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a ve ilere ·ıtihak ediyo 
Ispauyol ııÜParatorlucn! Amerikanın lngiltereye yardımı 

General f ranko -da lspanyayı im- Kim Reisicii'mhur olursa 
paratorluk yapm_ak, Cebel~~ta.rık olsun yardım kesilmiyecek 
mandasını ve Af rıkada arazı ıstı yor ·-··-----

1.merikan partisi de yardım taraftan Madrid, 18 (AA) - D. N. B. Bil- iki milyon askerin ispanyanın 
diriyor: mefru emellerini müdafaaya ha-

Saint-F erdinand büyük saljp nişanının 

iki 

----:~rnleJıetin 
üdafaasına devletçe 

~~-"'illetçe canla başla 
~ı,.ıamnaııyız 

Üdafaada hava 
siıa11ıar1nın b -- .. ,, l'ol.. uyu 

unü unutmamalıyız 

Madridde general Frankoya verilmesi zır olduğunu da söylemiştir. is
münaıebctiyle general bir nutuk söyli- panyamn Arnerikada geni,leme
yerek yapılacak büyük vazifenin l.pan- ğe dair olan beyanatı, İspanyanın 
yol imparatorlui:unun tahakkuku oldu- Fra'l~•z fası üzerinde iddialar 
~una işaret etmiştir. 

beslediğine delildir. Bu beyanat-
General Franko bunun için 

menıleket efkarı umumiyesının 
takviye edilmesi lazım geldiğini 
ve İspar.yanın vazifesinin Cebe· 
lüttarik mandasını almak olduğu
nu ve is'>anyanın Afrikada geniş
lemesinin de milli bir vazife ol-
duğunu beyan etmi~tir. 

General Franko dahili harbin büyük 
mücadelelerioi hatırlatarak hüti.in fs
panyolları sıkı bir işbirliğine d3vet et-
miştir. 

Nevyork, 18 (ö.R) - General 
Frankonun söylediği nutukta Ce
beli:ttarık üzerindeki İspanyol 
eml"llerinden bahsetmesi bu mes
eleye dair resmi bir ağızdan ya
pılan ilk imadır. General Franko 

tan scnra İspanyanın yava~ yav14 
bitaraflık siyasetinden uzakla~tı
ğı v•· diğe< taraftan Almanya ve 
ltal!·n ile daha ttkı bir işbirliğine 
teını\vül ettii1i anlaoılmaktadır. 
l~PANYA iN KAZANDll:I 
EHEMMiYET 
Moskova. 18 (ö.R) - Tas Ajansı 

bildiriyor: 
Pravada gazetesi «muasır ispanyanın 

siyaaeti>ı ba~lıklı bir makalede bugünkü 
harp ıartlarına göre Pirene dağlarının 
daha doğrusu İspanyanın Avrupadaki 
ara7İsinin büyük bir sevkülceyf ehem
miyet kazandığını kaydetmektedir; ev
vela Tancadan batı Akdenize gİrİf ve 
çıkıslar kontrol edilebilir. Bunun için 
lngiltere bu tehrin beynelmilel bölge 
dahilinde bulunmaaı hususunda daima 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Sovyetler Roman yadan 
• • 

yenı arazı aldılar 
~--------x~x 

Londra, 18 (ö.R) - Royter Ajansı Bükreşten jstihbar ediyor: Sovyet kı
nın ~imalinde Oroha mıntakasının 12 kısımlarını işgal etmişlerdir. Bukovina
taları dün Rumen arazisinin bazı yeninahiyesine girmi,lerdir. Son muahededc 
bu nahiyeler Sovyet Rusyaya terkedilmiş değildi. 

Londra. 18 (Ö.R) - Royter Ajansı 
Sikagodan istihbar ediyor : Demokrat 
partisinin intihap programının en mü· 
him kısmını harici siyasetin teşltil et
mesi ve daha evvel neşredilınis olan 
Cümhuriyet partisi programının da 
böyle olması bilhassa nazarı dikkati cel
betmektedir. İki program birbirinden 
pek az farklıdır. Cümhuriyetçiler gibi 
demokratlar da Amerikanın yabancı bir 
harbe müdahale ~tmesine ale)·htardır. 
Fakat demokrat:ar mütcarrizlerin kur
banlarına maddi yardımda bulunmayı 
taahhüt etmislerdir. Rcisicümhur kim 
seçilirse seçilsin her iki program da ona 
büyük bir serhesti »erecek şekilde tan· 
zim edilmiştir. B. Rnzvelt ~bi B. Vilki 
de demokrasilere her türlü yardım ta• 

Alman re 1talyan1arı yıldıran lngiliz 
üzerinden 

bombardıman tayyareleri 
uçarken 

bir dağm raftandır. Demokıat partisinin progra. 

Afrikadaki ltalyan üs-
leri tekrar yakıldı 

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

Denizaltı sığınakları da bombalandı 
Londra 18 (Ö.R) - Kahiredeki İngi

liz hava komutanlığının tebliğidir: Salı 
gecesi İngiliz bomLarclıman tayyareleri 
Tobruk limanında Degobi hava meyda
nına bir daha hücum ederek bombala
rını depolara isabet ettirmi!;ler ve Tob
rukta deniz altı gemilerine mahsus rıh
t1tn civarından duman ve a1ev1er sütu
nu yükseldiğini görmüşlerdir. 

Şarki İtalyan Afrikasında Agord:ı 

bölgesinde İngilizler bir hangarı tama
miyle tahrip etmişlerdir. 

Moyalide benzin ve bomba depoları 
bombardıman edilmiştir. Bir yangın 
çıkmış ve resmi binalara isabeUer vaki 
olmuştur. Yangını infil5klar takip et
rni§lir. Resmi binalar mitralyöz ateşine 
tutulmuştur. 

Eritrede Asap civarında merkez kış
- SONU 4. UNCÜ SAJIIFEDE -

mında •Demokrasiyi taarruza karşı tak
viye etmeliyiz• fıkrası müttefik taraf. 
tarları için yeni bir za[er addediliyor, 
Zira umumi olarak demokrasi tabirinin 
knllanılması İngiltercye yardım şeklin· 
de de telsir cdilmei?e ve yalnız Anıerl-

- SONU 4 ÜNCÜ SA.HIFEDE -

Cebelüttarık üzerinde 
meçhul tay yareler 

uctu • 
Algesiras, 18 (A.A) - O. N. B. 

Bildiriyor: 

Dün iki defa Cebelüttarik üzerinde 
yabancı tayyareler uçmuştur. Tayyare .. 
ler bomba atmann§lar, lngiliz tayyare 
difi bataryalarının ateşini müteakip 
Fransız fan i~tikamctinde uzaklaşmış
lardır. 

-*-
HAKKI OCAKO(;LU 

llarbın ilk 
kip eyledi'· al'.~<.nda Tü.rkiyenin ta
rnpada ın ııolitıka, cenubu şarki Av
nı teşki~e tY.akın Şatkta sulhun taminatı
ralara 8 e ti. ;A vrupada çıkan ateşin bu
ı:iin b ırayelıne meydan verilmedi. Bu
tihak ~lan~ya mihver devletleri de il
ki AV.:U ernış bııluııu~·orlar. Cenubu şar
ne :V&prn~kd~' sulhun bo:ıulmama'1 için 
lar. azım ı~e onlar da yapıyor-

Almaıılar lngiltereye taarısuz teşeb- ··A·ım·a:~ ..... da.hiii ... ffi.ii~·ak·a: .. · 
hüsünde bulunurlarsa çok elim !atının en mühim kanalı 

akibete uğrıyacaklar dün tahrip edildi 
f°akat bu b ·ı 

sına göst .
1 
° ı:_elerde Mılhun muhafaza. 

Ver devi •1;ı •.n ı~ın•da Türkiye ile mih
te i~ele e derı hır~t>~nıi~ gibi görürunek
düsünce;e .e lıakık..tıe bizimle onların 
nıcvcntt rı .arasuıda büyük farklar 
kaıpı·, 1 .. ~·. Bız s.ınıiınivetle bütün a•ık 

12lrnııl B . · ' " llıcrnJckc!l .e. ali· an \e yakın şark 
dot-unulm erının hayat ve istikl5.1Jerine 

'1"h arnasını isti»orı" 
" ı Ver d ·I .. " ~. 

en bü:vük de'. etl_crı ıse. ~lındi dünyanın 
<•dele e\ letı olan lııaiJtere ile mü-z.aru f ... lıu çetin ,.re ındt· bulunduklarından 
mclr 1 k mucadeltdc m•ıvaffak olabil· 
Baikan~arJ:Phe~~ kalmak i(in şimdilik 
\'afık \ie s~ Utlon nıuhaiazasını mu
ha.ın ma.h:r~rı bııluy·~ırlar. Yani iaşe ve 
"hamam ke er l darıkinde mü0kiilata 
münaselıe~J • .8~lkdolarla olan iklı>adi 
Yorlar. «'rmı d<",·anı ettirmek isti-

Vc Yine bT. . . 
de hakhy b.;.•vorlac _ kı eğer lngiltereyi 
liri.er.., B~I~ . mhaı. zafe_ri el~~ cdebi
•ltirmekte .. lar:' _ ısledıklcrını kabul 
raklard.,,. mu,kııl•ta maruz kalmıya-

. 111 ru[ tabirle ih . 

Londra 18 (ö.R) - 1ngilterenin her 
teşebbüsüne karşı koymak kudreti bü
tün dünya gazetelerince hararetle tefsir 
ediliyor. İsviçrede çıkan Basler Nah
rihten gazetesinin Londra muhabiri şun
ları bildiriyor: 

lngiHz ahalisi şimdi her zamankinden 
ziyad 0 bir sükunet içindedir. Eğer düş
man _:erçckten lngiltereye bir taarruz 
teşebhüsünde bulunursa onu çok elim 
sürpr tler beklemektedir. 

Nevyork Herald Tribun gazetesi diyor 
ki: Eger Hitler sulhtan bahsederek ln
gilter .. yi uyulacağını zarınediyorsa çok 
acı şekilde aldandığını görecektir. 

Vord gazetesi şu mütaleayı yürütü
yor: Almanlar sulhtan bahsettikleri za
man bunu ihanet ve bozgunluk manası
na kullanırlar. Halbuki İngilterede ya
pılan hazırlıklar buna katiyen imkan bı-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHiFEDE -

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ lnönü yakında 
~Ankara ya dönecekler gıltcre ile k ın Wr devletleri Jn-

Ral~anları 10~~,1,ar:m paylastıkta~ sonra Islanbul 18 (Yeni Asır) - Reisi-
Bınaenale}·h ~~a. kel.tık farzcylıyorlar. cümhurumuzun bugünlerde Yalova-

1eriınizle o~lar ızım_.d.üşiincc ve istek- dan şehrimize gelmeleri, bir· müddet 
>nuvakkaı sük _ın tesısıne ıığra5lıklan Florya<laki deniz köskünde ikamet 
lar kadar i unrı arasında karlı dağ- etmeleri muhtemeldir. 1nönünün 
devletleri İ ar;lar ~evcuttıır. 111ihver ayın yirmi dördünde Ankarada bulu
cekler nıi? n~ı terl:~·ı ma~lüp edebile. nacakları söyleniyor. 

