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untiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN 

Basmuharrir ve umumi neşriyat mUdUrii 

FIATI (~) KURUŞTUR 22 Temmuz Pazartesi 1940 • • 1 
HAKKI OCAKOi'xLU 

IZMIR 
ABONE $ERAtTi 

Fuarı sürprizler hazırladı 

~EV ~M MÜDDETİ Ti.irkive için Hariç için 
• enelık....... 1400 2900 
Altı aylık........ 750 1650 

Yurdun ekonomi alruııııdc:ı attığı büyük ve 
eneıi~ adımları açık bir ~ekilde her yıl gös
teren Izrnir Enternasyonal fuarı bu sene büyük 
sürprizler hazırlamaktadır. 

1
- CUnü geçmis nüshalar (25) kuruştur .. - 20 Ağustos • 20 Eylfıl 1940 --

I' E L E F C N : 2697 ....... __________ llZ!ll ____________ , -------' llnıı mıuıd 
rC>Catınd, n clL tl'mız mesuliyct kabul etmez Ciimhıırlyetin ve Ciim1ıuriyct eserinin be~isi, sabahları çıkar siyasi gazetedir YENl ASIR matbaasında basılmıştır 

Savarona Yatiyle 
armarada Bir Gezinti Yaptılar 

Reisicümhur Izmite 
:·································································································································· • • • • 
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ALMAN 
iNGiLİZ 
-------------------

Büyük lnönü, Marmara 
Yakında F lor vadahi 

--ıaı--
gezintisinden Yalova ya avdet etti 

deniz kösk11-;ne tesrif edecektir 

Tayyareleri har .. 
ha tutuştular 

Mılli Şef Sat·aTona yatınd-ı re 11.c ar.ylc biTlikte 

.. 
İstanbul 21 (Telefonla) - Milli Şcfı 

hamil bulunan Suvarona yatı bu sabah 
saat beşte İzmit açıklarında demirlemiş· 
tir. Reisıcümhurun tzmite şeref vere
cekleri hab~ri hır gı.in evvel haber alın
dıP,ından lzmit halk1 büyük misafiri 
kr-rşılnmak üzere büyük hazırlık yap
mıc;, şehir baştan basa donanmıştı. 0n 
binltTce halk caddelerde toplanmıştı. 

Saat 9.50 de Anknra trenine bağhman 
hususi vagonla Bn İnönü izmite muv. • 
s?lat eylemle;, doğruca yata geçerek Mil
li Sefe mtilflki olmtıctur. 

İzmit valisiyle kumandan, beledi
ye reisi, perli re;si ve Halltevi reisin
d::n mürekkep bir heyet yata geçe
rek Milli Sefe arzı tazimat eylemiş. 
İzmitlilerin snygı ve muhabbetlerini 

iblağ eylemiştir. 

- SONU:: ÜNCÜ SAHfFEDE -

Artık bekleneni Ticaret Vekili Istanbulda 
-----•~ x~~---------------

Alnıan taarruzunun Al • } baııaınası:~ ma n tıcaret an aşması m, hava ha,brn• ıc_ms __ .ı e __ dc_n r __ csi_nı ___ _ 

~:~b:·:.d.~.;:;.;;;~~:lbu hafta in1z: edilecektir R~ı;;.~: =~~::e- ALMAN 
dıi k.!ç bır teklifi ihtiva eylemcdiğini Tayyare f abri-
nun u tl·azımızda tebariiz ettirmiştik. F inlandiyadan kağıt, Iraktan benzin gelecek - • -hatıen~ı udk ~trafında Londradan gelen Budapcşte, 21 (A.A) - Havas ajansı k 1 b 
siizler.e~ e ı.se Alman devlet reisinin Sovyet Rıısyaya yapak satacag"'ız bildiriyor: !Uahsuliin kaldınlması için a arı om-
1ngi}:ının hu; bir tesir uyandırmadığı l\1acari tan ordu efradının bir kısmına 
harbee~enln biitiin kuwet ve şiddetiyle İstanbul 21 (Muhabirimizden - Tele- muştur: mezuniyet verdij!i cihet1e Romanya da balandı 
diril kteva?1 kararında bulunduğu bil- fonla) - Ticaret vekili B. Nazmi Top- «Balkanlarla ve merkezi Avrupa bir kısım efradını terhis etmiş ve bu 

l 
me. edır. çuoğlu bu sabah Ankarndan şehrimize ile ticaretimiz normal •ekilde devam suretle askeri gerginlik hafif bir gev~- --e--

larbın b 1 1 1 . k A k d" .. t" :t 1 t t t D'W t rt 
_.,

0 
.... o"n•· e eı> .. er. i, harbın ı'nki"<af tarzı ge_ rn,. ış ve a şa. m. n. ~ra.ya onm. uş_ ur.. kt d' B l k l • ·d A me Y<> unu u muş ur. ıgcr nra an .. .. ~ . _ etme e ır. u mem e et er ıptı aı p / f · h [ · 

t•b" bune getırılırse hu netice'.\·i gayeti 1ıcaret vekılı harıcı tıcaret ışlerımız şubattan beri devam etmekte olan mat- etro tas ıye ane erı 
a R! ulmak icau eder. ~ , hal..kında aşağıdaki beyanatta bulun- madde ihtiyaçlarım Akdeniz vaziye- buat miitarckcsi Macar matbuatı tnra-
Brit~":en~leyh imdi Almanyanm büyiik ti dolayısiyle memleketimizden te- fından feshcdilmi tir. ile deniz üslerine de 
ih bü ~~ ıınparatoı luğuna karşı yapaca- ı:ı • • v k• ı• min etmek mecburiyetinde kalmış- l\1ezkCır matbuat Rumen gazetelerinin 
bir YUk taarruzu beklemekten ha ka .ı- aı-ıcıye e 1 1 )ardır. İptidai maddeler ve gıda mad- münnkn alara başlamış olmnkla itham hücumlar oldu 

Çtıre knlnıumı t A k b •- etmektedir .. Umumi intihan göre Trnn-
~ıın netoyici 

1939 
s ){' ne~ bu warru- fı • ı• deleri satışında bizim için endişe edi- silvanya meselesinin Biikrcş ile Buda- Londra 21 (Ö.R) - Hava nezareti 

adderat t .· vr~ııa a~ ınm nnı· t zmıre ge 1yor lece'-. bı·r nokta go"remı'yorum. t d d ~ d d ~ teblP"• ediyor·. Dünkü gece İ ... ";liz bom-B ını alın l'dcbılccektır. Y. peş e arasm a ogru an ogruya ve ı,; '"E>' 
tı taarruz 

1 1 
• ALMANYA 1LE ANLAŞMA muslihane bir surette halledilmeyiı> bi- bardıman tayyareleri Almanyanın şi-

Pılacaktır., . il' zaman \ 'C nere ere la- I ıkara 21 (Telefonla) - Hariciye J"-L ·ı d ti . . J k l'~. mali garbisinde ve Hollandanın simal 
Alınan~· . . . vekıli B. Şükrıi Saraçoğlu bu gece saat Almanya ile ticaret anlaşması Al- a.ııare mı wer e\':c ermın ın cm ıgınc l i :li • 

ti~i u ulİ anın ınıdıyc kadar tatbık et- 20.20 de 1zmire müteveccihen harekC'l man sefirinin 1stanbuldan Çarşam- arzedilece_ktir. - SONU 2 NC SAi FEDE -
lcrnc.k b' ere naz.'lrnn hunu tahmin ey- etm:'l ve istasyonda hariciye vekaleti er-
i . . ıraz zo.dur Zira a ke • ı ket- ,. . ba ve Per•embe günü Ankaraya dö-
crını kati 

1 
s rı ıare kal'ı tarafından teşyı olunmuştur. :ı 

Mt ta sık lb<'.1 '. u q~ememckte bu hu· H triciyc vekilinin tzmirde bir miıd- nüşünü müteakip imza edilecektir. 

k ı ır ·IUtnl'-'et muh f z llltt ted' lı ., na asına de+ istirahat etmeleri mnhtemeldir. - SONU 4 Üı. 1CÜ SAHlFEDE -
Jt'nka;r o n <it.adlr. 

taarr ınııhakkak olan cihet şudur ki 
ndala~~~~ dof!Judan dof.rn.ıyn lngiliz 1 undan üç sene ev eloe 
cnk h' .

1 
l:t\a an \e denizden }apıla-

~ahutırh:ı ırac; hare~etiyle başlıyacak \'C x~x 
larına t., ~~arruz ımparatorlıık toprak- K d d • 1 b• 

lJ ~ cı .1 olunacaktır. 
li!a':.'llnr~::ı ~h· il.u"tl~.harc:ke.t~~·ı~ ingi- uşa asın a JŞ enen }f 
luın 

1 1 
111 ışı,:alı hızını bıldıgımız ma-

İş! ısu \c silahlarla oJdukcn 70r bir I • • f • 11 • ld 
d~1::ı~ıi~rrr Jı:ı~iıni.)eti~i cli~dc b~lun- cınayetın a ı erı tutu u 
:Ylizdc s ·ks e\ Jete denız yolıyle lmmm l hlağ e e.!1 lllU\'.tffakıyetsizliğe uğra- --------------~- Kuşadası zabıtası, üç sene evvel işle-

·ı a mahkumdul' N d kald k' ı· •1111 •
11111111

•
11

••
11111

' ••• ••• • ••• • • • 
11

• • • nnn esrarengi .. bir cinayeti meydana "•· gı tere h" l . . ere c ı ı n- : E ' .. ,, 
beklcdigio~ .~ hır t~Cll\iizii aylardnnberi E stonya karmış, fföllerini ynknlamıştır. 
ımlıiJleri d ~111 denızlerde olduğu kadnr : Ku~:ıdnsının Değirmcndere mevkiin-
teclh' 1 ~ ~ de çok ktı\'vctli müdafaa • -,.,- de çubukçu Ahmedin yanında bedel 

ır erııu ııl h l • k .. inrri)' mı ıı unuyor. • S l 8 • ı · · Abdullah oğlu Mustafa Öztür uç sene 
beki~· ız adalarını milyonluk ordular ov yet er ır ığı ne evvel esrarengiz bir şekilde ortadan 
· ,,or. Her ha · b' l l lınin ın" d f ngı ır taarruz kuvve- ·ıh k d "/ k kaybolmuş, nereye gittiği an aşı amnmış 

fah hakli a aa ktn \etlerine adet \'e Sİ· l Q e l me ve bir daha hiç bir haberi alınmamıştı. 
ı ıırct'ı h!•nındaıı tcfa\'vuk eylemesi 2:8· ır emri t b'"d' arzusundadır Bu defa Kuşadası adliyesine müraca· 

Su hale ö ~ 1! _ır. 1 at eden bedel Himmet oğlu Muharrem 
bir kaç rrıl· re l~ı..ralı~ adalarına en az 

1 

Nümayişçilerden 60 Bekir adında bir köylü, üç yıl önce Dc-
zıın de k ~on asker ıhraç eylemek la· ıı· . ğirmendere mevkiinde dere içinde, le· 
tiin te;.:~ t;r .ki ~iy!e bir ordunun bii- ı iŞi yaralandı. Bir ÇOlı gayyüp eden Mustafa öztürkün cesedi-
ic;in lazım za 11 ıle ır~ap, nakil ve ihracı 1 fıimseler tevlıif edildi ni gördtiğünü, boğazındaki izlerden 

Sümncr Vels AW\LPCl tetkiklerinden binndc 

Adana sporculannın iştirakile 

-·-
Yapılan Pike hücum~ 

/ar büyük gayret 
sarfı ile tesirsiz kaldı 

-e-
Bu harp esnasında 
gölı yüzünü 
tayyareler Jıaplamqtı 
Londra, 21 (A.A) -- Hava ve emni~ 

l et nezaretinin teblifu : 
Dün gece düşman tayyareleri İngiltc .. 

re ve Pays des Galles üzerine ve mün .. 
fcrıt mevkilere bombalar atmıştır. Ha.ı 
\'O müdafaa toplar~ faaliyete geçmiştir.ı 
İngilterenin şimali garbisindc bir şehi• 
re ve cenubi garbi mıntakasında hasarnt 
olmUŞtur. Sair mahallerde hafif hasara~ 
ve pek az insanca zayiat kaydedilmiştir, 

J•İKE HALİNDE HCCUMLAR 

Londra, 21 (A.A) - Alman bombar• 
dıman tayyareleri bir nakliye koluna 
knr ı pike halinde hücumlar yaptıkta1' 
ı;onra cenubi şarki sahilJerinin açıkla· 
randa vuku bulan bir hava muharebe• 
ı;indc 100 den fazla tayyare iştirak et• 
miştir. Nakliye kolu l\lanş denizinde 
yoluna devam ederken bir düşman te· 
şekkiilii kolun en son gemisi üzerine 
dnlma suretiyle hücum ederek geminin 
etrafına yüksek infilak kabiJiyetli mu .. 
teaddit bombalar atını tır. 

Sair tayyareler diğer gemilerin üzeri
ne elliden fazla bomba atmıştır.. Hava 
miidafaa toplan şiddetli ateş a~. 
Sahil batan·aJarı gemilerinin hava mü
dafaa toplannm yardımı ile düşmanı 
tardetmiştir. Az sonra İngiliz tayyare
lerinin açık denize doğru d~ınanı takip 
ettiği görülmiistiir .. Bonıbardımancılara 
rcfoknt etmekte olan \ 'e bulutlar arası• 
na gizlenmiş buhman Alman avcı tay
yareleri bu esnada meydana çıkarak İn· 
giliz muharebe tan·arclcri ile muhare
beye tutuşmu tur. 

Münferit bir çok ha\'a diielloları VU• 

ku bulmuştur. Gök yüzii tayyarelerle 
knplannuş bulunuyordu. :Muharebeye 
şahit olanlar tayyare diiştüğünü gömıc
mişlerdir. Çarpı ma düşmanın knçması 
ile nihayet bulmuştur. 

