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.._,,ubarrır ve umumi neşriyat müdürü 
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İZ MİR 1 
HAKKI OCAKOt.LU 

AHONE SE.RAİTI 
ilEVAM MÜDl..>.,.,.t . 
Senelik "'' Türkiye için Hariç içın 
Al ...... 1400 2900 

b avlık........ 750 1650 
Cünü 1 ~ecmis nüshalar 125) kuruştur .. 

TELEFL'l/:2697 

tıô;-"'.'.""~-----....;~;,;..---· 

Fuarına koşunuz 
İzınire koşunuz, türlü tğlenceler, güzellikler 

v~nilikler ve karlı alış veriş sizi bekliyor .. 
20 Al';USTOS - 20 EYLÜL 1940 

·--------' • 'llunder'='Calırıdal"' 

= gazetemiz mesuliyet kabul etmez Cümhuriyetin ve Cüınhuriyet eserinin bekçUi, sabahlan çıkaT riyan ga.::etediT YENl ASIR matbaasında ba.<ılmıştır 

A manyadan Mal Gelmeğe Başlıyor 
~ ••••••.......•....•.. ~. 

lngiliz h~~~ ..... 
hücumları 

::!nt~n l;,riıta1arında 
: se:labn azalmasına 
• L eJ> oldu •• 

ondra 29 (A A) 
rald . · - Deyli He-

gazeteEıı }'azıyor: 

gi)C";::,hfahdrikalanna yapdan in-
" "' unanları Alma · "'bna h ·· ille n una-
zı fabri~lard zara~lar ~enniJtir. Ba
•zalrn .. a imalat fevkalade 
rnan ~ Ve duşen bombalar işçilerin 

B evıyatını bozmuştur. 
undan~ .. 

Yerde !ah . . aon uç ay zarfında 
haıara u _rıp edilen veya pek ziyade 
fazlad grıyan tayyanlerin adedi 

•••••••• ır. 

..._.... ·································· 

Nüfus politika
nıızın temelini -·-:nıurnı sıhhatin 
1ı~"11nına.s1ı. çocıııı ba· 

nıı teffıil eyıemelidir -·-HAKK.ı OCAKOCLU 
C" uınfıuriıet h"k" . 

'"''iınizc \'c d'"' u tunetınin nüfus siya
~ok hüyiikt ııcı ln~met ve ehemmiyet 
>'aklar Üzer~de Genış ve münbit top
trıızuı üsr· Y~yoruz. Topraklan
ıniye0 h~eı8ltı bıtmek tükenmek hil
kaYnaldarııı e erle doludur. Bu servet 
iddia edctek hakki_yle isletebildiğimizi 
~Paıııldu" mevkide bulımmıyoruı .. 
kiye ..ı:_, ıcu!' enkazından kurulan Tür-
h """"llriy ti . • anıleleri İslis e 0111• ıkbsadi kalkınma 
tan huıcünii .ı:ar edilemez. Diine naza
Yarın icin ınu~ fok kuvvetlidir. Fakat 
le!erimizdeıc~~· kilidi~. Kalkınma baın
teııen ııa:vey u~~- azlıı:ının vanlmak is
leskil eyled·~· iZi ulaştırmakta bir zaaf 
leket ın"·d ıı:ıni inkar edemeyiz Mem-
·ı u alaas bakımın . ı erleme bar.un:,, dan, iktıs&di 

Almanlar Bal
kanlarda sulha 

taraftar --·--
Alakadar devletler 
anlaşsın diyorlar -·Maamafih Macar ve 

Bulgarlara sempati • 
lerini gizlemiyorlar .. 
Berlin 29 (AA) - D.N. B. Ajansı 

bildiTİyor: 
Almanyada, Doğu-Cenup meseleleri

nin serbest bir anlaşma ile bizzat Bal
kan memleketleri tarafından halledilme
si ve bu hattı harekette her devletin 
kendi mesuliyetini müdrik bulunması 
icap edeceği kanaati mevcuttur. Alman
ya ve 1 tal ya diktalar ihdası tasavvurun .. 
da değillerdir. 

Bir taraftan Romanya ile Bulgaristan, 
diğer taraftan Roman)ıa ile Macaristan 
arasındaki arazi meselelerine gelince; 
bizi Macaristanla Bulgaristana umumi 
harpteki silah lı:ardeşliği ile takviye erul
miş olan eski ve samimi bir dostluk bağ
lamaktadır. 

Salzhurgun iyi haber alan mahfille
rinde Almanyanın Macar ve Bulgar 
devlet adamlarile yaptığı müzakerelere 
dair olarak beyan edildiği veçbile Al
manya, Macaristanla Bulgaristanın ta
dil mu•alebelerine kartı sempatisini ve 
b, .. ,Jarı mantiki bulduğunu biç bir za
m""n gWememiıtir. 

Harpten ıontaki Romanya muahede
ler tarafından şuursuz bir surette kurul
m·ıştur. Batı devletleri Romanyayı bir 
taltım manevralarla sun'i bir ro1 oyna-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

.faponyada on 
oir Ingiliz tev

kif edildi --·--Mevkuflardan Royter 
ajansının Tokyo 
muhabiri öldü .. 

?ollarında cidd" dan. nüfusu arttırma 
UJdeyiz. B 1 Ldbır}er almak mevki
••:vıını. nü'i senedo hır yapılan nüfus 
Zaruretinde:s~ıızun vaziyetini tesbit 
lartııuz lllaal 0ıonaktadır. Nüfus kayıt
~Ytın bize esef düz~n değildir.. Her 
ı:~steriyor ~akta bulunduğumuzu 
mıkdarda ·b 1 • bu artı$m kafi bir 
•ak hakikat'.' ~duııunu söyliyecek olur- Şangbay 29 (A.A) - Royter muba
~Yden evv~J ~t~e etmiş olamayız. Her birinin selilıiyeıtar bir menhadan öğren-
"' n''f 1 ıraf etmeae b d... ·· · d lngili' t h u usu ciddi b. ~ mec uruz •gıne gore, ıaponya a z e aaaın-

ledbirlere malik 1~. ':"kilde koruyacak dan 10 kiti tevkif edilmİJtir. Tevkifin 
nın hernen h deı:ılız. Medeni dünya- sel>epleri henüz malüm deiildir. 
edici Yardı ~r Yerrrıde evleıımeği t~vik Bu lngilizlerin tevkif edildiği haberi 
dojtan Ç<><:u~ı ar vapılmaktadtr. Bilhassa dahi japonyada henüz nctredilmemiş
Y~Un e"'5Jı ~ .~orunıak vazifesi cemi- tir. T evkifat memleketin muhtelif mın
lııJ ediv dusnnrelerinden birini leş- trkalarında yapılmıştır. Tevkif edilen-
11\İ · or. C<><:ukl sıhh 

Yetin verd""· arın atlerine ~e- ler arasında japonyadak..i en yijksek ln-
genistir. A ~gı eh<:mnıiyet cidden (Ok gi) iz şahsiyetlerinin bir kaçı da vardır. 
lep ~<><ukı: ~ ~<><:ukları için ayrı, mek- Bu on lngilizin tevkifi hakkında yabancı 
8Ytı Jniiesseseı u~ın ayrı, yoksuzlar için memleketlere telgtaf çekilmesi dahi 
ler vardı · er, hastaneler ve mektep-B r. memnudur. 
·d Uolar hanr . ROYTERIN TOKYO 1 are edilın k •·eınıyetleri tarafından MUHABiRi öLDO 
eli:vle ku~.ı'.'.. tek, hir çokları da devlet T k 29 (AA) D · · B· . • wuna tadı.r. o yo . - omeı BJansı-

ictiını~ rneınleketunizde d .LL nın verdiii bir habere göre, Royterin 
aı mua e sumat ve T k h h' · B C · d 

ı:lıeerne kuru~enet vekaleti ve çocuk esir- ? :a_o m~ ~n . . . ox, ıad' I arı'j;a u.;:ıu-
raber ı:ere~ v":.~ır. Pek acı olmakla mh.' rar!!k. ·~ ka ıstıdacvka!' he. ı me le ıden 

Y~tin ' ve.Jlletin \ 'C ae k . ınanın ı ıncı atin ı ır pençere en 
. çoru~Ja ks ~ re cemı- k d' . . k • Stnde . d . rı, yo ullan kor h h- en ısını so aga atmıştır. 

dııl;tnı <ı ~ 1 \e müessir tedbirlıımer 8 
ima _ B. Cox aldığı yaralar neticesinde bir 

' ınuess--J k a a 45 dak'k ··ı .. ·· nıetbur · ... ~ er uramadığıru 'ti f saat ı a aonra o muştur. 
Ciin uz. 

1 
ra 8 

B. Cox, japonlar tarafından tevkif 
3. ( ç.!~klçınez. ki İzmir Belediyesine edilen lngiliz tebaası arasında hulun
- ~u u bır an kt 'd' •aJ'ak a b a veya baba baş vu- ma a ı ı. 
<'dilınele~ ~luncıı yavrulannııı himaye Tevkif olunanların miktarı, henüz 
İzınir ıt'İb-nri·ale_p e) lememiş buhmsun ismi hilinrniyen bir ıahsın daha yeniden 
l.kı, bir höı ırkiyP içinde oldukça ~ar: - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -
aa sahne! ı:e sayılan bir merkezde bu 
Yoksuı ere ra .. flanırsa A.n d 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
salın ve hiacra k"" 1 a o unun : : 
k elerin va~ oş~ erinde ne hazin : ÇEKLERE BİR HİTAP: 

estirmek ~üç olı::a ta bulunduğunu : ---.--- E 
h' Suracıkta heied· .. . . =ı •1• B k•1E 
h•• ço•uk bakırn t~~ınıım em yataklı : naı iZ aşve ı : 

ulunan rnin · . e\I var. Buraya sütte ~-, 
~ı':"' ı.,.dar oia:'ını Yavrulardan beş ya- • • B 
ltimaycye lllazJı ÇOl'UkJ~ alınmaktadır.. m ua vını e 
l'\dıı Yedi Ya~tnd ar olabilen bu elli yav-

r. 111üess .a yuvadan cıkardmakta- l'tJ d• k• 
neticeyi .. .:;:;: :ahili nizamnamesi bu ı;. ee ıyor ı: 
t~uklar dab· · akat 12 yaşına gelmiş 
çunkü t YU\adan çıkar,Iamı K'' ülı falıat ··ıı hi tahsil Çağın,. . yor. uç ' mu em· 
ınaye ederek h' IP:C~ çocukları l d ifl ~ 

~en kimsesiz h 1 il teşkilat yoktur. Esa- me or unuz n aı 
~a da bırakıl~ıan ~u Yavrular soka- zafere Jıadar flarp 
uluııdukJarı Yacagıudau çarnaçar efm 1ı • d di 

•uretle karu- mahalde alıkııulmakt b e azmın e r .. 
:Ve iınk.a ouun dolu kalış · a, 

11 
Londra 29 (A.A) - Radyo-ç.,., nlaruı 1 ort d ı yem lıima-

te u~ ~eselesi T;lı,;11 ~dırmaktadır.. da Çek milletine bir hitabe irat 
b.ıneiını leskiı d ye Cünıbnriyetiuin ecleı. 8. Attlee demiştir ki: 
ıe"n mh cvzu oldu:>~ ehcelkd en ehemmiyetli 

UUlar 0~ a e en az düşlinü- - Milli ve şahsi hürriyetlerini-
Uınurni h tadır. zin geri verileceğine hepimizin 

d"a noksan~r~ kk~a balonundan mutlak imanımız vardır. Küçük, 
u devird ıo r. fakat mükemmel ordunuz tıpkı 

'81ıit olın k e. sıtmadan insan o··ı·· .. 
tesk· 8 cıddc k umune bizim gibi nihai zafere kadar 
ı..· ııl eder. 'ree s ~ ~o feci bir akibet 
tıt Zlnir hölgcsin~ur e. ~ayde mecburuz müşterek düşmana karşı bütün 

"" t-dıif ~dıJ \ haıa .sıtma tnlıriba- vasıtalarla mücadeleye devama 
- SONU 2 l~·ı'"'- koyleriınize kll-

1
: azıMkar bulunmaktadır. 

SAHJFI::UE j ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Rumen nazırlan 
dün Bükreşe 

döndüler 
---·---

lngiliz siyaseti Al
manları kızdırdı -·Bulgar murahhasları 

Almanyadan elleri 
boş mu dönüyorlar? 
Bükreş 29 (AA) - Başvekil B. Ci

gurtu ve hariciye nazırı 8. Manoilesko 
Almanya ve ltalya seyahatlerinden bu 
sabah saat 1 O da Bükreşe dönmüşler
dir . 

BB. Gigurıu ve Manoilesko derhal 
saraya gitmişlerdir. 

Öğleden sonra nazırlar heyeti topla
nacaktır. 

Su işleri umum müdürü ~eldi 
~--------x.x:----------

M eneme n sulama tesis-
leri ve kanalı inşaatı 

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

Gel ecek sene Gediz ovaları sulanacak 
Salih.ide yapılacak elektrik santralı 

X.ı< 'I< 

Nafıa vekaleti su işleri umum rnüdü- Sulama işleri 941 yılında nihayet buJa. 
rü B. Salahittin Büke şehrimize gel- cak ve Gediz uval;.rı sulanarak istihsa· 
miştir. Umum müdür, vekfiletçe yurdun !at bir kaç mislin" çıkarılacaktır. 
muhtelif yerlerinde tatbik edilen bü- Yurdun diğ<'r yerlerinde de sulama 
yük sulama in•aatını tetkik •l'l~mekte- islerine devam edilmektedir. Salihli el· 
dir. varında Marmara ı;ölü suyundan istifa.. 

Haber alılııl;ım12..'.ı göre, Menemen ci- de edilerek bir elektrik santralı meyda-

1 

vaı:ınd~ :'apılrnakta olan büy~k sulama na Jı.etirilmesi i~in t~tkikler yapılmıştır, 
tesıslerı ~atı ve kanal lıafrıyatı gayet Bu ış başanlmca cıvardaki kazalar ve 
müsait bir şekilde devam etmektedir. köyler elektrikle tenvir edilecektir. SLOVAKLAR DA DöNDO 

Prcsburg 29 (AA) - Reisicümhur 
Pr. Tiso ile başvekil Dr. Tuka ve B. 
Sanomach bu gece Salzburgdan Pres
burga dönmüşlerdir. 

