti hakkında muhtelif memleketler ga· 

zeteleri tarafından verilen haberlerin doğru olmadığını yazmaktadır ... 
VB§İngton 17 (ö.R) - Amerikan gazetelerine göre Roma radyosu bu ak§am Kont Cianonun Berli

ne hareket edeceğini bildirmi§tir. V tingtondaki siyasi mehafilin kanaatine göre bu seyahat mihvercilerin 
sulh tekliflerini ihtiva edecek olan Hitlerin yakında söyliyeceği nutukla alikadardır. Anlatılan Hitler ve 
Ciano, bu sulh §artları üzerinde görÜ§eceklerdir. 

Fakat Romadaki siyasi mehafil Roma radyosunun böyle bir haber vermemi§ olduğunu ısrarla bildir 
mektedirler. 

Mihvercilerin beklenilen sulh taar
ruzu ve lngiliz gazeteleri 

• • 
Sulh teklifi 

har ha 
şayiaları 

devam 
lngilterede sinirleri 

kuvvetlendirdi azmını 

ve 

Londra, 17 (Ö.R) - İngiliz ~azeteleri Berlin ve Roma 
tarafınd.ın ortaya etılan muhtemel sulh teklifleri hakkında
ki şayia1ua dair fikirlerini neşre devam ediyorlar. 

de Envensible Armadaya karşı elde ettiği büyük zaferin 
yıldönüıni.:"IÜ kutlulıyacakbn diyor. 

Taymis ~zetesine göre bay Vinston Çörçil pazar l((inü 
irat ettiği mıtukta bu saçma sulh şayialarına karşı cevabını 
evvelden vermiş bulunmaktadır. 

Deyli Mevı gazetesi •Bu şayialar İngiltcrede sinir harbi
nin yeniden alevlerüJlesine ve sinirlerin kuvvetlenmesine 
sebep olll'u<rtur• diyor. 

Bazı İn11 !iz ~aze1derine göre sulh şayialarının hedefi İn
giltereyi A-nerika&n ayırmaktır. Bazılarına göre de İtal
yanın bir tin evvel harpten uzak kahnr.k istemesi ve sulh 
ihtiyacıdır. 

Deyli Elosures gazetesi ·İngiltere harbe devam etmek az
mindedir ve harbi bütün dünyaya karşı da olsa zafere ka
dar id&me ve isal edecektir. Unutıruyalım ki 19 temmuzda 
İngiltere t:.rihinin kaydettij(i en büyük hlldiseyi, yani 1588 

Niyuz Kronikel g.aetesine göre Almanya artık bitkin bir 
haldedir ve or.u bu halden ancak sulh kurtarabilir. 

Eski müstemle- Fransa hükümeti Parise 
keleri Almanla- t k ] . d 

rı istemiyor aşınma eme ın e 
Vaşington, 17 (Ö.R) - Amerikan ga

zetecilerine göre, Vişi hükümeti cumar
tesi veya pazar günü Parise nakloluna
caktır. Fransanın sabık Varşova sefiri 
B. Leon Noel Pariste bulunmaktadır .. 
Kendisi Paristeki Alman istila orduları 

Londra, 17 (Ö.R> - Eski Alınan müs
temlekesi olan Tanganikadaki Meclis 
İngiltereye bir y~rdım olmak üzere yüz 
bin İngiliz lirası vermeği karar altına 
t.lmıstır. Bundan başka 18 - 45 yaş ara
sındaki erkekler silah altına alınacak
lardır 

Japonlar Amerika
dan tarziye isteme

li imisler • 
Sanghav, 17 IÖ.R) Sanghayda 

oturan 3000 Japon,·alı Sanghaydaki Ja
pnn makamatına İ\.!\di ettikleri bir mek
tupta, eğer Ame~ikalılar 9 temmuzda 
vuku bulan hadisat hakkında Japonlara 
tarziye vermezlerse Sanghaydaki bü
tün Aıncrikan bahri kuvvetlerinin si
lahtan tecrit ediln:ESini istemişlerdir. 
Bahsedılc·n hfıd.i.><' su idi : 
$anghavdaki Amerikan imtiyazlı mın

takasına giren sivil elbiseli ve sarhoş 
Japon hafiyesi Amerikan bahriyelileri 
tarafından hanscdUnıişlerdi. Bunlar Ja
pon oldukları anlasılınca da serbest bı
rakılmısb. -x-