Amerikanın yerinde 
bir tavassutu 

Sumner Vels 
-*-

Bir tay yare gemisin
de lngiliz ve Fransız 

sefirleri ile görüşüyor -·-ıoo tayyarenin ingUte• 
reye verilmesi muhte• 

mel görülüyor 
Vaşington, 21 (A.A) - İngiliz sefiri 

Lothian \'C :Fransı.. sefiri Gstgucntim 
hariciye mü tesan B. Vcls ile göriişınüş
tiir.. l\tiizakernt Fransız tayyare gemi
sinde bulurum \'e Karuıdadan l\lartinike 
ttidecek olan Amerikan mamuliıbndan 
100 tayyare hakkında cereyan etmiştir •• 
Sefirler mczkiır tayyareler hakkında 
noktai nazarlannı Amerikan hiikiimeti
nc bildirmişlerdir. 

trıekt"n b' 0 ~n geıııı adedini tavin evle- T ıı · 2 1 ( A A) J' · d w " 1 d n·ı"d'"• I~ aciziz. . - a ın . - ~avas 8Jan- boğdurulmak suretile öl ügünu an a I• 

h 1 ıgımız ve İCJ d b w sı bildiriyor: ğını. fakat faillerini bilmediği için ses 
arpte sahidi ld w ı. e ulundugumuz Dün nümayişçiler Sovyet elçiliği- çıkarmadığını haber vermiştir. 

dır ki o da D 
0 

k 11~kumuz bir hadise var- nin önünden geçerek Estonyanın Muhbirin gösterdig~i yerde araştırma 
kralının t ı·un er ıneselesidir. Bclı-ika S 'k es ıın olma .. "' ovyet Rusyaya ilhak edilmesini is· yapılınca bir kafa tası, bacak ve kol ke-
~ı a toprald d sını mutcakip Bel- . ) d H 1 ka 1 kl b 

1 
arın a \'C • aı· F temış er ir. ay i rgaşa ı ar ol- mikleri bulunmuştur. 

u Unan mütt f'k k şıın 1
• ransadn muş ve 60 kişi yaralanmıştır. Bir çok Bu izler bulununca tahkikat derinleş-

naklolunınu le ı U\'Vetleri lngiltcrel e k k tnühiın bir kuardır. !Jn ordu teçhizatının İmse tev ·if edilmiştir. Büyük bir tirilmiş, civarda bazı kimselerin ifade-

Hataylılar yarın kurtuluş 
bayramını tes'it edecek 

Muslihane bir itilafa vammk ic;in ce
reyan etmekte bulunan bu miizakerat 
bir kaç günden bt·ri demm etmektedir. 
Amerikan hükümcti miitavnssıt rolünü 
yapmaktadır. İngili:t.lerin talebi bu 100 
tayyarenin Jo'ransızlar tarafından Amc· 
rika.ra yapılmış ohm siparişlerini ingi
li7lcre dc\·rcclcn itil:ıfnameyc ith:ıl edil
mesidir. --·---
BUDAPEŞTE 

~uriyetind<· k mını ~ha veya terk mec- miting esnasında Kom\inist partisi • \erine müracaat edilmiş ve hadiseyi ny-
ıçin bin k" alıııı ınsanları kurtarmak reisi ilhak keyfiyetini şiddetle talep ~ dınlatacnk bütün noktalar ele geçmiş· 

usur 'apur In il ı ctmi-ştir. Sovyet usulü ile intihap : t' 
"'le anwfü·l' . . . ı anı mış. çekil- , ır. 
'" lıa\a ·k11ıne Ingı)ız \'e Fransız deniz edilmiş ohn mebuslar tarafından: Cinayet faillerinin Değirmenden: 

80N~ '~tl.erı. ~·ardım eylemiştir. süratlt> ilh k işinin rt>ye konulup ka- : "Jlevkiinde oturan Mehmet oğlu Hasan 
ıncı SAYFADA _ bul edıl ceği tahmin edilmektedir. .: _ 'SONU 2 m' cı' SAYFADA _ 

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

~--~-----x~x----
Antakya 21 (Hususi) - Halayın kurtuluı bayramı günü olan 23 Tem

muz Hatay vilayeti dahilinde en ufak kasaba ve köylere kadar büyük ıenlik
lere vesile olacaktır. Hatay bayramında yapılacak geçit resminden ıonra spor 
müsabakaları, yüzme yan§lan büyük alika ile takip edilecektir. Adana yü
zücülerinden bir pup bayranunuzda ha. bulunacaktır. 

Elçimiz istanbulda 
lSTANBUL. 21 (Telefonla) - Bugün 

trenle Budapeşte sefirimiz B. Ruşen Eş
ref şehrimize gelmiştir. Ankaraya gide
rek bir kaç gün kalacaktır. 



SAHIJ'E 2 
'™6~~l'.tUtiCZJ«'T.E.r7~.Afl'!J'fl? ·-a.l!;;r,;oıry"'~~/. 

:-T" 
1 ergız .................................. .. 

.............................. Kokulu Kız ,~ 
L~'l/LZLJW,.LL.ı'~· ••JOS.r~YJZ7~Wilı-
M illi Roman: 34 YAZAN: Adnan Bil~et 
Demin ki halin neydi? Mazallah daha 
bir dakika yetiımemiş olsaydım ..• 

- Denizin dibini bulacaktım. 
- Ya cocuiun 1 
- Sana kalacaktır. 
- Ben, beni hiç dütünmedin mi? 
- itiraf ederim ki haya. 
- Oziildiim bu neticeye. •. 
- Neden üzüyorsun kendini. Orta-

da bir fevkalidelik varını ki. Ben mağ
IUbu hayatım Mükrmıin.. Hayat artık 
beni elimden tutulamıyacak kadar sarih 
bir tekme ile yuvarllamumı becermİf
tir. Böyle olduğu halde yapmaktan na-
111 gam atabilirim. Gayelerim sönmüı· 
tür. Eğer o hareketi bir az evvel yapa· 
bilmİ§ ol,avdım, denizin serin sulan vÜ· 
cudwnu kabul .ederken tevehhiif edecek 
!erdi. Belki de ben, deniu atdmca serin 
sulann ağuıuna kendimi kaptır~ken 
ufak bir mücadele bile kabul edecek
tim. Sonra, on1ara, ıu1ann uyuyan li
sanına kendimi inandıracaktmı. 

Çocuğum, yavrum ve Mükremin ... 
Sizler, benim için bir az üzülecrktiniz 
Ye sonra. •• Bir batka ana vavrwnu ve 
seni kucaklamasını bilecek, becerecekti. 
itiraf ederim ki .en. en mü,lrülpt>sent 
kadmJann bile arzulıyacağı ideal bir 
erkeksin. Birinci meziyetin şefkattır. Fa
kat lanlmıyan, büküJmİyen, mağrurane 
bir sef'k"lt ... 

Ne olursun Mükremin, 5:Untrunu ba
na kartı kullanma.. Bu f{Üzel bafın ne 
kadar mesut olmıya liyik olduğunu ka
bul edenlerdenim. Benim kadar hissen 
kirlenmia bir insaru bile affet~i IJil
diktcn. becerdikten sonra senin için ha· 
yatandan batka verilecek ıneyim bulu
nabilir? 

Bununla beraber Milluemin, yasama 
aznum artlk katidir. Bu azmı varlığın 
ve hüviyyetinle bana veren sen oldun. 

S. hah erkenden gôzlcrim.ı açınca kcn
dıınl lskcndcriyc liıruınında buldum. 
Vapurumuz demirlemişti. Bu y ni gün. 
benim için y~p~·eni bir havala ndllll a!ı-
ın ifndcsiydL Mükremin henüz UJ kuda 

ıcli. Onu uynndırınak için icımd0 yanan 
nrzuya mağll'ıp olmnktan krndi'11i a1a
madım 
Uyandığı uııwıu gözlC!ıiııdc iÇınden 

ülen bir mana yanıyordu. Bana· 
- Gün aydın Flkrcl, dt!di 
- Güo ayduı M ükrcıni n 
- Gece) i n<ıSıl J::c<;irdıu u~ U} lıil-

diıı mi? 
- :Mükemmel bir u; ku. Y.ı m" 
-Ben de öy:I 
- Nered"yİz acaba' 

- Gcldık, \'npuruınuı f,.k nderi; -
dl• demirledi. 

- Şu hnldP knhvaltunızı \'apurda ya
palım. Bilaharn c:;ıkarız ace-IP bir isimi7.. 
olmadığına göre. 

- Mükemmel. 
Mi.lkrenıin neşe.} le giyiuoıı,>:e başladı. 

Onda bu sabah, sent'lcr Mtvel unultu
.:uın ne eli bir çocuk hali seı.iyordum. 
Ban\ o unu yııparkcn, gıyhıırkeıı du
dakları arn ından benim de ho un a gi
den bir sarkının dağınık kelimelerini 
mırıldanı ·ordu. 

Knh\•alhmızı salondu, hem n 'alnız 
ba..,ımıza deırcck kndar tenhn bir de
kor ıçindl' yapıyorduk. Limanda büyük 
bir faaliyet nnzarı dikkatı cclbcdivordu. 
1 kenderiye her s ~ e rağmen sarkhhğl
nı muhafoza r1ınİ!'>, fakat garplılık ru
hunu da nz çok şarklı biinyesinde erit
mesini bilmis hir ş~hir .. JşçHc.>rin tahmil 
ve tahliye l'Sım ında kopıırdıkları \"ave
lalar arasında bu hareketli limanın ken
dine mahsus hususi) etlerini adeta içi
yorduk. Ya\-ru:ıı, bu yeni şehirde, >·eni 
bir alemin ~langıcında gördügü eyle
ri pek g~ips mi< bir göıJe tetkik edi
) Ordu 

Kahvaltıdan wnra ' puro terkeım :k 
lizere haz.ırlandık fükreınin \'apur 
kamarollarmd;:ın biriyle görü tükten 
sonra ya\•rumuı.u elinden tuttu \"e bana 
öteki elini uı.attı: 

- Haydi Fıkret. d di, ini,> oruz 
indiğimiz Londra otclinde birer hah 

ça)'J içtikten onra Mükremin, şehir ci
varında bir otomobil gezintisi teklif et
ti· 

- Pek \,""abuk degil mi Mükremin •. 
S~'ll biraz istirahat etseydin, mad::.-rn ki 
istirahate ı;:eldık. 

- Teşekkür cderuıı Fıkrct.. Banıı 
karşı J:ÖSterdigın ihtimamı, birinci ka
rı 1 Fıkret hanımefendi bana gösterme
mişti. Onunla çekışmekten, güzel güzcl 
konusup .anhış:nı;a \•akıt bulamıyor
duk ki_ Hem-. 

Gülü;ordum. Konuştum: 
- Hem_ Y tında kaldı. Devam el, .. 
- Ne dı)m-dum. Görüyorsun ki şaşır-

dun Fikre: •. Burada kendim için bir ih
ti m olacak. Bundan sonra ı.inhar ve 
k. tiyt>n eski hayatımızdan, c\•lenmck 
V" ayrılmak bahi 1 rinden söz açmanın
\'I kendime nazikanı- ıhlar ediyorum. 
Buna bir eh p ;vk ki·:· 

- T kkür ederim an.layı ına Bu
nu ben de kendime aynı .ekllde ihtar 
etmMı i taahhüt edenm. 

-BiTMEDi-

il 
@yf:J~ .. . 

. . ' -. ". _.,.,' ; ... 

YAZll ADI 
Eli • 

zenın On dört Reisicümhuru 
--------------x~x--------------

B. Albert Lôöriinün vaki Utifası üze- atabiliriz: 
riae F.ransa .. deYlet rı:iSliii vamesiai Elize aarayının tarihi 1717 de b&Jlar. 
Leııiiile a1an Marqa! Peten Fran- DeUl'o adında w ~ontun İllf& ettirdiği 
mmn on dördiincü mai cüıribunı ol- bu saray cOtıeJ Devra. adile ikmal ediJ. 
lllaflw. '11it. b.1ihara on bqİm:İ Luiye satılm11-

F.ranaz reisi aimburtan ıira ile Tiyer. hr. On beıinci LUi Elizeyi ecnebi siife
Mar.pl Mümüon. CreYi, Sadi Kaı.oı ramn müaferetlerine mahsus bir saray 
ltazimir Puye, Feıilu For, Emil 1..ame, veya ot.el o:&araık bU...... 1770 de 
Arman f'.al.J'lel'., Puaabre. Poi ~el, Elizeyi Burbon dÜfeıi aatUl alm11, 1805 
Mileran. Dume.rs. l..eOnln ve Pete.a.lll". eeımi.de P.n. valiei olan prens Mora 

Çok te.Tleri :bal n fadedea ibiyiik ~ ...._ ollMllf t 808 d N 01. 
'Fw jhtftliç a il aonr.a hiiırri.Fetia .... e ·- - C't:---!

0 ır ema.:ine 
ılendn-uiaiıı bq.iii o1mMta SJ'lll' .:J... ~ -'.'=:' ........ ~ 'l'"nnt!IZ 

r • • • iL~ • 9tbı «taoıiiftu. 
yan ..-ransa sçm yem..- deYU" açııl='fbr-

1.ebnma kadar •eçen OD üç ftİaİ ciim- 1867 de Peris ~ıine giden rnüte-
hurdan aJtıaı, yani Tiyer, Makmahorı, addit biikümdart.ır meyanında ıültan 
K.-.... ~ O,. ... Milena ve .Abdiiliıziz ele Fljzede o&unnuftw. 
IArun iltifa etmiflerdir. :s.ii Kamo ve 1871 den ic? • Fw rem ciım
Dumerc ~ ndic:eünde ôldürülmüt- .__, om,; ihreqih iUib.z e1'e-
lerdir. Felib For ecelile oüniit n dört ·ı1 t&ı. 
reis .-Wdi intilııııilliJdeıMi tar.mla- Elim ~ w+...ta ._ uf.aita wn· 
ya'!? "yti:. d tw 1 f Eme .... .... .,. 

.Mare,.1 Peter. rnajtübiyetten sonra dm .. t....aı r R .:,. ... ......... . 
Lebnana .miiatafa sayarak ıcimbarreia- Ah ' P--. p ,.,. iace E&.e 
liti ,..-,ıiııai lihdesine ünca c tkinci _.., ı"' ~ F.ıbl 
F:ıwuı *lilMi bı.fli.Y• "' .-- F ...... e M ıııll r--. ABwt 1.Aı da u.
(foğıu bVYetti adunlaita iledeyen yeni .. eJ'I q· .. bwaı-a w 1'ıWd ..... 
.... --- .. 

1 ıtini ... ıilıılılil ~ ......... Em W'8,7I ,........ br-
e 1c tavsif eylero'ittir. W ;tus-. 

Şimdi Elize sanıymm tarihine bir ;1öı: A. Bil.CET 

DEMiR MASKE 
( 1K1NCJ KISIMJ 226 

~tJ Wl51! ç:ıerlediği.fti liatıriad.i. 1eınekten ncfsını ;1.11en edemiyordu .• O 
Bu .aıte b cinayıetin hatU"aSl omı ti\- Doıninikin ··alııız ~·1r bakışı ile karşıla -
reti)·ordu. Bununla bcra1'er- b\it.iin cina- mıştı. 'F.akal l>u 1Illnidar bakışlar Jten. 
yetleritıe ~., kin1er.i, iırtücım1an ve diiiln1 ikna ıetım..ti k1 ll>öyle esrarmıaz 
i'hıiral\ai-J o !kadar :ffeddctU ôlan §U 'kar· bir sahsh·etiıı .sar.ay.ıı .dilhulü ile bc.ra
ımnda duran Sk'ı :ı.'Tlrlığuı !üıla cezam bcr korkunc ''C tehditkar bir ha\'aclıı 
b!mJi n1dıik1nrmı .aiiştın'e're1t 1.ci iclne kral ailesi arasına 1ıokulmuş bulunuyor-

m1yor.du. du. Kralın ~elini Maclaın dö !Menteno-
Jyon madam dv Aientenoıı de kral nun sntonundnn 11YJ-ıldıktan ')-nnm -saat 

U üncü Luiye karşi. 0 kadar büyük CÜ· sonrtı knpı .nnsu.;n ı;çıl~ı. Dük pö, ~hır: 
ıetlc haz.rrlaıunış bulunduğu projenin g?lryıun ınaw~t .7.ahıtlerındro 'bm ı ıçerı 
tatbikine ınftni o1 c.:!k .gülünç bir hassn- ı:ırdı. Ckhr ı lkurkudaıı saramu."?tı. 
siyetteıı sakmöı. Dü .. ünüyordu ki Demir Kra~ kaşlnrını ~tarak sordu : 
maskenin hayatı \'e hürrjyeti bu proje- - Ne \'ar, ne"Olmuş? 
nin mu't"tiffa'kıyeOe tatbı1tin ba,flıdir- - Siı· .• C-dk varu n bir h!ldise. Bcd-
Banımla beraber h·on oda hizmet-çisi bir işi.. Bir f~ 'SU'-

Dominikin kihğma ~k Verswy - ~ ~" . Hangi le!iıkeuen 
nsına .sokulm;ıga :muvaffa1c 'Olan ada- ba'hsedıyorsun'? 
mın hakiki sahsi tını c1il$\indu1tt"l" tıl- Madam l t Du do Bu~~·mm 
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eklenen 
-*-

.. 