Buna kolay k I BURSALILAR MlLL! ŞEFİ 
nı~z. İn~iltc;e <l ay C\ et ce~abı verile- DAVET E'ITtLER 
tnış topJaııınıs ~·~:~•ıı aza'?ch}lc derlen- Ankara 18 (Hususi) - Yalovada 
:Ve haz1J:lan · 1

11 1111 azmıylc miicadele- bulunan Reisicümhur ve Milll Şef • D.. nus ır. 
b unyada <ulhuı 1 .. lnönüne Bursalıların sevgi ve saygı-

u ~etin .. 1 eessus edebilmesi la B fi 
dır. B ınu~adelcnin neticesine baiYlı. rını arzetınek ve ursayı şere en-

unu hol1cc. ı b ·· . ~ dirmelerini rica etmek için vali Re-sonra B lk . c e aruz ettırdiktcn 
te aldana anlardaki muvakkat siikiıne- fik Koraltanın riyasetinde bir heyet 
durnıak 1?3tnı~k Htzotnu üzerinde ısrarla Yalovaya gitmiş ve Rcisicümhur ta-

B ıs erız. rafından kabul edilmiştir. Milli Şefi-
Çeti~ı s:~~h;n• •r>.cdec<i(i daha bir ~ok miz heyete iltifat etın~ler ve Bursa
dısında b ~arı ola«aktır. Bugün horbın lılara sevgilerin; bildirmişlerdir. Rei
nzak knl~~~;nu'1ıınuz yarın için ate len 1 isicilmhur heyetle görüşmelerinde 
ınaz. 1 ~l'<''?unizin teminatı s::ı, ıl:ı- mahslıl vaziyetinden, halkın sıhhat 

Tehl"k ve nc· ... r-~~nden de malOmat istemişler 
1 • ı .. ., La . . 1 hır. Tehlike\·i ._.n.tndaı~ lazl;ı ıu cvcut- ve m~ina"'iP bir zamnn-i.ı Bursayı ve 

taflık idd' 
1 
· . trormr-k 1stcını'.'-t"n. hita- Durs.• 1 ıları ":i~rrcclderini vadederek 

:.::,0
1
;
1 i~ı~·le hnıır~ı~~·u·ını ilımnl • h" 1 ~ • ~.'' • Jı~a"":ı );elam .ve ~vgi-

'- 1ı.c.. "A11'AD.\ _ t: 1 rıı !-:1 t·ı n"sıni cn1retm1:;;lerdır. 
•••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 

lngiLtere ve Uzak isleri • Şark 
~--------x•x:----------

1 n gi l tere Çinin teslim 
olmasını istenıiyor 

~-----x•x:-------

ÇÖl'Çil Japonlal'la yapıl an anla.tmayı izafi etti ... 
dövüştüğünü unutmak imkansız olur .. 
Levazım nakliyatının durdurulması Çi
ne karsı İn~iltcrcnin dostane vaziyetini 
ihlal etmiyecektir. Bu suretle kazanıla
cak zamanda her iki tarafın hakkını gö
zetecek ve her iki tarafça serbestçe ka
bul edilebilecek bir ~are ile anlaşma ya
pılması şayanı temennidir. 
ÇİNİN TAl\IAlllİVETİ VE 
İNGİLTERE 
İngiltercnin Uzak Şarkla hiç bir dev

letle muhasama arzusu yoktur. Çinin 
tamamiyetini muhafaza etmesini arzu 
ederiz.. Ayni zamanda Japonya halkını 
refah ve saadete yaklaştıracak bir çare 
bulunacağını da ümit ederiz. Her iki 
gaye için teşriki mc-saiyc hazırız. 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

~-----~-~·x~x:----------
Londra, 18 ( ö.R) -Alman dahili lann kanal yollarını pek izdilıamlı ol-

münakal8.t sisteminin en mühim bir tir- masına rağmen gittikçe daha fazla kul-
: yanı olan Dortmund- Ems kanalı lngi- landıkları anlaşılması üzerine mezk:Ur 
: liz tayyareleri tarafından timir edile- kanalın tahribine karar verildiğini ve 
: miyecek şek.ilde tahrip edilmiştir. Ha- bombardımandan sonra çek.ilen resim-
: va nezareti neşrettiği tebliğde, demir- lerin bu teşebbüste tam muvaffakıyet 
: yolu şebekelerinde İngiliz tayyarelerin- elde olunduğunu gösterdiğini bildir-
: ce yapılan hasarlardan dolayı Alman- mıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ingiliz tayyareleri Alman}ya 
Üzerinde geniş istikşaf 

hareketlerinde bulundular 
------x.x:~------

Londra 18 (Ö.R) - Dün gece Londra- mem~ bulunuyorlar. 
da neşredilen resmi tebliğe göre İngiliz Londra 18 (A.A) - Hava ve emniyet 
tayyareleri Salı gecesi de bermutat Al- nezaretleri tebliği: 
manya lizcrinde büyük bir kısun ara- Gece düşman hava kuvveUeri 1ngll
zide istikşaflarda bulunmu~lardır. Is- terenin cenubu şarki ve cenubu garbi
kandjnavyadan Biskay körfezine kadar sinde aynı zamanda Galles memleketi 
keşif UÇU!Jları yapılmıştır. Havanın ka- üzerlerinde faaliyette bulunmuştur. Bu 
palı olması dolayısiyle bombardıman mıntakalardaki muhtelif mevkilere bom
tayyarefori faaliyete geçmemiştir. Böy- balar atılmış ve bu mahallerde hasar 
lece haftalardanberi ilk defa olarak İn- ve bazı zayiat olmuştur. ölülerin mik
giliz tayyareleri Almanyaya taerruz et- tarı pek azdır. 

lngili: başı-ekili B. Vin.•ton Çörç,l 
Londra, 18 (Ö.R) - Birmanya tari· 

kiyle Çine harp malzemesi nakliyatı 
hakkında Britanya ve Japonya arasında 
hfuııl olan anlaşmaya dair B. Çörçil 
Avam kamarasında beyanatta bulun
muştur. Başvekil demiştir ki : 

• - Geçen sen~ başından beri Hong 
Kong tarikiyle Çine harp malzemesi ih-

Romanyanın Balkan Antantını, Tür
kiye ile ittifakını reddedeceği, Sov
yetlerin bunu istemediği söyleniyor 

rac edilmiyordu. İngiliz hükümeti şimdi Londra, 18 (ö.R) - Roman
üç ay müddetle Birmanya tarikiyle nak- yada Alman ekalliyetinin gazete
ledilen harp levazımının durdurulması-
nı kabul etmiştir. si olan Bukarester Tagablat Ro-

Bıı anla maya varıldığı takdirde Bri- manyanın Balkan paktını reddet
tanya Çine karşı taal':"üda~ı unutnm~ mek ve Rumen • Türk ittifakın-
olmıyacaktır. Maamafih dunyanın hali d k • • d ld 
hazır vaziyeti nazarı dikkate alındığı an vazgeçme nıyetın e o U· 

takdirde İngilterenin halen bayatı için ğuna dair bir haber netretmittir, 

-* 
Sovyet Ruıyanın böyle bir hare· 
keti gayri dostane telakki edece
ği hakkında fayialar dol14makta
dır. 

Londra, 18 (ö.R) - Dobricanın 

cenubu ıarkisindeki Bulgar ekalliyetine 
yapılan muamele hakkında Bulgarla-

rın Bükreşte bir teşebbüste bulundukla• 
n haber a1ınmıştır. Buna nazaran bir 
kaç hafta evvel geriye çekilen Rumen 
garnizonunun avdetinden beri Bulgar 
ekalliyetine yapılan muamele daha şid .. 
detli bir şekil almıştır. Rumen hükümeti 
bu meseleyi sulhan halletmek arzusunda 
olduğundan Dobricaya ait haberlerin 
neorine bugüne kadar mani olmugtur. 



----------------~x3x·-------------------
KA VAK ÇABUK YETiŞiR, 100 SENE Y AŞIY ABtLtR, KERES:-fE
SINDEN VE YAPRAKLARINDAN tSTJF ADE OLUNUR.. ODUNU 

KiBRiT ÇöPO OLARAK TA KULLANILABtLtR 

Kavak> deyip geçmeyiniz.. Çünkü 
o, yerli ağaçlanmızın hiç birisine nasip 
olmıyan ölçüde yüksek vasıflarn malik 
d ıierli bir ağaçtır. F'ılhakika kavak her 
türlü iklim ve toprak şartlarınd ye~ir: 
büyüme i çabuk, yetişme kudreti yük
sek, çoğalması kolaydır; muhtelif kul
lanmağa yarnyıcılı mahsul verir ve sahi
bine oldukça ehemmiyetli bir kazanç te
min eder. 
Kava;;m sayılan bu değcrlerı, memle

ketimizin içinde bulunduğu tabii ve ik
tısadi ~artlar gözönüne getirilir!lc daha 
ziyade canlanır. 

Biliyoruz ki Anadolunun tabiatı bir 
örnek değildir. Memleketin sahil parça
lariyle orta kısım arasında iklim bakı
mından büyük farklar vardır ve bunun 
neticesi olarak sahil kısımlan çeşitli 
ağaçlardan mürekkep ormanlarn malik
tir Halbuki iç Anadolu hemen hemen 
ormansız ',. ağaç çeşitleri mahduttur. 
Kavak, ormanlık mıntakalarda olduğu 
kadar, ormansız iç Anadoluda dn bulu
nan ve binaenaleyh muhtelif iklim şart· 
lıuına uyan bir ağaç cinsidir. Kavak, 
bilhassa titrek kavak. memleketin or
manlık mıntakalannda gelişi guzd ke
sırnler, ~ angınlnr vesair sebepl rl çıp
laklaşan araziyi süratle ormanlaştıran 
bir cöncü nğaç:t sıfatiyle büyük hizmet
ler gcirür. diğer taraf tan da ) urdun el
V'CrişsİZ tabiat prtlanna malik parçala
rındaki nüfusun ormnn mahsulleri ihti
. cını karştlar. • Kavak mutedıl sahil ikliminden kurak 
kıı.ra ik1imine kadar muhtelif iklimlerde 
bulunur; kuvvetli killi ve ratıp toprak
lanJan fakir, kumlu, kurak topraklara 
vanncaya kadıı.r türlü toprak ve TUtıı
het 'ltaziyetinde yeti ir. Bununla bera
ber toprak rutubetinin dveri~i oldu
ğu mahallerde kavağtn çok iyi büyüdü
ğü de muhakkaktır. 

Kavak ziyadan ho~lanır, dona. kara 
ve 7.nrarlı böceklere karşı muka\•mdir, 
hafif tüy kanatlı tohumları ve uzun 
müddet devam eden kök rılizleri s:ıyc
sindc kendisine e1verişli sahaları kolay
ca işgal eder. 111e büyümesi çok çabuk 
olduğundan 4;gal ettiği yerleri derhal 
yeşillen diri r. 

Yerli ağaçlarımızdan hemen hiç biri
nin büyümesi kavak kadar seri değil
dir ve onun kadar kısa zaman icinde ise 
yarayışlı mahsul vnmez • Tohumdan l etişm.iş kavaklarm ömrü 
100 senedir; ancak çelikten veya kök fi
lizlerinden :retiştirilmi.ı olanlar da 5-0, 
G0 sene sonra çürüklük başlar; tepeler 
seyreldeşir. Büyüme şartlarıın elve
rişli bu1unduğu yerlerde kavak 20 - 30 
sene içinde kc.resteliğe yarayıslı ar-, " 
haline gelir. Maamafıh kerestelik ağac 
oluncıya kadar geçen müddet zarfında 
ynpı1acak budamalarla ~·akacak malze
mesi de temin eder. Kavağın yaprakla
n ve bilhassa titrek kava;,ıı kabuğu ve 
dallan ihtiva ettiği yüksek gıda madde
leri sayc!';inde havvanlara yem olarak 
}edirilir. 

• Yukarıda sayılan vasıfları dolııy.ısi:r-
le kavak, memleketimizin ormansız mın
takalannda, bilhass:ı orta, doğu ve batı 
Anado1u parçalarında suni olnrak ye
tiştirilir. Ancak yetiştirme işi henüz 
arzu edilen genişlikte olmadıilı gibi, ye
tiştirme tekniği de tamamivle kusursuz 
sayılamaz. 

A lında kavak, iç Anadolu halkının 
}'apı keresteSi, yakacak odunu ile zira
at icin lüzumlu diğer bazı hnm madde
leri kısa zamanda tedarik edec1?k ehem
miyetli bir <ı,ğaçbr. Bundan öteye ka
vaK odunu kibrit sanayiinde ldbdt çö
pü olarak ta kullanılabilir. 

.Bu iöbarla Orta Anadoluda ihtiyaçtan 
fazla yetlştirilec~k kavaklar kibrit srı
ııayiimizde kullanılmak suretiyle sahip
lerine bü} ük bir Sf>rvel temin ecleeektir. • Bütün bu kıymetler göz önünde tutu-

Dr. Ali Kemal Yiğitoğlu 
lursa monleketimizdcki kavak kültürü
nün genişletilmesinin eh mnuy lı anln
.şılmıs olur. Buna da imkan vardır. Çün
kü zıraat isletmeleri içinde çok defo 
başka suretle istismar edilmiyen d re ve 
su harkları kenarı, küçük bat.aklık ma
hnller ve saıre kavak yeli~tinnc_y c tah
sis olunabilir ve tahsis olunmnlıdır. 

Umumiyetle kavak yc~tirrned tu-
tulan yol çelikleme yoludur. Ancak çe
liklerin intihabında, hazırlanmasında ve 
dikilmesinde itinalı hareket ed"lmedi
;;inden elde olunan netice çok kerre 
harcanan masraf ve emek karsılığını bu
lamamaktadır. Bu sebeple kavağın ye
tiştirme tekni;;i üzerinde d.., kısaca dur
m mız ı~zımdır 

Kavak yet: frmesi y.ı l'V\' ld n kök
lendirilmiş ç tiklerle veyahut müsait te
nebbüt şartlarına malik olan yerlerde 
köksüz çeliklerle } apılır. Bununla b ra
ber evvcld"n husuı::i yastıklarda köklcn
dirilmiş olan celiklerin araziyl' dikil
mesi daha emindir 

Kavak çeliklerinin seçilmesi ehemmi
~ etlidir. Çelikler ilkbaharda 1 - 3 sene
lik yani iyice olgwılaşmıs dallardan alı
nır \'e çeliğin üst ve alt kısmı hemen 
tomurcukların altından mail olarak ke
silir. 20 - 30 santimetre uzunluğunda 
olan çeliklerin i.izerleri sağlam tomur
cuklarla mücehhez bulunmalıdır. 