Japon siyaseti, Al
manya ve ita/ya 

Tokyo, 17 (Ö.R) - Yeni Japon ka
binesinin teşkiline memur edilen ı:ırens 
Konoe buna muvaffak olursa Japonya 
mihvercilere yakla.<mış bulunacaktır. 

kumandam ile temasa geçerek, hükü
met merkezinin Parise nakli hakkında 
görüşmektedir. Eğer Vişi hükümeti Pa
riste yerleşecek olursa Paristeki Alman 
istila kuvvetlerinin mühim bir kısmı 
Paristen çekilecektir. 

lngiliz tayyarelerinin 
tahribatı müthiş 

Londra, 17 (Ö.R) - Hollandadan ge
len haberlere göre İngiliz tayyareleri
nin garbi Almanyaya karşı yaptıklan 

hücumlar çok iyi neticeler vermektedir. 
İngiliz bombaları tarafından yapılan ha
sara! Felemenk hududundan da pek iyi 
görülmektedir. Halit Harlcnim yanında
ki tepelere çıkarak Rur havzasının va
ziyetini görebilmektedirler. 

Büyük bir Al
man tahtelba
hiri batırıldı 

Londra, 17 (Ö.R) - Bu akşam ami
rallığın neşrettiği bir resmi tebliğe göre 
Atlantikte büyük bir Alman tahtelbahi
ri batırılmıştır. !fabtelbahirin mürette
b;,tı nradan geçen bir av;zo tarafından 
kurtarılmıştır. 

Almanların emri üzerine ba<lema hali< 
bu tepelere çıkamıyacaktır. 

Ayni membadan ıı.elcn haberlere göre 
Almanya ile Hoi:ar.da arasındaki şi
mendifer ve kamyon nakliyatı, tayya
relerin yollara yaptı,ğı tahribat yüzün
den durmuştur. Almanyaya Felemenk 
tere yağını nakletmekte olan trenler 
yollann bozukluğundan geri dönmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Ruzvelt kat'i ka 
rar vermedi mi? 
Vaşington, 17 (Ö.R) - Amerika 

cümhur reisi B. Ruzveltin hususi kati
bi gazetecilere yaptığı beyanatta, Bay 
Ruzveltin üçüncü defa olarak reisicüm
hur intihap olunmasını kabule henüz 
kat'i olarak karar vermemiş olduğıınu 

bildirp.iı,tir. 

Ing-lliz hava a~ınları 
Almanyada bir çok merkezler, depo
lar şiddetle bombalandı. Alman tay· 
yareleri ise pek az faaliyet gösterdi 

~~~~~~~~- ....... * .... ..,..~~~~~~~~~-
Londra 17 (Ö.R) - Dün gece Lond- merkezleri yeniden müthiş surette bom

rada neşredilen hava nezareti tebliği bardıman edilmiştir. İstasyonda leva
Britanya tayyarelerinin Almanya üze- zım depolarında infil11klar ve yangınlar 
rindeki faaliyetleri hakkında en son ha- kaydedilmiştir. Dün Hamburgta bir çe
berleri ihtiva etınektedir. Pazartesi ge- lik fabrikası tahrip edilmiş, Dortmunda 
cesi şimali Fransada Lizyö ve Evrö tay- mühimmat fabrikası bombalanmıştır. 
yare meydanlarına bağtaten taarruz Hollanda sahilinde Holeuzorf limanı
edilmiştir. Nordont ve Borkon Hollan- 1 na yeniden taarruz edilmiş ve şimali 
da tayyare meydanlannda hangarlar Fransada Alman işgali altında bulunan 
ve malzeme depoları bombardıman tay- tayyare meydanlarına ve toplu mavna
yarelerinin taarruzuna hedef olmuştur. !ara bombalar atılmıştır. Pazartesi gü
Pazartesi gecesi diğer bombardıman nü ve gecesi ve dün yapılan bütün bu 
tayyareleri Hanoverde petrol tasfiyeha- harekattan yalnız bir İngiliz tayyaresi 
nelerine yeniden taarruzda bulunmuş.. dönmemiştir. 
!ar ve Padebarn levazım ve tayyare de- Pazartesi gecesi yapılan taarruzlarda 
polarını bombalamışlardır. lngiliz bombardıman tayyareleri şiddet. 

Ham ve Osnaburg demiryolu levazım li yağmurlar ve fırtınalara rağmen he-

deflerine vararak taarruzlarını başar
mışlar ve semayı kaplıyan alçak bulut
lar hedeflerini bulmayı güçleştirdiği ci
hetle çok defalar bulutlar arasından ara
lık bulup hedeflerini tayin etmek ve 
bombalamak için bazı yerler üzerinde 
bir saatten fazla kavis çizerek uçmuş
lardır. 

tNGtLTERE üZERtNDE 
Alman tayyareleri Britanya arazisi 

üzerinde ve sahillerinde dün de pek az 
faaliyet göstermiştir. tskoçyanın şimall 
şarki sahilinde bir şehirde bazı hasar ika 
edilmiş ve bir kaç kişi yaralanmıştır. 
Dün öğleden sonra üç Alman bombar
dıman tayyaresi düşürülmüştür. 

Akdeniz ve Afrikadaki harp 
~~~~~~~~~~--* .... ..-~~~~~~~~~~ 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Britanya bombardıman tayyareleri 
bu gece bir taarruzda daha bulun
mu§lardır. 