Bornovada 
açılan sergi 

1 Sıcaklar devam ediyor 
Bıın:ı rıı;:ıncJı ıı:ıkıl umcli.rc~i scki:t oıı 
giin slirmiistiir. İki ~·i.iz kiisur hin asker 
de aııcıık dcniı hfıkimi~·cti sa) esinde 
kurtnrılmıştır. llrılhuki Aluıtm~·n höyle 
lıir Jıiikimiyctc ı;ıılıiJı değildir. 

-·-Bomo\'a 'l'urk kadınlııı ı biçki, dıki 
yurdunun tertip ettiği sergı diin nçıJ
uuşlır. Sergi ince bir zevkin yarattığı 
el emekleriyle süslenmişti Davetliler 
Yurt direktörüniin inkişaf ettirdi-;j bu 
miie "Din her köşesinde <?!>tetik birer 
ruh ve cnndan bir alakanın mevcudiye
tine sahıt olarak t~brık \ f!" ıakdirlf!"rıni 
il.har· etmic;lerdir. 

Diki~. nakış, sapka. urnıc çıçek \'e 
pa ta i !erinde güzel eserlerin tasnif \ e 
tanı.imi, ev idaresinde gözleri okc:ı;-nn 
eseri ·r t~kdır toplamıştır --·--HIRSIZLIK EŞYASI 

Ödemi te Kanııcıkçı köy pazarında 
hır~ız.lık eşyası \ c hay\-an sattığı görü
len Çnllı Ömer ve köse O man o~lu SU
le~ nıan tutulmuşlardır. --·--BIÇAKLA SALDIRMIŞ 

Kecccilerde 9 E,> lül otclind sabıkalı 
Ahmet ve arkadaşı Melunct arasında 
o.Aız münakaşasındnn lun·ga çıkmış ,.c 
Mehmet Ahmed bıcakla ııın1dırmıstır. 
Suçlu tutuhnu tur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Geçmişte \'C gelecekte biltün Ulu-

sal \'C soysal islerin temeli nilfustur. 
Nüfus siyasası d.:ı nn~ak ııü!u u tn
mınakia kurulabilir. 

20 İLKTESRİN PAZAR günü ~e
nel 'ilfus :&nyunı bize bu siyasanın 
yolunu göstcı·('C(.'ktir. 

BASVEK.All.""'1' 
İstati.'ilık umum mUdürlüeü 

··································••••il•• 

Dün lnciraltı · plajları akşama 
kadar dolup boşalmıştır Yaılucaih hareket ril·at dc~il taarruz· 

dur. \'o her lınldc bir knç ~·iiı bin ki İ· 
x•x------__,... lik bir ordu Uc tm arılahilc~k bir taar· 

Bir kaç gün ewcl b<iihynn t ham- ~ lüzumsuz hlldiscler Q}ıou tur. Mesela ru.ı 6a değildir. Bu itibarla bu {etin da· 
ınülfcn>a sıcaklar dün de cıynl iddetlc b ıt bir kır g_nzino u bir · ~l su- \'il a Alman ordu ... ıınun na ıl ihaşarnc:ı· 
d \'Dm cyl"mi tir. SUhunet dercCesi yunu 15 kurt kadar çıkanı tır. Gü- fruu beklemek l{iiııiin <·ıı ıni.ilıim mc ele-si 
dün şehirde 40, Kar ıyakada 41, Scydi- zch·alıdan inc.iı-altına çalışan otomobil- halindedir. 
kö\ ünde gül~cde 43 d"rcce>yi göstermis- l •r de. İncirn1tının şehir hududu hari- ingilten'yc trını ruzdmı bahsedildi~İ 
tlr. cinde bulunduğunu jddja ederek JllÜi· günlerde lluznrı dikkrıti celbeden diğer 

SıL'aklar vüı.ünde.u Jıirde> duramıyon ~ıilcrhıt> tnksi rıtı «:alı ırmaını far. mühim bir lllidi c i ııuııyenın impara· 
biı· çok aileler pl!l.flarn, sayfiye yerleri· dır. torluk iddia İ.)'le <1rta3 n çıkUtası \'C Ce· 
ne ~itmi !erdir. Bozd ~ çok kalabalık- \ 1 APUJU,.AK bcliittarık'rn 1 paıı}·rıyn \'erilnıcsi Hizu· 
tır. Çeşme plitjlarırm da cumartesi günü İnclrnltına halkın gostcrdıgı ragbct muııu miidafnıwn lialkışmnsıdır. 
ve di.in sabah hUvUk bir kalabalık git· ~zerine dün ilave seferler yapılmıştır.. Gcrı;:c isııan;·a iı( ene süren dahili 
ınibtir. llfive edilen \•apur 5cferlc.rine rağmen bir harııtt•n <·ok .rnrı::-un \'C bitkin çıkmış· 

Dün İnciraltmditki !Aaz.inolar ve kum- vapurlar gayet kalabalıktı. Seferlerin tır. Henüz kendi ini toplamadım yeni 
sallar büyük hir kalabalıkla clolınu$tur. ihtiya nisbetindc orttırılmnsı için :re· bir hnrp ırnücadelesiııo atılmak kudreti
Hallt serinlemek icin 1nciraltına gittiği nidcn tarifeler gözden geçirilecektir. ni nasıl hıılahilcccj':ini :ııılaımık biroz 
sırncln viUiyetin inşa ettirdiği plaj ve Cumartesi gUnleri sabahtan itibaren va- ıniişkiilcliir. 
gazinodan mnııda diğer gazinolarda ba- PUr i letilmesi de tetkik edilmektedir. l.iıkin t,.panymıııı harbe kansma ı 

Sergi yerleri hazırlanıyor 
x*x----~-----~· 

Manisa bağlarında bü-
yük bir faaliyet başladı 

belki de zahiri bir hareket olarak kala· 
t'ak j pmı.} ıı topr:ıklaruıda Alman or· 
dulnn dö,-tiscrck Cebclüttankı elde et· 
mci!c. burndan Akdcnizdc mücnde· 
leyi iddetlendirnı~c uğraşacaklardır. 

lill\ er de\ Jetleri 1 ısır yoli) le Sü· 
vel knnalmı cldt• chneği bu surctfo 
Akdcnizio iki kilidini ele geçirerek Ak· 
dcni1.dc11 Hüyiik Britaıı:yanın alaka ını 
ke meği derpiş c~ lemi olabilirler. 

Hunlar dii iiniiln•csi kolay, fakat tal· 
biki çok çetin '\'e wr i erdir. 

'F'nknt ne ihahmmıa ohırı>a olsun ağus· 
x*x to:. sonunıı kadar ulhu elde ctmeği 

Sergi yerlerinin nasıl hazırlanaca&ı bir ta· harp proz:nuıunuı icinc 4lhnış buluııao 
mimle bağ mantakalarma bildirildi oıİh\'er de\letlcrinin )'8 4ı>irutbn doi-
-----·----x*x nıya .'·eya i'!lpa~~orl~k ~i~ .hıD· 

H.avalnruı azam1 derecede sıcak git· kunıtuJcluiun4aJJ oObırın üxlinlJeri tat- te.:erun 'az,ıye~ı muEkii]kştıreblle• 
• d d la ~:-Um nhsulü. tama . ., Son _, _ _,,,...;a _,,, __ ,1_ ,:..d istikametlerde hır taarruz )apınalan ki 

A k d me ın en o l'J """" ın • ı:c oıur. ~e tn'IC'JIUCM:'~ e ah da d t ı·ı · · d 1 • L_,_. __ _ n ara ra yosu lllleıı yc~n k üreredir. Ccldrdt!kslz de kiiıt se.rıllere rathet ~ ise .• a a ı crını mcınc en~· 
.. •• .. ~ 1 • b•' ··. •• til.r B .7.1-....ln d b" 'L -..1~- .ı:..z:....:ı- J'.11.- 4- hilır •. uzuın ""ne e.rı uyuıııuı . a~~ c ır ço,. J'~•·ı•u"' .. ~ e uı ,....,... 

ı;;. sergi hazı.rlıklan yoıpılmaktadır.. Bilhaş- rnk 5r11ila il.ıerbu1e kunıtU1ınak1a4ır. HAKKI OCAKOGW 
B U G tJ H sa fanisa \•ilayetine bağlı bağ mıntaka- Kille .. vama ~ Ja1eı'l itim ile hazır. 

Uınndaki hazırlık ~ayet geniştir. Janmacblı ıtakdlnle üQimleri taşlı cıkw 
1.30 Pro~m 'e H•cmlekct saat ayn.rı Şlmdi bağ ınıntakaJannda gilnUn baş- ve laymeUen dilflbij.r. T~ ~ rer· 
7.35 Müzik _ Ha!ıf lola (µl) 8 OO ~ ~lışması rgi )'crlerldir .. Sergi yer .. le.rinde bnatulao ıiir.UmJaba tqıı <'k· 

. so, r · · lerının nasıl hazırlanacağı bir tamimle masına mani obaak lçin sergi yerleri 
Ajans haberlcrı 8.10 fü·e kadını - Ye· bütun" b~x. tak-• bild:..:1-: .... :- t • ı a:u- ~.,.:ı:..da tarif _, k listesi 8.20 8.30 Müzik . P.i • "'" JUUl uıarına "'.l..IJ..UQ'-"· eın.ız enwıı.ı.t:11 sonıa ~ 4.141WJ• 
?11 ..l- •• , 1, ·( 1 ) 

12 
~o p. 

1~ ano Bu tamimi bağcılnrın nazan dikkatine duğu 1\'eçh Ü7.e1'c t."l\ım.rn8lıdır: 
1 c uans parç4llllrı P • -" .. r?gram arzederiz: Scrıi ~·eri için ahnan killi toprak cıı 
\·. • menılckct saat nynn 12.35 Muz.ı~ ııKuru iiziiuı )eti ;tirilen muhtelif ufnk Urum tanesinden daha ince (S ml-

.......................................... 
~ Dllelıler, ŞPı~er ~ .......................................... 

Belediyeden 
bir rica 

ÇALANLAR · ~evdet Çağla, Fahri Ko: memleketlerde iizümlcr tahta tepsi, ser- limetcrelik) blburlardan gcçiıildikteıı - · -
ı>~z. Hasnıı Gur.. OKUYAN : N'~u gi kağıdı \'eya toprakla ._n·aıunı sergi sonra su ,.e gayet ince .amanla baltan- Muhtcı·em beJ~ye reisunizi.n ~ 
R.ı:a Ahıskan 1 - R.ı;&ım. Elkuth~-K~r- yerlerine erilerek giin~c kunıtulur. !arak ıS1va hara T•Pılır. llazı.rlaaan .er· güzelleştirmek hususunda ;aa.rfet.tiji kay
dılı H. Şarkı (~~. dım hi; ona J?m ın) l\tcnılckelimizcfo toprak iiıcriııde 'kuru- gi lttlerl bu çaıntttla iki iiç parmak ka- metli eıneğı, ve yapılan i ler de gör.lS-
2. - ~mi - ~u~ıı~ H. Sarkı (Bır k~- tulı.ıı iizlimler lizü.m hanlıırmdi he ka- lmhihnda sıvanır. Bu şekilde SJvanan nUnde dururken şüphesiz 'bu emeği kim
di ~ıhı zalimj \"DllŞ) 3 - İbrahim nga dar temizlense. )·ıkansa ı·.c kalburlaMa ~ilerde kurutulan üzümler taşlı dahi se 1nk!ır edemez. 

deMahurid~kı {Sabah olsun ben bu yer- üziiın taneleri hü3iikliiğiiııdc taş ve (.a- çıksa, n•a içiıı kullanılan toJıırak elen- Tef .. t knb linden b ufuk tefek 
n g cyıın) .. 4 - ~fik ~e~! • Ma: kıllnrda• kurtulamamakta ~e bu ihal &ti dili )(in taşlar tıa ufak 'tir.lina tanelerin- e:.rwı . 

1 
• au~ . · ~ 

hur rkı {Dun. ymc cun~uz J(eçtı piynsnlnrda nefis Tfirk üzümlerini ta tı den daha küçiik olacağından bunlar da ~ göz.iienı!~ı:~ b~=ıdiif]en be-
~rnber) 12. O Aıan haberlen 12.05 l\fü. olarak taıutmnktadır. Kalifornia, Avus- hunlarda iizilmleriu temizlenmesi ,.c 1~.emı.~c .. ı: e r. . 
.ı..ık : '?ku -n~ • ~fharet Yıldırım turalya ''e Yuıı:ın tanda yaş iiziimler knlburlanllUl&l esnasında kolaylıkla pka- G~ önifudcrı ~ye sı-
1 - Kaııunı Haıf bey _ Evic şarkı (Se- tahta h~p i ,e kiğıt üz.c.riue tierilcn:k aktır.• den Büyük Mareşal 'Fcvı.ı Çrikuıak Wl-
bep sc\•dayı c1 kın ahu :ıare} 2 - ~\.·iç \'arı 1.5 sene CV\el aQ1mab başlmcltğ1-
türkii (Kura :;u~ un her tarafı ormandır) ALMAN 8 d nı az cok her kes bilir, bu işin neden ik-
:; - Gülizar türkü (Sİn<:'n de bir tut~ QD an üç mni edil netliğini. ~kılnn mağaza \'C 

mu ) 4 - Muuıffeı 11kar - Gülizar tür- dUkkinln:r.m ıenkıw. daha doğrusu mil-
kü (Aşkuıııu:la dii~ın var) 13.20 • 14.00 ı te.ahhide lilz.um olan .tas. tuğla ve de-
Müzik ; l{nn k &ndo p'lakları 18.00 T f b • sene evve •• .mil• almclıktan .sonr.a toprak \·e momuo 
Program ve mcmleKct :mat ayarı 18.05 ayyare 8 n- _ BASTARAFI 1 İNCi SAHiFEDE olduğu r.er~c kDldı!:ının sebcl>ini ınrastı· 
Müzik : Oda mü~ği (pl.) 18.30 Müzik • .. - l cak değilız.. 
Hadım orke.stra'iJ (İbrahim Özgür ida- kalan bom- Çubuk~ ıle oiıdlan 20 yaıımda Meh- Yalnız Kordon, Karoya~ Odıınpa-
resindc) 19.1() llütlk: M~t.erek ve tek m:t ~lı. 24 yaıınd.a Huan ve bedel :%.8rJ eçidi olan bık 'Yol~ 