Evvelden hazırlanm~ olan toprnğa 20 
25 santimetr~ aralıkla çeliklerin 1/2-2 3 
ne kadar olan kısmı sokulur. Yalnız bu 
esnada en aşağı iki gözün toprak üstün
de kalmasına ve kabuğun zedelenme
mesine dikkat edilir. Gerek çeliklerin 
toprağn sokulmasında yapılan itina ve 
gerek toprakta kalan son kesim nokta
sına )•akın bir tomurcuğun bırakılması 
c;ayesinde kesim sathının kapanması ve 
kökbşmc keyfiyeti son derece çabuklaş
tırılmış \'e bövlece çeliğin büyüme<>i te
min <'dilmi.5 olur .. 

Rutubet vaziyeti elverişli olduğu tak
dirde çeliklerde kökler bir ay sonra he
'llen toprağın alt kısmında görünrn<.'ğe 
baslar. Köklerin uzunlukları ve kcsa
reUeri nııağıya doğru az.alır. ikinci .szne 
l,aslangıcında kesim sathı kaoandığın
dan ve çelik müstakil ve çok kerre çok 
köklü fidan haline geldiğinden artık 
araziye nakledilebilir. Köklesmiş celik
lcrin araziye dikilmesi \'e bakımı kök
lü nebatlarda oldu~u gibidir .. • Buraya kadar \'erilen iuhat göstcri-
}'Or ki kavak elverişsiz iklim şartları ~!
tında kısa zamanda mahsul \'eren. az 
meklc ve kolaylıkla meydana getiril!:'n 

:1"'1'"rli bir cğaclır. 
T abiaten ormansız bulunan orta ve 

doğu Anadoluda kavnğa bugünkünden 
daha fazla yer verilmesi sayesinde hem 
memleket ı.tüzelleştirilir ve hem de bu 
yüzden halkımız büyük menfaatler ve 
servetler temin etmiş olur. 

Fakat bunun için yurdumuzda ağaç
landırma i~leriyle alakalı buluruın
lann kavak iizerinde elıcmmivetle 
durmnlnn şarttır. Bize göre bir çok köy
lerimize cköy kavakları~ kurdurmak 
mümkün olduğu gibi münferit köy)ii 
ailelerine de kavak tesis ettirmek kabil
dir. Bunların. yurdun ağaçlandırılına· 
Stnda gözönünde tu tulmasını viirekten 
diliyoruz. 

Fena şayialara 
inanmayınız 
İzmirdc bazı kimseler tarafından çı

karılan şayialara ~öre ~uya İzmirde Hi
lal eczanesinde •Altınrüya• kolonyası
nın esansı bittiği ileri sürülmllştür. Hi
lfıl eczanesi bu şayiayı bütün mevcu
diyet iylc tekzip eder. Altmrüya ve di
ğer Baharçiçe,W. D~ya, Fulya. Yasemin, 
Zümrütdamlası. Günül Lc:rlfık kolonya 
ve esanslarının bol bol ınevcut olduğu
nu. hem açık \'C hem de şişe ile satıl
makta bulundui:,ruııu bir daha tekrar 
ede~ . 

Ecı.ncı Kemal Kfıınil Aktaş 

SALİHLİ - KURŞUNLU 
Kaplıcalai9I açıldı 

Otel, Lokanta Te Gazinosu ihtiyacı Kar~ılıyacak Haldedir. 
E,yasiyle Gelenler İçin Hususi Odalar Verilir. 1-6 (1466) 

DEMiR MASKE 
cp m...,.m....eı•e•sıewee 

(lKıNCJ KJSJM) - 223 --
Samaieste ~ir Skaronun eski karJSı

nın kabul salonuna girdiği zaman bir 
sezlonJ:? üzerine bitkin ve yorgun bir 
halde u1.andı. Her gün cluymağa alıştı
ğı sözlerin teatisinden sonra l\Inrkiz Dö 
.Mentenomın }·anınaan bir gölge gibi ay
nlmıyan 1vonu ~ördü .. 

- Madam ~eni bir dam dönöor mü 
aldıııız? 

- Evet hasmetmeap bana çok sadık 
bir kadın.. Onu Yanımdan ayırmıyaca
bm.. 

- O kadar ı;!enç görünmiyor, fakat 
oldukça sevimU bır çehre ... 

Sonra muhaveresine daha ketum bir 
mahi~·et vermek isli~·erek karısına göz· 
lcriyle isnret etti. h·onun buradan uzak
laştırma mı istcdıi:i anlaşılıyordu. lVIa-

- Haşmetlim, bu kadına iııanılnbilir. 
Kendisi çok ketumdur. Onu yanımda 
bulundurmama müsaadenizi l'İca ede
rim. 

Kral ısrar etmedi. Dakikalarca sessiz 
kaldL Sonra a~lıyan bir sesle şunları 
ilfıve etli : 

- İspanyadan çok kederli haberler 
var .. 

- Biliyorum haşmetnıeap . 
- Torunumuz Filip taç ve tahtını 

zorlukla müdafaa ~iyor .. 
- Allah yardımcısı olsun majeste .. 
- Şüphesiz madam Allah yardımcısı 

olsun .. Fakat ben İspanyol ordularının 
baskumandanı Dük dö Vandamun as
kerlik zekfısınn ve kabiliyetine güven
mekteyim .. 

---:t:--
rl ve . eşme 
ımtahas!n ki 
aiımrill ·l'i 

Salihli ve Alasehır ınıntak ı müstes
na olmak üzere lVIanisa vila\ eti dnhilin
dl' haıYlann ' z.iycti, nı 'stahsılı dü ün
dürecck kadar fenadır. Pronos ve Kül
leme hastnlıklan ba.,lara mühim nisbet
te zarar \ apmı tır. Bazı yerlerde bağla
rın hastalık yüzünden zayiatı yüzde elli 
ile seksen ara ındadır. 
Kl'ınalpa a 1, ğL.rı d iyı ' zıyette 

dl'i'.,rildir. 
Urla kazası \'aziyctini kurtnrmıştır. 

Çeşn1C.'de de mahsul ı} idir -. e hastalık 
gayet cüz'i tahribat yapmıştır .. 

Bu sene ha ialıf~m artmış olmasında 
} ai'.,'lnurun ve çigiu lıüyük tc irleri ol
mu tur. Yağmuru fazla olan mıntaka
larda hnstalık o nisbette artmıştır. Bağ
cılar hastalığa karşı ellerinden gelen ted
biri almışlnrs.ı da bunun önüne geçc
mell}ic:lerdir. --- --

Arpa ve buğday 
bitine karsı ilac 
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Arpa ve bugdaylann bitlenmesine 
karşı Bornova ziraat mücadele istasyo
nunun bulduğunu haber verdiğimiz iHiç 
Ziraat vekfı.leti tarafından tetkik edile
rek pek faydalı görülmüştür. Beynel
milel aleminde daha şimdiden akisler 
uyandıran bu toz aynı zamanda memle
ketimiz için belli başlı ihraç maddelerin
den biri olmağa müstait görülmektedir. 
Mısırdan fiat sorulduğu gibi ilk sipariş 
te vcrilmi.c;tir. 

Ziraat vclcaleti. hububatm anbarlarda 
muhafazasında pek lüzumlu olan bu to
z.un fazla miktarda istihsali için Kütnh
yada bir fabrika inşa ettirmeği tasavvur 
etmektedir. Bu hususta tetkiklere baş
lnnmıştır. - -e--

BiR TA VZiH 

t•care • 

• o ra ı 

e ce 
Satacağımız ve satın alacağımız mallar 

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

Fm - So\·~ et harbından sonra tama- tıcari münasebetle in yakmda başlıy.ı
men durmuş olan Türkiye - Finlandiya ca~ı muhakkak. gibidir. Finlandiyanın 
ticaretinin veni esaslar dahilinde inki- bize s..ıt.abileceği bir çok maddeler ara
şafı ır.m tem ı lar yapıldığı gelen ha- sında en mühımıni kügıttır. Bilhassa ga
b rlerden anla.,ılmı br. Memleketimiz- zete kii~ıtlarınm. tt>krar faaliyete başlı
den Finlandiyaya gonderilecek mallar } an Finlandiya fabrıkaları tarafından te
Sovyctler birli;..i ar~zisinden transit o1a- mini pek miiınküıı görülmektedir. 
rak ~cçccek, memleketimize getirilecek Digcı· taraftan Finlandiya bizden pa
Fin malları da ayııı yolu takip edecek- muk, zeytinyağı, o:-tn kaliteli tütün, pa
tir. !amut hültısnsı, mazı ~ibi maddeler iste-

Bu suretle bizim hesabımıza hem it- mektedir. Finlandiyaya bir miktar üzüm 
halut. hem de ihracat için mühim bir ve incir ihracı ihtimali de derpiş olun
meınleket olan Finlandiya ile normal maktadır. 

Ul'ası 
ıyor 

Ağustos ayı içinde Ankarada topln
nacağı evvelce bildirilen Sanat Şurası 
bu sene toplanam.ıyacakb.r. Şura gele
cek sene daha hazfflıklı olarak içtima 
edecektir. --·--Veteriner müdürü 
köylerde 
Veteriner ınüdüı ü hayvan hastalıkla

rı tetkiki için Menemen, Dikili ve Ber
gama köylerine gitmiştir. --·--Macaristana Susam 
gönderildi 
Dün Konya \"apuruııa İzınirden 450 

ton Susam yiiklenmiştir. Bu Susamlar 
İstanbulda başka bir vapura aktarma 
edilerek Macaristana gönderilecektir. --·--izmirde paraşütçülük 

MAHKEMELERDE 

sızlığu:u ·ttrai et 
Göztepede Dimilri oğlu Filipsin evin

de hizmetçi iken bazı eşya ve para çal
maktan maznun Nikola oğlu Mişel Sa
hinyan dün meşhut suçlar mahkemesi
ne sevkedilmiş ve sorgusu yapılarak 
tevkif edilmiştir. Maznun, son gün1erde 
işsiz kaldığı kin bu hırsızlıf,'1 yaphi'.,rını 
öylcmiştir. Muhakemesi ba ·ka giine 

bırakılmıştır. 

B. özdamarın 
muhakemesi 
Muhafazasına terkedile.n emvali 2.im

metine geçirmekten maznun belediye 
mezbaha levazım deposu memuru B. 
Galip Özdamarın muhakemesine dün 
ağır ceza mahkemesinde başlanmıştır. 

Maznun şunları söylemiştir: 
- Para alıp vermeğe mezun değilim. 

Bir amele tarafından bıçakla yarala- tecrübeleri 
nan su fabrikası müdür~.~~ .~ah~inınk'.. Trakyada olduğu gibi İzmirde -Oe pa
memleket hastane::,ınde olduğu . d':1~ u raşütle atlama tecrübeleri yapılacaktır. 
S~_Yıınızda yaz.ıl~ıştı. Haber \"Crıld!.gıne Bunun için Tiirkkuşu paraşütçülerinden 
gorc bav Rahm.ı yaralanma~nı mutea- bir grup İnönü knmpı sonunda İzmire 

Bazı tacirlerin veznedan bulamadıkları 
için bana verdikleri 195 lirayı vezneda
ra teslim ettim. 

Makine ve Firi~o dairelerinin anah
tarları depoya da uymaktadır. Bunlar
dan makine dairesinin anaht.an daimi 
surette duvarda asılı durur. soğuk hava 
tesisatı bozuldukça makinistler bu de
poya sorgusuz girjp çıkarlar, depodan 
zayi olan mallardan haberim yoktw·. 

kip Alsancak Ege has~e~ıne naklo- ~elecektir. 
!unmuş \'C orada t~davıde ıkcn hayata --·--~cizJeriııi vuınımı ıtır. Kevfiyeti ta\'7.ih 
ederiz. 

•••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• 
Nüfusumuzun 
hakiki miktarı 
Zamanımızda bütün tedbirlerin 

müsbct bilgile.re dayanması Iazım,gcl
mcktedir. Nüfusunun hakiki duru
munu bilmiyen devletler her sahada
ki t!.'dlıirlcrini kafi bir isahctle ittihaz 
edemezler. 

Maddi, mane\i bütün enerjılcrin 
kayna~ı olan nüfusu tanımak bu iti
barla muvaffakıyetli Devlet idaresi
nin başlıca artlaı ından birisi olmuş
tur. 

Önümüzdeki iid.incü sayım bize en 
: büyük milli ku\'\'etimizin durumunu 
: ve onun inkişaf \'e imkanlarım gös
E 1er<'cektir. 
: BAS VEKALET 
E İstatistik umum müdürlüğü 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

POLİSTI~ 

Enistesini vurdu 
Ödeıcisin Adagide nahiyesinin Bade

miye köyünde bir hadise olmuştur. Mus
tafa Ali oğlu İsmail Çakırın mahkeme
ce refikasına teslimi knrarlaştınlan ço
cuğu bir memur tarafından alınarak 
annesine teslim ed:hni . bunun üzerine 
İsmail Çakır k:ıiııLiracleri Mustafa ile 
ka,·~a etmiştir. 