Dün İtalyan §IU'ki Afrikasında 
Aamara tayyare meydanına hücum 
edilmiş ve etrafındaki binalara bü
yük infilak bombalariyle bir çok isa
betler elde edilmi§tir. 

Britanya tayyareleri şimdiye kadar 
şimali Afrika üzerinde en uzun istik,jaf 
uçuşunda bulunarak Trablusun 300 mil 
içinde Toka mevkiine kadar girmişler
dir. 

AFRiKA VE MALTADA 
HA VA MUHAREBELERİ 
Büyük bir İtalyan hava filosu Malta 

üzerinde uçmuşsa da bomba atınamış
tır. İtalyan tayyare]erinden birisi avcı 
tayyarelerimiz tarafından düşürülmüş
tür. 
Diğer bir ltalyan tayyaresi Sudanda 

Kcrmük üzerine taarruza kalkıştığı sı
rada tüfenk ateşiyle düsürülmüştür. 
Mısır sahilinde Sidi Barroniye karşı 

yapılan diğer bir hava taarruzu şayanı 
kayıt hasara sebep olmamış ve hiç kim
se yaralanmamıştır. Bütün bu harekat
ta uçuş kazalarından dolayı iki İngiliz 

tayyaresi kaybedilmişse de İtalyanlar 
hiç bir tayyare düşürememişlerdir. Ka
zaların biri Maltada olmuştur. Avcı 
tayyarelerinden birisi bir İtalyan tay
yaresini düşürdükten sonra yere iner
ken karaya çarparak parçalanmıştır. 
İtalyanların Malta üzerinde bir sürü 
Britanya tayyaresi düşürdüklerina dair 
verdikleri haberlere aykırı olarak dün 
ilk defa ada üzerinde bir Britanya tay
yaresi kaybedilmiştir. 
Beş haftadanberi iki, üç Britanya av

cı tayyaresinin Malta üzerinde yirmi 
ltalyan tayyaresiyle karşılaştığı çok de
fa v§ltidir. Düşman adetçe üstün olma
sına rağmen İngiliz avcı tayyareleri gi-
riştikleri harplerde kendileri hiç bir za
yiat vermeksizin 10 İtalyan tayyaresi 
düşürmüş ve diğer yed.isini de pek muh
temel olarak imha etmiştir. 

KAPUTSODA HARP 
Londra 17 (ö.R) - Kahireden dün 

gece bildirildiğine nazaran Kaputso 
müstahkem mevkiindeki İtalyan kuv
vetlerine takviye kuvvetleri yetiştirme
ğe çalışan İtalyan motörize nakliye kol
ları geçen Pazar günü Britanya topçusu 
tarafından geri dönmeğe icbar edilmiş
tir. Bir İtalyan nakliye vasıtası imha 
edilmiş ve Kaputsoda bir petrol ve mü
himmat deposunda yangın çrkarılmıştır. 

KADINLAR VE ÇOCUKLAR 
CEBELüTI'ARIKTAN ÇIKARILİYOR 

Londra 17 (ö.R) - Royter ajansının 
istihbarına göre kadınlar ve 19 yaşın
dan aşağı bütün çocuklar yakında Ce
belüttarıktan çıkarılacaktır. 45 yaşını 
geçen erkekler de burasını terkedecek
lerd.ir. Yalnız askeri hizmette bulunan 
sivil erkekler kalacaktır. 