YUCOSLA VY ADAN 
GEÇERKEN 

Hollanda kralire.n Vilhelmiıuı 

Holland~ zafere Ziraat Vekilinin Konya-
kadar barba i v k.k 

Belgrad 29 (AA) - D.N.B. Ajansı 
bildiriyor: devam edecek ( a yaptıgı tet ı at 

Romanya başvekili Üe hariciye nazırı 
dün Yugoslavyadan geçerlerken bütün 
istasyonlarda resmi memurlar tarafın .. 
dan istikbal ve teşyi edilmişlerdir. 

Romanya başvekili gazetecilere yap
tığı beyanatta, halen nikbin olduğunu 
ve istikbalde de nikbin olacağı zannın
da bulunduğunu hildirmittir. 

BULGARLAR EUBOŞ 
DöNüYOR 
Londra 29 (AA) - Royter ajansı
- SONU 4 ONCO SAHiFEDE -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Hindiçinideki Japon 
~ bas müfettisi . , , 

I • 
gerı çağırılmamış 
Tokyo 29 (A.A) - Japon hariciye 

nezareti sözcüsü, Fransız. Hindiçini
sindeki Japon baş müfettişi general 
Nisy Haranın geri çağırılrruş olduğu 
hakkındaki hab..,Jeri bugün yalanla
mış ve general Nisy Haranın müfet
tişlik işleri hakkında hükümete ra
porunu vermek üzere Tokyoya gel
miş olduğunu bildirmiştir. 

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

Adene neticesiz 
bir taarruz 

Aden 29 (A.A) - İtalyanların diln 
öğleden sonra Aden üzerine yaptıkları 
hücwn esnasında bir ticaret gemisi sat
hi ha.sara maruz kalm~tır. Yalnız Hin
distanlı bir tayfa ölmüştür. 

--*--
Londra 29 (AA) - Kraliçe Vilhel

mina dün gece lngiliz radyolarının yeni 
Hollanda servislerini açarken "'öylf'diği 
hitabede e-zcümle demiştir ki: 

- Düıman anavatanı işgal etmetine 
rağmen Hollanda hür ve mesut bir İo
ıikhal güneıi doğuncaya kadar barba 
devam e.dcccktir. Sev~ili ba.yrağı.mız 
den!zlerde ve ıark ve ıarı;.~a!t:i Hollan
da imparatorluğund:ı dalgo.lanmaktad•r. 
Müttefikl~riıniz.le yanyana ces:.ır asl...er
lerüniz mücadele)·e devam eü:yorl3r. 

Anavataıun başı:ıa gelen fe)i.krtte 
ıempalisinin bu derece parl'1k hürhanla
rını veren deniz?crarası in1ı:-aratorluğu 
fikri ve hislcrile L.zc ~mdıye kadar hiç 
bir zaman bu derec.e sıkı mcıhut olına
mışfJ. Sarsılmaz bir birlikl: hiirrİyefmi
zi. istikl8.lirnizi ve bütün arzz.mizi n1u
dafaaya azmetmi<ı bu)unuyo!uz. 

Muflabelei JJHm~i! 

Tuna üzerindeki 
on beş Ingiliz 
mavunası 

Rumenlerc:e müsadere 
ediii;yor 

Londra 29 (A.A) - Royler: 
Zannedi1diğine göre Ports,aitte Ruınen 

vapurlarının müsad~rcsine mukabele ol
mak üzere Rumen hükümeti Tuna üze
rindeki 18 İngiliz mavnaı;;ının ınüsaderc
sine karar vermi~tir. 

Türk - Alman ticareti 
filen yeniden başlıyor 

---------x•x·~-------~ 

Almanyadan gönderilecek 
'nalzemenin tahmiline 

olan ilk parti 
baslandı , 

-~~~~-x•x-------
İstanbuJ 29 (Yeni Asır) - Türk - A1man ticaret anlaşması mucibince 

Türkiyeden yapılacak sevkiyata ait tevziat listeleri şehrimiz ticaret müdürlüğü
ne bildirilmiştir. 

Anlaşmanın akdini müteakıp, Almanyadan mem1eketimize gönderilecek. 
malzeme partilerinden birincisinin tahmjline başlanılmış olduğu gelen malUmat~ 
tan anlaıJılmıştır. 

lngilteı·eye en 
uzun Alman 
hava baskını -·---

Evvelki gece yapıldı -·-Hava harbı 3 saatten 
fazla sürdü 
Londra 29 (A.A) - Gazetelere ge

len en son haberlere göre, Gaile diin ge
ce harbin bidayct:indenberi en uzun ba
va baskınma maruz kalmıştır. Projek
törler ve dafi bataryaları faaliyete geç
miştir. Bir çok İngfüz tayyareleri üç sa
atlcn fazla muharebe etınişlerdir. 

Bir bölgeye 11 lıomba düşmüş, bun
lardan yalnız bir tanesi bir çiftliğin han
garında hafif hasar yapmıştır. Diğer 

- SONU 3 'ONcit SAHİFEDE -

Sovyet Rusya -
Afgan ticaret 
anlaşması 

--·--
Kabilde imzalandı -·Yapılacak mütekabil 

ithalat ve ihracat 
Moskova 29 (A.A) - Tas ajansı dün 

ıcec:e Kabil mahrecile n~rettiği bir tel
grafta Sovyet - Afgan ticaret anlaşma
sının iıru:alandığı hakkında ilk haberi 
vermiştir. 

Öğrenildiğine- göre, bu ticaret mua
hedesi Kılbilde üç veya dört gün evvel 
imzalarunıştı.r. 
Yarı resmi Afgan Islah gazetesine gö

re, anlaşma neticesinde iki memleket 
- SONU 4 ONC'O SA8İFEDE -

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

Sulama tesisatı menbaını, irva ve is1ıa teş1ıUiitı• 
nı gözd~n geçirdi, hallıın dilelılerini dinledi 

Konya 29 (AA) - Şehrimizde bu
lunmakta olan zira"t vekili Muhlis Erk
men dün yanında valimiz olduğu halde 
Bey~ehir, Sidi~ehir ve havali~inde tetkik
lerde bulunmuş '\'e akşam t"?krar Kon
yaya dö:ımü·~tür. 

Zira~t vekili Muhlis Erkmen bu tet
kikleri esna~ır.da Konya ova~ının bir 
kı~mınırı a:.ıla!Tla tef'İsatı menbaı olan 
Bey~e..ı..ir cölünü ve barajını, Irva Ve ly 
ka tc;k.il·ı. ile ı~· tını te!t~ e~le;ııiş 
'Ve mütc:.kıhen Se}·di,.ehir kazasına ~ı

derek o'\.·a.n ın i~ka iP ile al.ikası bulu
nan Scydi,f'hir Suf;la gölünü r:Ozden ge
çirmişLİr. 

Muhlis Erkmen f!t,yşehir ve Scydiş•
hir ha!kevlerinde halk ile zirai yaziyet 
ve ihtiyarlar etrafında görüşmelerde bu
lunmuş ''e dileklerini tesbit etmiştit. 
Dönüşte Doğanbey nahiye merkezine 
ve köyl ~re uğrayan ziraat vekili buta~ 
larda da halk ile temas etmiş ve ken
diletile görü~müştür. 

lngilterede bu
gün mühim mü
zakereler var 

--·--
Başvekil Çörçilin beya· 

natta bulunması 
muhtemel 

Londra 29 (AA) - Royterin dip
lomatik muharririnin bildirdiğine göre. 
avam kamatasında yarın (Bugün) ha
tjci siyaset meseleleri hakkında mühim 
bir müzakere yapılacak.lir. Bu müzake
renin aleni bit celsede mi, yok.sa gizli 
bir celsede mi cereyan edeceği henüz 
tetkik olunmaktadır. Bu husmla bu ana 
kadar bir karar verilmemiştir. Bu mü
zakere esnasında B. Çörçilin aöz alması 
beklenmektedir. Eğer söz alırsa B. Çör
çil başvekil sıfatile harici siyaaet mese
leleri üzerinde ilk nutkunu söyJiyecekp 
tir. 

- SONU 3 ÜNCÜ S.l\llİFEDE -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
BtlrUK BİR TAYYAR~ ---.---
lngiltere hü
küaetince 
satın alındı 

Bu tayyare Amerilıa· 
dan lngiltere;ye 
alomin;yum taşımalı 
itinde lıullanılacalı .. 

Nevyork 29 (A.A) - Çok tanın
mış seyyah Archihald, Afrika büyük 
orman mıntakalariyle yeni Ginede 
fenni keşif seyahatleri yapmak için 
kullandığı Cuba ismindeki meşhur 
deniz tayyaresini tngiliz hükümetine 
satmıştır. 

Bu tayyare şimdi Amerikadan ln
giltereye Aloıninyum taşımak için 
kullanılacaktır. Haftada iki uçuş ya
pacak olan bu tayyareyi tanınmış pi
lotlardan B. Clyde Pagnebrun idare 
edec<'klir. 

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

Ziraat vekili B. Muhlis Erkmen 

Amerikadaki 
Avrı.pa 

müstemlekeleri 
--·---

Pan AmerJlıan lıonfe• 
ransının lıararı ifıi 
yere şamil deail.. 
Havana 29 (A.A) -:Pan Amerikan 

konferansındaki Arjantin delegesi B.. 
Leopold Mello, Avrupa müstemlekeleri 
hakkındaki mukavelenin Onduras cüm .. 
huriyetinin kendi~ine ait olduğu iddia.
sında bulunduğu lngiliz Hondurası ile 
Arjantinin aidiyet iddiasında bulunduğu 
lngiliz Falkland adalarına •amil olmadı· 
ğını bildirmiştir. 

Mukavele mucibince bütün imza 
eden devletlerin azasından mürekkeP, 
bir idari komisyon teşkil edilecektir. 
Mukavele, Amerika cümhuriyctleıinin: 
üçte ilcisi tarafından jmza edilince me
riyete girecek.lir. 

iKTiSADi KARARLAR 
Konfuansın iktıaadi teşriki mesai 

komisyonu tarafından kabul edilen bir 
Şili teklifine göre, Latin Amerikaaı 
memleketleri, Amerika h&.rici aeTmaye 
tarafından kontrol edilen ve yabanci 
1 •rmaye tarafından ele geçirilmek 

--sine maruz bulunan amme men
fai.ıOerine hadim müesseselerin idaresi
ni deruhte edeeeklerrur. 

Konferans bugün yapılacak bit umu-
mi celseden sonra kapanacaktır. 
TAYMıS TASViP EDiYOR 
Londra 29 (AA) - Pan Amerikan 
- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Hitler, eski Bulgar 
başkumandanını 

kabul etti 
Berlln 29 

diriyor: 
-·-(A.A) - D.N.B. ajansı hU.. 

Führer, Almaıı orduları başkuınano 
danlığının daveti üzerine garp cephesi 
muharE!'be meydanlarını ve askerl tesi
satı gezmekte olan ve büyük harpte 
Bulgar başkumandanı bul~an general 
Cekofu hugiin öğle üzeri kabul etınİfo 
tir. 
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Güzel bir soyflıe 

Bozdağ 
Bozdağ, isviçredeki emsalinden c.- ~ksız, serin, 
havadar~ enEes bir yerdür. Her şeyi ~ardır. Ulak 

te~m· noksanlarına gelince •••• 
E nı ı .ıd ta bır l viçr V" ) urdu- bır 'Y bıraksanız sahıbınd n şka 

muzun hır ın<.'ı ı olan öde·n ·n Bozdn~ kim ona ilis mez. Yabancılara rkes 
v '1 ı yazın giındl.'n E{ltn rn b k - hiırmet VE." i~l rıni t sh 1 ediyor. Yi~ l'-

n nakt dır. Viliıyetimiz v bilh: a c.-ek "ıkıntısı yoktur. En taze dana l'tİ-
ödemi mınlaka ı hiç bir iklime n ıp n·n kilosu yirmi, ve en güzel tere yağı-
lmı, an bir hususiyete, imtiyaza ın lik- nın kılo5u seksen kuru tur İsten il n. '

tır tnc r. U.ıüm, z )hn tütiln ibi l•er \il bulmak. bulunma a d rh:ıl g hrt
birı bir ınemleketı ıhyaya kruı bir coı< m k kabildır. 
çeşitlı mahsulat verir. Bunları yetişti- Bozdagda su f şahsi a.} r t. ve teş..:~
re'll ve besliyen topraklar ise yağmura bu.c;ü ile dôrt beş se.ne evvel bır ot.J vu
ne kadar muhtaç is ler sıcaklara da o cuda getirmis olan bay Hıfzı Bozdağın 
derecede muhtaçtır. Bu itibarla Temmuz bu ihtiyacını bir der CC} e kadar t 0 min 
ve Ağustos ayları mahsulatı besliyt>n ('tmistir. Maahaza yazın oradaki t'vler, 
ıcaklar bütün şiddetiyle buralarda hük- yabancılara kiralanmakta olduğw1dan 

münü icra eder. Mahsulata nnfi olan bu da } erliler için bir \ ridat ın •nbaı 
bu hararet az çok insanlar için müz'iç- te kil etmektedir. 

Karşı)-aka ve 
Menemen köy
lezinde sıtma --·--Bu sene bir hayli ~oğaldı 

Son günlerde Karft} aka 'e Menemen 
kö~lerinde sıtmadan muz.tarip olanlar 
bir ha) li artmıştır. Her senı.• yap·lan mü
cadele bu sene layıkile tatbik l"dileme
diği için sıtmanın önüne geçilememiştir. 
Karşıyalcadaki Kwlav dispanseıin~ her 
gün bir çok hastalar miiracaat etmekte, 
muayene \ e ilaçlarını temin etmekte
dir. 

Çiğli 'e Şemilder koylerince de sat
manın arttığı tesbit edilmiştir. 