rkılar ÇALANLAR : Ru n Kam, b-'1 dı Huaeyın oğlu Mustafa o1t.lu1dan anlanıl- bir kısım y,ansı ~J.ktlıwi magaı.alar. i»-
Cc\-det Ko~ın. Vecihe_ OKUYANLAR: Cll80 nuetı.~· . . • le JŞU mc.ak gUııle.rde bu d.varda blu 
Melek Tokgöz, Se..'Unbat Özdenses Ra- Hıueym <>ifu Mu.ta!.. ıuraltan bat- biı- be emafın illhhatini düfÜltr reık 
di! Erten_ ı - Hiluaın peşrevi 2 '-s. BAŞTABAf'J 1 iocl SAYFADA - b ~ar• blmadtiw uia)'Jn<:a itleptlen bile umumi cndde olduğu ıiôn Wba 
$enozan _ Suzinak rkt (Gel inan gelJ sab~lin~c .A~ hn\-a ıney~nla~a ~·e cin~y~ Witüa k~~ jriref ey- ~atinl dti~ İCllJ> eder. 
3 _ Bimcn Sen _ Hilzzam şarla (Sükun- deruı. usl~e hü~. etm~erdır. Biri le.m~'. Mwtaf ıuun if~ ~.re iken· Rülha ~ 'Meşhur sdk.a1ıc Adeta lbiır uıik.· 
da ~CQe!' ömrüm) 4 _ Arif bey _ Rast Baltık s8hlli.nde d.iğetı llambmg dva. dilen bır bayraa çatdlklan 1Ç1R Muma- ;rop yuvası caddeyi •ulayan ara'War w. 
şarlu (Aşık oldur kim kılar canın feda) ~ında ıve bir ü~ü Bremende bulu- la ÖZ!~~ ~u bır:'ızlrjı ubıtaya .ibb~ le~~ r.eldiği zaman 'hemen 
5 - S. !Kızynak - Niha\-ent .şarka (Hic· nan Alman f:33?'are !abrikalar.ı bombar- edece~~. aoylemıı ve ~u earetle tehdıt «eriye dönUl'C>r-
:ranla harap .oldu) 6- Lemi - Ferahfeza dınuın edı1nliitiJ'. e:r1emiftır. Buaua üunrıe Must.fa Oz- B l.$1eii illknl rt~ '.biı:u: 
$ilJ'kı (Dinlendi İba$1m, 1 - Şerif içti Bremen ve Vey.ı.en Kirhe.nde petro1 türle euçlu1ar tarafından boğdurulmuı, ~ t e 

9 
es'iJ1 1 ı:u ~er.iat 

Hicazkar ar:'kı (Cok .. ~sınalar kandınr tasfiyehanelerine ve !Hollanda 5.le 1Rur. öldükten ao.va da cendi .dueye atıl· ._, ... e e -~~d e _ _. .' 
" d d • 1 --"..!!• t hU ,.ıı,il ,ııurr;;ça TCt;:ıımu. en Jca ocuenz. lD.45 Memleket saat ayan '\'e ajans ha- a emı~'OıU ıuıuuıya ına cunı t:uı - mı§tır. E «UHt 'l'AOLE 

berleri 20.00 Müzik : F:nsıl 'ıcycti 20.30 mi§Ur. Boıiıbardunan tan·arderl.m.1% iki !iuçlular tut&Jmu,tur. Y alna.ı Ha.An, • 
Konu ;,na 2tt.45 Milu"k ; Dinleyici di- düşman a\·cı ia)'}'llresiııe hilcıım ederek Kuıaıdaaında .bellımmadjl - ~ 
lekleı·i :!l. ıo Müzl!· : Ell\'er Kape.1man ciddt hasaTa uğr.atın~ardır. G ece sahil muı ~in toc1bir .al.amıJW:. Maktul ~ AvukaıA-1.-....nı 
tarafından K"man so1o'ları l - C.lük : müdafaa tayynre1erlm1ı. Ho1lnndada Har- 2S PJLDda idi. ---ıu.A.a Cif , 
Melodi 2 • D'Aınbroslo ; Canzonctta minger ÜSSUne ticum etmişlerdir. 'ttç ------ ..l-ktorl••a 
Z - Chc.ıpiıı : Nocturne 4 - Brabrns : tan-are !kayıptır. Avcı tayyaı-e1eıimh AYIP IEY llU a:a · 
V.ab S - Hubay; Macar ha'-üm 21.30 tarafından ıbir dÜJıua.n tayyat'mi .daha Sahllpark ~ı:inosuııda Salt kızı l2 • • 
Koıwşna (Radvo J:azetesi) 21.45 MUUk düşürülın~ ı·e bu .s.urcı.Ie dün diŞi_rii- y.&$Ulda Bu. i;;;; taarnız Pderısk b- Müıtakıl, ı/ııralılı 
llad o mkestr.m (Sef H. :Ferit Almır) len tayyarelerin miktarı dörde çiknuş- dını ıtokatlıyan Ah~ admda bir -şahıs :v "c:Lw mükan l uıılııa-
1 - lıfendekduı : Sakin deniz ~ mc· tır. tutulmuştur. ııtrı ~_!~~ az M - me 'n • ...a~ 
suı se)-:ahat uvertürii :2 - Borodin :: Or- ıae 'Ye ~.-w•a»C· u~at( _.,.,.,,. 
ta As)-a ç6lleriıKıe ~ _ Taema.s • .Mi.&non • • lııam·mt k.-,..,.da ..,....ra J 7 

u\ertnrü • - J. Strau : vein. Veip, S A L 1 H L f - K U R Ş U N L U ~ daı•r.eler 
und Geııang (Vals, 5 - Lebar : Ahın Ki 1 k 
''e ttüalüt 1ıW 2239 Memleket aaı aya- K 1 al ıld ra 1 
n. ajam ~l. zir.aat. eSham,. talwi; ap IC an aç 1 F.E'7zJ l'Aıf).A CULY,AIUNDA ZEY· 

:.,:~~~!~pt.~ (~;1. ~!~ Otd, Lobata •.e c..;.,,,.u •tifac:ı K~y.ak Hw1kdir, BEK APARTMANlNDA ... 
nnki prııgranı 'le lcaıımnş_ E!ruiJle Gelenler iç.in H.susi Odalar Vcir. l-6 (1466) KAPICIY4 MÖBAC4.A'l' .. 

ıe:s: 

ba$ına.. cisi Danı l.ike wn ' nnişt.1. Ace'le ibir <li.. .Düses kendinden ,ges;wiş söyle~ 
- Ce1iııioı pnıamwına)·n'lalı daha mektup yauna\: iiçin l"a1otz b1ma1c b- Madam .Lev.i ıiçerı .ko,tu. !Fakat cllCl'l du.. !lllil 

bir be dakika .oldu.. ti ~rdu_ 'l\n-.aleıt odasında :&'IW cıasası- .boş döndü.. Zica ta'bn'lal yetilden kay- Madam Le\'l bil- taraftan DUk D9 
- Alt.es ölüyor $ir.. :ıun lbapn.a ~i!:i :ı.-akit lhir sevinç say- bolmuştu_ DUşe:ı : lBw:&OYJlU ıile ;krala ·e d.U:eı· .ta.raftan M· 
On Dürdündl Lui w yılc:hnuı dautıc· ıh.asa Qkar.ıiı_ Sabah kal~bettiği :a1tm -:ta· - Çuk .r;arip .. Çok garip diye :uun1- rnym doktoru t'agona ılıaber y()n.<\ı. 

siyle ıı-undnıuı gjbi sarsa1dı. Bütün ,lı.a.. mka arada idi. Act!le tabakayı ıeliDe al· dandı.. .Biltüo Uwitl~ kaybolmuŞtu. llM.to-
:lan ıitriyonitt !halde illi !ki madam Dö d1 'l! açtı. kiiQiik ıkutu nefis re İspany,o1 Ayni 1.aınanda müthiı bir buhranla ı-un ıbütün cıı.v.mk-rme rağmen ôUiDı 
:u..nlenmı ~ ko1unclan ., ... kaJama. t.iiü.Wil :ile dolu idi.. .sarsıldı, Sa1on, eşya her y göı.leri ballııde olan düşeşi kurt.ar.mak kabil Ol-
mış olsaydı bir ki.ilçe ha1iode \'ere yu- .D iu bir lku..,cur.u -aı·clı. TıütUnil ön\iı1de müthiş bir siiratlc dönüyor, d~- mnııuştı. Doktor daha dlk rouay,enede 
,·.adanaeakt.t. On dördüncü L~i bitkin, ~ ~en ıbQflanırd.ı. Oııwı jÇUı ıbu J:.Uyordu.. müth!s b_lr tesetll1?~lll iı1W .g~ .. 
ve ®l'iı;.'1ndı. Bi- cı'tgın ı(ı1>1 yeı'indt.'ll tabaka ·tdtıoe bir ıDYıUocak ~ Al·- Madam Lev.i •&2:i)'dıeJl endişeye dü· ~u ııt bır ~~eh_ınn ~y,da '~ 
kalktı dü es dô Burgoynun .aprutıruını ı · zamanda w· ihü;'aQl.l. ~ ,bir ~.ek D.Uk D.ü Bu.ı:-goyJıu .ile kralı ha- gı kadar mut.hiş ~t~ ,uhirlenll1'C ııdt. Gu
bulunaı.ı luan:ı klll adımlarla ko.Ştu_ i..ı.icalle bir tutaın ıUtUn aldı.. SüyUk t>erdar -clınek istcnuşse de J)fişes bu zel kadın •atalı ıç~e ç~yor, bo
Bcdbaht kadımn y~tnğı ucuna kendini hiı· Jıı.r.;la ~ 4ltll. Tabakayı :tekrar :fikre uıibalefot dti. "I'Utün kullandığın- ~ından ~ı.u;ıliılar gihy,ordu. Ansızın~ 
3tlı. Dtik Dö Durgcıyn lcarısının bu imj mas:ı iir.c.rine .koydu . .Auswu ·Uuuiun- dau kralı.o haberdar olıuaııım istemi· ihtizan ~w de~e ~pıit~ ~ ~
bliimü11<fon fi<\rsllınış yatağın bir lkena· .da hir tuballik bi · etti. &şınd.an ay.ajl· yordu. Başııurı o.i'..'t'ısı \'.e :o.·Ucuôundaki kCırıct takip e.ttı .• D~ı gozlc.n y.enı-
nrıda .diz eüke:ı.ck iunckırn 2ıw~ıra ~- na kadar 'triy.or rnlltbi:ı blı· Qtıııa ate- ~ı.rlar .da~ıanılroaz bir lıal a1mı.ştı.. d.elı parladı. Vn~da t<lpğrulih.ı. K-rnU~ 
lıvtır<lu. OD.anın l>ir ~slnd Qfulbln .:i.i iciude .d.ıuruırbnı yanı}'o.rdu. Bu ftnl Bitiyorum. • .Ölüyor.um, dedi.. \•eli.ahdı tau.ıdı •. ıEUerini ur.attı : 
dük dö Brcmni. diik Dmıjo mahiyetini a-ahnt.sız.lı.kımı t>ncU <'Ye .clüşerP'k dam 5onr.a Jstır.ahmın dclışe.Uni ifade eden - Beni anı smı ıntırlnyııuz, ded.i. 
h-ice anlıymnadıkl<ıı·ı bu sahneyi korku döııör1erini çagırdı : bakışlarla .ct.ra!.wı süzdü.. Tekrar ~·atağınıı ~·uvarlandı.. F.:ransa 
içinde 'takip ıedivortırdı. O kadar lkUçuk- - F.cııala"I\ orum .. 1k"J1i ,11tıı:ımz em• So.ıını lSlır.nbllUll deh.setini ifade .c.'<ien veliahdının karı ı Mari Adelnyd dö 'Sa· 
tüler ki ibu .ı:~Ji nanzaranın ınnna· uni •veriJı_ bakışlarla ctr.afuu ilidü.. nın, Dü dö Burgoyn bir daha açtl-
sıııı anlamı:•;orlardı. Ocln Jıızmctçılcı i hu emıi jfo ederken - Gruibıı bu 1>0n dnkiknlaı:ım.. Slz.i ınanulk üzere havata götlerini yumdu. 
Kapının csi!:.ınd madam Do ..Menle· DtiŞ('s danı Clünöı1crlnden madam Leı.•i· watenı ılibnsımzla görüyorum.. Bütün On döı-düncii Lui ha1'Ut:ında ilk a.ia 

non w 1ivoıı bulunuy<>r.lardı. Km'lın ar· ve (Dük D'Orlean) tarafından kendisi- sizi bu mat.enle iştirak edecek .. Bir kaç olarak bu derece srunimi bir ıstırap e 
knsmdan !lrosmu')!J<ır mılar dn diz ço'K- ne hediye edilen tabakayı bulmaktan gün ... l3clki bir k<lç hafta.. Her şeyi l · ir duymuştu. Kralı bu :maneYi sarsın· 
muş1eı-di. mütevellit scvincıru nnlatıyordu. wıutmağa kafi ,gdecck değil mi? .Ha.ya- 1 tıdan kurtnrmak Jtızıındı. .Kendisini 
'Simdı -ohıp ~.)İte!llcrı anlatalım ~ - Tabdknyı masa 1.izcrlndc bıraktım. ta göz1erini ~·uman büJ.ün prensesler gi- ölüm oda ından huşusi dairesine naklet-
Dü.,~ «laswıa crvdet roetken hizmet.~ Lütfen 011 ı tu\"a1l"t odamdan a'Jıruıı: de- bi saray "beni de ubuk unuta~. 1 tıleı. - BiTMEDİ -
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22 Temmuz Pazarıesi 

Hitlerin j M •f _ -:------*- aarı 
Soyledıgi nutkun dün-ı -*-
ya matbuatında yap- Vekili Ankara-

t - ,L. f 1 d•• d•• 

Milli Şef 
-ıııı:-

Dün Savarona yatiyle 
Marmarada bir ge· 

z.inti yaptılar 

SANIFE 3 

..... -.. 
#'r:' ........ ,...ıe e ·n .... eri 

--·--
y AZılN: Eczacı K. Ka mil Aktaı Dün yapılan seçimlerde 

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

Anka r a, Kırşehir ve Sey-
ıgı ORlS er ya OD U -·- -·-- -·-~dı:ada, Bitlerin tSTAl\'BUL. ıı {T~1eCon1a~ _Bir bıç - BA'SI' K. F~ 1 İ~ "<"i SAlliFt.DE -

Dikkat edı) or musunuz, son zaman
larda gerek lstanbul \'C ge.rek Jzmir ga
Zt"tClcri karilerinden ual ısormıya ba~
ladılar. Sual dedim e anket çıyor:lar 
dentt'\: istemiyorum. Her hangi bir rne
tıele etrafında kat'i bir haber ""ermediler 
mi, bu illin olup olrruyncağmı kestireme
diler mi, buou karilere :sorroıya bqlıyor
lar. ;tcscli - ~c koskoca bir bqlı'k Ö· 

.. üyorsunu:ı: cAmerika son yazi} et üz.c. 