Mustafa tabanca ile ateş ederek İs
maili ağır surette yaralamıştır. Yaralı 
hastanede ıecla\'i ahına alınını tlr. 
Kazaya k ur an gitti 
Ben!aıııanuı Ze}•tindağ nahiyesinde 

Boynu Eğri köyünde Ualil oğlu Osman 
Kaya. kırda koyun otlatırken elindeki 
dolma tüienk atec; ;ılınıs, ı:;:öğsünden ya
ralanarak ölmüştür. 
P ençereclen düşt ü 
Ödemişin Beyda~ köyünden Ahmet 

oğlu Mehmet, oturdut:.ru evin on metre 
yiiksekliğindeki pençercsindcıı aşağıya 
bakarken ınu\•azenesını kaybederek 
düsmüş, ağlr surette yaralanmıştır. 

- Aman yarab!h şu acıklı haberi si
ze nasıl duyurayım? 

- Markiz yulvarınrn anlatınız.. 
- Demek istiyorum ki haşı.nctmcap 

büyük bir felaket mcvzuubahistir .. 
On dördüncü Lui sarannıştı .. 
- Bunun artık ne ehemmiyeti \'ar .. 

Erı:eç öğrenecek dı:.{!il miyim? 
- Sirl... Dük du V:andum ölmüştür .. 
Kral bire.len :ıvağa kalkh : 
- Öldü.. Öldü~ Divehildi.. 
- E\"Ct majeste Dük dö Vnndwn öl-

dü... Hııfıf bir rahatsızlıktan sonra sıh
hati şayaııı hayret bir surette endişe 
verici bir hal almıştı. Y ruundakiler ze
hirlendigindeıı şüp!:-.eleııiyorlardı.. Bu
na ~öre teda'i yapıldı. Fakat hastalık o 
kadar çabuk ilerledi ki bütün gayTetlc
re ra~mcn dük dö Vandum vasiyetna
mesini iınzalamalia muvaffak olamadan 
hayata gözlerini yumdu .. 

Kral ke11di oğlunun o kadar acıklı, 
o kadar fcd ölümiinü kendisine hatır
latan şu zehirlenme kelimesinden sarsıl
nuş. benzi .sap sarı olmuştu .. 

- Yarabbim bütün hu ıstırapların 
birden üzerime vıkılması için hen ne 

Tekaüde sevkedildi 
İkinci hukuk mahkemesi J'('İSi B. Bilal 

tekaüt edilmiştir . --·--Kızılay haitası 
İzmirde Kızılay haftasının ilk Teşrin 

ayının son haftasında yapılmaı:;ı ve o gün 
cemiyete yeniden aza kaydı münasip 
görülmüştür. 

Yeni Neşriyat 
••• • •• •••• • 

iktısadi yürüyüş 
15 NCt FEVKALADE 
KOOPERATiF SAYISI 

ÇIKT I 
Bu sayJda Muhititn Birgen, profesör 

Şükrü Baban, Sen•et Berkin, Remzi Sa
ka, profesör Suphi Nuri İpleri, profesör 
Muhlis Ete, profesör Hirş, profesör G. 
Kessler, Samet Ağa oğlu, Dr. Wilbrand, 
doktor Yusuf Saim Atasğun, İsmet Al-
1\an, Arslan 'l'ufan Te\'fik. AJaruıs, Se
lim Cavit, Saffettin Pınar, \'ahdet Gül
tekin ve daha bir wk değerli imzaların 
iktısadi mevzular ve bilhassa kooperatif 
hakkında yazıları, noınanya ile son akt
cdilen ticaret anla...:rnasının tafsilatı var
dır. 
YENİ ADAM - Bu kıymetli mecmu

anın 290 ıncı sayısı her zamanki dolgun 
münderccatı ile çıl. tı. 

Bundan sonra bir kaç şahit dinlen
miş, muhakeme baska güne talik edil
mistir . 

Nasd öldürdüğünü 
anlatıyor 
Karaburun ka.za!>ltıın parlak köyünde 

Ali Bozukluyu öldürmekten maznun 
Mehmet oğlu Hüseyin Kırlının muha
kemesine dün ağır cezada başlanmıştır. 
Maznun vakayı şöyle anlatmıştır: 

- Vakndan bir ay evvel bir gece ya
nsı bahçede halada bulunan ailemin fer
yadını işittim. hemen koştum. Bir de ne 
göreyim, ailem halô içinde baygın bir 
halde yatıyordu. Maktul Ali de içeride 
idi. Kendisine, ne sebeple aileme taar· 
ruz ettiğini sordum. Bana bir :yumruk 
\'urdu, dişimi kırdı. Muhtar Ibrahim 
1·etişti, bizi ayırdı. Maktul bundan isti
fade ederek kaçtı. Hemen karakola gide
rek ifade verdik. 

Ertesi qün harmana gitmek için mer
keple yola çıktım, bir şey için eve dön
düjfüm zaman evimin pençeresinden bi
rinin içeriye girmek istediğini gördUm. 
Hemen silahımı oraya çevirdim, iki üç 
el ateş ettim. Sonradan bunun Ali ol
duJ~unu öğrendim. Karakola ~idcrek tes.. 
liın oldum. Hadise bundan ibarettir. 

'Dinlenen şahitler bir ,::;ey !bilmedikle
rini beyan etmişlerdir. Diğer şahitlerin 
diıil~ için muhakeme başka bir gü
ne bmıkılınıstır. 

~ - ~ 

ELHAMRA Sinemasında 
BUGÜN 2 HARİKULADE llİLİI\1 BİRDEN 

ı- LOREL H ARDİ 

HOVARDALIKTA 
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faz.ihc 1en \'aZ ~eçmiş .. Kendi :ıdamlari
le şaı7dP sofrasına oturdur,'U 7.aIDan ken
disi içmiyor. Bütüıı gayretini a-.'kcr top
lamağa, maiyetinde büvük bir kuvvet 
biriktirıneğe, balkı kıyam "'e isyana teş
vik ctıncğe sarfediyür. Gece gündüz bu 
yolda faaliyetle me~~ul.. Uyku bile uyu
ınıyor .. Bunu hana Bez.in içiıü iyi bilen 
bir adam söyledi .. Herif Le hasıl olan bu 
hüyük inkılap 'Ze\'celcrinden Giilnw: is
de akıllı hir kadına isnat olwıuyor. Di
rayd \'C hüsnü tedbir sahibi olan bu 
kadın Babeki teshi .. ederek ona istedi
ğini yaptırıyor. 

(Aydoğdu} düsünmeğe b . .şladı. (&
bek) in fezahati ahlaki5esinden vaz geç
mesiııd n memnun olmıyordu. Çünkü 
onun eski hali islfıın muzafferi~·etini te:
hil ediyordu. (Aydoğdu) o esnada bir 
Elma ağacının yanında duruyor, ağacın 
sarkmı olan mc velerini elind~ bulu-

(Verdan) omın yanında duruyordu. Bir 
Jahzn sonra halifenin ya\'.erlcrlnden bi
rinin kendilerine doğru gelmekte oldu
ğu giirüldü. (Aydoğdu) ~·averin halife 
iarafından kendisini .davet etmek i~in 
gcld~ini anladı. Derhal geleceğini söy
ledi. Ya:ırer avdet etti. (Aydoğdu) Ver
dana :bakarak: 

- Halife muharebe hakkında ma:ltı
mat almak ~çin beni çağırıyor zannede
l'im, dedi. 

- Bu muharebeye ıiştirak ıiçiıı halife
den müsaade talep eder iseniz b~iın de 
sizin hizmetinizde bulunmakhğınıa mü-
saade ediniz. O memlekct1cri, yollarını 
pek iyi bilirim. Size bazı hizmetlerde 
bulunabilirim zannedı:rim. 

(Aydoğdu) peki dedikten sonra kendi 
kösküne gitti. Külahını, siyah elbiscsin' 
giydi (Muta.sam) m sarayJna gitti. Ha 

__ .,. __ 
't"' e ;;ı~e:ıetin 

il i: "' fi asıP~!l UJletçe 
rıe • ::ıetr;e canJ aşla 
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- BASTAI:ArJ J İ. 'Cİ SAHİFEDE -
edl'n, tedbirlerini almakta geç kalan 
milletlerin [ıkıhetlcrini gordiik. 

Yalnız u n bir sene zarfında cere
yan eden hadiselerden bin bir ders ul
ınal· nıümkündiir. Bu ilibaı la kaybcdi
Jccc.k bir ımııİ.\ eıni'7. ) oktur. Hazırlanma
ğa, daima haı.ırlanmai:a mecburuz. 

Bilhassa son muharebelerde hma lruv
\ ctlcrinin o.} naclıı!1 rolii gördiiktcn son
ra havacılı'rımızı inl~i af cttinnek yolun
da geceyi giindüzc katmak, hiç bir fc. 
dalcirlıktan çekinmemek lüzumunu tak
dir ıncvkiindc) iz. 

Haz..ırlanmaln ız dediğimiz zaman, bu 
işin lafla olamı:va<'al:ını da mılamalıyı7.. 
Bugün Tiirk vatanında hava kurumuna 
ııza olmamış tek '\'tltandaşa rnstgclinme
melidir. nn \ azifclcrini bugiine kadar 
yerine getircmemi olanlar derhal ha\'a 
kurumuna ko arak ka:ptlarını yaptır
malıdırlar. Grnclcrimiz havalannuzı 
koruyacak çelik kanatları idare husu
sunda kal.:ılerindc hiiyi.ik bir aşk ,.c he· 
yecan beslcmelidirler. 

Askerlik _şubelerinin da' etini bek'lc
mcl ve onun sesine kosmak hepimizin 
ihmnl eylemediği mr 1rnzifcdir. Bu kiıfi 
dei:ildir. Bu da\'cti beklemeden Türk 
Havn kunımuımn ı:ıçt.ığı kurslara heye
canla koşmak Türk gençliğinin heye
canla \ e şerefli bir vazifesi olmalıdır. 
Yarmın enuıiyeü b~üntin lıeyecanın

da \'C hassasi etindedir. 
Devlet, memleket müdafaasma taal

hik eden tedbirleri alıwlktadır. Bu ted
birleri milli lıcyecnnlannuzla maddeten 
ve manen tn'kYi ·c eylemek Türk milli 
şiannm ıtabii hir kabıdır. 

Eğ("r devlctce \"C millet(-e biitün lkud
retimi'Zle miidaCaa tedbirlerinin arttınl
masına koşar. Tiirk !rumılannm geçil
mez ('elik kaleler olduğunu cihaD umu
mi efkarına güsterme!e muktedir olur
sak topraklan.mızda gözü olaıılaruı cesa
retlerini önceden !kırmak imkinlamu 
elde etmiş hulunurux. 

Tnrih sahilclcrinl sü liycn harp mey
danlanndaki Türk lkahramanbğı, Tüik 
haın seti sulh iQindc de firkün tüken
mez heyecanı. Tiirkün sorumz redakfırh
ğı ~eklinde tcl'<.'lli e)·lcınelidir. 

Biz hu heyecnııı, bu fed.akarJığı zama· 
nında :gösteririz diyecek -olursak belki , 
zamanı geldigi vakıt çok geç kalmış ola
biliriz. Bugiinden, hcrşcyi bugünden 
hazıdamalıyız. Ha'\·a Kunımu &ehh"kc
nin D7.ametiyle mütenasip bir şekilde 
milli heye<>am harekete ,getirmek yoJuu-
da faaliyete ~cçmdi, mill~timm n'T.ife-
yc da\·et e)1cmclidir. 

HAKKIOCAKOQLV 
---~---

Hububat hastalıkları 
tetkik ediliyor 
Hububat hast.alıklannı tetkik jçin 

Bomova mücadele istasyonundan bir 
asistan Aydın ve Dcniili mıntakasına, 
diğer bir asistan da Balıkesir ve havali
sine ~itmiştir. 

---~---

Ankara radyosu 
BVGVN 

7.30 Program ve memleket saat aya· 
n 7.35 müzik (Pl.) 8.00 Ajana haber
leri 6. 1 O ev kadını yemek listesi 
8.20.8.30 müzik (Pi.) 12.30 program 
ve memleket saat ayarı 12.35 müzik 
alaturka 12.50 Ajanı haberleri 13.05 
müz.ik zeybek ve Anadolu havaları 
13.20. 14.00 müzik (Pi.) 18.00 pro~
ram ve memleket :ııaat ayarı 16.05 mü
zik cazbant (Pi.) 18.JO müzik halk 
hAvalan 16.5 O müzik ıradyo cSvıng> T ıl 
oıu 19. 1 S müzik alaturka 19.45 memle· 
ke 11aat ayarı ve Ajans haberleri 20.00 
müzik alaturka 20.30 kc~mu ma 20.50 
müzik fasıl heyeti 2 1. 15 l:onu§ma (ik
tısat saati) 21,30 konuşma (radyo ga-
7.etesi) 2 J A 5 müzik :radyo alon orkest· 
nt ı 22.30 memleket saat nyan, Ajnnt 
haberleri bor alar fiatler) 22.45 mü· 
zik cazbant (Pi.} 23.25.23.30 yarınki 
proı;ram ve kııparu . 