Sıtma mevzuu üzerine belediyenin ' e 
sıhhat müdürlüğünün ehemmiyetle na
zan dikkatini cdbederız. --·--

tir. Fakat tabiat guya bunu tahfif için Bozda~ın ş"hirlilerc ılk l olunu açan 
insanlara hü} ük bir avantaj hazırlarnıs. general Knzım Dirik olmu tur. Bu savın 
o sıcak ovanın yanına Bozdağ gibi misli atın hi'Tlıneti o yüksnk daglarda şo e 
bulunmaz bir saheser yer koym~tur. yolu vaotırmağa muvaffak olmuş. ve bu 
Ovada dereci hararet kırkı _geçliği za- sayede Bozdağ cennetırun yolu a~ılmış
manlarda yaylada ancak yirmi dereceyi tır. Bunu oradaki köl lül 'r hala siikran 
bulur. aşağıda cehennemi bir sıcaktan lisaniylc }ad ediyorlar. Maahaza gcne
bunalanlar, otuz. kilometre ilerisinde vü- ral Kazımın İz.mirden ayrılışından con- BORJlfOY ADA 
cuda hayat veren tatlı bir scrinlik bu- ra } olJarın günden güne boz.ulınakta ol-
1 urlar. Buna tabiatin bir cilvesi demek- duğu göriilüyor Bazı yeı lerde yapılmak Jl[ajd O~ yascdı 
ten başka diyecek bir şey yok. Bozd:ığ istenilen inŞ<Jat bilt- bövle yaz me\•sime Bornova belediyesi, sahbi sebeplere 
ötcdcnberi ödemis, Birgi ve civar kö~- ~etirih~ gidip ~elıneklc müşkülatı istinaden, bütün kabveh,nelHde lı:iğlt 
lerin yaylası idi Ne tzmirden, ne de> sa- mucip olmakta bu1unmu tur. Buna rz.f!- oyunlannı menetınıştir. 
ir büyUk şehirlerden gidenler, oradan me~ soförlerin dikkat \C li'°·akatleri ~?- --·--
istifade etmek istiye.nlcr hemen yok Jti- vesınde. bu yollar~ı.n gece ve gü~duz Se/anik, Belgrad 
b. "d B · h · u· · ·ık k--' otomobıl ve otobusler ıslcmcktc ıkcn 

ı ı ı. u yerın ususıyc nı ı 1;-..ıe- . d ~ada L ··k·· b" • ı- / b 
den .. h" li T .. k E ·li, ş.rm ı}--e " r QO"' su ur tr anza o •ergı· eri Ve İz munevver ve ~ ır .. ur . " ; ~ mıımıstır. ~ 
zade _bay. S~~tlır. Kendısı lsvıçrenın Eğer Bozdaga mükemmel bir yol. ve 5 E,ylUI tarilıincle Elen kralı tarafm-
en guzcl ıklımmde, Crans. ve ~on tamı ; ah ut ls\•içrede oldw"ıu gibi bir çeyrek dan maasimk açılacak olan Sdini1' 
yaylasında senelerce tedavı edıldıkten tt ,___ L k bi (F"" 'kü · · L.::..::L L>- _ ,,, L • t--" __ _ Lt . • . . ..aa e vu.....u-ı\'A c11<araca r unı - sercıune uu7 \&&. uu ~a gos cnunca. e-
. ~~ .:ıa~e~ ruıyet etmış v_e yu_rd•Jmuza ler) olsa bu :\'ere olan rağbet yüz dere- dir. Beisıad sergisi de 7 EylôJ tarihinde 
donmuş ıdi. B~rad.a lsvıçren~ Cms ceue cıkardı. açalacalttır. 
yaylasına muadıl bıı· yer nradı~ı .~ıra~a Şimdi lstanbul valisi olau bay Lütfi H~ bu iki ~e de ıes-
Bor.dalmı bulmu.~ ve orada kuçuk hır Kırdarın himmetiyle iki s~ne evvel Sa- men ittirake k.aru ver~. Bu yoldaki 
ev peyda etmekle tekrar tsviçreye dön- lıhliden de Bozdaira bir yol :vapalmış idi. nanrlıklanmrz ~. izmir tİcard 
~ekt@n kUJ'tulmuştur. 4te ~un ~k ve- Fakat bugün bu volun vilitvetimtz lnı.~ odası da mczkilr ııcrgilordelci Türk pa
rınde olan propagandaları uzerıne lz- mına ait yedi .kilometresi bozuk oldu- Tiyonları için nümuneler hazırlamakta
mirlüer yazın &.dağına ra~bet etmeğe (uıKlan oradan ntomobii nakliyatı dur- cln. 
başlamışlardır. Buıtün Bozdaida yalnız mustur. 
İzmirliler değil. Manic:alılar, Kasabalı- Bozdağın vegane bir kusuru ,·ar ise YEJll. ••a~BR YE 
!ar, Salihli halkı da vardır. ., da muhabere vasıtasının fıkdanıdır. ~A.,--

--·--
Asırdide ağacları, namütenahi yeşil- Telefondan sarfı nazar. n~ telgra; ve ne HEMŞİREl·R... 

likleri her tarafından ft~k1ran serin ve de po!!ta su~ vardır. ödemise otuz Siaürlceod nalüym beled~~ ei>esi Be. 
hafif suları gidenleri o kadar memnun kilometre olan bu stüzel yurtta bunlar- Şaz.imend ödemişin Adagide nahiyesi 
ediyor ki tarifi kabil değildir. Terıno- dan hic birinin bulunmamasından dola- bdecliyc ebeliğine. lzmir çocuk yunsı 
metronun geceleri, on on ikiye kadar yı muhabf.Y'e güdük1e teınin edi\egel- eski hemşİTesi Bn. Fatma. F..ğilmez lspar
düşmesine r.iroen hava gayet sakin. mekledir. Yakında bu ihtiyacın hic ol- tanın Sioirkend naftiycııi belediye. ebefi
rüz~arsız, l!Ündüzleri ise yirmi ve pek maz.g yaz mevsimi idn po6ta ve telt?.raf ğine namzed olarak tayin editmi~trr. 
<·nder olarak yirmi beşe çıkma.qna rai- :daresince temin c.dilece~ini ümit <'de- Kızılay basta bakımı l-ıemşirebr mek
ınen e\•lerin icleri ~rin ve sıcaktan hi- pim. Bozda.;;m bir r.ok verlerind" ud~·o- tehi mezunlarından Bn. Emine Asılkan 
lidlr. lar var ise d~ hunlu akiimölatörlerlc i'2- lzrııir memleket hastanesi hemşireliğine 
Hazım kolaydır, mideler fu1a i<:ilen 1 11'eldedir. namzed olarak tayin edilmiştir. Konya 

rnepubattan. sulardan yorgun delildir. Ödemişt:!ki elektrik seheke i on iiç köy ebe mektebi mezuntarından Bn. 
Onun lçiadlr iti her gidenin iştihası ye- kilometre mesafede olan C.üküğe kadar Gülsüm Koçak Torbalının Dağftmlca 
rinde, ala1arda hazmmzlıktan mllte- 1.17.atılmış iken Bozda~a henüz ~ tiril- köy ebdiğine tayin edifmi~ir. 
vellit acılık. pas gibi ~ylt!rden eser vok- mtmistir. Bozdağ ih.fr~ar heyeti bunun --·--
tur. • için b1n ~ \'Üz. lira kadar para 1opla- CEBB.t\llf KURS BİTTİ 

Boadal. bir köydür. Fakat halkının mışlar, v_e ödernis. clektrlk ınü~e.sesi- ~ ve zchUü gu,ardan korunma 
aL1aL ıem~-ıı-. : •• ..ı.~--·n '"""'"iL- ne veQXU.,..ler ve bir de ıuukaveJ~ yau-. 
u.a: --"' iP- ,_.~ -.ı>~ K mesleki l112rslarından madut olu&k b-

J.a. hey~ ih~--=---'-'- .ı:..:-ı:_, ıuıslardır. Fa.kat arada :z.uhw· eden bu: mır" L_ıL _ -ı·_..ı_ ---'~- c•rraLı· ._ •••• 
11

.L_ 
.... "'"" WJ<U...,.CXUUI --.-. ... sa- ihillif' yüzünden ~ktriK JZ.etiı:iJenıemiş- ~. _... a.ç.n-.. ~ n 11.... IJa.-

ylliDcle emniyet ve &-..:.. Lt- L:.. b" ı· H . . k"l" . . G""l ~. . l )"de ermiştir. Y ane saat & 4 len tlİbarcn 
Y~- --"1 . ..ı-~...ı,. ~L Ll."S ır. arıcıye ,.e ı ın'lız.ın o cugu eş-dk ....-u memış m:~e l"OU5emmel-, ciflerini haber alan he ·eti ihtivariye, bu mcslck.i luoa devam eclenlerin imti-

• kendilerine arzı tazimat ~dec kler ve haıılan yapdacalttır. Muvaffak olanlara 
Bmni.vet ve asayiş hususanda baııla- aradaki bu ihlilifın halline delfilellerini diploma verilecHtit. 

rUDU lsvlçreyi misal gösterirler. Ben de rica eyliyeceklerdir. Bu sa\-ede ihtiliCın - -·--
df,pebUirim ki 1sviçrede hyiş De k• yakın zamanda hilledileccği Yl' Bazda- Amerflıa ue Macaristan· 
dar mükemmel ise Bozdajda da öyledir. ~ın elcktrige knvuşacağl muhakkak gi- d,...,. "°~ •~ '-'epleri 
Geceleri bile sokak kapılannı kilitle- bidir. _.. ,_ ... ., MU 
meğe hacet kalmadan yatıhr. Sokakta t.ETEM POSTACIOGLU Amerij.:ada tanınm1' bir şirket. trbbi 

nebat, balaıumu, muhtelif yağlar, At ve 
.tzJriR V41DFLAR MVDVRLUCVHDEN : katır kdı. kuru bakla. koyun ve. kec;i de-

•--- •- ''- '11.r::IL-L U-•• rİsİ ihracatife uğraşan rzmir tacirJerİle, .wwrue m.Wıwu. .. .-,ı.."!l &ruh \:.kfının tevl.h-eti münhal.dır. Vahf!aı· ui-
Z81ftDaJnNinin 31 inci nı!Kl ~ndelrı şe~itı hlia olup bu vakfa mütevelli ol- Macaristamıda.n uuwınuş bir firma da 
mak istiyenlerin 12/8/940 nazart~si ~iinii ak.,,o:amına kadar birer dilck<:l' ile zeytinyait ve kitre iaracatır.;tLarile mühim 
Vakıflar rnüdürlü!ilne mü'!"l!caatlcri miıkwda i.ı yapmak ıuzuswıda oldukla 

Ve ayrıca UAn edilecek •r.tıhan J.>Ününe kadar da icap eden vesaiki ihzar rını şehrimiz ticaret odasma hHdrrmiş-
etmel•i lüı.umu ilan olunur 2975 {1559) lerdir. 

ln'MOIUL BBı..EDttESIJIDEN: --·--Bergama ve VJta 
llillus mewurtuktan 

Yeni bir kararname 

Muamele vergisinden 
istisna edilen yerler 

-----------------x4x--------------
H a riç ten getirecekleri bazı mevad muamele 

resmindee muaf tutulan müesseseler 
Hcsmi gazetede intisar eden bir ka

rarname ile bazı sınai müesseselerin ha
riçten getirecekleri bir kısım maddeler. 
memleketimize ithal edilirken alınmakta 
olan muamele vergisinden muaf tutul
mu!ltur. Bu müesseseler ve maddeler bi. 
rer cetvel halinde teshit edilerek karar
nameye eklenmistir. 

Buna göre. yerli mamulleri \'C prina
.> ı titsir veya tasfiye ederek yağ istihaal 
eden müesseseler, hububat, nebati ve 
hayvani mahsulleri, kuru yemişleri ka
buk, çöp ve kıllarından, pamuğu çekir-

POIJSTE 

Teneke mahallesinde 
kanlı bir hadise 

Kemerde T ~eke mahallesinde bir ha
dise olmuştur. Mehmet Kıpırdak adında 
bir şahıs. karısı Gülliinün evini terke
dcrek babasının l. \·ine kaçınasından 
muğber olmuş. yaıuna Hasan oğlu Ömer 
ve Ali adında iki kişi alarak kainpederi
niıı evine .Rilmiş. !tarı&ıru istemiştir. 

Bu yü.uien ~ıktaı kavga büyüm~, 
manalle altüst olrnn~tur. Hadi.seye mü
dahale eden Mehmet Afi ve Cemal ile 
GüTlü bı~kla ağır surette yaralamnış
mrdır. Yaralılar ml'ınleke.t hastanesinde 
tc<lu\'i altına :ılını:ııs, su.çlular tutul
nıuştur. 

iki dilenci tatalcla.. 
Karşıyaka "-apuı:- iskelesinde. \'apur 

bekliyenleri :ı-.hatsız etmek suretiyle 
dilencilik e~ görülen Mustafa ve 
:Makbule tuluhuU$14rdu·. 
De-.z .. selaep 
olda&u llaza.. 
Tircnin Gökçen nahiyesine bagh Kır

tepe köyünden Hi.;~eyin oğlu Ali Gök
ttn. darı tarla~md~ önüne çıkan bir do
muza ciftc ile ateş ctm~. bu eınada ~
te parçalanmıştır. Ali Gökçen ellerin
den agır Stırette yaralanmıştır. 

Bir otobös kazası 
Urlanın Altıhta mahallesinden Ar.,,. 

lan o~u Recep Ö.ı:ırs:lanm idaresindeki 
Çesme 29 sayılı otobüs Uzunkuyudan 
geçerken bu köyden Zeynel oğlu on bir 
yaşında Kamranın yaralanmasına se
bep olmu$hrr. Ya1n1an tahkikat netice
sinde Kamnwın otobüsün arka merdi
venine tırm.·md1~ ve bilahara düştüğü 
arı laşdım.ştı r. 