.. ine harbe ~rmiye l:arar \•erdi mih 

han mebusları seçildi 
Ankara. 21 tA.A) - l\füuhnl bulu

nan Ankara, Kır.şehir. Seyhan \"C Siirt 
mebusluklan icin bugün yapılan inti
hnbatta Anknra mebusluğuna Ankara 
bcledh·e Uz.nsından m-ukat R-rem Er
gün. Kırşehir mebusluğuna Nigde _parti 
l."C belediye reisi doktor HUscyin Ulkü. 
Seyhan ınebusluguna 1 Bankası umum 
müdürü Salfilıettln Cam. Sürt mebuSlu
ğuna da eski Konya mebusu ressam 
ŞC\•kct D~ parti ruımzcdi olarak ınüt-

tefikuıı sccilınic:lcrdır. 

ca.ıqelikadan bahsetme• gündenberi ~hrlmizde tct1dk1ede .neş- • • • 
ltlesi minidar ·. .. .. gu1 butunnn Maarif vekili B. Hasan Ali Millı ~-· he!ele ~ıl bul~ 

iman l>ö~lc bir serlavha görünce 
c galiba Amerika h rbc ginncğe karar 
"·erdi> diye okumıya b rlı:cn, bunun 
l>ir su 1, hem de kend· ine mutevcca"h 
bir sual olduğunu gÖfÜ)'OT Ve fideta GC-

1,•a,p '"ermek mecburiyeti ,·arm gı"bi 
4:acaha harbe ircct.k mi. girmiyecCk 
ıni'? ·mdi ne oe,,·np ,,·ereyim> diye dü-

Siil"t. 21 (A.A) - Bugün sant 9 da 
Hrılkcvi salonunda \'lluyetimwu mlin
hal mebus seçimhıc istiktal marşı ile 
bn lanmış ,.e marşı müteakip vali "'.I 
belediye reis vekili bay Nail Öktem ta
rafından kı \ e \'Cclz bir hitabede bu· 
hınulmustur. İkinci müntehiplcr ittifak
la re· •lerini C. H . Partl · namzedi olan 
bay Şevket Daga '·erm"slerdir. 

liz:bon ? 1 A gorüldu Yücel bu ak,ıım Anknraya hareket et- :zeYat1a goruımu~, bagıt fabnkası 
hitdin,}or: ( .A) - Royte.r ajansı nüştir. Vcldli '·ali. kumandan '-e maa- müdüriyle alakadar zevattan yeni 

Buradaki k . rif erkiuu. \ınivers1te 1-ektörii 1E.>$yi <C.} le- f.orib!ar haldnnd · bat ahmt 
haıbin ımcsulj•na.a1:1 gurc f-litlerin nutku mi~ir. • •. • a .aza ' 

. . Jcttnı lngıltcreyc }"uklet- - -·-- plinlar uzerinde tetlrilder yapmıştır. 
rio Liibo~•Pılmı ';>ir teşebbüstür. Dia- il Savaronn yatı .saat 10 '3D da hareket-
~ bu ba. ~~f" 1 mcxak ediyor. Çör- YagoslalJ Xızd (Jfının ac l\!formaraya açılmıştır. Milli Şef Mar-
edt. Ba} Ç!; i}" ı lne nasıl Gel.-ap ,,.ere- müJ'Gcaati.. ııparada _yatla ufo'k b1r gezinti yaplıkU\n 

üneceğİ ~eli} or. 
Şu günlerde bu su li gazctecı karüne 

değil. Amerikanın kendisine sorsa ala
cağı cevap. benim ,.er~ğim cevaptan 
öteye geçmez. Hadisat ve ırckayi birbi
rine bağlı, ta,,•la oynar gibi atılacak za. 
:rın ıecdliyatı mukadderata bakiın ol
dukça, kari gıu:ctcciye sual sormakta, 
eualler muğlıı.k oldukça her iki taraf ta 
isabetli cevııp tutturamamaktadu. iş .U• 

el. cevap. teori i i değil, pratik ~e tek
nik j,ııidir. Hemen Tanrı kolaylı\: versin. 

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

hu suale ce~~Pın\ ~utuk~n:rıruh. dinliyenler Bclı:.rad. Zl (A.A> ll:was Ajansı sonra Yalovaya dönmü~lcrdir. 
etmiyeceklerdir. rıne te ıç teceddüt bildirJyor : Yu~o:o-lav sa1ihinbınc.ri <'.1- 1sianbul dıaikı heyec•tn .içinde MiUi Malatya Halkevinde biçki yu~du 

mezunlarına diplomaları verildi 1 !itlerin nutku h . yevın Aımany..ıdn bulunan 200 ağır ya- Şefin :şehrimiz \'Ürutlarıoa inüz.ar <'Y· 
\e pek <12 t~ bıra~fu1c '-.aramamış 2:alıyı ycrlcştirmci:c karar \"cımiştir. Bu lcmektcdir. Rcisiclimhurun Yalo\-ada 

Londra 21 (ÖR) tır. . maksatlo S."l~i.biahm~r ~t'yet.i Bcrline bir bir k ç gün katarak Flo11~daki deniz 
~tı 'e Avrupalı. olm-ıv.~ b" r~ lbUlu- talcıınoıne ~ondcn11iştir. k-..ıı,.ü •. f1 a· 1 . uht el 

Malatya, 21 (A.A) - Halke,·inıiz.in ev,·clce açmış olduğu biçki. dikiş, nakış, 
pkncılık 'e çioekçilik kwsunun diploma tcw.i tôrcnl bugün yapılmış ve ba

ynnların eseri rinden ınüvekkep zengin ve pek cazip bir s~i açılm~tır. Töre
ni açan Halke\•i başkanı Şedd Canlı bir hıtabc ile Cüınhuriyet rejimini izah 
ederek Milli $din unrinde bütün Malatvalılorın tek b"r \Ücut halinde yurd 
bekcilcri o]duf!unu tebarüz ettinniştı.r. 

n fU eöz;I • Lo J..... ır uıp oma- oj'... nu .şere en ınne en m em -
tür: HitJcri en Çö ndr.ada hoş ıgörülmüş- .dediliyor. dir. Deniz köskiinde hazrrlı1dar yapı]-
ne bakıp tan h .. k~çil hakkındaki eözlcri- Ocyl\i T e'lgnıf diyor \..-i! nuı\.'1adır 
1 ilaJe:r Çö ~u::m vermek icap ederse Şanııôh·~ kendisine galip ünvananı 
tini bul01 rçıdır h da c-n iyi cfle- '\'ermekte ,, c mantiki bir tarzı ha1 but-

l.ondra 2 lr (A malc nrzusunu öy{cmekte çıok istical 
bıldiriyor: - Royter ajansı göstcnnektedir. Zim 7afer temmat ahı-

ln<>:t· na alınmr.ı d..<;ildir. -... ~ nıatbuatı H!·• - .. 
1UZUna mühime d ıuer.in ban~ taar- Ve Hitlere göre mantıki bir tarzı hat 
Tim 'Cll'Zeteaj e .0 tT _'Yo: ayırm !ardır. de ancak Gestaponun • 000 sene İçin 
\ıbın bir ha . ~enn ilk defa olarak ahanatı demel.tir. H11len fıı,,içred~ bu· 
~tiğinj )"a;:akt~Unını kn~ul ,,.e tcs1im hınan ''e Avrupa1ı olm1yan bir dipfoma
Zınden baha k ~~ ruıo}ycnin ben- tın şu sÖl~leri Londra1ıhmn çok h~na 
kın :ınaddeletrne sızın bütün mühim gitmi~ir. 
~n\i er .ı~~okunun :krdi oldıWt Mitlerin Çörçile !karoı hi sctti~i dost
t dttecı.· Lo uıgı teıninata nla\:.a göıı- luğa !bakıp ta !lüküm vcrritt:k ;eap eclcr
kau~n b ır. dr da Hitlerin Ameri- ı;e llngiliilcr ç.ürçilin '!\ahsmda en iyi şef-
""' ·~miı old ~ :ayrtea kay- JC!'ini bu!mus1ındır .. 

--·--
Besarabya 

-Jtl..
Hudııdunda yanlqlılıla 

yapılan işgal •• 
Bülu-eş. 21 {A.A) - Roytcı· ajansı 

'bildiriyor : Besar b) hududu boyunca 
Dahoroi vilaı-etin1n bazı büJs:clerini yruı
lışlıkla işgal etmiş olan Sôvyet kıtalan
nın bakiyesi de t bit edilen hııdutlnra 
.çekümic;tir. 

-·--
Kont Ciano -·-Roma.ya vası.L oldu 

Bcrlın. 21 (Anknrn Radyosu) - Kont 
Ciano dun mnrcşal Göring tarafından 
kabul edilmiş ve biı müddet ,ı::örüşmüş
tüı·. Koul Ciano Roınrıya gitmek üzere 
Bcrlinden ayrılmıştır. 
Roına. 21 ( Ankaı a Radyosu) - Kont 

Ciano Romaya ınuvasalflt etmiştir . 

Borsada koza mahsulünün 
satışları devam etmektedir 

Bursa, 21 (A.A) - 1940 yılı koza mahsulUnün arkası alınmak üzere bulunu
yor .. Bu~c lmdaı Bursa piyasasında L136484 kilo yrış koza satılmıştır. Bun· 
dan sonra nncak drthrı 25. 30 bin kilonun pivasay:ı getirilcccjli tahmin edilmek
tedir .. Vasrıti koza fiati G3 - 65 kuruş ar.ısınclrı <·c.rcyaıı etmektedir. Milstnhsill 
son derece mcınnuı: eden bu durumun imdh·c kadar nyni şekild muhafaza 
cdılıncsi kredi koopcratiflerfoin ınüb:ıynntn dcwıını ve paranın da ay'lli günde 
müslah 'le \•erilıncsinden ileri ,gelmektedir. 

Müstahsil Birliğirı bu hizınctlerini ükranln karsılanıakt.adır. 

•.!;~ ";~ ·":'·· .,.,, / - . . . .·. . 'I ': • • ••• : •• • • •• • • ·,. • :. - • • • ••• • I : . . . . . . - . . . . - . . . t 

FOSFARSOL 
FO I<J\R..'>OL. Kıııwı en hayati kısmı olan kırmm ~·m orlnc:rldan tazcliyerek çoi!altır. 
de\-:ıtnlı g çlik, dindik "erir. Sinirleri rnnlnndırnrnk n bi buhrruılon, uykustuluğu giderir. 
barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, 7..ntiirrieyc, Sıtma nrkahatlcrindc, Bel gevşeldii:ri ,·c ademi iktidarda \•e kilo tmakta 
şayanı hayret faidcler temin eder. 
FOSl~ARSOI.'iin: Dij!cr bütün kunct ~nruplaruıdan iıstüntüiii DE\'AMLI Bh: ~URf<;TI.E KAN. KUVVET, lşTtH 

KAN, 
~·---

'l'EMİ~ ETMESi \ 'C ilk kullan:ınlarda bile tesirini derhal göstenn idir. 
Sıhhat \1ekWctinin resmi mü dcsini haiıdir. Her cczruıcdc bulunur. KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 

:········ 

L.. ..... P;~ı;~·n~;i;· .. y~Ji~·;;;·J:·~ ........... ı 
:o " ••••••••• • 

• .ıU. ;y-_ u :ı..ıu •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. F.rzlU"um ·• s:~UCUNDEN: 
rıç ibeynelınUcl •. - ış, Mudanya - Bursa, Samsun • Çarşamba hatlar• ha
f§leyeıı Sl'ın il lll~scbeUerde saulan müşterek biletler ve Av,rupa hattında 
D: lOJ.. hal: t'!11 surat. trenleri hariç olmak iizere ~ütün ş ~ekeye mahsus D. 
~ - Deniı.J: ,ıj~et bUetfori için D.D. 102. ;amele için D .D. l-03, ,,.ebeke ,.e iz
. .n. lOG, M~ : · 104, Sickcci - :Edirne • Kll'.klııre1i D.D. 105, Samsun - 'Sı\'aS 
ihdas edıln-ı;.,[.81n • l\'Inmurc - 1skenderun D D. !(17 'o.\u mınta'kl\ tarifeleri 

Bu lari!cl 1:1"· 
~aribten i~ ~lbiltiııe 16-8-940 tarihinden itibaren 'başlanneaktır. Mezkür 

?• llG, US 
130 

.D. i, :59, 654 67, 71, 74, 84. 88, 97, 105, 110, 111. 125, 326, 134, 
di~e kndar ~di • 87. 73 notu tnr:ifelerlağvcdilmiştir. Yeni tarifelere göre şim
~ikdnrda ~· ŞU:eyahatlerinde tenzillt J·apılmamış ııuntakalarda mühim 
aren de ~~~ ış ve uzun lnesafelerde gidiş ve yüz kilometreden Hi

betle bazı gı ış dönüş tenzilat nisbetleri çoğaltılını lır.. Ihı ınünasc
tnlnu t.ır_ T~ntaknlarda ve halk ticarei bileti ücretlerinde tadilat ya
lı>~c~la bilunı :ı~rma göre bin kilometreden fazla mesafe içiı1 bilet alan 
•
1ztrnct istasy um gıdis - dönüş l'Olculanna ilk tevakkuf .edecekleri istasyonu 
~da ilk lev:kk~da ~ilet alırken müteakiben tevakkuf edecekleri istasyon1a-

k cd celdcr:· . u ettikleri istasyondan hareket ederken tayin etmek l\"e tevakh et ed kJ 1 /st~yonlarda biletlerini bir:i muvosalali müt.enkip diğeri de ha
\'akkı \'erilnıi ~ gun olm k üzere iki defa viw ettirmek şartlnrile tev:nkkuf 
akkuI l'ltiklı· : Bu şartlara rüıyet etmeden tevakkuf edecek yolcuların te-

b bilet hnaıı ıst?-~Yondan itibaren gidiş veya dönüş istnsyonuna kadar yeni-
~ dakika ev\"~n •;p eder. Grup ~.-e nile biletleri katorın hareketinden on 

nodolu l'o te arik cclilmclidir. 
~Us~.:'~ ~mplon Eünıt trenlerine biruneden evı•cl bu t renlere 

ınıtrteber tut 
1 

ucreUi biletini almıynn yolculnnn 'bilet ,.e hnlk ticaret büetle
nakledu k r~~Y&Caktır. Tam UCT'etli halk Ucart bileli ihlınillerinin roccc.a

~· Un Uk tical'et !kiloya kadar !bagajları arasında kısmen \'Cya tamamen 
fhıd ilcle.re C"ı:h-e k Yası da bulunabilir.. Demi:ryo'lu ·oleu 1·ehberlerindc eski 

P' en :iUbaı·c.n h~~~- olan ücrct \'C şırtlar yeni tıırifole.ıin merlyete Gir<li
nı.t.ı 1 fsIUıt i u. ~uzdür. 