Kiralık daireler 
f'f-:VZİ PASA l~UJ.VARINDA ZEY· 

BEK APARTlUANlNDA ... 
J{APJCIYA MÜRACAAT .. 

rifatçı onu bila istizan halifenin yanına 
ithal elti. Halifenin yanında Şeyhi li'mı 
Ahmettcn ba.ska bir kimse yoktu. (Mu
tasam) ın ~;elırcsindc merak ve hiddet 
asarı be1iriyordu. (Aydoğdu) selam ver
dL Halife onu güler yüzle karşılıyarak 
oturmasını emretti. (Aydoğdu) kemali 
terbiye ile oturdu. Halife: 

- Bu .sarayda sıkıldınız zannede.dm. 
Bunu (Sahip) ;i sevdiğimiz için yaptık. 
Halbuki Sahip gibi kahraman bir adam 
bu inziva maisetinden haz etmez. O mu
harebelerde kahraıııanlık göstc.rme'kt n 
haz eder. Öyle değil mi? Sahip! 

{Aydoğdu) 1uı1ifenin, bu sözler ile 
kendisini harbe teşvik etmek istediğini 
ve buna ancak kafi bir ihtiyaç ncticl'
sinde karar verdiğini anlıyarak 

- Şe:ı:keiıneap efendimizin ıeivarm· 
da bulunmak büyük bir nimet ve bere· 
keltir. Fakat onun kılıncı ile düşman· 
!arına saldırmak ta mukaddes bir •azi· 
feJtr. 

Ermenistanda cereyan etmekte olnn 
muharebelere bu kulunu teşrik etmesi· 
11i ötedenbcri arzu ediyordum. Efendi· 
l izin muvafakat etmemesinden korku-



• 
e e 

e 
'le hizm t 

y ar 
-*-İn~~dı;ı, 18. <On) Bır çok tccriıbclı Amerikan pilotları ı) c , e:dıgı ı .• 'ılak<.tt, demiştir ki : 

• rcvc hı:zn.c t t~klifinde bulunmaktadırlar.. · . . ·ı d ı .. ··k b" ki 
ı,, • evyork Pe ..... td t . • b"ld"rd'-· .. b 1 d - Jıı•!ılııler en nnzı ~ zanmnlar a en JUJU ır ~\· c 
uırisi ı. .... ıı:azc esının ı ı ıgıne gore un ar an . . 
G Alb::ıy Dandı,. . Albay Dan geçen harpte ilk Alnımı 1 hnrbcderlcr \'C nılıa~ et hızanıdar. Almanlarla bır daha boy 
19°~ tay, '"' ini di."c-üren Amerikan pilotudur. O zaman ölçiişmek üzere \'n muallim \cyrı pilot olarak ccphcy<.• git

neu h<-va fılotillasına kumanda etmelde idi. Bir gazete- ml'k istcı im .. 
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1 eınondra, 18 ( ö.R) -- Akdenızde 8 
l'U7. rnuzda yapılan düşman hava taar
nü u hesnasında bir Britanya kruvazörü
bil~irifs~ra. uğradığı bu sabah Londrnda 
vaz" .. rn tir. Maamnfih bu hasar kru-

orun .... k d • . 
di~. d Y"rpışma u retıne tesır etme-
gın en e t • •• •• • 9 T d ita! r esı gunu yanı emmuz a 

bu kan d~~anmasiyle girişilen harekata 
es ru,·azor de iştirak etmiştir. Harekat 

d nas.ıh. nda Britanya mürettebatı arasın
a ıç ~ı .. o u ve yaralı olmamıştır. -*-Sonradan Fransız 
olanlar ve düşmanla 
münasebet hakkında 

ce ~İşi, 18 (A.A) - Dün sabah resmi 
fo ~ıdede çıkan bir kararname hüküm
rn~nc nazııran Fransız tnbiiyetine geç
hiış her Yabancı tabüyete girişinin tari
nU:e olu_rsa olsun hattli bu tarih kıım
d ınerıyete girdıği tarihten mukad
h:.nı dahi olsa bir kararname ile bu 'Uı
~ib~ten iskat edilebilecektir. 1 eylül 
dllş ıuden beri meriyettc bulunan ve 
tah;,ın~ ınünU!:ebctlerin memnuiyet ,.e 
bir kduıe taıılh1k eden hükümler dif:er 
itibar araz:name ile 25 hatlran 1940 tan 
tne en il~a edilmişlerdir. Bu kararna
l'İnd Ce7.ayır ve Fransız müstcmlekele-

e de kabili tatbiktir, 

Ol ya 
e yç 

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

e 1 hı~rr ğiyle ~alışıyor 
Kon}a, 18 (A.A) - Konya vilaye- re gönderilen yüz makine tevzi edilmiş

tinin bazı mıntakalarında buğday. nrpn t'r Hasad mıntnkasına dahil olan yarma 
hasadına başlanınıoıtır. Mahsul eski nor- nahiyesinde bugün valimiz Nizamettin 

1 1 d k• k l Ataker mahsul vaziyetini, makineler 
mn sene er c ıne nazaran ço >ere· r ı· . . 1 db'rl . f . 1 . . • . an ıyeını. n ınnn te ı en tc tış ey e· 
ketlıdır. Mahsulatın vaktınde tamamen mi tir. Halkça ve vilayetçe alınan tedbir 
kaldırılması için vilayetçe gereken tı.-d- ı Jer ve gö~terilen gayret sayesinde mah
birler alınmış. zıraat vekaletince de bi- tıulatımız vaktinde kaldırılaca.k. ambar
çim ve harman işlerinde kullnılınak iize- lnra konulacaktır. 

Almanlar lngiltereye taarruz teşebbüsünde 
bulunrlarsa cok elim akibete uğrı yacaklar , 

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

- UAŞ1ARA1"1 l INf'l SAl!lFt.mE - son dün akşam bütün parti ıııümcssille-
rakınaz. İngilizler harbı kazanmak için riyle görüşerek mezkur layihada yapı
hcr şeyi yapıyorlar ,.e d~rnana karşı lncak tadil5t hakkında mutabık kalmış
bütiin toplariyle ateş edeceklerdir. tır .. Znnnolunduğur.a nazaran yapılacak 

nusust l\IAHKEi\IEI~ERE FAZLA tadiliit : 
SALAllİYl.'T VERMİYORLAR l - Mezkul' ıııahkeıneler ancak aske-

Londra, 18 (A.A) - Royter Ajansıııın ri Ya1Jvet kafi su!'cttc lüzum gösterdi
parlamento muhabirinin bildirdiğine gö- gi takdirde ihdas edilecektir. 
re, lıarı.ı nuntakalarında hususi mahi· 2 - Bu mahkemeler idam kararı \'Cr
yeUi mahkemelerin ihdasına mütedair eliği takdirde daha yüksek bir mahke
knnwı lnyihasmın baz.ı kısımları hak- meye miiracaat imkanı olacaktır. 
kında Avam kaınarasıııda yapılan ten- 3 - Mahkemelerin hakimleri n ker 
kitler üzerine dahilıye naz.ırı B. Ander- olmayıp sivil olacaktır. 

lngiltere ve Uzak Şark işleri 

a,. 

acı 
-*--

F.an9i a~rese para 
gön~er:meh Uizıın? 
Ankara 18 (A.A) Harici)e vcka-

lc-tinden bildirilmi~tir: 
1 - Fra~ ada kemdi he ahına tahsil

de bulunan t. lehe velileri çocuklarına, 
Consulat Turguie Gene\ e - Suko;c adre
siyle para yollıyc.bilirlcr. 

2 - Her 1>ara gönderecek veli aynı 
<.ıdrese Fransanın fılan şehrinde talebe 
filan icin namınıza şu kadar frank gön
derdim. şeklinde mektup veya telgraf 
l ollamak sur •tiyle konsolosluğu 1envir 
etınelidır. -- --

y 
• 

1 a 
ta emız 

İstanbul 18 (Yeni Asır) - Münihte 
mimari tahsil eden talcbenıizdcn B. Aıif 
şehrimize gelmiştir. Söylediğine göre 
Alınanyadaki talebemizin vaziyeti iyi
dir ve talebemiz yivccck miişkültıtına 
maruz değildir 

Şa g 
la 

aydaatı
ombalar 

Lundrn, 18 (Ö.R) - $aghanydan bil
diriliyor : Fransız imtiyazlı mıntaknsın
da Amerikan scrmnyesine ait olan Şon 
Pao gazete idarehanesine dün tedhişçi
lcı· 19 el bombası atmıslardır. Bomba
lardan ikisi ağır olmak üzere 19 kişi 
yaralannuştır. Polis bir kaç şüı:)heli şah
sı tevkif etmiştir. 

---~----

• 
İspanyol 

lmparatorlu~u 
- BASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
israr etrrü~ti. Burasının lspanyollar ta
rafından işgali Cebelüttarik için yeni bir 
tehdittir. 

Balear adaları da Akdenizin batı kıs
mında seyri sefaine tehlikeler yaratabilir 
ispanyanın Akdeniz limanları ve hava 
meydanlan tngiltereyc kaqı deniz ve 
lıava üssü olarak kullanılabilir. 

Üç yıl süren dahili harpten harap, bit
kin ve fokir bir halde çıkan, inkilablar
dnn yorulan ve yabancı devletlere tabi 
haline gelen l~panya ne müstakil bir 
dı siyaseti takip edecek, ne de ciddi bir 
harbi se\'k ve idare edecek vazi>'ette ~111'sada ikmale kalan 

a lebe için kurs- _ BASTArtı.\Fl t İ~('İ SAHİFEDE - Cin halkının mütearrizc teslim olmasına değildir. ispanyanın bugünkü kuvvet 
tamamen muhalif olduğunu beyan et- müvazcnesinden istifade ederek baza 

Yalıuz anlnsılımıhdır ki eğer bu ga• ıniştir .. Diğer taraftan Sovyet Rusya i topraldarı ele geçirmesi müstebad ol
veler elde edilecekse harp tehdidiyle ı ve Amerika Birleşik devletleriniıı ta-ı makla beraber buna rnuı.:af~ak .olsa ~ile 
değil, sulh havasiyle elde olwunalıdır.• 1 kırunıs oldukları tavırların tamamen na- bunu ancak yabancı hamılerın lchıne 

B. Cördl sorulan bir .suale cevaben zarı itib:ıre alındığını da ilave etmiştir. } npabileceği derkardır. 

ik?n ~· 18 (A.A) - Halkevinin açtığı 
tne~ ~lanna 700 talebe dcvnm et
~le cdır. Bu kurs tam bir mektep gibi 
tişt:nek~e ve ikmale kalan talebeyi ye-

.rtncge çalışmaktadır. 

., • w +NIPLp+Q UJ: ., 
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Hatayda fevkalade şenlikler 
ıcın simdiden hazırhklara , .. 

yapılması 
bas/andı 

Antakya, 18 {Hususi) - Antakya
nın kurtuluşunun yıldönüınü olan 23 
Temmuz tarihinin fevkaliide bir ekilde 
kutlanması için vaü muavininin riyaseti 
ıı.lbnd bir komisyon faaliyete geçmiş-

tir. Aynı zamnnda Lozan gÜnÜne tesa
düf eden Antnkya kurtulu~ bayramı mü-

nasebetiyle Büyük Millet Meclisi namı
na bir heyetin buraya gelmesi rica edil. 
mi, ve General Muzafferle civar vilu-

spa ya -
• e e ı e 

.. 
yetlerden de heyetler diıvet olunmu~· 
tur. 2 3 Temmuz gecesi 300 ki ilik bir 
ziyafet \erilecek tir. 

DOKUMACILIK ISLAH 
EDtl..ECEK 
Ankara, 18 (Hususi) - iktısat ve· 

kaleti H tay dokumacılığının inkişafı 
için kararlar almıştır. Bir dokumacılık 
kursu nçılncaktır. Mevcut tezgahların 
ıslah edilmesine ve modern tezgahlar 
gönderilmesine karar verilmiştir. 