Yanhş U&ç içmiş 

değinden ayıran, ayıklayan, temizleyen, 
eleyen, havalan:hnuı, kurutan, tuilayan 
ve üzümü boyayan müesseseler, su ile 
ınütcharrik çeltik dinekleri (kuş tuyü, 
safi ipek. safi pamuk imal yerleri hariç) 
imali, alımı, satımı veya ihracı devlet 
inhisarında bulunan maddeleri imal 
eden fabrikalar, ziraatte kullanılan her 
nevi makineleri, aletleri ve araba gibi 
vasıtaları imal eden müesseııcler, bilu
mum maden cevherleri ve taşları istih
raç, izabe ve tasfiye eden fabrikalar mu
amele vergisi vermiyeceklerdir. 

Borsada yeni idare 
he yeti seçildi 

Dün borsanın yeni idare heyeti seçil
miıtir. 

Bayraklarla süslenen içtima salonu 
saat onda İntihap mürakahe endimcni 
tarafından reylerin ltuUanJması için 
a~mıştır. 

198 münteb.ipten l 02 si aaat on &ita
ya kadar reylerini kullanmış, encümen 
tarafından reylerin tasnifi nıctic:ainde, 
partice &<>-terilen namzetlerin kazanma§ 
olduiu anl..tılm11tır. 

Y ellıİ idare Leyeti endii9triycl tirketi 
.nüdürü B. Kimm M..t. B. Hıfzı Me
memcnli, B. Cmet Alanyal1t 8. Necati 
Börekçi, 8. Mu.tala Çömezoifu, 8.Ke
mal Nafiz Edgiier, B. Ahmet Kadaoi
lunG.m tetekk.ül etmiftir-

y eni beyet lzaaı aralarmda it bloltu 
Japac.akıar ve bir Aiuıtan itı"hareo işe 
b...ııyaeaklardu. .._..._..__ 
v..-. ... 1te11 11-r1e•• 
GGPdenpartlsL 
Oniversiteli aıençler tarafından Oç 

Aiuıtoe gecesi Kaıpyaka halbviııde bir 
garden parti Terilecektir. Bu lumıstaki 
hazırlıldar tamamlanm11tır. --·-ICOJCOR iRri:tACI 

Bu yal ltömir ve mahrukat ihtiy•ını 
temia edecek e&aa Etibaak im çok Jet· 
lerde külliyetli miktarda Kok, maden 
ve Sömikok kömiri depo ebnektedir. 

Dahiliye vdr.lleti villJ-ete bir tamim 
göndererek. rnaJa.lli ihti~rın beledi
yelerce te.bil edil.nesini ve hunun birer 
sipariı mektubile Etibank bürosuna bil
dirmelerini istemiıtir. 

Urlanuı Gölaltt mahallesinde oturan i L A !!f 
Bn. Se\iııı yanlış bw ilic: ~ a;ı,r a.- İZMİR DÖRDUNCtl icaA MEHtl&
rette hastalanmış 'c tedavi altına alın- LUÔUNDAN : 

Nüfus politika
mızın temelini 

--·--
Umumi sıhhatin 
it ırunması, çoculı ba• 
fııını te~Jıil eylemelidi' -·-- BAŞTAUAFı 1 inci SAHİFEDJ<; -

fi ınikdarda kinin tevziatı yapılaın•· 
mal..iadır. 

Hastanelerimiz ihti~ aca cevap ver· 
ıııekteu çok uzaktadır. 

Tcııkit kolaydır. Fakat bütün bu İt" 
ler iciıı mali kudrete ihtiyaç vardır, ~ 
nebilir. Bunlara rovaben biz de diyebi
liriz ki Türkiye aklın ve havsalanın ... 
bul edcıniycccği işleri başarmak kudret 
ve km•\•ctini ,::iistcrmiştir. Yurdun dört 
kö esini demir nğlarln örmüştür.. Genit 
bir sanayi plfınım muvaffakıyetle tst
bik etmiştir. Bunlar için nasıl \'e nere
den iıııkiıllar bulunabiliyorsa yardUJI 
istikbali ,.e emniyetiyle alakalı nüfus si· 
yasctinıizi inkişaf cttirceck tedbirler de 
temin olunabilir .. Yeter ki ama ve ira· 
de hakimiyetiyle bu mevzu ele alı~ 
olsun. Kurulmag 7aruri müesseseler bil 
plinm çerçivesine sıkıştmlnnş bu,_.. 
swı. Çocuk n sıhhat mevzalan ayni _.. 
manda şeCkat duy:=ularlDI harekete ıe· 
tiren bir meseledir. Devletin alacağı ted· 
birlere müvazi milletin Cedakarfıbn• 
tahrik çok kolaydır. Milletimiz eseri gö
rünce ona yardım elini uzatmakta -ve 
icap eden Ieda1 1rlıiı kabulde ula te
reddüt göstermez... Davanın esası t~ 
lit kudretindedir. 
Sayım meselesi üzerinde geniş bir fır 

atiyet gösterildiii şu fiinlerde nüf1ll 
politikamm da bir kene daha ~Öllllefl 
geçirmek. almnuş ..-e afmnmsı zal'Ô 
tedbirleri miitalea eylem5 ller helıl9 
ıiiniin meselesi sayılabilir. 

RAKKI OCAKOCUI _......,._ 
BOl'llOPCI .~ tesisatı ............ 
Bomo~ yeni şU tesisatının ıntn'lllrbrt 

kabul muamelesi için belediyeler imar 
•eyeti fen te&iiinde ... ilM:ri miislii$ a 
Hüsnü ile Manisa au işleri• müdüründen. 
hmir ııhlıat müdiirü B. Ceftet .S....
oil-. Bor.ova bele.li7e •m B. EMii 
Pekin ve müheıtdi. B. Muammer T aa· 
audan mürekkep bir heyetin mahallintle 
l>ütün tesİa&l1 tetkik etmesi Nafıa velta· 
)ebeden bildi.riılamittir. 

Heyet hugüa suyua byııaiına si
decektir. -. GELEllL~ eiM•ı •• 

tzmir mebUllU B. Melıwt Aldellliir, 
istanhal mebusa .. e peni :wiif t?"j • 
8. BahtİiYn. Aydın nıehuu 8. A-.. 
Menderes ~rimize ~ • .._.,. 
.. mebuıu B. Hüanii Yaman ..... .w
gitmif&ir. 

Eski valilerden 8. Rahmi htıtı .. aM• 
lımıiıe gelmiştir. 

----··-···-- il • . -i E~litlık i . -: s.hlııatli. bir aw dört aırLk ..Llaa&ri : . ,, 
: bir kız. çıDCujunu rcmwm. evliddc vcw- : 
• __ L • • A _J r - "''- ·• : m laıb,JOI'. rzu. eoen2na ruzvb:. 
: 'biJ'aııleıleri ticaıetımai kavuuıa mü-:. . . ,, 
: aır.aamı nca .,....._ _: 
............................ WWWWWWUCQQUCS r 

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

YENi NqRtY AT: 
tnıstır • 
Bir köy bek.-im ....... ACIK AR'lTIRMA İLE PARAYA HAVACll..IK Ye SPOR - • br 

~ CEVRiLECU GAYRİ MENKUL 
Bm•mdmn Kamptnar köyü bekçisi metli mec:maanın 26e İılc9 ..,... .... 

Hasan oğlu Ali Dana, Ali Gergin tara- fzmirde Kücilk Tuhafiyeciler çarşısın- münderecatla çılrnn~br. 
fından laya ile ,RU;:.iinden hafif suret- da kiiu 80 pafta 98'7 ada 57 parsel M ve 
tc· varalanmıştır. 10 taj numaralı arsa üzerine dtikklu .. 

ÇAYDA BOCULDV (4tWt) Jira kıymetim~ iıslMı 
Ber~amanın Türabiye mahaDesinde ıa:a~enkul a<:lk aı ttııma ile satılığa 

oturan Halil o;elu 18 yaşında Musuıfa cı Bi . :· ~ı /9 J'&f0 --: 
y •- c-..-- ~:.t-.. •• .. ndıa rmcı aı ttn masJ ., / .,, ~ cum-~ amru.._. .......,_.,._.. ....,,..usu )"alll ,.._ •• - saat 1159 d dairenizde iera ~ 

ICJSAU: 
• ••••••• 

YAllİl.BYO& 
., A.ZAlf: ı:~ Jt. J(cı.il Akfilr fstanbul mıntakau Gahilindeki muhtelif yolların kaırıua kaplaıwıası işi ka

pah &ad u.uli.Yle ekailtmeye koawmuştur. Kqil kddi 15 lS& iira ve ilk tCl" j.. 
nah 1l36 lira es kuruştur. Mukavele. ekıi1tme, bayındırlık işleri genet hı.nut9İ 
ve fenni şartnameleri proje keşif b.üliaasiylc La.. miiteferri diğa enak 76 

karunU: üzere Bak2~yına ~irmi~ yliz- gul-~~ Bu ~ _....._ :.....ı_ 75 _:..ı.._ V it -L L-..:11.... lo.!:..~ -
Münbıal bulunan :Bergama nüfus me- ille bilmediiitlden boğulmuşiur. ~ur. ar.uno.taua Y\J~ ~ • : ~r•. ı e •~UA"' Acııuar ~Dllr.m.: --

ınurhığuna Urla ı:ühıs n.ı.eınuru Mu- Urlada bir iliz 1r--- tinde .~ı ~e-zse en ço~ art~ İktnel biı:,_vazı,.et buh~ g~ pek 
kuruş m11lrabilinde fen itlai müdürlüğünden verilecektir. 
~e 6/8/940 aalı ıünü aaat '5 de daimi eu.cümende 7apalac.aktır. Talip

lenn ilk: tcnıioat makbuz. veya mektuplan ihale tarihindu & itÜll. cY'V'cl fea iş
leri müdüriüğünc miraca.atla alacaklan fenni ehliyet ve 9-40 plıoa ait ticaret 
odaa vesiblariyle 2490 numaraL knu.oua tatifatı çcvraaind.e hazıdayacak
lan tdslif mektuplanıu ihale i(iinü uaı l 4 de kadar daimi encümene verme-
le,i. l 1, 26, 10. 3 282'4 ( 15 lO) 

i.lrAHBUL BELBDttESIJIDEN : 
G.latacla tersane caddesinde yaptmluek J)8rke kald.mın Bordur Tuwar 

inşaatı kapalı zarf usuUJe •ksiltmeye konulmuştur. Keşif bıMeil 2U~ lira • ku"' ve ilk- t@minah 1518 lira 12 kurupur. Mukavele eksiltme ~ındır-. 
ldr itleri gene), hususi ~ femıl pıtnanıe-led .proje ve keşif lnuiarile buna 
ınle.ftrri diğe.r enak 108 k~ mubqilinde ffft ~ri müd~n ve.i
lılcektlr. 1haJe 31. 'I. Ne prpmba SOnü saat 15 te a.imt encanttıule JaP.ı.
~- Taliplerin ilk teminat makbuzu veya mektupları ihale taı-ihiııden 8 
gün evvel fen işleri mücJUrtOiGnp mDNc~ .ı.va.u fennl m.tiyet ve 940 
yılına ait tic~ Oc1ast wesibıarı v~ im22lt ~rlname vesaire Ue 2490 nwua.ra.lı 
baunıın tarifab çnresinde huubyacakları teW mektuplarını ihafe gilnil 
... ı H te kadar daiml encümene vennclut lhlmdır. 

!l .................. [llllllllllm!l .. 119PZl!a'.:ll .. ~Olllll WB 

DEMIRMASKE 
(JKJNCJ KISIMJ - 231 --

harrem Unan nakil ve yerine Bayındır .. .. . ~ - laahhudu baki kalmak şartiyle ~ ko?ay deii}dir zmnı~mn. ·~oldıl· _.. 
nüfus memuru Ultfi Girndüz tayion Otobus soforlerınden İzzet oğlu Ah- arttırma 16/9/1941 saat 11.sG de yı- gatif bir hal vanlır. ıyok• u ~ seaazm. 
olWU11u.ştur. met, Urlada Emlaki milliye ınemw-u- ne dairemizde yaıJ>l}aaldı:r.. :Bu Menfi cevwobmn dalına ~ y9lle 

nun kız.mı kaçırmıştır. Ahmet tutul- arttırmada da keza yibde. 75 ni*tiade s(Sylenmesi bir psikoloji ııolrtasıak. (». 
.................. - ................. ..,_. aıUŞtur. Hakkında kanw1i taltil>at yaptl- talip mhur etmezse satış 2281 D1DD8r8lı ler yüz zaten var~ taıhlda ~ . ..., 

....a.ı-&.s • • maktadır. kMIUft ahkinuna tevfiba ~ lılnıkı1a- rifet onu ıyoka• da ~· 
& ...-aayenın ınsan - -•-- cakbr. Bu •Yli menkul iizıninde ~ Bizim eczacılıkta lıazarı öYfe 'YBP1ar.,...... 
enewıjisi )'ekGaiu •uapt~iWik laak•··tla taWJiRde bu ... __. ellerindeki nsm1 dır ki. menfi İ$8r.etİ taşırlar. Mese• ... 

Niifuwmuzua aıllıf ıDiktarını bia- ltir konferans Yel'll.. vesaikle beraber a .mı içimle nııiiınıcMt idrarda şeJ:er veya Albümin var -. 
mek, yurdumuzun insan enerjisi ba- ~- Abi ı.We ı..ldan taıKı si- yol: mu den.M mf. ~ var~ W 
k • .. .,,. Evvelki akpm Bornova Kars ilk oku- l ~ -'·mııhllç -..ı...-~- --L...L ifa...L. d · ımından ne vazıyettc ordugunu ıı- I 1 d K .. b B K l ci ince m· m ..ı a l"'IU'~- Yalıt ~ • u~sinin mij esini ~ 
mek demektir. lnsaa enerjisi ise, :..:: a ~rmay yu.z ~ · deema haric ka1-Mle••r. S.... J)e!liD. para maz. Su ~krde yine iS;laım hirbt
dünyada mevut enerjilerin e-ft W.-: .. -r-L cedl v_e Y1~ ,_ ,, ., pa- iler.lıir. Yüade U ddw·,_ ve_. lama ınuula eksiklik oluyor. Bir ~ _.. 
··-- ::L-~id· ç·· ._ .. b"" .. • rnşutçu Us;> a ı guze oır ııı;onrerana ve- mli..,teriye aittir. Şartname 22/I/~ ta- tılrl·ıt.. val:ıt ıunkıı derlerr Ml!ta ltalR-yugu ve en y.......,. ır. unııı;u otun: ..::ı--!..f ....., UAK& "-

··ı · _ _ı_ • ........, ır. cilliailen mmna hu kesin •nn•Umesi hadi --&.z oJa ........ n•ı. Bu ı..~ oiınaida' 
enerjıerı yaratan OUDT. • K f ,_ r b rk b' h lk L··d . .., ~· J-·- uvy-= • on eranst ııı;a a a ı ır a 11.u esı · · _._..._ L-L-- L ~-...:..... s.ıt ... Türkiyenin insan eeet;iet yeküau.- • • .. .. lCIB -...:. ~~ •-Oa• ıı;nı:ı:m:~ ~"'' -

... ıım .Ufua ~ anh•wMtu. : di:;nu\ fbiUıa:;~r8?'::rlere .::•• Daha fala ıulüarat almak ~enler benim bdar aziml1, benim kadar~ 
ea.-u&et : ~c1--~~b:r.li _.~1•-:;-Q .._ dairemizin ~39/389 D~ dosyasına 11 u~ arka~ var ımr:fıc diye ... 