------ ç1; ~·oıWtra müracaat edilebilir. 
i - - 22 - '24 2803 (1498) 

. lı.~ Ceza evi ~.-.ıı.-ı·"'· ~ .. ,.._ • ceza '-·e te ·kif .. ............ -.gunucn • 
.. t o4ın 117647" ıkll evmm :940 mali ~ılı ihtiyacından ve tutarı 10000 liradan 

m ~akusa~·a çıkar ld ~ 0 ekmek. ~ı zarf usuliyl 18 Temmuz 940 tarihinde 
nuı llnHız 9CQ ta:.W~gı h~e le'kli! "1.-a'ki obnadığwdan meikür ekmek ihtiyacı 
tııi nıuş olduğunda ın~cn ~tibarcn bir :3:\' ruüddetie p<Wırlıkla eksiltmeye ko
rıh:ıı ın.ıkbuı.1nril: ~111~1crın ceza e\ıindc müteşekkil kQIUU.·yona 750 liralılt te-

llr. ır ıkte mesai santlm; dahilindt' her ı;ün müracaatları ilan 
22-;3 2806 ( 1514) 

li~is Zeytinyağından '"=::i 
8
0lller Muharrem Camaşır 

:-..... abunu kilosu (~O, kuruştur 
• ••••••••• - ... ···~··· ~ OLfVIE& VE ................ ~ 
: -vdCl•EKA.sı ı.ro. ,1 
ATA'J~VB ACElft'ASI 

C' ADOESJ Rees binası 
~rıdnı TELEFON: 2443 

... ı "' "'e Li\•P.rn.•t ""'Y88anın ihti - ,..,... haUan tçio 

DOKTOR OPERATÖR 
SAMİ KULAK~J 

Kulak. ıburun. ~az. has1alildarı 
Mütehnssısı 

~>~hanesi : lirinci lk)'kr 
No. '! . TELEFON : !310 

fü i : GiiıJepe ınm,·ay ICad. ·o. 884 
·TELEFON ~ 3818 

' 'l • .. •ı :' t" .. .. .. • • : \ - • • •• '. 

SIHHA 1 \IEK>.LETtNIN RESMi RUHSA TiNi HAiZ 
KAŞE 

Şiddetli BAŞ, DİŞ ağrı· 
farını, ROMATiZMAsan· 
cılarmı SİNİR, rahatsız· 
lddarını derh~I geçirir 
G.RiP, NEZLE ve SOCUK 
aı~~nheına kar$l mües· 
sir ilaçtır. 

icabında g\in(le l - 3 kate 
alınır. Her Eaanede bulunur. 

lZMlR sıcıu 'l'lCARET lEMURI .. UCUNDAN: 
Tescil edilmiş olan (Sebat Çu,-aJ. kannvjçe Tfük limited .)rketi) esas muka

,·elenamesınin 9 uncu mnddesini değiştiren H'ıyiha ticaret kanunu hükümleri
ne göre sicilin 2794 numarasına kayt \'C tescil edildiği illln olunur. 

lzmlr sicilı ticaret memurluğu resmI mühür ' l' F Tenik imzası . 

1: LAYtHA 
Merkezi lzınirdc bulunan <Sebat Çuvnl, Kaııaviça Türk Limited Şirketi> 

C5US mukavelcnamesinin ~ ncu maddesi a~ıdnki şekılde değiştirilmiştir: 
ESKl ŞEK1L: YENt ŞEKiL: 
Madde 9 - Şfrketu1 wuuı· ı•e ınua- Madde 9 - Şirketin umur ~·c muanıc-

nıeLitını şürcL:u adedi bc,şi tccm:üz ct- Jatını şüreka adedi beşi tecavili: etmedi
mediği takdirde şürekanın ittifakiyle \'e ği takdinic üı-ekfuiın iltifakiyle ve te
t.t-cavüz ettiği takdirde t;ennayeyi pr- cavüz ettigi takdirde senwıyeı şirketin 
kelin lfuıknl üç ruhunu temsil eden sü- laakal üç ruhunu temsil eden şiirekfınm 
rekanın muvafa'\tatiyle tayln edilecek bir lllUvafakatiyle tayin edilecek bir ı:eya 
.. •eya mütcnddit müdiran tarafından da müteaddit müdiran tarafından idare edi-
idarc edilir. lir. 

Müdiran hissedarlardan \•eya hariç- Müdiran h · cdarlnrdan l.•eya harlctcn 
lt>.n intihap ve Uıyin olunnbilir. intihap ve tayin olunabilir. 

İki üç sene için eriklerden Sinto Sal- Hakkı Cebeci ve Muiz Yüksek mUdür 
He! müdilr tayin edilmiştir. Binaennfoyh tayin edilmişlerdir. 
mun1aileyh umur ve muamelatı şirketi Binaenaleyh: Mumaileyhima umur ve 
tedvir, sirkct namına her nevi C\Takı muamelatı şirketi tedvir, şirket nnmma 
resmiye '\'C gayri resmiye ı.·e se:nedat ve her nevi C\Takı resmiye ve gayri resm.1-
mukavelit \•e tanhhildata münferiden ye ve senedat, muka,,•clAt ve taahhildata 
vaz'ı intta '\'e ahztı ka~ sulhu ibra \'C şirket unvanı altında müçtc:mian vaz'ı 

tZMlB StC!Lt TtCARET MEMURLUCUNDAN: huzuru ınchakimde :.irketi bizzat \•eya imza ve nhzu kabz, sulhu ibı·a ve huzu-
Tescil cdilmi§ olan (Sebat Çu1-a1, kanaı.iç:a Türk limited ~irketi) esas mu- bilvasıta o1suretle münferiden temsil ı·u ınehnkimde şirketi bizzııt veya bllva

kave1enamesinin 4 üncü maddesini değıştiren 11.ayw ticaret kanunu !üıkiim- hususlarında salahiyet ve mewniycli sıta olstıretle müçtemian temsil busus-
lerine göre sicilin 2793 ııuma.ra.muı kayt l"C tescil (.-dildiği ilin olunur. t.mnmeyi haizdir. Müdür Sinto saltiel larmda salil.hiyct ve mezuniyeti tamme-

tzmir • cili taceret memurluğu ır~i milhilr ve F. Tcnik imzası. kar hissesinden başka ücret talebine yi hnizdlıfcr. 
1: UY!HA hakkı olınaksızın bütün gayret ve mesa- Müdürler şeriklere karşı ınesuldurlar. 
Merkezi hmlrde btılunan cSeOOı Çu\•al. Kanaviça Tfük limited Şirketi> isini şirket i~lerlnc hasretmek mecburi- Şeriklerden her hang1 biri dahi mUn-

esas mukavel namesinin 4 ocli madd i aşağıdaki şekilde d~istirilmistir: yctindedir. foridcn irkcti temsilen ifayi muamele 
ESKt ŞEKU .. : YENi ŞEK1L: födür difc.r ı;Urekfiya karşı mc ul- edebilir. 
Madde 4 - Şirketin .sermayesi: Madde 4 - Şirketin sermayesi dur. Şirketin hukuk ve \""C:ıaifi şirketin un-

(100006) Yüz bin Tfüit Ur. ından iiba- (100000) Yüz bin Türle lirasından ibaret YUkarıda isimleri yazılı ,şeriklerden vanı ile vaz'ı imuı. eden mildfirlerln ve-
rct olup: olup: her hangi lblrl dahi münferiden §iiketl ya şeriklerin tanhhUdatiyle taayyün 

(40000) Kırk bin !liralık hissesi (Hü- (50000) Elli bin lirnlık hissesi (Hü- temsilen ifayı muamele edebilider. eder. Taahhüdü vakiin şirket nam ve 
seyin irıet Akosman ve Mehmet Feni seyin llzze:t. Akosınan ,.e Mehmet Fe\'n Şirketin hukuk ve \•ezaifi şirketin hesabına yapıldığının tasrih edilip edil
Scyrek) ikollektlf şirketi. {fOOOO) Kırk Seyrek) koli klif şirketi. (50000) Elli unvaniyle \•az'ı imza cdeıı ınüdür veya memesi müsavidir. 
bin ıuralık blssesi (Mehmet Nebioğlu}, bin liralık hissesi (Mehmet Nebioğ)u) müdürlerin \'E!Ya (şerikler) in taahhü· MildUrlerln isim ,.e salahiyetleri gaze-
(20000) Yirmi bin füruı1c hisseSi Sinto tarafwdan alız \"e taahhüt edilmiştir. datiyle taayyiln eder. Taahhüdü \•akiin lelerle nan edllir. 
Salt.id tarafından ab7 \'e tanbhüt edil- Şüre~i ~leyhiı~ isimleri hizala- firkct nam ve hesabına yapıldığının tas- MUdiranın keyfiyeti tayininin veya 
rniştir.. ~ gösterilen mcbliğm tamamını te- rih edilip edilmemesi milsavidir. bunL'll'dan birinin salahiyeti hilama cr-

Şilttkli mwnaileyhinı isimterl bir.ala· dıy~ etm~ir. . Müdürlcrln bim ,.e salahiyetleri gn- diğl kcy!iycilnin slclli ticarete kaydı IA-
nnda gü.sterilen mebliğın tediyesini ta• Hisaedaran adedi beşi tecavüz etme- zetelerle iliin edilir. zımdır 
a~ül 11.·e ~ h~erini berveçhi ~in diii mü~etçc .§üre'klnın_ ittifakiyle ve: Mildiranın keyfiyeti tayinin ,·eya bun- 15 k~ruşluk damga ve 1 kuruşluk tay-
tedi~-e c.>leıni§l~. • .. . fat ~e aıı: gibi su:e?e h~ adedi 1ardan birinin salahiyeti hitama erdiği yore pullnn üzerinde 24 Haziron 194@ 
~. H~ a_?edı::be,şı !e~uz. e.tmedı- ~ı .~vuı. eyledfW: takdırde ::ermal'C- keyfi)•etiniıı sicili ticarete kaydı lazım- tarih ve Sebat Çuval, kanaviça Türk H-
gı :m~d~ şürekWı.ın ıttifzıkiyle ,:efat nın uç nı~unu temsıl :den Ş~':kl~m dır. mited şirketi. 1nızalaı· cıkunamadL 
,.~sure ~ihı :s~~-~adedi be- ~uvafa'katiyl~ ser~yenm tezyıdı cruz. Sebat Çuval, Kannviça Türk Limited Şirkelf esas ınukn\•elcnaınesinin doku
ş~ t~:avüz cylcdıgı :nkdırde ~.crmaye- ~r. Bu. ~dı~e şilrek! :eya l1aterıe.ıi zuncu nUtddesini değiştiren bu layiha mu\•a!ık görülmüş olmakla Ticaret ka
nın uç ruhunu teınsıl eden şureldnın hıs.selerı rusbctınde yeni hısselcre sahıp numıo 514 iincii maddesine tevfikan \asdik kılındı . 
m u\•afakatiyle sermayenin ıtcz~·idi caiz- olur, "'e bedellerinin tesviyesini taahhüt 

1 dir. Bu takdirde .şüreka <Veya halefler:i ederlcı·. 
•licarct vekili N. 

j ıma okunamadı 
hissclcrl ni.<;beUnde yenj hisselere sahip Keza d.fJU ı&urcUc ve- Ticaret kanunu
ı0lur, \'e b~cllerlnin tesviyesini taahhüt nun S06 cı maddesindeki miktardan aşa
cckrlcr. ~· dii§memek şarUylc şirket sermayesi-

Keza aynı suretle \'C ticaret kanunu- nin tenkisine karar \'erilebilir. 
nun SOO cı maddesindeki miktardan Şürckfi eşhası saliseye karşı dahi .an
aş;:ığı ilUşınenıek .şıırtiyle şirket scnuaye- cak sahibi olduklan hisselere tc.kabill 
sIDin tenkisine karar :1:ercbilir. l'den mcbaliğ nishctinde mesuldurlar. 

24 kuruşluk damga pulu üzerinde 3 'femmu7. 
mühllr. 

1940 tarih, imuı ve l'CSIUİ 
2825 (1513) 

Beyoflunda 
BRiSTOL OTELi 

Sirkecide 
.... ~~ ••• !er "::.~tsre vapurla-

•••••••••••• ~~ır. OOIVl'fut OPEru\Tö;········ 

Şürek5 eşhası saliseye karşı dahi au- Gerek tezyit gerek tenkisi sc~yc do
c:-k sahibi oldukları hisselere tckabiil layısiyle vaki olacak mukarrerat ve 
eden mchaliğ nlsbclindu ı11esuldurlar. esas mukavele tadilatının tekemmül ve 

----O-~-l-~RA--T-Ö_R_OO_K-.-1 . ..;0;...R ___ Gerek tezyit gcrC"k tcnklsl sennaye do- muteber olıuası iı;in bu kararlar ittihaz. 
lay.ısiyle \'ltki olncak rnukar.rcrat \'C eden heyeti umumiye evrakı ve \•esaiki 

AllMEI' CEMİL ORAL esas mukavele t r ~iliılırıın tekemmül ve saire Ticaret vekaletine 1e\'di ve )iz.un 
OSMANiYE OTELi 

sıom~VAT AD'SOY 
h ~- lalu~~lıTAi\~i OPERATÖR O 
CJCuıc1 ,, _ er ı:un ·· i1cd 
but ""ue\Jer sokak 8 ıO,ı c.n sonra 

euer. 1 numarada k,a. 

---- l-13 

~·· 5 iileYJnan ra--'-ıUt'uk luastıclık'la - •. Y"•·..u 
'TE• ~ rı tnutchassısa 

lıı&ıl cııc ı ':"':FO. ': z:ao 
~\i: ıau ı 2 ır . 
ır •.. • GÖztePe K ıtınci beller 8o 

~~dranuı at'.akoJ karşısı 834/1 · 
"4lildren) ı (Thc llospital F · 
ntiştir U\ iane iııd •• .._ . or Sıck 

. c '-ınıı ~lısil et-

Fransız Jluslaw..~i Operati.irü muteber olmnsı içııı bu knrnrları ltllhnz gelen izin ve muvafakat istih~al oluna-
l!er ı:iin \ij!J'U'C kadar Fransız 11astane- ıeden heyeti umumiye evrakı ve vesaiki caktır. 
sın,.de. öf'leden sonra Birinci Bc,\Jier ~- saire Ticaret vekfıl""tine tevdi \'e lazım 15 kuruşluk damga, 1 kuruşluk tay
kn~ında.. o. 42 .. ~EU:tıoN: 2310 gclcn inn \'l' ınuvafukat i tihsal olumı- ~·are pulları üzerinde 6 Temmuz 1940 
-------------------•ıeakttr tarih v~ Sebat Çuval, Kanavka Türk 
DR. Safp AH OOLBA'K Limi~d şirketi ı;cıınay~i 100000 lira, 

DOC UlU \'E KADJN HAST ıl- n• imuılar okunamadı. 
LIKl..ARI OPERATÖR() Sebat Çu\'cıl, Kann\•ıçc 1"ürk Lımited fİrketi esas mukavelenamcsiniıı dör-

J"ltOFESÜU IJY.J"MAI\UN SABIK düncü maddesini dcJ:riştircn bu layihamuvaf ık görülmUş olmakla Ticaret ka-
BAŞ ASISTA ~ı nunımun 514 üneU maddesine tedikan tasdik kılındı 

Hidod Beyler 'uman udc sokak 
No. 2" TEl.EJiON .: 4%71 

llcr ~n ha hılarırn 11aat 12 • U 24 kuru hık da nga pulu üzerinde ],:: Temmuz 1940 
\ c 11 - 20 d bul 

Ticaret \'ekili N. 
İmza okunamadı 

Bu her iki otelin müsteciri 45 aenelik otelcitik m6tdıus111 bay öm 
ütfü Beugü'dir. 
Bri.stol oteU elli odalı her odada ıoiuk ve ııcak akar ıulari, banyolan 

ve kaloriferi vardır. Debili ve hcrici müteaddit teleforllan o1duiu gibi 
aansörii ve huausi lokantuı vardD'. 