•• 
s -

n ·ıd·? es . 
~-~~-----x*x--------~-

Bir sebebin de Şili 
yetçi mülteciler 

sef aretindeki Cümhuri-
olduğu anlaşılıyor 

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

.Maclrit, 18 (A.A) - D. N. B. bildi- tir. Sili sefaretinde bulunan cümlıuri· 
riyoı· : Madrit diplomatik mahfillerin· l'etçi miiltecilcr Brezilya sefaretinin hi· 
den bildirildiğine göre, İspanya ile Sili mayesi altına alınarnktır. 
arasında diplomatik münasebetlerin ke- Madritte bulunan Lfıtin Aınen"ltan 
silmesi üzerine Brezilya sefareti İspan- mümessiller.i Brezilya sefirinin riyase
yadak.i Sili menafiini müdafaa edecek- tinde bir görüsmc yapmışlardır. 

lrlandada harp ihtima
lin_e karşı tedbirler 

---------~-x*x~-----
Dublin. 18 (A.A) - Serbest Irlanda nın tayiniyle başvekil vazif'csine devam 

devleti hükilmeti tam salfilıiyetler kanu- edebilecektir. 
Ayni kararname her hangi bir sebep

le jstisnai bir vazi} ette başvekil vazife
sini yapamadığı takdirde otomnUk l!iU-

nuna istinaden bir karnmrunc neşret
miştir. Bu kararnameye nazaran istLq)a'i 
nhval dolayısiyJe vazifesini yapamadı
~ından dolayı kabineden çekilecek fıza
nın yerine parlumeato veya senato aza- rette yerine başvekil muavininin cele
sından intihap edılmek üzere başkası- bileceği derpiş etmektedir. 

Münakalat vekili 
istanbu!da bekleniyor 
İstanbul 18 (Yeni Asır) - Münaka-

lat \•ekili B. Ali Çetinkayanm yarın 
(bugün) şehrimize gelmesi bekleniyor • 

Atina se~irimiz 
istanb da 
İstanbul 18 (Yeni Asır) - At.ina se

firimiz. B. Enis, mez.uncn, refikası ve ço
cuklariyle beraber şehrimize gelmiştir. 

kendinizde veya çoçukları-
mzda gördüğünüz 

llal · l'k · J • 

Albn rüya olo yası 
kokuyorsunuz 

OLIVIE VE 
ŞVRE A 1 LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATORK CAUUl!:SI Rees bı.nas1 

'l'ELI::Ii ON: 2443 
bıak ız ı , Kansızlık, Hazımsızlık, Karın ağrılan. Karın ışme erı, 

5
• ad kaşınması, Oburluk, Bas dönmesi, Snl~·a akması. Sar'aya benzer 
ıntr halleri, Gece korkulrın. Görm~de. isitıned<> bc711kluk. gibi gayri 
B tabii hall"r; 
la~nlar yeyio içilen şeylerin temiz ve sa{ olmanın mı.lan dolayı barsak
ku a Yetişip üreyen ve kanlanmızı emen ~olucımbnn tesiridir. Bunlardan 
ı l"tulrnak için eczaneden bir kutu alınız .. Ve içind~ki tnrife mucibince kul-
nnınız.. Derhal 1...-urtulursunuz .. 

ITER ECZANEDE KUTUSU 20 KURUSTUR .. 

,.. (' lsıııine 
1 'J<i n7ci, Dikkat 

'~------------------------........... ;,, :········ • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
L.. Devlet Demir Yollarından a 

••••• 1 • 

ı ek ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bire:t li çıkmamasından dolayı ihalesi yapılamıyan Alpullu ve Çerkesköyde 
216sıu1.hazinesi ve kulesiyle pompacı binası in~ası işi kapalı zarf ueuliyle ve 

M"' ıra muhammen bedelle yeniden ck!C'li!tmeye konulmu~ur. 
nnsın~naknsa 1 Ağustos 940 perşembe günü saat 1 1 de Sirkecide 9 il}letme bi· 
rninat a A. E. Komisyonu tarafndn yapılacaktır. isteklilerin 1620.20 lira te
Rü.rı sa Ve kanuni vesaikle ehliyet vesikasını ihtiva edecek kapalı zarflarını aynı 

Şa at 1 O na kndar komisyona vermeleri lazımdır. 
rtnaıneler 108 kuruş mukabilinde Sirkeci veznesinden emin edilir. 

17, 19, 21, 23, 2731 (1470) 
----------~~~~~~----~-~-----~~~~~~--~~--~~ 

--·•·a:..IE VERGİSİ MtiKELLEFLERİNİN 
. NAZARİ Di İNE 

ıı!34 İ .DEFrER ARLIGIND N: 
mele. ? . tarıhinden itibaren mer

0

iyet mevkiine giren 3843 numaınlı mua
Yan]a Vergısı kanununun tatbikatı dolayısiyle her hangi bir cihetini anlayamı
rnüra rın 

1
veya 'kiiyeti olanl rın istedikleri izahatı almak üzere defterdarlığa 

caat arı. ( 1494) 

Hı.}aA} Eczanesinin 

Ec'Zacı Kemal Aktaşın 
. büyük eserlerinden 
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İzmir ihracatçı birlilıleri umumi fıcitipliğinden: 
22/7 /940 pazartesi günü aaat 16 da lzmir ticaret ve sanayi odası salonunda 

yapılacak umumi heyet toplantısında ihracatçı birliklerine clııhil bütün az.ala
nmızm teşrifleri rica olunur. 

RUZNAME: 
Rirlikler bütçesı 

ıZMIR 
lhrncatçı birlikleri umumi 

Katibi 
2796 (1465) 

İzmir İnhisarlar baş müdürlüğünden : 
Ankara palas oteli altında kain mü!!kirat salıf mağazasında mevcut idarem.İ· 

ze ait bir kı~ım camlı. dolap masa elektrik malzemesi vesair eşya pazarlıkla aa· 
tılacaktır. Muhammen bedel tutarı 408. 46 muvakkat teminatı 61.27 liradır. 

Şartnamesi levazım '11bemizde e~ya mahallinde görülebilir. isteklilerin 
25/7 //940 günü saat t 5 de ha,müdürlüğümüzdek.i komisyona gelmeleri ilan 
olunur. 2 795 ( 1489) 

İS'l'ANBUL BELEDİYESİNDEN: 
Bcledi:veyc ait ınc;törlü vesait için lüzumu olan 258,462 liu·c benzin kapalı 

znrf usulivle eksilltueve konulmuştur. Tahmin bedeli 64.61:; lira 50 kuruş ve ilk 
teminat ta 4480 lira 78 kuruştur. 

Sartname ve wbıt muamelat müdürl~ü kaleminde göriaecektir. İhale 26/7/ 
940 cuma günü s..ı:ıt 15 te daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
lnakbuz ,·cya mektuplan ve 940 yılına rut ticaret odası vesikalnriylc 2490 sayılı 

Avukatlara, 
doktorlara 

Müstakil, hiralık 
Varidah gayet az mükemmel yaZJha

ne ve muayenehane. Müracaat: Beyler 
hamamı karşısında numara 3 7 

DoktorLevi 
lki aydanberl .seyahatte bulunan dok

tor Levi bu kerre avdetle eski muı:u•e
nehanesi olan tkiçeşmelik caddesi 138 
numaralı muayenehanesinde sabahtan 
akşama kadar hastalarını kabul ettiğini 
muhterem müşterilerine arzeder. 

DR. Saip Ali DOLBAK 
DO(°;Ul\1 VE KADIN HASTA

LlKI.ARI OPERATÖRÜ 
\.'ROFESÖR UEPl\1Al\11N SAWK 

BAS ASİSTANI 
Birinci Beyler Numan 7ade sokak 

No. 2.. TELEFON : 4270 

• kanunun tarif atı çevresinde hazırlıvacaklnrı teklif ıncktuplannı ihale ~ünü 
1) ·R ÜU "!' LAYE!'İ HUSUSİ MUHASEBE MÜ· ..,aat 14 de k;ıclnr daiml enci.imene vermeleri lazımdır. 11-15-19-23(2585(1419) 

35 lir ~tJNDEN: 

Her ı;:-iin hastalarını saat 12 • 14 
,.e 17 - 20 de kabul eder 

Dr. Süleyman Çoruh 
haldir ~fslı mııa lı Ordu viluyeti Hususi ınubacebc \'aricl<.i nıüdürlüğü ınün

Ta1t aaı.ı bart.>me göre \"erilecektir .. 
daıresrn~ln~ı:n hına ve nrnzi i.Şlerind~ çalıştığını ispat 12decek vcsaikle ve 
Ordu \Ti};n ı:>tüaen nvrılnuş olanlnrda bcraeti zimmet ıııazbatalariyle birlikte 
~ve~c müracaatleri.. Hl - 20 - 21 - 23 2782 (1493) 

~!'?~r . ha _e~ei Hususi)1e müdürlüğünden : 
hah~eler· Boınov~ .. turastik yoluna tesa:liifü dolayısiylc b1inılnk olunnn bağ, 

deki ze)~ı ınahsulu ıle b~ arazi dahilin de bulunan muhtelif cins ağaçlar üzerin~ 
.!iatılnıak .~ kayası. şef tali, badem ve ssir mahsulAt bilmüuıycdc mnhallinde 

Satış ~uzJe on beş gün müddetle nçık nrttırmnyn çıknrılmısbr. 
\cU Vari~t ~rını ~.ftrenm?k istiyenle.rin her gün muhnsebei hususiye müdüri
r,lan 26 '7/~ alc.m~e ve ıstekli ol~nln:ın da pey sürmek iizere son ihale günü 
lı1,. i ta":\ 40 g(mlı saat dokuzda Iznur - Bornova şosesi üzerindeki zeytinci-

onunda teşc.-kktil edecek sntıs komisvonuna müracaatlcri iltın olunur. 

DOl{TOR OPERATÖR 
SAMİ KULAKÇI 

rulak. burun. Bof(az hastalıkları 
Mütehassısı 

l\Jna.venehancsi : Birinci Beyler 
No. 4 ! . TEJ.EFON : 2310 

Evi : Göıtepe 'i'rnmvay Cad. No. 884 
TELEFON : 3668 

DOKTOR OPERATÖR 
CEVAT PSOY 

ASKFJtl HASTANESİ OPERATÖRÜ 
llastnlnrını her gün öğleden sonra 

İkinci Beyler sokak 81 numarada ka· 
Lul eder. 1-13 

DOKTOR 
Demir Ali KAMÇIOCLU 

Cilt ve Tcnru.ül hnstalıklan \·e 
ELEKTRİK TEDAVİLERİ 

Birinci Beyler Sokui:'l No. 55 .• İzmir 
Ellıamra Sineması arkasında sabahtan 
akşama kadar hastalnnnı kabul eder. 

TELE!•'ON : 3479 

OPE~ATÖR DOKTOR 
AH Er CEMİL ORAL 

Franc;ız Hastanesi Operatörü 
Her ı:ün öj!lcye kadar ı~ransız hastane
sinde. öğleden sonru Birinci Beyler so· 
kaihnda .. No. 42 .. TELEFON : 2310 

Çocuk tıa ... talıkları mütehassısı 
TELEFON: 2310 

Muayene hanesi 42 Birinci beyler So. 
E\İ: Göztepe Knrnkol kn~ı~;ı 834/1 
Londranın (The Hospital For Sick 

Childrcn) hastanesinde ikmali tnhsil ct
mi tir. 

ZAYİ 
İı.mir belediyesine; kaldırım resıni için 

ödedi,ğim 51 lira 92 kuruşa ait 7-9-932 
tarih ve 34092 sayılı makbuzu zayi et
tim. Musaddak bir suretini alacağım
dan evvelkisinin hükmü kalmadığını 
ilun ederim. 

Abdullah Ömer Midillilı 

Londra ve Liverpol baUan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rıınız sefer vaoal"aklardır. ..................• ~ .•...........••....•... 

tZMtR BELEDIYESlNDEN: 
Başı boş tutulup temizlik hanına tes

lim edilen 3 merkvbin vesaik ibraziy!e 
sah.ipleri çıkınadığt takdirde 26-7-940 
~ününde hayvan pazarında satılacağı 
ilan olunur. 2784 (1491) 

Fuar sulama mu.sluklarınuı tamiri 
icin muhtelü maheme salın alınması fen 
işleri müdürlüğündeki keşif ve ~
mesi veçhile açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

Kesif bedeli 807 lira muvakkat temi
natı 61 liradır. Taliplerin teminab iş 

nkasına yatırara~ makbuzlarilc ihale 
tarihi olan 2-8-940 Cuma günü saat 16-
da encümene milrnt'aatları. 

19 - 24 - 28 --1 2783 (1492) 

İZMİR c. MÜDDEİUMUMİLİÖİN
DEN: 

İzmir sulh hukuk mahkemesinde kft
tiplikte çalıştırılmak üzere 10 ar lira 
asli maaşlı iki mü~şirlik kadroya ilave 
olunmuştur. MP-murin kanununwı 4 ncU 
maddesinde sayılan evsaf ve şeraiti haiz 
taliplerinin 23-7-940 ~ününe tesadüf 
eden Salı günü saat 10 da imtihanları 
icra :lnlınacnğındnn isteklilerinin şimdi
den adliye encümeni kalemine müraca
at etmeleri ilan olunur. 2779 (1490) 

1ZMtR 1K1NCt 1CRA MEMURLU
CUNDAN: 

10-7-940 tarihli Yenı Asır gazetesi 
Uçüncü snhifesinin altu.cı sütununda 
münteşir 939-9362 sayılı dosyamıza ait 
satış ilanının üçüncü satınndaki Süley
maniye kelimesi Sultaniye olarak tashi
hıın ilan olunur. 