1 . "k u M··d·· 1--·· : ~ it" nrilr•aatteri lilrnwtu ~ nlunur. n(iyorwn. Belki, ona~ ~r~ 
.._ .. v .. !:~S:! ... ~ .... ~ .. ~!.~f!.: ka uyandırmıştır. lSıla) !e dltun ftrnuJ'W. 

rak : maklayun. Fakat sir he,r şeyde& evvel n..Mdan bahsediyGaunuı? Bu jesüa - Mukabilinde mm tıaslll "'hıiiılft. 
- Şintdt aa'lıy°'"um ~dL Hepsioi $WlU söylemeliyim.. A,vni ~etin ma- ü.e ._. yapel r w ~?'. )etiaiai ..en akyww Sir. 

büti.in olup bitenleri şlmdi anlıyorum ... jestelcri etrafında dolaştığından da kor- On dördüncil Luj kaşlannı çatmıştı.. - ~- Hayır!.. Biiplıe •ir ~,.. ._ 
0Rullarım ve ı.oruniar.mu ül.d.üren bu .ı- kuvoı·wn.. Madam dö Mentenıon kralın ayaklan mm;_ btJnıp ft' k.cırka sili eok Şi&iWL 1 
tak kadındar de-.1 ·Di?_ Ka:Jbetlilim Otı DiirdÜlıcii Llli sanırdı ve aıtri)edi •cunda tli:& çildii. l.>lleriai ena doğru madara_ llayırf_ Ba7r- He elaaa .... 
aziz vill'utlan oiiJu ile birlikte en kor- !'anki ansızın ö1ünıle karşılaşmış gibi : uzaUı, sesi titriyerek hitap ed~ordu : 5'9 Dmıir Jılmırk;,e B sl'ılm asıla tlili 
kune bkerm:lH ıcir.de can ~r. - Benim etıaf.nda. Beni• rirafım- - SU! .. sr_ ~nıiia ki \'lltan ve ~ 
Müthiş bir hiddet "'e asabiyet darbe- da ~ kek~.. 1niftet için çol: ~vmettar olan ~- - Sirf_ Slıkmm. ""*' f l 4loiılıır 

si ile hir,;. k.inısen.in yardımına muhtaç - Sizir. w sizt> ~- aziz. oldukl..ını aiz af ve müsamahanıza Lağhchr. Kral- .- tel .. i+ kı -.van ' ı +·z • 
karıM mevkuf bul\&ndt.ılu haı>ishaneden - Su size demic.den beri mhsetmek olmadan verimlen blkıa. masa başına bild~ .._ .._ kinseler etnıbıııııia.. ~ ~ ~ telıaMmnma nWı ve '- kmll ellıllda iWm... • 
nasal eıbhtllr? · istediğim ivon _ Setı Marsm eiri, Bas- geçti, biraz ev~ u4ava koııınus olan - Madam yoksıı siz dl' tehdide ma- •adeti .... -~ ~ llliin- a.. llilmi;reıa ciMıwedaiıııııle• ·-~.-~ 

-"'Str bu kadının bütün a~ tilin da ~ lııilaıelcıiuıle htiri- bir kü~ıt ü~rine kati kadesine ve. im- ruz. mu kaldınız.? ~s bultmnuy~.mu? .. ~ ~u kıym~ On Dlıl4ihd Lai --.. ,ııjarm-• 
ra ~ tidpl ~Wl'mella ınawıffek Jelindea mıabnan Yaı!5l~lllll ~r zasmı byaıak \iR'J!' i"- b ...._ Dö .Jsr. Qt. sm .,en ~ f!!itr.r ~r varllık~ ıem ~-yee; ..tik llic haldlrda : . 
o!duf\ı majestelerioden saklanmıştır. Luinin zevcesi.. Mentenon say~ı,lı Li.r iestl~ <'linden tut- leı-iı dün söylemei(f' fe$ebhüs etseydim bir e~ hiiıı alıınryllll .-m - lhda-' Kaır ' ki-. ohkp 

Hatta Sir bu ~ ~- siz onu - Aman Altahun neler iı;jidiyonım. O tu : kadının başım ÜZC'rmde dolaşan hançe- affedin~. . MI w ~ ım.> ~i - t O • 
~ördilnilz bile .. -- iradın Ve.-y $a..,... ha. Het11 de si- - Ne-v~ SW"!'.., rin._ ı.t.la~ ICiıt lıilir - K:ımden 'balwtc.-dıyorsunm Madam? aıma.J181ıiiıa.. 

- Ben mi ~Wtüan.. Bu imkansız ~n lmmetiniale.. Bcs mkibya uıımr#an hu u.iı- han~i bir şekilde bet tie w illwt 'Wr - Sir! .. Monsenyör Lcıid'eıı.. Omm - sr_ M +-r-
hir şey madam .. Ne vakit? .. Nerede?.. On Dfirdiı.c:ü l.ui ~ uym- .,.. clWri ve ayaklan ~olarak Mı- cinavet kurbanı oracalttım.. lürriyefi ve..,..,• elleı:iudaM m· - Bu bıılılr 1tMi ~ ...... 89....,.... 

-Burada Sir .. Majesteleri beni mun- dıftlaib .mdet)i bir lı~la irwımak DM"Ulna lllCtiırilıuwsiDi ilı&ni&a.. - Tevkif e~in IW: dakika evveı llil ı.... ..... n ~ ci-~ llriılr koıılWWWQ) .... 
'--'takip eden, bir dakib Wle ya- IStemi.'fmdu.. _ f.ı..r.....:. bir :ıe~ Sir.. ~ ~ bwıdaıı dW i:.ıvvedi 'bir ·~ d~ malgsad.iyle bu nm .Wetimift ımUam ettliti r ılıMI 
nundan aynhruyar. yeni damdönlribnB Bu hayret ve he.vccaıı sahnesi calc - Niçin u Mıa ~izin. ar~e de- sebep elabi.Iir mi? admaı aifediniı diyorum.. cezalandırmak içi" hal W~ 
wautnmruı olsalar ........ Hatta bndi- sünnıeGi.. Mı:kem d& Mealenon ka:a.sı- itil mi?.. - Be.l,:lııudie ~ret Si.r! .. Bu kadını ea - Yani?'.. Yaba~ w ~yetimizi dA -zud 
... iltifatlarda 1;1ı.1>uJ.mmu1b1Mtz na lwe>ma ne kader~ htQ"ret w -Ha,yU' ma)estc dÜll~u Wri urtadım sidddJiı tedbirleri bilt biikümsÜta ve te- - Sir .. Onwı silihuu elin.den düşür- korkakça ve a~ ~ ,.,.. 

- Yaal onu RtirdOIUm IÜB _..... cilretle ara~~ w naııM ee :mWt- bybolAa... sirsiz bnaba lir ır..-ta.od"ıı:. mel: fıı:in ~ eım: yek.. rak tle,lll!.. 
~ dö Bm1coYD Çll"plM. Cll1ma cm lıl$ teb2Mler aıa..la kendi ~ye- - Ne eheııııııiveti va~·. yule ~al- -S"' baWe sizi nasıl korumalı.?. iten- Oa Dö.llUıacü Lui hiddet ve gaııeıpo- lfadam d& Menk-Dıeft l>u!Clllllutu ~ 
wnli.. ._ hatırlıyona.. Pek ırQml tinde laüküılmaa ~ aleliıcele •- tiist edenk Qlllm bı•l•uwıasru \'.e 1-ıa dlmi nwl mü.dalaa etmeli1 te. kiiluiyerelıt ._,._.: den heBttı. i9ee dutWd•11ıdıt ~ 
~Ol\llD.. Jattı.. w•ib tini is~wu... - Lift& merhametle affetıwek sure- - Kardeşimin. hürriye& ve baya1ına Mı-bb~ "8f"dl .. 

-J.te mevzuubclıis olan kadın 00.. Xnl .. ti.., ... .._ ••iı ı .. - Siır - Mkla t"' 'ieiri 'Ve çok tiyle.. .. ı' ı tq ..... m -,ısun• ~ 
~- 1-b ve idııc1e kalka- meşru teeaürlerin4.i 6eyecanla ~ 
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B Of Vekil İ mi~"d"ij~···"i ., ..... 'ı" .......... b .. ·······ı··d············b·····:·······ı··••••••••••b•••••••··ı·······ı .... _ ~~~ ~~d;:;td~b:;.~d~~~a~ 1f~1;}~ 
sabah A k S a O U a l f Il e 0 U U nin yakıl~ dıgı ." ın bu sokağın zifiri n araya karanlık ~cındc ka!dıgı, .esasen ı>ck bo-

dö d.. k b •• ıd •~ d •• zuk ohm bu sok~kt<ı gC'celerı yürüm<:'-
1\ 1 n u a r a asını o ur u j nin imkansız old~ bıldirilıniŞtir. 

Rer~'~srd 29 (AA) _ Baş,ekıl D , Haber aldıgımıza ı.?ôre belediye.. bava 
lanan ha}diı.m bu sabah eksprese ba ~: x °" x gazı fonC'rlennden <>kserisini, levazım 
etrni f usuıı \tt onla ehrimİZt" avd~t DO~dan dolası \::akUnnamaktadır. 

Akdenizdeki Demir 
yakında Istanbula 

z 

şilebimiz 
dönüyor 

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

y 

istanbul 29 (Yeni A.ar} - A\deniz de kalan cDcmir> silebimiz, harp ka
çağı e!;ya taşıyıp taşımadığı hakkında muayenesi yapılmak Üzere ltalyan kara
kol gemilerj tarafından Mesina limanına götürulüp mu~ene edildikten sonra 
serbest brra'kı1mıştır. cDemin ııilebi bir kaç ı:;iıne kadar limanımıza gelecektir. 

1 il ır ! Cinayetin sebebi kadın mes~fesidir Bu mbı '!';emtlt>rdc e,clctrik feneri t c-
hal staıyonda B. M. Medı . Abd . sisatı yapılınca::'! a kadar \"aziyetin idare e· F 1 

• ~-~•. vekiller halkı reısı_. ul - lstanbul 29 (Yeni Asır) - Bu saba- akrabas.ndan Jnebolulu Ddi Osman ol- edibnesinc lüzum 'ardır. Nazan dikkati Jr ransız, ft-
~-·k atıbı Dr. Fikri Tüze 'hr1~

51 um~: ha kanıt, Kabataş iskelesi önünde. Güm- duğunu söylemi~ir. celbedcriz. 
Almanlar Bal
kanlarda sulha Y_u_ ıek "rkam. pek çok '· ha 1 par~ısı rük sandalcılarınd•n Muttalip mütead- Osman bugün uat dokuza doğru -·----------- aİ)•ızJerle 

recqde ~kilcti erkana, dıvame us ~r, ba- dit yerlerinden biçakla :,aralanarak öl- polisçe yakaJanm11tır. Cinayetin sebebi, Ank d ~-
ve evlet ş· nı munase at d"" · ·ı .. .. M t ı ·b· ._. k d . . O 1 k ara ra yosu yhL urası reisleri v . b" k un.ı muştur. ut a ı ın -.ız ar eşını smanın ama t t çl f 
m~~k z~vat tarafmdan ei:::~ba,U e~I- . Muualip _hayata gözlerin.i .y~madan istemesi, Muttalibin buna muvafakat n emas an SU 0. taraftar 

iŞ • bır kaç sanıye evvel, kendısını vuranın, etmemesidir. -Y- -•-

·----------- B v G ti lf Cbftal" AlrlkaclB - 8A$TARAF1 ' fltci SAYFADA -
lngiltereye en uzun lngilterecie bugün mıi- SALI. 30/7/ı94o ., 1 

maia 'Scv\:ehııiı1erdir. Reımanya bU mlü 
7.30 Pro2ram, ve meıalcket .aaat aya- yapdmak .istenen ya1nız haf!Tla oynıyam..,.ı. Ba siJue· 

Alman hava baskını him mÜzakere/~r VaT rı. 7,35 Mür.ik (Pl.). 8 Ajana halterlui. JıltilAkat tin şimal tamamen mhayet bulduğu ve 
8. 10/ 8,20 ev lcedını - Yemek lietesi. 'bizzat Romanyanm 'bunu ttnfiye lüzu· 

- llASTAHı . ı l~('i SAHİFEDE - - BASTARAFI l inci SAHİFEDE - 8,30 :Müzik {Pl.). Londı-a 29 (A.A) - Royter: munu tamamen müdrik Wmıduiu kayt 
bombalar tarlalara \e bir ~olf sahasına Bu müzakerelerden evvel ekonomik 12,30 Pro~ram ve memleket saat Franıadan alınan 'haber1ere göre, Vi- ve işarel ~ilmektedir. 
düşmüştür. harp nazırı B. Dahon aMohyı daha ayan. 12,35 Müa'lc (Pl.). J2,50 Ajans şi hükümeti sabık dahiliye nazırı Man- Macar1ar da eski mifti gayelerini ta-