ITALYAN RESMI TEBLiCİ 
Roma 17 ( ö.R) - İtalyan resmi teb

liği: Bir tahtelbahirimiz ga.bl Akdeniz
de bir İngiliz petrol gemisini batırmış
tır. 

Malta üzerinde cereyan eden bir ha
va muharebesi esnasında iki İngiliz tay
yaresini diisünerek, bir tayyaremiz av~ 
det ebnemiştir. 

Hava kuvvetlerimiz lskenderiye üs
sünü yeniden müessir şekilde bambar. 
dıman etmi~ler ve gözle görü1ür netice .. 
!er elde etmişlerdir. Marsa Matruh ve 
Sidi Bardani tayyarelerimiz tarafından 
bombardıman edilerek tayyare baraka
ları yakılmıştır. 

Bingazi hududunda Kaputso mevkii
ne karşı İngilizlerin 60 tankla yaptıkla
rı taarruz tardedilmiştir. 
Düşman tayyareleri Tobruk üzerine 

yeniden gece taarruzunda bulunmuşlar ... 
sada hasar ika edememişlerdir. 

lngiltereye neden taarruz etmiyorlar 
~~~~~~~~~~- ......... *-~~~~~~~~~~-

- BAŞTARAFl t iNCi SAHİFEl>E - şayia yine İtalyan hükümet adamlann
sehepledir ki Hitler şimdi bir sulh ta- dan biri tarafından acele tekzip edil
arruzu yapmayı diişünmcktcdir. Bunun mistir. 
saikleri bellidir. Alman diktatörü İn- Bu zat Popolo Ditalya gazetesinde B. 
giltereye karşı bir taarruz hareketine I Gayda tarafından İngilterenin istilası 
Büyük Britanyanın muvarfakıyetle mu- hakkında yazılan makalenin fazla ciddi
kavemet etmesinin Almanya halkında ye alınmaması lazım geldiğini ilave et
ve müttefikleri nezdinde uyandıracağı ınişlir. 
sukutu havali önlemek arzus<ındadır. Esasen İtalya Büyük Britanyanın is-

İngiltere.;tln geçen birinci teşrinden tilası işini kendi vazifesi addetmediğini 
beri muvaffakıyetle devam eden hava sarahaten göstenni<tir. İtalyan neşriya
ve deniz hareketleri her hangi bir sulh tı istilanın keyfi SC'beplerle tehir edildi
uzlaşmasını her '""mankinden daha im- ilini bildirerek şunu ilave etmektedir : 
kansız kılmaktadır İstilfuıın tarihi kat'ı surette bizim tayin 

ARTIK YAKIN İSTİLADAN edemiycceiıimiz bir seydir. 
BAHSETMİYORLAR ASKERi C'0Rtl!\1LER İÇİN 
Londra, 17 (Ö.R) - Alman gazetele- YEJ\'İ MAIIKEllfELER 

ri arlık İngi!tcrenin yakın istiHisından Londra, 17 (Ö.R) - Dahiliye nazm 
balısctıncz olnıuslardır. Alman miitala- B. Henderson hükilmete evvelce veril-

miş olan salahiyeti kamileyi takviye 
edecek bir kanun layihasını Avam ka
marasına tevdi etmistir. Askeri h11disa
tın inkisafı esnasında hususi bazı mah
kemeler ihdası derpiş edilmektedir. Bir 
taarruz veya ih tilfıl halinde cürüm iş
lemek le itham edil~cek insanlan sert 
suretle muhakeme edecek hususi mah
kemelere ihtiyaç vardır. Bunlar her 
nevi cürüm ve cünha ile iştigal edecek
se de pratik sahada daha ziyade asker! 
cünnlerle meşgul olacaktır. 

Mezkiir maJ.ıkemclerde jüri olmıyacak 
ve bu mahkemelerin kararlan temyiz 
edilemiyecektir. Kanun l§yihasmda 
ölüm cezası da dahil olduğu halde her 
cezayı hükmetmek salahiyetleri istenil
mektedir .. Layiha Avam kamarasında 
ikinci kıraette kabul edilmiştir. 

~larındaki hu 8ni değişiklik B. Çörçilin ----------------
son nutku dolayısiyle olsa gerektir. Va