Bütün uri konfonı haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
e btanbul dhetine de nezareti fevkalideye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere ili.veten fiyatlar rekabet kabul etmi
ecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türlöye otelcilik mütebua111 

bay Ömer lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
eydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı isticarmda 
11nnan otellerde buluturlar. 



Günün Dış Haberleri 
lngiltere --·-

Bir taarruza karşı 
nasıl hazırlanıyor? 

Bitarai b ·r m .. şa · 
u · ııgilterede ıühai 
za~ere am bir 
itima t var n diyor •• 

Londra. 21 (A.A) - Royter Ajansı 
bildırı'Yor : İsviçrede ~ıkruı Basler Nl}h
rıhtC'n ,:!azctesinın Londra muhabiri In
gılter nın bir Alm ... n taarruzuna karşı 
nasıl hazırlanmış olduguna dair bitaraf 
bir miısahidin intibamı ŞU suretle hüla
sc. etmektedir : 

- . ·. - -

JAPON - - -.-- -
Kabinesi neden 

istif etti? 
l\1o kova, 21 (A.A) - Japon hükii· 

metinin istifası hakkında tcfsiratta bu
lunan İzvcstil a gazetesi diyor ki : 

Kabine Çin hnrbinin üçüncü yıldönü
miinden bir kaç gün sonra istifa etmiş
tir. Hunun Asya kıtasında Japonya fu. 
rafından SC\ k 'e idare edilen askeri hn
rekfıtın hlünço undan nıiitcvcllit oldu
i!una hiç bir iiphc yoktur. Yeni hükü
nıet Cin mesele ini halle memur edilen 
he inci knlıinedir. Cindeki harbin hü
tiin dc\ anu nıiiddc:tince Japonya hiç 
şiiplıesiz son iki iiç 11y zarfmdnki kadar 
Cindeki ıııuhasnnmtm tatiline ihtiyacı 
olmamıştır. Bu her şeyden evvel dıs si
yaset sebepler i dolnyısiylcdir. 

•in~ilterede bugiin de daima oldui;'ll 
ı:ibi tam bir sükun \ 'C nihai zafere tam 
bir itimat hiiküm sürmektedir. ingiliz
for lıii;\ le bir taarruzun imkanı hakkın
da ha~ aliıta knpılmıyorlar. ingiliz hal-
kının inirleri propagnndaya knrşı kay- _____ i_n.:g_il_ı_e_re...;y:...ı_· _m __ ü_d_a_l_a_a_y_a_h_a_z_ı.r _ı_a_n_an ____ ı n_g __ il_iz __ a_•_k_e_r_l_e_r_i._ •• ____ __ 
de değer bir surette m ukavemet e tmek
te ,; e radlo ile n rcdilen tedhi .. edici 
tehditleri d inliycnler bunlan bir hikn
) c dinler gibi knrsılıyor ve gülüyorlar .. 

J npon siynsi mahfilleri beynelmilcl 
vaziyetin Japonyanın cenuba doğru ya
yılnmsım talmkkuk ettirmek için lcv
knlfıde miisnit olduğu kanaatindedirler .. 
Cin meselesinin hulli keza iç sil aset e
bepleri ~ üziinden de Uizumludur. llnrp 
te geçen iiç yıl ia e bakunmdan ynlnız 
Jaıwnya) a değil, Kore ' e Mançuride 
ciddi zorluklarla kurşılnşaıı Japonyanın 
bütün ikhsadb atını sarsmıştır.. Ham 
madde yokluğu gittikçe kendini hissct
timıektedir. 

Dü man hakiknten bu memleketi isti
la) a tc bbüs ettii'.,<i takdirde nnho sürp
rizl<'rlc karşılanacağı söylenebilir. 

Bir sözcii fnı;ıtcrc harbinin arefesin
de billlr.ıf mü bide dayanmak azmin in 
her 7.nmandan km'\·etli oldui:<tı iutibm
nı \ermektedir. --·--Ho ilanda 
Hindistanında 

--*-
Alman tebaasma ~ena 
mliamele ya ıldığı 
doğru değil ••. 

--Jf.--
Londrn 21 (A.A) - Hollanda mah

filleri Hindistan Felemenğinde Alman 
teban ına fena muamele yapıldığı hak· 
kındaki i nndları reddederek Hollanda 
l-l indıstanı umumi valisi tarafından son 
göndnilen rapora işaret etmektedir. 
Umumi vali Hollanda Hindistanında 
enterne edilen Almanların maddi hayat 
§emitinin tamamile memnuniyeti mucip 
b ir şekilde olduğunu bunlar için yeni 
servisler, konferanslar, konserler ve ti· 
yatrolnr tertip edildiğini ve son zaman
lı:ırda eğlence şeraiti daha iyi olan baş· 
ka bir kampa nakledildikleini bildirmiş
tır. 

Londra 2 1 (A.A) - Hollanda ajan· 
&nın bildirdiğine göre H ollanda mille
tinin yüzde yirmi beşini temsil eden sos
yalist partisi işgal altında bulunan arazi
nin kontroluna memur komisyon tara
fından feshedilmiştir. Son inbnabatta 
ıcy]crin a ncak yüzde d ördünü alabilmiş 
olan nasyonal sosyalist partisi sosyalist· 
lerin 30 sened en b eri b irikti rd ikleri em
lake vaz0 iyet etmiştir. Bu partinin naşiri 
efkarı olan gazete d e nasyonal sosyalist
lerin kontrolu altına girmiştir. 

Girit civarında 
-$- -

Cereyan eden harp 
hakkında bir tebliğ 
Kahire 21 (A.A) - ingıl iz Akdeniz 

ku" vetleri kumandanı Girit adası civarı 
açıklarında vuku bulan ve Bnrtolummes 
Collaoni ltalynn kruvazörünün batma· 
sile neticelenen deniz har katı hakkında 
bir tebliğ neşretmiştir. 

T bliğde şöyle denilmektedir: 

Nevyork Times gazete· · 
sinin bir makalesi 

- *-
lngilterenin 

--Jf.-

Nicin harbettiği ve 
' 

nasıl hazırlandığı 
izah ediliyor 

Nevyork, 21 (A.A) - Nevyork Times 
gazetesi dört sütununu kaplıyan bir 
başlık altında İngfüerenin niçin harp 
dti~ini anlatan bir makale neşretmiştir. 
Makaleyi imza eden mnruf İngiliz mu
harrir ve konferan<-çılarından Pr. Tav
nei'dir .. 

Times başmakalesinde aynca b!-1 ma
kaleden bahsederek Tnvnei'in lngiliz 
politikasının bir sözcüsU ve vatandnşla
nnı tanıyan bir tarıhşinas ve ekonomist 
oldu~unu bildirdikten sonra şöyle di
yor: 

Bny Tn\ nci'in İngiltcrcnin hayatından 
da aziz addettiğimiz bir hayat tarzını 
kor umak için dö\ Ü tüğünü bildirmesi 
İngilizlerin rahntları \ 'e zengin kö kler· 
de oturan1nnn· koııfiirlcri için muharebe 
e ttikleri mana ınn değil; G rimsby ba
lıkçılarının Binningham fnbrikalan i • 
çilcr inin, Clyde deniz tezgahları amele· 
sinin büro memurlarının ve Londra oto
bii kondoktörlcrinin mü terek h ayat 
tnnım miidafoa için dövü tükleri ma
nasınadı r. Hitlerin füıy tagdaki son nut· 
kunda yaptığı gib i i ngiliz \ 'C F:rnmız iş
çisinin hiikiimet ba ındaki kiiçük bir 
ziimre için iilmej!c mecbur tutuldukla
rını tekrar edip durmak Almanlann ho-
una giden bir desi cdir. 

ingiliz kitleleri daha bidayetten beri 
bu harbe müzaheret ebn i lcrdir ve işçi 
hareketinin encri bugün İngiliz harp 
gayre tinin ida resinde esaslı mevkile r iş
gnl etmektedirler. İngiliz i çilcri bu 
harı>tcki r oller inin aristokra t aileler in-

Fransız 

hüküm eti 
Versayda yerleşmelıten 
sarfı na zar etmemiştir 

Nevyork, 21 (A.A) - Pres Associated 
ajansının muhabiri Greneble'den bildi
riyor : Fransa maliye nazırı B. Boutail
Jier nezaretin büyük bankalnrın ve si
gorta şirketlerinin naklini temin ıçın 
yakında Parise gidecektir. Mareşal Pe
ten Fransız hükümetinin ,.c Versnya 
yerleşmesi hnklonrl.1ki kararından sarfı 
nazar etmemiştir. 

Vişi, 21 (A.A) - Fran51z naz.ırlan 
memlekete programlarını izah için bır
biri arkasından nutuklar vereceklerdir. 
İlk nutku yarın s::ınt 5.20 de münakalat 
nnzırı B. Pictrinin vermesi muhtemel
dir. --·-Macaristan 
Alman~a ile ticari 
anıa,ma yaptı. •• 
Budapcştc, 21 (A.A) - Almanya ve 

Macaristan nrasında ticari mübadeleler 
hakkında yeni aıılaşmalar imzn edıl
miştir. Bu nnlaşmı:ı!ar bir sene müddet
i muteberdir 
İTALYAN İŞÇİLERİ. 
Almanyaya gidecek 
Romn 2 1 (A.A) - 20,000 müte· 

hnssı işçi Almanynyn gidecektir. 4 7000 
ltalyan köylüsü Almanyada bulunmak
tadır. Almıınyadıı elyevm 76,000 ltal
ynn ve köylüsü bulunduğu tahmin edil
mektedir. 

deki kadar miihim olduğuna kuvvetle 
inanı.)'Orlar \'e biliyolrnr ki Bitler mu
zaffer olduğu takdirde İngiliz işç.ilerinin 
nesillerin ıniicadclesinden sonra yaptıi:'l 
fen ) ıkılacaktır. 

Milli borç 22 milyar lira yiiksclmiştir. 
iste Japon lıiikiimctinin ciniindc dikilen 
zorluklar bunlnrdır. Ve lıükim sınıfların 
kendisinden daha lrnt'i daha tesir li un
surlar beklediği ı>rcn l{onoyc kabine i 
bu zorlukları hnll1; memurdur. -·-Harp hakkında 
Alman tebliği 

Bcrlin, 21 (Ankara radyosu) - Al
man tc.;bligi : Bir denizaltı gemimiz 
27600 ton hacmındc bir düşman ticaret 
gemisini batırdıgın! bildirmiştir. İskoç
vada bir çok yerlere ve hava meydan
larına t.ıyvarelcrimız taarruzda bulun
muştur .. 5000 tonluk bir ticaret gemisi
ne tnyyarelcrimiz tearruz ederek tahrip 
ctmislcrdir. Bir dı.isman torpidosu da 
ağır surette hasara uğramıştır. 

15 İngiliz nv\!ı tnvynresi düşürülmüş
tiir. Dun nynca 6 Spidfir<' tayyart:sini 
düsUrdük .. 

19 - 20 temınuz g ccsi imali Alman
ya uzerıne duşman tny~ arelerı bir çok 
bombalar atmıc:lnrdır. Bir çok sıvıl ö]
mü tür. -x-

El enler 
Kralının oğlu vaftiz 

edildi 
Atina. 21 (Ankara radyosu) - D ün 

sabah saat un birde Elen kralının oğlu
nun vaftiz merasimi yapılmış ve Kos
tnntin ııdı verılmi~tir. Gazeteler bu mü
nnscbetle ne rıyat :vapıyorlnr. 

Ege denizinde karakol vazifesiı-.i yap
makta olan ve Sidncy Avusturnlya kru
vazörü ile bir kaç destroyerd n mürd·
kep hulumın b;r fi1omuz 19 temmuz gü
nü snıı.t 7,30 dn Ciridin timali garbLin
de Golleoni sınıfından iki ltalyan kruva
zörü ile temaJ gelmiştir. Dü man ev
vel" destroyerler tarafından p,örülmÜğ
tür. Bir saat gonra Sidncy lı.-ruvazörü 
yardıma yetişmi tir. Bunun üzer ine düş
man ıimali garbi istikametine doğru 
kaçmağn tqcbbiıs etmiştir. Fakat filo
m uz tiddetle hücuma geçmİ§ ve Sidne
yin cndahtl n Colleoninin merkezine 
tam isabeti r kaydetmiıtir. Bu isabetler 
neticesi Colleoni süratini kesmiye mec· 
bur kaldığı cihetle destroyerlerimiz ge
minin imhasını ikmal ctmiflerdir. İtalyan dcnu kuvvetlerini bir arnda gösteren bir fotoğraf .. 
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nı klıgıın müsaade buyurursanız bir ler dahılindc tahasstin ettiği için bizi 
kat daha minn ttar olurum. Her halde çok uğraştırıyor. Emirilmüminin efen
"C'vkctm p efendimizın ihyakerd<'sı ve dimize söyledim, sizi oraya göndersin. 
muti bir kulu} um. Sen orada bulunursan bizim için kııt'i 

(.M. ıt.a .am) A~ doğdun un harbe bizzat muzafferiyet muhakkaktır. 
talıp bu1unmıı ındnn hoşlnnarak Şeyh- - Emirılmüminin efendimiz neyi em
islfün AhmC'dc baktı. $eyhis1Cım (Aydoğ- rcder ist' derhal icrasınn hazırım. He
du) ya tevcihi hitap ederek dedi ki: men bu d.ıkikada harb"' iştirak için ha-

- Emirilmüı11ınin efondimiz seni teh- zırlnnıyorum. 
lıkC} ntmak, civarından uzaklaştırmak Halife: 
istemez. Fuknt hır müdd~ttenb .. ri sende - Sen d bılirsın ki :Frmdnstandaki 
bir merak, bir ı;ıkıntı hali göriiyoruz. islam ordusu (Afşin) in kumandası nl
Bunun burada münzevi kalmanızdan tında bulunu) o . Onun maiyetinde hnr
ileri geldiğini zannediyoruz. Sizin aibi be memur bir kumandan olmak giiciine 
cens:iver ve kahra:nan kumandanlar gitmez mi? 
harp meydanlarında düşmanı tepele- - Bu muhareb.,de biiyiık bir kuman
mek. her •ün kılınçlnriylc bir menkıbei dan veyn bir ncf cr mı;-vkiinde olmanın 
cel<ldet vlicuda getirmekten baska bir kulunuzca zerr(' kadar ehı-mmiyeti yok
se\ d• n haz ctm zler. Bugün bi1 Erme- tur. En zi) ad<' ehemmiyet \'erdiğim ci-

uhar" 1 Ti) I(' mec;gul"i1 o ' t F nin er ndim"z0 n ehi mn-

ibarettir. 
Halife (Aydo •dJ) y.ı guler yüz gus

tererek: 
- Cenabıhak s nı muvaffak buyur

sun. (Afşin) e sureti mahsusada yazaca
ğım. S0nı dıaer kumandanların f "'vkin
d" tutacaktır. 