100 ALMAN TAYYARESİNİX miiessir bir ha1c aokmak için alınması habeneri. 13.05 / 13,20 Mwn"k (Pi.). cWi.11imMl A~a. -iken JnPiz. hülru- mamen ta'hak1tok ettinneie imkan ol-
HÜCUMU diifünülen yeni tedbirler hakkında mü- ~ -4 Müzik. meti ile 'te":'asa ~ -~ 'lftJçde mu- madıiını ve 'kendileri :mütekabil tavizde 
Londra 29 (A.A~ - Royter: him beyanatta 'bulunacaktır. Samldtiına 18 Proaram ve memleket şaat ayarı. hakeme cttırt"lldt n~yetındedır. . • bulunntadan 'bir anlqmaya vannak 
İngilterenin cenubu şarki sahillerin- göre, B. Oalton gemileTin harp icaçağı 18,05 Müzik ('Rı.). 18,30 Çocuk saati. . Londranna ael~ta~ mah~eırı ha- mümltün elmıyac.aiını 1'caaba btmakta

de bir şehir bu sab .. h erkenden yüz tay- nakletmcdiklerine dair lngiliz konsolos- ~ 9 Müzik: Çocuklar için { PJ.). J 9 ,15 dıse ha~kında aşagadakı tafsılatı ver- cl .. lar. Rumenler, 'bugün\tu Romanya 
}'are tarafından bir hücuma maruz kal- lukları tarafından "eriten vesı"kalar siste- Müzik Fasıl heyeti. 1'9,4S Memleket mektodir: tefJciJ edilirlcen Macarlara karıı yapılan 
mıştır. Bu tayyarelerden elli ila altını.şı minin geni!!letileceğini bildirece\tir. Bo saat ayarı ve Ajans 'haberleri. 20 Mü- tngiliz istihbarat nazın B. Duff Coo- .işik.ari habızlıklann tehlikeli gerginlik
ı>ike suretiyle bombardunan etnıislerdir. tarzda bir tedbir ablokanın icrasm1 ba- zik: Çiftçinin saati. 20,H Konupna. per bazı ~ Framn devlet adamla- lere devamlı bir acb«=ı> teıkit ettiğini ve 
Büyük miktarda homba atılmısttr. Fa- sitleştireceği gibi diğer taraftan bitaraf (Çiftçinin .aaati). 20.30 Müzik Anka- nma pıiki Afribda w..daldmmı öi- T.unada .iki .memleket •çin laydalı bir 
kat hasar pek aulıc ticareti de lcolaylaıtıracalc ve bir nu1du ra radyosu küme ıes Ve saz heyeti. 2 l' renmesi im .... Lu ae.-.ıa ..ı- Unı- harıt ıv.aziyetinin mevcudiyeti .arzu edil

İki düsman tayy ... resi <iüşiırülmüştfü. harp gemisinin ba1k• itleı-de kuHanılma- 15 Serbest saat. 21.30 KollU§ma (Raci- dağa için lsWJCllıerV'e temasa ·aeçıuek diği takdircle bunlann iıt:a'leıı.i icabedece· -*- sını mümkün kJacakur. yo gazetesi). 21,45 Müzik Radyo sa- için refakatinde l'eneral .._.. Gert ol- iiai Mralttea imtıiaa eyle111emektedir-
PARiS 80R.SUI Fransada ekmek ve siit lon or&estruı. 22.30 Memleket saat ~ iılılcle tanse ae timali Afrik~· -ler. 
BUGVlf .AÇILJYOR Vişi 29 (A.A) - Fransız nazırlar ayarı, ~na haberleri, Borsalar, F.iat- .._.et elllıittir. --------------
Paris 29 (A.A) - Prcfe Langeron mediai Maı-ef81 Pejıenİa riyasetinde yap- lu. 22,45 Mü~ Radyo aa1on orkestra- B. DJf Cooper .,imali Alri~a ıvaaal Bu,... üııeriM Daff ıCC>GpN' ne B. Man-

Parilı kıymetler bonumna 3@. 7. 940 tığı toplantıda zirai meseleler ile ekmelc aa proprmının devamı. 23 Müzik (Pi). cı&u.t.a ....ılıalli ...ltaıN. lıu ze..U.l cW. mıe - tliiel' ......&..- ile -.ıua ceç
tarilüadeA itibaren yeniden aç.tlacaiını ve Wt meseleleri bakltuada bir seri karar '23,lS/23.3() Yannki program. ve ita- .aıew .. ;·1 el- ~ılms 11 6ot sör- ...,.,._ ettelli wünil L...ı .. ya clö...U.· 
biJcüıea bU warıwne nefl"etuUttir. suretleri kabul etmiıtw. puaıf... mniFecetrılerini ık 9 ..... biitlrmitlerdir. tür. 
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Sizi yazın boiucu sıcaklarındaıa kur
taraea\: cep 'Ve masa Vımtilltörlerimizi 
takdim ederi&. 21 gram ..ıarlajmda olan 
cep vantı1itörlerimi-z zarif ve şıklığı ve 
bilhassa saatte bir kuruş gı"bi uh\ bk 
sarfiyat yapma.51 Ye ba,ranlarm e1 çan
talannda kolaylıkla taşıyabi!mcleri ay
rıca tavıüy~·e şayandır. 

_ ,.-· ]ff, • Türkiye umumi deposu 

a;;::=::-:;-----.:.:--E:,..:__:_~-~~~~:H~ü~sn~ü~ör.ö~-~de~m~işli~·~H~a~1~efl~e~ri ......... -=-._ 
--war Cemlyed A na Nlz• 1M1ame.d .... 

• -~ BDlilld FASD. 
I._ '& 'eır:t .... : AYa•.aı eem.yeti.. .. 
~ ..... &.tmdır .. 
~ -....ı m ~ ?e mm6ek Ye ibmetJ15lblan yazalı müessisleri \ara
~ .... "-~ ailUl Bu.dır avcılar cemiyeti 28/ 6,131 ta. ~ 3.51~ sa-

1'-.j . n... ama ayulauılc: blmilll JalmaQ nizamnamedir .. 
1-:-A~ ~tin ~nuu ve ~eleri : 
~ ~ -. ~- fenne ~öre ilerletilmesi \'e her kae beııimsetil-

- ile~ kva aallia kanununa Jl(Ore neslin ~·esi : 
4 - Y.W- t!ll 99 tezlııetesiz av ynpanlar hakkında .zıııbıtay:a ihbar edilıuesi. 

az on defa aiL""ek avı tertip edilmesi . • 
~ ~ liGYedı ~~AZALAR 
~ Güneti Sna&ı Otuıduğu yeı· Tabiiyeti 
a..'--: ~ '.1'en:i A Orta mahai~esi T. C. 
;~ ~ Nüfus Ki. Kurt Mahallesi T. C. 
~ DAn \ekili Cami Mahallesi T. C. 
il Sar,, Dava vekH; Orta Mahallesi T. C . 
ta._~ ıt.1ah B. ILah~ibi Kurt 'Maha!1esi T. C. 
~ _A,'Cl T1. O. t. M Cami Mahallesi T. C. 
~ l asli . c . R"!l'.ç\x-r Demircilik Mahaftes'i T. C. 
-T. C. t..ı..:.- ·--~~ ı:inne ve çıkma sar\]an. 
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- On ~~~ ~ldi aşaltdatd şartlarla ~emi:rete ~irebilir. 
- ~qqq uwnnq bulumnalc_ 
~ :-~ ve hu\.\Jru Jnl'deni,etten iskat edHmiş bulunmamak .. 
~ ~ ..n&..L ~h • bildiren her üye hesebatmt katederek bir 

u - lf~ ve llkümete haber veriliT. 
~takdirde y~'m ~5riltdUJl(l wya cemiyete ~kn taahhüdatmı ''el'-

;--""1U1lC(l fasal • a •:nılı maddeye "'" kaydı sil;nir. 
6 -ller ._ · ~ktr..H üyelerin yataaealt 1$1er .• 
4-~ kbun~ide umum! tiyeler aşatlıdaki işleri f:Öl"lirler. 
8 - ~ baua~w d3iresiıuie yeni idm'9 ı.,etinl -=aııek .• i - al' ~ıoıin tadil ft ilivesi t..klanda karar wrmek. 
1) - Bar Yılhk ~1-b ı?Jltrol ile defterleri tudik fttnek . 
t - ~nıtba ı twızuıı etııft. 

- lkl: rnUrakl eshl i.:ln karar 'ermek .. 
~fasal . tı!.e he.veli ~k-

dört -1-.., ~ heyfltl. . 
.\ Aza ile iki ~~b '7.alar! tarafından iu&ihap ohuamlr bir l'eis ve 

- ~ ı..__ • • ir rniinkahP he,eünden it.rettir. 
8 - ~eti ile ~ beye&inin n&1le müdde&i bir --m. 
~ ... ~ elti...._. llıabı bet üyeoia dileji üııeriae iUre • .,.=in 
~ ~ ~iJa ___ lidatlllaıiiıde keyfiyet hü:küme&e haber- wrilınekJe beraber 

'- -:_~ -uesa v~ edilerek · tihaba ~ 7 ~ eciarse ~~-~heyeti arasmcbn bir veya iki51 ~-
..___._,~Yet;n biı ~ ıwnar. 

Ji'711Ubde blAıioo ve ~t:'~e...._ vaktinde görmek. mürakahe etmek ve -.ene 
1 - B~ fasal --ıı !'al>Orluıru ve aelecek yıla ait bitçe.ri hazarlar. 

bin - Cemiyete ih ve ~deleri iiaerinde miinakale yapmak .. 
~ ~ d>l ~: «Ori&n mobilya ve kırtasiye ve defatir, teııvir &81-

S ~ l"Ydetwae\: Vaçia"'! almak ve işe yaramıyacak eşyaları satmak SU! 

$ - ~ ~ Yen~. t.tmek.. 
~ tbtiy-~avda bir kerre toplanır. 
~ &eınin 4ıflhek.. ~dirde bir katip ile bir ta'hsildann mec:canen ça-
8 P'-ı:~ 
.\. - Ceantyeüa bes• ~ defterlerin tetkik ~ uıünhh-i . 

Uo - B':1 ••E:sanlar Dluı malt yılı haziranından itibaren bir ...ıik .. 
9~ kcııntroı :ı. iz.ar:'° ~ği iki mürakip heyeti tarafından her 
4Q ııWo-. heJ.etl •şs6.d::;.ndefeti~ b~ raporla idare~ tevdi eder. 

da&.::-. ~ocn, ır...,. ---.. terlen tutar· 
y~ ~ "9 &esatttftika: .. Kelen $tiden e~ defteri. varidat \"e Aarfiyat 
.--.:ı l'asıJ : Cemi . · ı defteri. 

- Her UJeldn Yetin varidata k Bir ~a :vılda (~ ~ taahhUdatı .. 
~~ ~ .~1~~e (25) kunı, kaydi,e .ile bağışlamalar .. 

bez. • ....__.... feshi .:.ın .. ~ halinde mallarının tasfiyesi.. 
l'lft -.ııu ~ bet JC~caı> eltili ~e htiktttnete haber Wt nlekle bera
-. ~ ....._ .;!\~-~ünadi ile i~timaa davet edilerek fesih b
~ ..... "*lan bftn. hük\imete bildirilerek bittin belahat ft ~ 
-. .. :':\etin Jı:Ö!lten!ceii yere ima mubbillnde teelhn 
..... 29 (155t) 

•e içt• .. ı -•••et ........ 
~"=:~~ .... ~il-.! •. 

.. --...... L1111_.. 1ÇIQ mukiaı.i 6100 litre ben&iıa 20-'l-NG tari-
•ı11ıa1ii1i Talip olonlat~ ~ 15 aüD miiddetl.t açlk eJrsi1tmeye • ""at lılle Hile "9 laaJe r.VaM f/lfJfti4i lllÜnablayı anla'Mk üzere he? lla .sıhhat 
~ olan 5-8-918 Pazartesi .uıtü saat 10 da~ m-

27-31 J80"l (15e5) 
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Askeri tetkikler -·-
··················································································································································································: 
~ . GCINVN HA.Di&ELE 

öni;nde düşünceler: 

Hava muhare- • TELGRAF ··HABERLERi •;: • • •••••........... -
istilaya uğrıy 

memleketle 
halkı 

besinde yeni bir 
Alman usulü -·-

·······=··········································································································································································: . 

Avcı tayyarelerine 
verilen vazife 

Sovyet Ruayada 
Ukranya tayyare-. . 