ziyetin aldığı bu mühim şekil Berlin 
diplomatik mahCillcri arasında olduğu 
ıtibi Alınan halkı arasında da büyük bir 
gerginlik yapmıştır 111atbuat mütalaa
larından hasıl olan noktai nazar şudur 
ki Almanlar Britanyayı istila etmenin 
bir iki halta evvel düşündükleri gibi 
kolay olmıyacnğın< birden bire takdir 
etmişlerdir. Zira l•'ransada olduğu gibi 
İn~iliz umumi efkarının da ayırmak ve 
zehirlemek iı;inin basit olmadığını an-

Isparta da sıtma kaln .. ıyor 

Eğiı·dir gölü civarı ya
kında temizleııecek 

Ja~~1~~!"Dö Loz.'\D gazetesinin Berlin 150000 dönüm münbit arazi de kazanılacak 
muhabiri tara!ından bildirildiğine göre 
l:iiyiik Britanyaya karşı taarruzun ge
ciktirilınesi Berlindeki bitara[ müşahit
ler arasında hayret uyandırmıstır. Bu 
yolda girisilecck seferi harekatın hiç 
te bir resmi geçit olmıyacağı artık tak
dir edilmektedir. Bu tesebbüsiin zor
lukları zamanla Alman erkanıharbiye· 
sirıce hariz bir sekildc göriilnıektedir. 
İ!llGİLİZLER HAZIR 
Vaziyet böyle oimakla beraber Bri

tanya sahilleri boyunca İngiliz askerle
ri mevkHerini işgal etmiş bulunuyorlar. 

İngiltereyi istilaya kalkışacak olan 
Alınan kuvveti Britanya deniz ve hava 
kuvvetlerinin muhafaza hatlarını atlat
sa bile karaya ayak basınca İngiltere<le 
şimdiye kadar misli giirülmemiş olan 
en muazzam bir ordu ile karşılaşınıya 
mecbur kalacaktır. 

İTALYAN GAZETELERİ DE 
EMİN DEGİL-. 

İtalyan gazeteleri de İngiltereııin is
tilasından artık eskisi kadar emin gö
rünmiyorlar. 

Romada deveran eden bir şayiaya 
göre mihver devletlerinin son ve en bü
yük düşmanına karşı kat'! taarruza gi
rişmeden evvel mihver devletleri İngil
tereye bir sulh ültimatomu tevdi ede
ceklı:rdir. Resmi nıakaınlardaıı çıkan bu 

İsparta 17 (A.A) - Ei(irdir gölünün 
mecrasının uzun zamandanberi ayıklan
maınasından ve son yağmurlar münase
betiyle suyun çoğalmasından dolayı et-

vekaleti su isleri d~iresi reisi Salahittin 
Buke bir fen heyeti ile şehrimize g~l
mistir. 

Heyet derhal tetkiklere başlamıştır. 
Yakında temizleme ve islah işine başla
nacaktır. Böylece kısa bir müddet için
de 150,000 dönümden fazla gayet mün
bit bir arazi istifadeli bir hale getirile
cek ve civar hali< ta sıtmadan kurtula
caktır. 

rafındaki mezru aı·azi üzerinde hasar 
yapması ve köylülerin sıhhatinin bozul
mağa başlaması üz:•rine vilayetin teşeb
büsü ve Nafıa vekfıletinin yakın alaka
siy le bu işle mesgı..l olmak üzere Nafıa 

. .. ~~~~~~~~~~~~~~~-

13 vaşında bir çocuğun marifeti 
~~~~~~~~~x~x 

Annesini biçakla ağır 
surette yaraladı 

Sebep basit: istediği parayı alamam"sı 
İstanbul 17 (Yem Asır) - Beyoğlun

da Yenişehirde oturan Arnavut tebaa
sından birinin Vojılin oğlu 13 yaşında 

kapmış, bütün kuvvetiyle anasına sapo 

lamıştır. Kadıncağız ağır surette yara• 
lanmış ve hemen Beyoğlu hastanesin• 

Hıristo, annesini vurmuştur. 
Bu katil çocuk, istediJtj parayı alama- kaldırılmıstır. 

yınca, masa üzerinde ekmek bıçağını Hıristo tutulmuş!'_.... 