İZMİR İCRA HAKİMLİCİNDEN: 
İzmircle müflis Celal ve Remzi şirke· 

tinin teklif ettiği kongordnto İunir ti
caret mahkemesince tasdik ,.e kesbi ka
tiyet ettiğinden icr:ı ve iflas kanununun 
300 ncü maddesi mucibince keyfiyet 
ilan olunur. 2797 (1488) 

ZAYtMüHüR 
1 Temmuz 940 tarihinde mühürmü 

zayi ettiğimden yenisini çıkarttım. Es
kisinin htikmil olmadığını ilfuı ederim. 

Balcılarda 247 numaralı dükkfind• 
tacir tzzet Nalbant 

2799 (1484) 
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Büyük Alman kanalı nasıl yıkıld 
~~~~~~~~~~~*--w-~------~--~--~~ 

yen i tafsilat Veri len Uzak Şark, Japonya, Amerika ve lngiltere 
-* 

En mühim Alma-;; kanalının lngiliz Japonlar, Amerika Har~cıye N?zırı-
ta y yare eri tarafından tahribi çok nın son beyana~~ 1 beg n · edıler 

büyük bir muvaf fakı yettir ~:~0;:0:ne1:!ı:::"::ğif°~"":en~a~a:::il~e;;in~:i t::~~a~u;::~~:~: 
, 

Londra, 18 (Ö.R) - Almanyada Dort
mund - Ems kanalının tahribi hakkında 
şu yeni tafsilat veriliyor : Kanalın muh
telif kısımlarında istikşaflar icra edi
lerek resimleri alınmış ve modelleri ya
pılarak seçilmiş, mürettebata taarruz 
usuJleri hakkında sureti mahsusada 
emirler verilmiştir. Taarruz için meh
taplı bir gece seçilerek kanaldaki bent--

S'ABAHA KAR$1 ............... 

-· ler. emniyet geçitleri ve rıhtımlar bom-
balanmış, bütün İngiliz tayyareleri sali-

men dönmüştür. Bunu müteakip yapı
lan istikşafta bentlerin kullanı1amıyacak 
hale geldiği ve kanalın boş bulunduğu 

görülmüştiir .. Mavunalann bir kısmı 
çamurlara saplanmış olup diğer bir kıs
mı da uzak mesafede boşaltılmakta idi .. 

Bu hareket üzerine hava kumandnnlığı 
büyUk muvaHakıyeti kazanan mürette
bata şu tebrik telgrafını göndermiştir : 

nİsabctle tayin, maharet ve cesaretle 
idare edilen bu 2ibi lıarekiıtla diisma
nın hedeflerini imlıa edeceğiz.. Adetçe 
üstünliiğün, evsaf üstünliiğüne faik ol
duğu hakkındaki yanlış Alman telakki
leri bu gibi hareketlerle silinmektedir.o 

Şili, ispanya bükümetini 
6 korsan, haydut,, sayıyor 

------~------~~--_....*_,.--~--~----~~--~--

Vaşjn~t:.>n, 18 (Ö.R) - Silinin İspanyaya cevabı bugün dan hfüriy"t içinde seçilen milli bir hükümettir. 
raclyolarln neşredilmiştir.. Şili hükümeti İspanyol Franko 
hükümelini bir •Kc.rsan ve haydub teşkilatı olarak tanıdı
ğını bildirmektedir Franko bütün İspanyayı kana boyattık
tan sonra İı:J>3nvol teşkilatı esasiye kanununu değiştirerek 
iktidar mcvkiine gec,,miştir. Bu bir nevi siyasi haydutluktur. 
Halbul i S:Hdeki halk cephesi bükümeti, Sili milleti tarafın-

Franko, Madridc!eki Sili sefarethanesine iltica eden on üç 
cümhuriyctçi İspanyolu müdafaa ettiği için Sili hükümetini 
tenkide k.uk.•şırken İspanya harbinin başlnngıcında 1000 
Nasyonalistin de n~ni sefnrethanede himaye edildiğini unut
maktadır. 

B. Ruzveltin yeniden intihabı ve 
istila tehlikesine maruz bulunanlara 

yapıJacak yardım meselesi 
Vaşington 18 (Ö.R} - 144 seneden

beri yerleşmiş ve yazılmamış kanun 
hükmüne girmiş bulunan ananeye aykı. 
rı olarak B. Ruzvelt demokrat partisi
nin üçüncü Reisicümhur namzedi 
seçilmiş bulunuyor. B. Ruzvelt bu teh-
likeli zamanlarda Amerikanın diimenini 
sağlam eliyle tutarak Amerikalıların re
fahını lemin etmiştir. Şikagodan bildi
rildiğine göre B. Ruzveltin Reisicümhur 
namzetliğini kabul edeceği kat'i olarak 
ümit edilmektedir. Bazı şayialara göre B. 
Ruzvelt bu gece, namzet tayinini tasvip 
ettiğini bildirecektir. Şimdi Şikago iç
timaında Amerika Reisicümhur muavi
ninin intihnbiyle uğraşılmaktadır. 

Nevyork senatörü B. Vagner bugün 

Amerikadaki 
Fransız müs
temlekeleri 

- *-öğleden sonra ittifakla kabul olunan 
demokrat partisinin 1941 senesi için ha
zırladığı siyasi programını okumuştur. 
Bu programa göre Amerika, Avrupa 
harbına iştirakten imtina edecektir. Ne 
tayynrelt>rini, ne gemilerini ve ne de 
askerlerini Amerikadan hariç bir yere 
göndermiyecektir. 

Amerika Monroe prensiplerinin tat
bikatında çok titiz davranacaktır. Fakat 
istila kuvvetlerinin pençesi altına düşen 
veya düşmek tehlikesinde bulunan mil
letler Amerikadan daima gı.~ mikyas
ta maddi yardım görebileceklerdir. 

Demokrat partisinin Sosyal siyasetine 
gelince, işsizlere ve rençbC'l"lere geniş 
mikyasta yardım edilecektir. Sendika-

lar1a fabrikatörler arasındaki miinase
betler de normallaştırılacaktır. 

RUZVELT NUTUK 
SöYLtYECEK 
Vaşington 18 (Ö.R} - B. Ruzvellin 

katibi aşağıdaki beyanatta bulunmuş
tur: 

- B. Ruzvelt dün gece saat bire ka
dar radyo başında idi. Kongrece namzet 
intihap edildiğini de anlndı. Fakat bu 
seçim neticesi kendisine resmen bildi
rilmedikçe bu mesele hakkındaki fikri
ni bildirmekten sakınacaktır. 
Vaşington 18 (Ö.R} - Resmen bildi

rildiğine göre B. Ruzvelt bu gece saat 
8 de radyo ile irat edeceği bir nutukla 
demokratlara hitap edecektir. 

Almanlar bir Fransız 
adasını işgal ediyor 

----*---- ı x~x 
Vaşington, 18 (ö.R) - Pan Ameri- 1 Berlin, 18 (Ö.R} - Bumda neşredilen resmi bir tebliğde Alman askerinin 

kan Havana kongresindeki Amerikan Fransanın Uesan adasını işgale başlodıklormı bildinnı?ktedir. Uesan adası Fran
delegasyonunun şefi B. Kordel Hul de- sanın Finiester yarım adasının başında bulunmakta ve Manş denizinin ağzını 
miştir ki : kapatmaktadır. 

- Havana kongresindeki en birinci 
işimiz Amerika havzasında bulunan 
Fransız arazisini nüfuzumuz altına al
mak olacaktır. - *-
52 milyon dolar

lık altın 
Roın<ı. 18 (Ö.R) - Ingi1tere banka

sından Nevyorkn bugün 52 milyon do
lar kıvmetinde altın gelmiştir. - ... -

G«>nera l l)egolün 
yeni bir hitabı 

Londra, 18 (Ö.R} - General Degol, 
Fransız bahriyelilerine hitaben irat etti
ği bir nutukta «Fransa henüz ölmemiş
tir.. Onu esaretten kurtaracak olan siz· 
siniz .. Elimizde ne kadar fazla asker 
mevcut olursa zaferi o kadar az bir za
manda temin edC'bileceğiz .. 
Fransanın selameti sizin Fransayn 

dönmenizle değil, burada İngilizlerle yan 
yana çarpışmanızla temin olunabilir .. > 
demic;tir .. 

-ı1:-
Br·rlinde zafer 

hayra ın ı lıazı rhf',.ı . M 
Berlııı, 18 (ÖR) - Almanyanın mer

k <'z.i zafer ba,Y ramının kutlulanmasına 
hazırlanmaktadır. B. Göbels B C'rlinin 
bayraklarla donatılması icin emirler ver. 
mişti r. • -x-

ltaly an tay yare/eri 
Cebelüttarıkta 

Cebelüttarık, 18 (ö.R) - Bugün sa
baha karşı İtalyan tayyareleri Cebeliit
tarıka taarruz etmislC'r V<' üç sivilin ölü
müne sebebiyet \' rmic;lerdir Ba k. r.a 
has rat ' t.ır. • 

Alman tayyarelerinin 
lngiltere akını 
--~~--~----~--x*x•~--------~~---

/n gi l iz çocukları Amerika ya gönderiliyor 
Londra, 18 (Ö.R) - Alman tayyarc-

lerinin lngilte~ye karşı hücumları de
vam etmektedir. tskoçyada bazı mahal
lere inflaklı yangın bombaları düşmüş
tür .. Bir Alman tayyaresi bir İngiliz 
köyünü mitralyöz ateşine tubnuştur. Bir 
kadın ile 4 ihtiyar ölmüştür. 

Berlin, 18 (Ö.R) - Resmi bir tebliğe 
göre Alman tayyareleri Lonclranın elli 
kilometre cenubunda bulunan bir İn
giliz tayyarecilik mektebine bombalar 

isabet ettirmişlerdir. 
Londra, 18 (Ö.R) - B. Çörçil Avam 

kamarasında sorulan bir suale cevap 
vererek demiştir ki : 

- Evvelce dii§ündüğümüz gibi bü
tün İngiliz çocuklarının İngiltercden 
tahliyeleri imkllnsızdır. Fakat Amerika
lıların cömert teklifleri bizi çok müte
hassis etmiştir. Kabil olduğu kadar çok 
lngiliz çocuklarını Amerikaya göndere
ceğiz .. 

Amerika ve Mareşal Pe
tenin Fransız hükümeti 

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

Vaşington, 18 (Ö.R) - Amerika ma- hariciye nnzırı B. Hul bu mesele bak
liye nazırı B. Morgentav, Amerikada kında hiç bir fikir serdetmek isteme
bulunan Fransız altınları hakkında vu- diklerini daiına ısrarla söylemiş bulu
ku bulan beyanatında şöyle demiştir : nuyorlar. 

- Amerika hi.iktimeti hu altınlar hak. 
kmda hiç bir karar almıımı;rtır.. . Böyle 
bir karar almadan evvel sorulacak bir 
sualimiz var : Fransa hükümeti kimdir? 
Peten Fran.c;ayı temsil eder mi, etmez 
mi?> 

İngiliz gazeteleri tarafından serdedi
len miitalfıalara göre Amerika, Peten 
hükümelini tanımadığını bu sözlerle 
açıkça bildirmiş oluyor. 

Malı'.im oldui:ru veçhi1e B. Ruzvclt ile 

-- --
Sofyada mühinl. 

mülakatlar -·-Sofya, 18 (Ö.R) - Hariciye nazın B. 
Popof dün yenideu Alman ve İtalyan 
elçilerini kabul ederek uzun müddet gö
rüsmüstiir. 

Londra 18 (ö.R) - Japon impara
torunun yeni kabineyi teşkil emrini ver
diği prens Konoe şimdiye kadar kabine
sine ancak üç aza tayin edebilmiştir. 

Tokyo 18 (A.A) - cRoyter> 
Japon devlet adamlarından ve cenu

bi Mançuri demiryolları sabık reisi B. 
Yozuke Matsuoka Prens Konoyenin teş
kil etmekte olduğu yeni kabinede hari
ciye nazırı tayin edilmiştir. 

Tokyo 18 (A.A) - Domt-i ajansı, 
amiral Y osidcnin bahriye nazırı olarak 
Konoye kabinesinde kalacağını bildir
mektedir. 

* Tokyo 18 (A.A) - Royte.r ajansı bil-

diriyor: 
Birmanya yolunwı kapatılması hak

kında hariciye nazırı B. Hullun beyana
tı hakkında mütalea yüri.iten Japonya 
hariciye nezaretinin söz söylemeğe sa
lahiyeıttar bir memuru mezkur beyana
tı «sırasız ve yersiz beyanab diyerek 
tavsif etmiş ve B. Hullun beyanatiyle de 
Japonya politikasının tebdil edilmiyece