ırnrn uçuşu 

-e-

Konyada üç mü
him kitap mey
dana çıkarıldı 

Dün lngiliz 
semalannda 
yapılan harp -·İngilizler havada da 

Moskova 29 (A.A) - Ukrayna tay
yaresinin yaptığı uçuş hakkında aşağı
daki tebliğ neşredilmiştir: 

-~·~- -~·~-Yeni bulunan lıitaplar· ı5 Alman tayyaresi dü· 
Almanlara i:aik .. Ukrayna 28 Temmuz saat 6.30 da 

Santchursk havalisinde uçmuştur. Ha
va şartlar1 çok gayri müsaitti. Uzun sa
atler tayyare kalın fırtına bulutları anı
sında kendisine yol açmağa çalışınl§ ve 
kuvvetli rüzgarla mücadele etmiştir. 
Bu va1.iyet mühim miktarda benzin sar
fına sebep olmuştur. Bu vaziyeti nauırı 
itibara alan komisyos uçuşa nihayet ve
rilmesine karar vermiş ve tayyare is
snkovo'da karaya inmiştir. Tayyarenin 
vaziye!i ve mürettebatın sıhhati iyidir. 

dan ilıisinde Etilerle şüriildü, yalnız bir 
Türlılerin lıarabeti İngiliz tayyaresi }l}ırp daim:ı fon eıdadır. Bu çarpışma

da Almanlar adet üstünlüğüyle hasmı 
czmcj!e ç~rkcn lngiliiler bilakis ma
kinekrinc hfıkimiyctlc daha kahir neti
celer olmaktadır. Almanlar da bunu his
settikleri için geçen ha(ta sonunda yeni 
bir hava harp usulü tatbikine kalkışmış
lardır. Bu da, 109 l\lcserşınit avcı tay
yarelerinin bombardıman tayyaresi ola
rnk kullanılmasıdır. 

sarahatle gösteriliyor saJıııt etti 

Almanlar, her zaman yaptıkları gibi, 
bombardıman tayyareleriyle giriştikleri 
taarruzlarda pek l1üyük zararlara ma
ruz kaldıklarını anlamışlardır. Yani, ta
biri marufuyle, bu işin astan yüzünden 
pahalıçıkın~tır.Scbebideşudur: 

Y unkers tipindt? dikine dalan Alman 
bombardıman tayyarelerinin sürati İn
~ilizlerin Spitfaycr ve Harigan tipinde
ki avcı tayyarelerinden azdır. Buna mu-

Japonyada on 
bir lngiliz tev

kif edildi 
---*--kabil, Mescrşmit avcı tayyareleri gemi 

kafılclerine karşı bombardıman tayya- - RA$TARAFI 1 lNCt SAHİFEDE -
resi gibi kullanılınca, evvelkilerden da- tevkifi üzerine 1 1 e çıkmıştır. 
ha ivi neticelere vamuşlardır. MEVKUF tNGiLIZLER 

Diğer taraftan, Meser.şmit tayyareleri- KiMLER "> 
nin bombardıman tayyaresi olarak kul- Tokyo 29 (A.A) - Tevkif edilen 
)anılmasında şu foyda da vardır : Bu 

1 

lngiliz tebaası arasında Ringer Bikmter
tayvarelerden birisi düşiırüldüğü za- ler de vardır. Vanys Ringer iş adamı
man Alman hava ordusu yalnız bir pi- dır. Ve lsveç, Norveç, Portekiz fahri 
Iot kaybetmektedir. Halbuki bombardı- l'°nsolosudur. Mihail Ringer de iş ada
man tayynrelerindcn her birinin ziyaı mıdır. Ve Yunanistanın fahri konsolo
bir kaç kişilik hava mürettebatının kay- sudur. 
bolınasına sebebiy.:ıt vermektedir. Mevkuf bulunan lngilizlerin hepsi ca-

FAKAT lNGİUZLER FAiK suslukla suçludur. 
Bununla beraber, bu usulün de Al- Söylendiğine göre lngiliz büyük elçisi 

m~mlara hava hakimiyetini temin ede- Sir Robert Craigie bugÜn japon hari
mediği fngilterenin cenubu şarki sahil- ciye nazırı ile yaptığı görüşmede mev
lerinde vukubulan mühim hava muha- kufların yakında tahliye edilmelerini ta
rebcsinde sabit olmuş, ve İngiliz avcı · lep eylemi§tir. 
tayyareleri Alınan hava kuvvetlerine B. Matsuoka, polis tarafından iııtic-
cmsalsiz bir netic:ı elde ctm!ş~erdir : vapların süratleştirilmesine çalışacağını 

50 Alman avcı tayyarcsının rcfaka- vadetmi§tir 
tinde .30 ~ikine d:alan bombard~ ~Y: tNGiLIZ SEFJRiNiN 
l"arcsı Brıtanya hmanlanndan bınne anı Mü LAKA Ti 
bir taarruza teşcbbfü; etmişlerdi .. Fakat 
İnı::ilizler gam avlanamadı. Semanın, 
hir kaç dakib i~inde, taarruz eden tay
}·arelcre karşı kuvvetli İngiliz avcı tay
yare bölükleriyle dolduğu görüldü. 
Alınanlar limana taarruz için dalga 

halinde geliyorlardı. 
Bu dalgalar, İngiliz avcı tayyareleri 

tarafından mahvedici bir şekilde kırıl
mış, muhacimJer yorulmak bilmiyen bir 
takiple püskürtülmüştür. Bu şiddetli 
mukabeJc karşısında bombardıman tay
yareleri hedeflerinden lıic birine muvaf
fakıyetli bir taarruz imkanı bulamamış
tır. 

Vukubulan müthiş hava muharebe
sinde, yarım saat içinde 8 bombardıman 
ve yedi avcı tayyaresinin düşürülmü~ 
olması buna mukabil yalnız bir İngiliz 
tayyaresinin kaybedilmesi ve birinin de 
hasara uğraması taarruzun muzafferen 
püskürtüldü~nü gösterebilir. 

TAI~i İŞi 
Maamnfih, hava taarruı.ları ekseriya 

tali işidir. Surada muvaffak olmıyan bir 
hücum. burada nc:tice verebilir. Nite
kim bir İngiliz deı;troyeri Alman taYYl!
releriyle bir çarpışma neticesinde batı
rılmıştır. Fakat bunun yanındaki ikinci 
bir destroyer de taarruzu yapan bom
bardıman tayyarelerinden ikisini düşü
rerek arkadaşının intikamını almıştlr. 

Tokyo 29 (AA) - İngiliz büyük 
elçisi Sir Robert Craigie bu sabah saat 
11 de japon hariciye mızın B. Matsuo
kayı ziyaret etmiştir. 

Domei ajansı, görüşme mevzuunun 
bildirilmemiş olduğunu söylemektedir. 

yalnız müdafaa vaziyetinde kaldıklarını 
zannetmek hata olur. Alriıanlann bu 
kesif hücum dalgaları, İngiliz hava kuv
vetlerinin Almanya ve Alman işgali al
tındaki arazi üzerinde mutat ~hrip 
uçuşlarına mani olmamıştır. Hatta lngi
lizler •Göze göz, Dişe diş• siyasetini ta
kip ediyor olmalıdırlar ki, batırılan tor
pidolarma mukabil Norveç açıklarında 
bir Alman levazım gemisini bombalıya
rak batırmışlar ve diğer bir levazım ge
misine de Hollanda sahilleri ac;ıklannda 
taarruz ederek b~tar vaziyette bırak
mışlardır. Gemileri muhafazaya teşeb
büs eden bir Alman avcı tayyaresinin 
de düşürüldüğü bu taarruzlarında Hop
son tipinde Amerikan bombardıman 
tayyareleri kullanılmıştır. . 

SERBURGA YAPILAN HÜCUM 
Diğer taraftan dün sabah İngiliz bom

bardıman tayyarel ... rinin Fransanın harp 
limanı olan Şerburgta petrol depolarına 
karşı muvaffakıyetli hücumları dikkate 
şayandır. Bu taarruzlarda birbirini ta
kip eden bir çok isabetler kaydedilmiş 
ve büyük infilaklnr duyulmuştur.. Bir 
tayyere meydanına da kayde d~ğer ha
sar ika edildiği bildirilmiştir. lngilizle
rin bombardımnn !aaliyetlerini Fransa
nın Manş snhiUerine tevcih etmeleri bir 
işaret olsa gerektir. 
ALMAN TAARRUZU llAZIRLIC'.il MI 

-·-Konya (Hususi) - Konya hususi 
idaresi milli kütüphanesi müdürü Mesut 
Koman, milli tarihimizi dnba ziyade ay
dınlatacak üç mühim eseri muhtelif el
lerde bulmuş ve satın almıştır. 

Bunlardan birisi farsça yazılmıştır. 
İçinde Anadolu Selçukilerinden bahis 
ehemmiyetli kısımlar vardır. Bu eser 
Dehani, Narincan, Narcan, Eşref Nersi, 
Ahmediden bazı manzumeleri ihtiva ey
lemektedir ve 923 hicri yılında Abdül
kadir bin Alunet bin Süleyman EJ'ef
susi tarafmdan yazılmıştır. 

tkinci eser cTezkeretül'iber vel'fısar 
fi bahsül'ümem vel'eınsar> adını taşı
maktadır, arapçadır ve münderecatı iti
bariyle bahsedilen farisi eseri tavzih 
ve teyit etmektedir. Müellifi İsmail bin 
Seyit Mehmet Şerif bin Ahmet İbrahim
dir .. Telif senesi 765, istinsah tarihi 858 
hicridir. 

Bu iki eserin baş taraflarında EtilerJe 
Türklerin karabeti sarahatle gösteril
mektedir. Aynı eserler, Osman, Kara
man ve Ertana oğullarına ait miihim 
mallıınntı da ihtiva ediyor. 

Üçüncü eser farsçadır ve adı «Şehna
mei Selçuk> tur. 780 hicri yılında yazıl
mış. asıl nüshasından 1000 tarihlerinde 
kopya edilmiştir. Müellifinin adı Lok
man 'Onsidir. 

Bu mühim eserlerin milli tarihimiz 
için çok kıymetli birer vesika olacağı ve 
bir çok malumatı daha ziyade genişle
teceği kuvvetle tahmin olunmaktadır. 

Rumen nazırları 
dün Bükreşe 

döndüler 
--·--
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nm Bükrcşteki muhabiri bildiriyor: 
Hitlerin, Rumen, Bulgar ve Slovak 

devletlerine söylediği şeyler hakkında 
henüz hiç malumnt yoktur. 

Fakat Bulgar devlet adamlannın 
Sofyaya Dobrica meselesi hakkında bir 
sureli tesviye teklifi ile dönmelerine de 
intizar edilmemektedir. Daha ziyade 
Nazilerin Bulgarlara İ§İn doğrudan doi
ruya ve yakın bir atide Rumenlerle hal
ledilmesini tavsiye ettikleri zannedil
mektedir. 

1NGlLTERENiN VAZiYETİ 
Royterin muhabiri ıunlan ilave edi-

yor: 
lngilterenin, Bulgaristanm Dobriıca 

Üzerindeki hakkını tanıdığına dair Sof. 
yaya yaptığı ııon tebliğat Nazileri ku
durtmuıtur. 

Alman propagandasının doğu cenup
taki ajanları lngilterenin balkanlarda 
aynlık ihdas etmek maksadile tadil tah
rikitmda bulunduğunu, Almanyarun ise, 
bartf istediğini haykınyorlar. 

Berlindeki muhabirler, mevridi Ro
manya olan ve mihver menfaatlerinin 
tamamen iktısadi olduğunu ve bu se
beple doğu cenupta barışın muhafazası 
icap edeceğini bildiren haberler yay· 
maktadırlar. 

Netice itibariyle Almanlnr her gün 
epey ağır zayiata uğrıyorlar. Dün Bri
tanya sahillerinde top yekun 9 Alman 
bombardımancısı düşürülmüştür.. Bu 
hava faaliyeti neticesinde İngilizler yal
nı7. iki avcı tayyaresi kaybettiklerini ve 
bunlardan birinin pilotunun, yaralı ol
masına rağmen kmtulduğunu iddia edi
yorlar. Almanlar da belki aksini iddia 
ederler. Fakat böyle kesif uçuşlarda uğ
radıkları zayi.ıtırı da kesafetli olması 
akla yakın gelir. 

Cilnkü! Fransadaki Alman makamla- ITL y ANLARA GELıNCE. .• 
rının emriyle sabah saat beşten itibaren R 29 ( Aı'ansı 

GÖKLERİ KAPLIYAN 
TAlryAREl..Elt! 
Nitekim, dün öğleden sonra İngilte

renin cenubu şarkı sahilleri açıklarında 
en az (70) Alman ve İngiliz tayyaresi 
denizin ve sahillerin üzerinde geniş bir 
hava sahasında şiddetli bir muharebeye 
tutuşmuşlardır. Be.\•le mühim bir çar
pışmada beş Alman avcı tayyaresinin 
düşürüldüğü haberi hiç şüphesiz müba
l·lJ~ah telakki edilemeı. .. 

•GÖZE GÖZ. CiŞE DİS• 
Su kadar var ki İngiliz tayyarelerinin 

edi kısmı 1 
• _1 oma AA) - D.N.B. 

Fransanın işgal ·lmiş i e ışgw bildirjyor: 

:i!:::ı"tes~~ =d~~~nk:: Tribuna gazetesi yazıyor: 
danlı,ı,nın burada geniş mikyasta askeri Rumen devlet adamlarını Romayı 
nakliyata giriştiği hissini vermektedir. ziyaretleri, BB. Gigortu ile Manoilcsko
Bu hareketler İng;ltereye karşı taaruz nun Salzburgtaki görüşmelerinin deva
hazırlığı olabiJir. Ancak, İngiliz tayya- mıdır. Bu mülakatın hedefi doğu cenup 
relerinin faaliyeti hasmı tarassut bakı- Avrupasının sağlam bir temel üzerine 
mından da, muhtemel taarruz üslerini te~sikidir. iptida gayri ~uharip 11fa~e, 
tahrip bakımından da kat'iyen aciz bir muteakıben de harb~ . gı.rme~ s~retıle 
mevkide kalmadıklarını gösterir ki, bu h~rhın ~atı devletlennın ıstedıklen vcç
böv le devam ettikçe taarruzun sözde hıle dogu cenup Avrupasına yayılması
kaİması ihtimali tatbik edilmesi ihtima- na mani olmu§ olan ltalya bugiin de ev-
line daima galip olacaktır. velce olduğu gibi Almanyanın yanıba-*** §ında döğüşmektedir. 

_*_,,., 
Londra 29 (A.A) - Hava nezaretinin 

tebliği: 
Diişman bombardıman tayyareleri 

avcı tayyareleri refakatinde bu sabah 
İngilterenin cenubu şarki sahili üzerin
de bir limana hücum etmi§lerdir. İngi
liz hava kuvvetlerine mensup kuvvetli 
avcı tayyare filoları düşmanı karşıla
llll§hr. Şimdiye kadar alınan haberlere 
göre, avcı tayyarelerimiz 8 bombardı
man ve 7 avcı tayyaresi dü.~ürülmüş
tür. Bu şiddetli çarpışmada tayyarele
rimizden bir çoğu hasara uğranıı~sa da 
yalnız bir tanesi düşmüştUr. 

Bir düşman bombardıman tayyaresi 
dün gecC' 1ngilterenin cenubunda bir 
hücum esnasında düşürülmüştür. 

BİR rErKiK --....... . 
Estonya ve Litvanya 

istiklale nasıl 
kavuşmuşlardı? --·--Sovyet Rasyaya iltihak 

eden bu iki devletin 
tarihine bir bakış 

Estonya, Lctonya ve Litvanya hükü
mctleri, Sovyet RufJyaya iltihaka karar 
verdiler ve iltihak ettiler. Bu küçük 
Baltık devletleri, Rusya çarlığının inhi
lali üzerine kuruln.uşlardı. 