Halif ı- bunu soylcdikten sonra a'yağcı 
kalktı . (Aydoğdu) bu hnrekettrn artık 
gitmek lfız.ım olduğunu anlıyarak o da 
ayağa kalktı: 

- Şevketnıe<ıp efendimizden gıtmek
liğime miisnnde i~irham ederim. Her 
hnlde efendimizin hüsnü duasına, te
vecc!..h ve iltüntına müftckirim. (Büz) 
şehrinın fethine ve mUtemerrit asisinin 
katil v tcnkilinc mm; affak olmadan av
det etmemckliğımi temenni ederim. 

Halifo (Aydo 1du) yu mültelitane bir 
tebı- süm ile tes~ i etli. Ona bir çok hil'a1 
ve .ihı::fınlar emreyledi. (Aydoğdu) ora
dan çekılip çıktı. O dakikadan itibaren 
düşiincelerine, hayallerine mani hır foa
Jiyete girdiği için, lll"rakının , rnnlihül
yasının nıil olduğunu hissetmeğe başln
dı. 

(V rd. ) k nd" ini dairenin kapısın-

is1irakin"' halıfo tarafından müsaade 
edıldi<1"ni anlnyınca ona karsı teklif et
ti. (Avdo•du): 

- P kaliı. F kat burada validemin 
yanınd..ı. kalmanı arzu ediyorum. 

- Valıdenizı diı ünmc~ıniz. Hali!enin 
sarayında bulunuyor. O~a bakacak bir 
çok hadt:me ve cariye 'ardır. Bir eye 
ilıtı} acı olmüz. 
Aydoğdu oradan validesinin ynnınn 

gitti. Haliknin kendisini harbe memur 
ettiğini ~öyledi. (Afitap) oğluna bfıisi 
cesaret olmak çin Halifenin bu ('mrin
den memnun oldu: 

- Muznffer \'e galip olarak avdctini 
Allahtan temenni ederim, dedi. 
Aydoğdu (Yakute) ye döndü. Ona 

selam verdi. Kızcağız hamisinin azime
te hazırlanmakta olduğunu görünce göz
lerinden yaşlar <lökiilml'ğe başladı. Ay
doğdu onun gönliinü okşadı. Ccsnret 
verdi: 

- Muvaffakıyet.im için dua et. Belki 
yolumda (Hammad) n rastgelirim .. Va
zifemi unutncağmu zannetme. 
Aydoğdu bu sözleri söylerken gi7Jice 

içini ç kiyordu. Çtinkü sevgilisinin zl. 

. --- .... 

Biten Haftanın Hadiseleri 
--------------x*x------------------

Hava harpleri • Rayştag nutku • ingiltereye ta· 
arruz yapılacak mı? Cebelüttarık vaziyeti-Ak· 

deniz vaziyeti • Son İngiliz zaieri ... 
------------x*x--------- -----Biten haftı:ı jçinde hnrp hadiseleri bil- Diğer taraftan, Cebelüttnnk kapısı 

hassa havı:ılardn temerküz etmiştir. Al- da geçen haftn aktüalitenin ilk safında 
man bombardıman tayyareleri Iskoçya- yeralmıştır. Bu müstahkem mevki şim· 
dan Manş snhiline kndar lngiliz snhille- diye kadar denizden ve karadan ynpı• 
rine bombnlarını bırakmışlar. lngiliz l..1cak bi.ihin tnarruz.lara . mukavemet 
tnyyareleri de Almnnyn ve Alman İşgalı edecek mevkide idi. Fakat yeni bir si· 
altındaki ara:zide ayni ~ekilde mukabe- lah , tayyareler bu kaya üzerine de göl· 
lelerde bulunmuslardır. gesini aksettiriyor. 

Geçen cumn günü harbın mukadde- CEBELüTTAH.lK MESELESİ 
ratına müessir olacak bir ses du) uldu. 1 panyada çoktanberi Ceb lüttarık'ın 
Bu ses ya bir sulh taarruzu veya sinir İspanyaya iaduıini istiyen sesler yüksel· 
harbinde yeni bir darqc, ) ah ut ta lngil- mi tir. Ancak mazide lspan, a 1ngilterc
lcreye karşı nihai tanrruzun mukadde- ye meydan okuyacak kadar kendinde 
mesi !U) ılı:ıbilir. B. Hitlcrin sözlerini din- ciırt:t V(' kuvvet görmemiştir. İngiltere
lemek üzere Ra) ~tag meclisi toplandı. nin Akdeniz kudretini işte bu Ccbelüt· 
Esasen bu meclisin içtimnları daima bu tarık kayası temsil tdiyordu. Hattii, da· 
vesile ıle yapılmaktadır. hili harp senelerinden sonra zftafa dü· 

Nutuk B. Hiılcrin mutad üslubunda- şen ispanya şimdi de böyle bir teşebbiis 
dır. iktidar mevkiine geçtiğinden beri için kafi .derecede kuvvetli değildir. Fa· 
söylediği bütün nutuklar gibi, Alman- kat İspanyanın kudrctli mtittefikleri 
yanın Versayda adaletsizce muameleye vardır. 
maruz kaldığını tebarüz ettirmiş, c:ben> AKDENİZ GöLONON 
şahsı zamirini sık sık kullanmıştır. Nu- SAHIPLE.Rl 
tuk öyle tertip edilmiştir ki sulh teklifi Almanya ve İtalya Akdenizi kendi 
yapmak vazifesini lngiltereye bırakıyor. gölleri haline koymak istiyorlar. Bu se.
Aksi takdirde lngiltercnin tam imhası- heple tspanyanın Cebelüttankı ele ge· 
na kadar gidecek bir mücadele cereyan çirmek mnksadiyle, Almanya ve 1ta1· 
edeceğini ve bu mücadele neticesinde yaya iltihak etmesi ihtimalleri mevcut• 
büyük imparatorluğun ebediyen mnh- tur. 
volacnğını beyan ediyor. Garbi Akdenizde vaziyet bu merkez-

B. Hitler lngiliz imparatorluğunu ne de ıken, merkezi ve şarki Akdenizde de 
tahrip etmek, ne de hatta zarara uğrat- faaliyetler devnm etmiştir. Malta bir cok 
mnk emelini asla beslemediğini söyle- defalar tayyarel<'ri tarafından bombardı· 
miştir. Buna cevaben Jngilizler B. Hitle· man edilmi5tir. İtalyan tayyareleri Hn:r· 
rin dostluk vfıdettiği milletlerin biliıhare faya da taarruz etmislerdir. İngiliz ha
taarruza uğradıklarını ileri sürüyorlar. va kuvvetlerı c;arki Libyada ttalyamn 

ingiliz İmparatorluğu dünya tnrihin- bnşlıca deniz üssü olan Tobruka tam·· 
de misli görülmemiı en büyük millet ve ruz etmek suretiyle mukabelede bulun· 
ırk camiasıdır. Dünya nüfusunun d örtte muşlardır. 
biri bu imparatorluğun kontrolündedir. Girit açıklarında bir deniz ınuhnrebe
Her ırk ve her dinde insanlarla m eskun sinde Sidney İngiliz kruvazörü diinyn· 
olan aruisi dünyanın b q kıtasına ya- nın en sürntli kruvazörlerinden biri olan 
yılmaktadır. Dünyanın en kudretli harp İtalyan B:ı.rtoloıneo Kolleoni kruvnzörii
fi losu ve en büyük ticaret donanması bu nü batırmıştır Bu İngiliz deniz zaferi 
muanam İmparatorluğun muhtelif kı- manidardır. Zira Akdenizin bu kısmına 
umlarını lngiltereye bağlamaktadır. İtalyanlar hakim olduklarını iddia edi· 

Almanya gerçekten lngilıereye karşı yorlardı. 
deniz aşın bir sefer tehlikelerini göze AKDENİZ HAKİMİYETi 
nldıracı:ık mıdır) Şunu hatırlamak icap 
eder ki 1066 senesinden beri lngilıere Akdeniz hakimiyeti bu suretle me\'• 
hiç bir zamcın muvaffakıyetli bir taar- zuubahs olurken, Amerikada - harp dışı 
ruza uğramnmıştır. Fakat şimdi modern vaziyetinde - miistakbel Atlantik ve Pa~ 
harp vasıtaları ortaya çıkmıştır. Bom- sifik hakııniyeti için hazırlanıyor. Rei• 
bnrdıman tayyareleri, uzun menzilli top· sicümhur Ruzvelt tarafından imza edi· 
lar, tahtelbahirler scvkülccy imkanları- len dört milyar dolarlık bahr.i tahsisat 
nı değiştirmiştir. Diğer bir silah ta rad- kanunu Amerikan donnnmnsının geni~ 
yo na riyatıdır. lemesi için esası olacaktır. Bu progrn· 

iNGıLTE.REYE NiFAK: mm ihtiva ettiği deniz inşantımn ikmali 
Almanya geçen hafta bu silahı kul- için altı sene liizım gelecektir. Fakat bu 

!anarak Jngilterede içtimai sınıflar ara- program t.."ltbik edilince Amerikanın biri 
sın~ nifak sokmağa çalışnuııtır. Fakat Atlas okyanosunda, diğeri büyük Okya· 
B. Çörçıl Rı:ıyştag nutkuna beş gün ev- nu ta olmak üzere birbirind('n müstakil 
velinden cevap vermiş ve Jngilterenin iki biiviık filosu olncaktır. Bu iki filo
hiç bir zaman boyun eğmeğe razı olmı- nun ~ecmu kuvveti ve tonajı, Japon, 
yacağını, teslim olmıyacağını. Jngiliz or- İtalyan, Alman ve Sovyet filolarının 
dusunun ve kuvvetlerinin yalnız bu se- dördünün birdrn mecmu kuvvetine fö· 
ne değil, ayni zamanda 1941 ve 1942 ik olacaktır. 
de mücadeleye devam için hazırlandık· Acaba Amerikanın bu programı suUi 
!arını söylemiştir. içinde fatbikine fırsat verilecek mi? 

Ticaret Vekili Istanbulda 
----~---~-~.~ 

A iman ticaret anlaşması 
b hafta inı. za edilecektir 

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

F in/andi yadan kağıt, lraktan benzin gelecek 
Sov )'et Rus ya y a yapak satacağız 

- ı-:.'\STARA:FI ı tNCİ SAHİFEUt; - IRAKTAN BENZiN GELiYOR 
«Iraktan benzin getirtmek üzere• 

yiz. Yakında ilk parti gelecektir . Ak• 
deniz vaziyetinden sonra Basra yo
liyle meşgul olduk. Basra yolundan 
bnzı mnddeler ithal edebileceğiz. Şu 
kadarı var ki bu nakliyat pahalı ola• 
cağından yalnız kıymetli e§YB nak~ 
liyatı yopılması zaruridir. 

AJmPnyaya tü•ün ve diğer madd,.
ler gönderilecek ve bur_a muka.b·ı 
Alrr.~yrdan a· mendüfer malzemesi 
ile Sü'Tlerbank fabri""nlan tesue.tına 
n;l b:ızı makirıeler satın a!macnktr.r. 

SO VYETLERE YAP AK 
SATACAôlZ 
s~v;ctlerin evvelce Kayseri ve 
.,·ııi komb"n ları inE~atınd.,n nl -

cah'ar. olan 570,000 liraya mu' "J.' .. ·ı 
b0 -:Cen yapa.~ nlacaklardır.» 

r ır'LAND1): ADAN KACIT 
GELECEK 
'1 ıcarct vekili b yanntı ~rasındn Fin-

1 nd'",ı il' Sovyet Ru-;ya yolıyle ticar~t 
yapılm.iSı irn:.fuılarının mevcudiyetıne 
i~"ıct <'lmi", Fmlnndıya ve Slovakyadan 
kfı0ıt getirileceğıni iHive eylemiştir. Vcı
kil beyanatına şöyle devam etmiştir: 

lamakt;ın kcndıni alamıyordu. 
(Yukute) yere bakarak söz söyleme

diği halde gözlerinden ymmkları üzeri
n<' iki damla yaş yuvarlamakb ePvap 
verdi. Aydoğdu onu bırakıp çıktı. Yol
culuk levazımının hazırlanmasını Ver
dana emretti. Bir kaç gün içinde hazır
lanmış idi. Aydo •du validesıyle veda et
ti. Yakuteyc iyi bakılmasını validesine 
ayrıca tavsiye etti. Sonra maiyetinde bu
lunan ve- cümlesi dinç ve cengfıver Fer
ganrli Tiirk askerinden müteş<'kkil olan 
bir fırka ile (Samra) dan müfarakat ey
ledi. 
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(Babek) in kıyam ve isyanı yeni bir 
şey değildi. Bu kıyam devleti Abbasiyc
nin hfikimiyctinden memnun olmıynn 
bir t.ıkım halkın ve bilhassa lranlıların 
k ıyamı idi ki devleti Abbasiye muhtelif 
zamanlnrda ve muhtelif şekil ve nam
larla zuhur edegelen bu gibi i yanl~rı 
bastırmakla uğra~maktan bir fm hali 
kalmıyordu. (Bnbek) in isyanı yirmi se
ne kadar siinn üstif . .AsileT dağlık bir 
memlekette tabii .istihkfunlar içinde idi-

Yeni mah l'ıl fevkaliıde b rekclhdir. 
Hukuırt t hububatın ', ktind kaldırıl· 
mt\ ı içın ic p eden tedbirleri alınmı~ 
tır. 

PAZARLJKSIZ SATI$ KANUNU 
Vekal tte ıhtık:rL'l mücadele vr: fint 

mürakabcsi için bir teskilfıt kurulncnk• 
tır. Buna ait karar yakında koordinas
yon heyetinden ı;ıl,acaktır. 

Pazarlıksız ıo:ntış kanunu da tadil edi• 
lecektir. Hazırlanan 15yihn encümenlcı"" 
de tetkik edı1iyor.> 

arasındıı çok muharebeler vuku bulın~ 
ise.- de yerlerinin merkezi HıltUete uzak• 
lı •ı, menaati, gayri memnunlardan on· 
lara ara sıra yeni kuvvetler iltihak ve 
snıre gibi bir takım esbnp ilcasiyle isti
dalleri mümkün olamamıştı. (Mutnsanı) 
bunların tenkiline, gailcl('rinin biisbiitiill 
def'ine sureti katiyede azmetmiş idL 
(Afşin) in baskumandanlığı altında tah• 
şit ve snvkolunan bir islam ordusu (Bn
bek) i Erdbilde tazyik etmi~. oradan fi
rar ve (Bez) şehrin<' iltica ve tahassUne 
mecbur eylemiş idi. Rommumızın bu son 
vekayii cereyan ederken islam orduS\l 
(Bez) şehrinin cenup ve şark tarafların• 
da yerleştirilmis idi. Mezkur şehir ile 
Erdbil ara ındaki mevaki makarrı Hila· 
fetle hattı ricati temin için mıntaknt 
harbiye nddedilmiş idi. Iraktan erzak 
ve mühimmatı harbiye gönderildikçe 
evv<'la (Erdbil) (' yerleştirildi. Sonra 
oradan bir kuvvei askeriyenin muhnf tl" 
zası altında (Hasnünnehir) namındaki 
noktai askeriyeye naklolunurdu. 

Kuvvei askeriy<' oradan avdet ederdL 
Mühimmat ve erzak oradan dahi bit 
kuvv('i askeriyenin muh. fazası altında 