ğini ilave etmiştir. 

J apon hariciye memuru ı:öılerine 
şöyle devam etmiştir: 

- Japonya keneli politik.ası dairesin
de işlerini yürütmekte devam edecek 
ve bu politika i.içüncü bir tarafın şifahi 
bir teşebbüsü ile hiç bir tebeddüle uğ-

ramıyacaktır.> 
Japonya hariciye nezareti memurun

dan, Japonya ile Büyiik Britanya ara· 
sındaki itilafın memnuniyet bahş olup 
olmadığı sorulmuştur. 

Cevaben pek mernnuniyetbahş olma .. 
<lığını, yağmur mevsiminde yani önü .. 
müzdeki üç ay zarfında Birmanya yo.. 
liyle nakliyatın pek ehemmiyetli olm.ı .. 
yacnğını söylemiştir:. 

Hariciye memuru şunu i1ave etmi~ 
tir: 
«- Yağmur mevsimi geçip te nakli .. 

yat çoğaldığı zaman dahi bu yol ile ya .. 
pılacak harp malzemesi nakliyesinin da .. 
ha az olmuş bulunacağı ümidindeyim.> 

merikanın lngiltereye yardımı 
--------~--~----~ 

eisicü hor ol rsa • m 
olsun yardım kesilmiyecek 
- BA$TARAFI 1 İNCi SAHİFEDE -
kan denıokrn i miiesscsclcrinin müd:ıfn· 
ası kasdedilnıedii{i manasını <;ıknnnağa 
çok mii~aittir. 

RUZVELT KABUL EDECEK 
Londra, 18 (Ö.R) - Reisicümhur B. 

Ruz\'elt önümüzdeki ikinci teşrin inti
habatında demokrat partisi namzedi 
olarak tayin cdilmi~ bulunuyor. B. Ruz
velt bunu henüz l'esmen kabul etme
mi sc de kendisiyle sıkı temasta olan
lar namzetliği kabul edeceğinden 

süphe etmiyorlar. B. Ruzvelt cümhuri
yct partisi namzedi B. Vander Vilkiyi 
mağlfıp ederse üç kerrc dörder sene 
için iktidar mevkiine getirilen ilk Ame
rika reisiciimhuru olacaktır. Senatör 
HiJ bunu teklif ederken demiştir ki : 

- E~er sulh mümkiln ise Ruzvelt bu
nu bizim için muhafaza edecektir. Eğer 
harp mukadderse o bunu bizim için ka
zanabilir .. 

Demokratların önümüzdeki reyi am
de harici aiya et için kabul ettikleri 
program hali hazır kanunları tahtında 
büyük Britanyaya tam bir yardım ma
hiyetinde olacaktır. Bu yardımı ko1ay-
1aştınnak için mevcut kanunların tadi
lini istiyen teklif, tecerrüt taraf tarları
nı kızdırmamak için reddedilmiştir. Ha
rici siyaset itibariyJe karşılaşacak olan 
iki namzedin yolu birbirinin benzeridir. 
İkisi de Büyük Britanyaya yardımı kuv
vetle arzu ediyorl<trsa da kendilerine 
harp partisi 15kabının verilmesi için pek 
ziyade dikkat ediyorlar. 

Londra, 18 (Ö.R) - B. R uzveltin 
üçüncü defa olarak reisicümhut n:ım-

- * 
zetliğjne tayini Londra matbuatı tara-
tından cihanşiimul ehenuniyeti hfüz bir 
hadise olarak telAkki edilmektedir. 

Gazeteler hilhassa şu noktayı td>arüz 
ettiriyorlar ki B. RuzveU gibi B. Vi.lki 
nin de temayüllcrı mütearrize karşı In
~ilterc lehindedir. Deyli Telgraf gaze
tesi diyor ki : Hu lıadise bizim hak mü
cadelemizde en mühim bir unsurdur .• 
Gerek B. Vilki, ~eı:ek B. Ruzvclt ancak 
demokrasi rejimlerinin yetistirmeğe 
muktedir oldukları şahsiyetlerdir.. Bu 
~aziyet cesaret vericidir. iki namzet tc 
Ingilterenin Amcrikadan bu memleke
tin iktidarı dahilinde bulunan her yar
dımı alabilmesi için her şeyi yapacak: 
lardır .. 

Şikago, 18 (A.A) - Demokrat parti
sinin programı Nevyork hükümeti ayan 
azası V. Vagner tarafından dün Parti 
kongresinde okunmu ·tur. Programın 
uzun olan metninin okunması bitince 
daha program kabul edilmeden samün 
tasvibkar avazeler yükseltmişlerdir. Mi
mesota murahhası B. Ryan bir takrir 
vererek, hiç bir reisin üç defa \.istüste 
intihap edilemiyeC'eğini teklif etmiştir .. 
Murahhaslar bu teklifi tasvip etmedik
lerini bağırarak, çağırarak üade etmiş
lerdir. Program tasdik edilir edilmez 
Alabana ayan azası B. Hil1 parti nam
zedi olarak B. Ruzveltin tayinini tek-
lif ve yalnız partinin değil, milletin B. 
R uzvelte ihtiyacı olduğunu ilave ebniş
tir. B. Hillin nutkunu B. Ruzvelt taraf
tarlarının bayraklarla yaptıkları bir ge
çit resmi takip etmiştir. Bu tezahürat 
yarım saatten fazla sürmüştür. 

Virginie ayan azası B. Glass B. Far .. 
leyin tayinini tcklı{ ve nutkunda üçü
cü defa intihaba mani olan ananeyi mü· 
dafaa etmiştir. Ufak bir ekalliyetin B. 
Farleyin tayinine taraftar olduğu aşi .. 
kardı. Bunlar B. Farleyin ismi söyle
nince alkışlnmışlar, fakat hiç bir nilma· 
yişe teşebbiis etmemişlerdir. 

Bu nutku müteakip muhtelif bükü· 
metlerin sözcüleri birbiri ardından bay: 
Ruzvcltin tayinini takviye etmişlerdir .• 
Her defasında murahhaslar arasından ve 
~aleriden yeni tasvip ava:ıeleri yüksel· 
miştir. Marylnnd murahhası ayandan 
Tydingsin tayinini teklif etmiştir. 

Nihayet reye müracaat olunmuş v e 
birinci tasnif neticesinde B. Ruzveltin 
büyük bir ekseriyetle ilc:üncü defa ola• 
rak namzet tayin edi1diği görü1müştür. 

$ikago, 18 (A.A) - İntihabatın resml 
r.eticeleri şunlardır : B. Ruzvelt 946 rey, 
B. Farley 72 rey, B. Garner 61 rey, B. 
Tyding 9 rey, B. Hull 5 rey .. 
cO:mıURİYFfCİ NAMZEDİN 
BEYANATI 
Londra, 18 (Ö.R) - Cümhuriyetçl 

Partinin reisicümhur namzedi olarak 
ilan edilmiş bulunan B. Va1ter Vilki B. 
Ruzveltin demokrat partisince namzet 
olarak ilanı mi.inasebetiyle şunları söy .. 
}emiştir : 

- Cok memmmum, büyük bir kam .. 
panya olacaktır. Mil1etc elzem olarak 
bir tek kişinin mevcut olup olmadığı, 

üciincii defa intihap hakkının ananemi~ 
ze uygun bulunup bulunmadığı hakkın
da müntehip!er bizı-.at knrarlannı vere
bileceklerdir. 

Afrikadaki Italyan üsleri tekrar yakıldı 
--~--~~~--~~~-_..... --w---~--~~--~~----

Afrikad:ı italyan üsleri c karargahının 38 numaralı tebliği: 
- BASTARAFI t İNCİ SAHİFEDE - Şarki Akdcnizde bir denizaltımız bii-
lalan bombardıman edilmiş, yangın ve yük bir petrol gemisi batırmıştır: 
şiddetli infilaklar kaydedilmiştir. İngiliz Avcı tayyarelerimizin Malta üzerinde 
tayyareleri hiç bir zayiata duçar olma- yaptığı hava muharebesinde iki düşman 
mıştır. tayyaresi düşüriilmüştür. Tayyareleri-

Libyada Birclbubi civarında bir ltal- mizden biri üssüne dönmemiştir. 
yan tayyaresinin kömür haline gelmiş lskenderiyc limanı yeniden müessir 
anka7.ı bulunmuştur. bir suretle bombardıman edilmiştir. 

iTALYAN SOMALtStNDE Şimali Afrikada hava kuvvetlerimiz 
Londra 18 (ö.R) - İtalyan Somali- Marsa Matroch ve Sidi Barranda hava 

sinde Darmerabab İtalyan karakoluna limanını ve barakaları muvaffakıyetle 
bir İngiliz devriye kolu hücum ederek bombardıman etmişlerdir. Tayyareleri
bir çok zayiat vermiş ve 21 kişiyi itlaf mizin hepsi üslerine dönmüşlC'l'dir. 
ettikten sonra devriye kolu hiç bir zayia- Düşmanın Capuzzo istihkarnının şi-
ta uğramadan geri dönmüştür. mal mevzilerine yaptığı ve kıtaatımız 

1TALYAN RESM1 TEBLtôt tarafından cesaretle tardcdilen kuvvetli 
Roma 18 (A.A) - İtalyan umumi hücumda evvela duman perdesiyle setr-

Yeni mebus namzetleri 
x~x--~--~----~--~-

P azar günü dört vilti yette seçim yapılacak 
X.y.X 

Anknra. 18 (T elefonln) - Paznr günü münhal mebusluklar için dört vi
layette seçim yapılacaktır. Dahiliye vekaleti vilayetlere hazırlığa geçmelerini 
tebliğ etmiştir. Parti namzetlerini yarın akşam ilan edecektir. Namzetler ara
sında iş bankası umum müdürü Salahaddin, Ankara belediye meclisi azasın
dan Ekrem, eski mebuslardan ressam Şevket ve sabık Niğde parti reisi dok
tor Hüseyinin bulunacağı ku\-vetl~ söylenmektedir. 

Felemenkte Alman 
a .. e vhtarlığı bariz 

Sünger avları 
iyi gidiyor --·--

ettiği 50 zırhlı otomobil kullanmıştır. 
Düşman tayyareleri Tobruk limanına 

gece hiicumlarını tekrarlamışlarsa da 
hasar verdirememişlerdir. 

Yerli çeteleriıniz Kum1llk mıntakasın· 
da Ghezzani işgal ederek esliha ve bir 
İngiliz bayrağı zaptetmişlerdir. Ahali 
sevinçle tebaiyet etmiştir. 

Kenyada 33 numaralı tebliğde bildi .. 
1".ilen Movale ımntakası harekfitına de. 
vam edilerek İngiliz Movalesi işgal edil· 
miştir. 

Agordat, Asm:ıra ve Asaba düşmanın 
yaptığı hava hücumu küçük hasarlara 
sebebiyet vermiştir. Bir diişman tayya· 
resi dü.şürülmliştür. 

Denizaltılarıınızdan biri üssüne dön
memiştir. 

Alman sefiri 
Istanbulda 

İstanbul 18 (Yeni Asır) - Alman se• 
firi B. Papen Ankaradan şehrimize ~e14 
mis ve do~ruca Büyi.ikderedeki yazlık 
Alman sefarethancsine gitmiştir. - *--Gayri menkul taksit 
bedelleri uzatılacak 
Ankara, 18 (Telefonla) - Maliyece 

taksitle satılan gayri menkul bedelleri .. 
nin taksit müddetlerinin 15 sene uza
tılmasına dair hiikümet meclise bir la .. 
yiha vermiştir. · --*-Halk ekmeği nümu

nesi yapılıyor 

Londra, 18 (Ö.R} - Nevyork IIerald 
Tribün gazetesinin muhabirine göre Hol
land:ıda Almanlara karşı çok ciddi bir 
sivil mukavemet vardır. Prens Dolip 
ile PrC'IlSCs Juliananın evl<>nmelerinin 
yıldönümU olan 29 haziranda bütün Hol
landalılar prensin çok sevdiği bir be
yaz çiçeği göğüslerine takmışlardır. Bu 
hal Almanları çok kızdırmış, istila kuv
vtleri kumandanı mezkur çiçeklerin çı
karılıp atılmasını emretmiştir. 

Muğla, 18 (1)..A) - Marmaris ve 
Bodrumdan siingere gidenler şimdiye 
kadar tahminen 4 bin kiloya yakın sün- Ankara, 18 (Telefonla) - Anknrada 

diğ<'r vilayetlerde olduğu gibi bir 
ger istihsal etmişlerdir. Süngerciler da- halk ekmeği nüınunesi yapılmaktadır., 
ha dört ay kadar ~ünger avında kala- Bu ekmeğin yüzde yetmişi sert buğday, 
caklardır. Bu müddet zrııfmda 7 - 8 bin 

1 
yüzde otuzu da yumuşak buğdaydan 

kilo s~er avlanaca,ğı mulmaktadır. olacaktır .. 