ESTONY A iSTiKLALlNiN TARIDİ 
Estonlar, 1917 yılı 28 ikinci teşrin gü

nü bir kararname ile hakimiyet hakkı
nın münhasıran Estonlara ait olacağını 
iJ5n etmişlerdi. Fakat Sovyet Rusya, 
meclis intihabında kazanacağını umu
yordu. Zira F..stonyada bir hayli Rus as
keri vardı. Bu askl•rler, her tazyiki ya
pabileceklerdi. 

'.Bstonyalılar, hıc bir tazyikten yılmı
yarak reylerini milli birlik lehinde kul
landılar 've intihap tamamiyle Estonlar 
lehinde neticelendi . 

Müdahale etmek istiyen Sovyet as
kerlerinin sil5hlan toplandı ve 1918 yı
lı 24 nisanında Estonyanın cümhuriyet 
hükümcti olarak teşekkül ettiği ilan 
olundu. Bu esnad:ı umumi harp devam 
ediyor, Ruslarla Almanlar çarpışıyordu. 
Ruslar, müşkül vnziyet karşısında kal
dıklarJ için Estonvndaki hakimiyetlerin
den vaz ~eçtilcr. Buraya Alman askeri 
fırkalarının yerleşmesine razı oldular .. 
Asayişi muhafaza maksadı altında &
tonyaya giren Alm<ın askerleri bir müd
det sonra fıdeta Alman diklatörlü~ünü 
kurmuşlardı. Eston askerleri silfilıtan 
tecrit edilmiş vı:: evlerine dağılmışlardı. 
Hükümet makamları, Alman zadegfınla
rının elinde idi. Almanlar, bu muvaffa
kıyetlcrden sonra Estonyayı Almanyaya 
ilhak etmek istedileı. Bunun için Eston
larm muvafakatini almak hususunda 
bir çok çarelere baş vurdular. Fakat Es
tonlar bu tek]iOcri şiddetle reddediyor
lardı. Londra, Faris ve Rornaya murah
haslar gön<lerip ALnan işgalini şiddetle 
protesto ettiler. Bu teşebbüslerden ziya
de tali Estonlara yardım etti. Alman
ların garp cephesinde mağJiıp olması 
üzerine F~ionyadaki Alınan kuvvetleri 
de Eston topraklarını terketmek emrini 
aldılar. 1918 yılı 20 ikinci kanununda 
yeniden Eston milli Şurası toplandı ve 
muvakkat hükümet .işe başladı. Bu, Es
tonya devletinin t<.'~ekkülü demekti. 
Yalnız o zamanki Sovyet ricalinden 

Troçki. hala Estonyanın muhakkak su
rette fetih ve ilhak <?dilmesi taraftan 
idi ve şubat avı içinde 60 bin kişilik bir 
kuvveti Eston hudutlanna gönderdi. 
· Eston milli kuvvetleri, kalıraınanca 

çarpıştılar. Fin gönüllüleri de komşu 
devletin istilaya u~ramaması için en teh
likeli cephelere bıle atılmaktan çekin
miyorlardı. Neticede 60 bin kişilik Rus 
kuvveti hiç bir muvaffakıyet kazana
madan mağlup old.ı. 

1920 vılı 20 şub<:ıtında Sovyeı Rusya 

::11111111111::1; Cihan Hatun 
süzlüğe ve mahrumiyete rağmen bütün ve sairedcn çoluk çocuk olmak üzere 
bunları efendimize hizmet fikriyle yap- 7600 esir vardır. Bundan maada «Ba-

Ullllllllllln: tım. bek> in ne kadar hunriz ve zalim bir ----------
: Saman bu sözleri söylerken şiddetli adam olduğu efendimizce malumdur. 
: şaşılığı ile beraber rakseden gözleriyle Bu adamın şimdiye kadar katlettiği in-

T efrika: 88 YAZAN: Curci Zeydan : <Afşin) e bakıyordu. «.Afşin•: sanıarm miktarı 25sooo tahmin edil-
---- - ----------------- - - Bana hizmet ettiğini şimdi iyice an- mektedir. Bütün halk, hatta bu şehirde 

idi (Bab k) in işi çoktan bitmiş olacak- (Afşin) bunu söylerken bili.hara ken- hyorum. Bu işlerde sonuna kadar bana ikamet edenler bu adamın idaresinden 
b. disine söyliyeceği iyi bir ~ey düşündü- hizmet edersen eni muhakkak memnun usanmışlnrdır. Sizin ordunuzdan yirmi 

(Afşin) Samımın habis bir mahluk ol- ğünü göstermek manasiyle yutkundu. ederim. kişi şehre girebilse, emin olunuz ki, bü-
cluğunu, ondan her fennlık beklenebile- Sonra sözüne devam etti: _ Her hizmetinize hnzırım. Siz yal- tün şehir ahalisi teslim olmakta bir 
ceğini biliyordu. Fakat ancak habislcrin - Aydoğdu (Cihan) m burada bulun- nız emrediniz. 1cap edetse hayatımı bile lahza fore<ldüt etmez .. 
göreb:ıe ... eği işlerde onun muavenetinden doğunu haber aldı mı? feda ederim. - Şehre girmek için hangi taraftan 
istifade etmek için ona hoş görünmeyi - Hayır, haber almadı. (Cihan) da _ «Be7, den geldiğini söyliyorsun. hücum ctıneği dnha muvafık görürsün? 
muvafık giirdi.i. Hnttli Samanın kendisi- Aydoğdunun sağ olduğunu bilmez. Oranın ahvali, istihkfunatı, askerin mu- •Saman> ayağa kalkarak «Ben in bir 
ni sevmediğini. kendisini öldürmek elin- cAfşin> Saman'ın sözline inanmıya- kadderatı hakkında ne biliyorsan söyle.. tarafında bulunan bir tepeyi eliyle gös-
den gelse öldürmekten geri kalmıyaca- rak: _ Şehir mallımunuz olduğu üzere, terdiği halde: 
ğını anlıyordu. Liıkin bunları bilmemez- - Bu nasıl olur? Aydoğdu onu ara- son derece müstahkemdir. Bir çok as- - Efendim, şu cihetten hücum etme
likten geldi. Bas.ını salladıktan, sakalını maktan bir lahza geri durmadı... ker, bir çok mühimmatı harbiye ve es- Jidir. Bu tepeyi görüyor musunuz? cBa
kaşıdıktan, külahını çıkardıktan sonra - Birbirinden haber alamamasına liha vardır. Haremiler can ve malca bir- bc.k> bu tepenin eteklerinde fazla pusu
oturmuş olduğu koltukta kımıldanarak isimlerinin tebdili yardım etti. Emin birleriyle müttefiktirler. Reislerinin ku- lar kurduruyor. Fazla kuvvetler bulun
dedi ki: olunuz ki cCihan> Aydoğdunun kendi- mandası altında hiç bir fedakArhktan duruyor. Bu mevkie fazla ehemmiyet 

- Bu kız kendisine yaptığımız iyi- sine söylediğim veçhiJe öldürülmüş ol- geri durmıyorlar. veriyor. Çünkü bu tepe elde edilirse şeh-
liklere mukabil bize pek fena bir mu- duğuna kaildir. Fakat. bu muharebede muvaffak ola- re girmek kolayl~ır. Efendimiz bu te-
kabelede bulundu. Ona iyilik yapmak Aydoğdu da cCihan> kapılıp meç- mıyacaklarını görüyorum. peyi arkadan çevirerek elde ederseniz 
için seni de gücendirdik. Bunun müxA- hul bir yere götürülmüş olduğuna ina- - Bunu nasıl anlıyorsun? muzafferiyeti katiye muhakkaktır. 
fat.Aaıt nankörlükle ödHf. i'akat bu, Sf<o. nt)'or. - Bunu şehrin ahvali Clahiliyet'linden <Afşin> bu izahattan, cSaman> ın ge-
t~,.._..,..,ı-... ....-~~ 1~deq_&2rd~ teveccüh- abyorum. Şehrin içinde hlAmJaıdaD liaindeısı fevkalAde memnun oldu. Daha 

Fransa - Japonya 
münasebetlerine 

dair bir arzu -·--Tokyo 29 (A.A) - Havruı: 
Yeni hariciye nazırı muhtelif dipler 

maille heyetler relslerini kabul etmiştir. 
Japon hariciye nazırı Fransız büyük el
çisiyle yapbğı görüşmede Fransız - Ja
pon münasebetlerinin tam itimat halin
de devamını görmek arzusunu izhar et
miştir. 

URLADA 

Bu sene tütün 
mahsulü gayet 

iyi yetişti --·--Rekolte 600 bin kilo 
tahmin ediliyor .. -·-Urla 29 (Hususi)- Bu sene tütünler 

hastalıksız ve çok gÜzel yetişmiştir. Ku
rutma ameliyesi de yolunda gidiyor. 
Tütün zürraı çok memnundur. 

Tütün rekoltesinin 600 bin kiloyu bu
lacağı tahmin edilmektedir. 

-*-URLADA 
Bir otomobil lıazası 

Urla 29 (Hususi) - Buraya kayıtlı 
15 numaralı hususi otomobil geceleyin 
Urlaya dönerken bir arabaya çarpmış
tır. Otomobilin önü harap olmuştur. 
Başka zayiat yoktur. 

---~---
S ov yet Rus ya - Afgan 

ticaret an/asması 
~ 
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-·Ellerinden gelenı 
yapıyorlar 

---·---
Almanıarm gördüğil 
mulıavemet ••• 
Habeşistanda isy 
Avrupanın hür ve müstakil bir 

milletleri istila acısını tatmıştır. ~ 
biz bittecrübe biliyoruz ki hürriye 
istiklalin kıymetini bilen milletler 
ahında bile mücadeleye devam i 
nını bulurlar. 

İşgal altında bulunan hürriyete 
kan milletler hapisane jçine kapa 
ferdlere benzer. Bunlar, her ıe 
mahrum olarak, sükiit ve esaret al 
tutulurlar. Garbi Avrupanın bir 
memleketlerinde bugiin vaziyet b 
farksızdır. Esaret felaketine açlık · 
hını da ilave etmek lazımdır. 

Müstevli kuvvet bu rnemleke 
bütün erzak ve mahsullerini müs8f 
mi ediyor. Hayır, satın alıyor. 
netice aynidir. Bu yiyecek maddele 
den çıkarken, elde toplanan kağıt 
raların ne kıymeti olabilir~ Vesika 
1ü her tarafta şiddetle tatbik edil 
tedir. Dikkate şayan olan diğer bir 
ta da mezbaha hayvanatının, yeJTI 
danı yüzünden, sürü sürü kesilm 
Bugün için bu belki bir boHuk İ 
eder. Fakat gelecek baharda açlık 
didi şimdiden tahmin edilmektedir· 

14gal altında kalan memleket 
tazyik istiklal qkını söndürmez. 
körükler. Bu bir hakikattir. N 
Garbi Avrupa vaziyetinde göze 
da hudur. Norveçte ~gal lruvv 
Kral Hakonu - lngilizler yamnd• 
cadeleye devam ettiii için - taht 
dirmeğe çalıtmalan neticesiz k 
Grev ve sabotaj faaliyetlerinin polİI 
ciddi bir mesele olduğu itiraf ec:I 
tedir. 

arasında ticaret mühim surette artacak Müstevlilerin en büyük 
ve bu anlaşma Afgan istiklalinin ilk Hollandada raııt geldikleri anlat 
günündenberi iki memleket arasında Bu da Roterdam merkezinin lı 
mevcut dostluk ve iyi komşuluk müna- dan yağdırılan bombalarla amansıt 
sebetlerini daha ziyade sıklaştırmağa rip edilmesinin bıraktığı tesirden 
yardım edecektir. gerektir. Yangın ve infilak bornb 

Afganistan Svyt'tler birliğinden tuz,, nın fikirleri ve ruhları sarsamıyac 
şeker, madeni yağh .. r ve mensucat ithal bundan iyi misal bulunamaz. 
~tmekte ve ezc~mlc yün, deri ve otlar Bu mukayeseyi Haheıistana 
ihraç etmektedır. uzatmak mümkündür.. Bu meıol 

Estonya sulhu imzalandı .. 
47.500 kilometre murabbaı bir saha 

işgal eden &tonyada bir milyon 800 bin 
kadar nüfus vnrdı. 

LiTv ANY A İSTİKLALL"lİN TARİHİ 
Litvanya ile Lehistanın arası nçılmış, 

Leh kuvvetleri, Litvanya toprağına ta
arruza ha§lamışlardı. Diğer taraftan 
Sovyet Rusya ile mücadele bütün şid
detiyle devam ediyordu. Litvanya hal
kı, her ne pahasına olursa o1sun istik
lal kazanmak için seferber olmuştu. 

19 19 yılı yazında Bolşevik kuvvetleri 
bütün topraklardan uzaklaştırılmış ve 
1920 yılı temmuzunda bir sulh muahe
desi imzalanmıştı. Buna göre Litvanya 
müstakil bir devlet olmuş, bütün müca
delelerinin semeresini kazanmıştı. 

Letonyanın cenubunda ve Lehistanın 
şimalinde bulunan Litvanya da Çarlık 
Rusyasının sukutundan sonra kurulan 
devletlerdendir. Fakat mücadeleleri 19 
uncu asrın sonlarında başlamıştır. 1865 
yılında Rusya çarlığı Litvanyada Latin 
harfini menediyor, yerine Rus harflerini 
ikame ediyordu. Bu seneler, Lehistanın 
Ruııyadan müthiş bir tazyik gördüğü 
senelerdir. Litvanyalılar, Leh medeniye
tinin ve inkişaf mm tesiri altında oldu
ğundan Ruslar, Lehistanla beraber l..it
vanyayı da tazyik ediyorlardı. Fakat hu 
ta;ı:yik Litvanyanın medeni inkişafın·ı 
öldüremiyordu. 

Umumi harbın başlangıcında Litvan
ya Alman istilasına uğradı. Halk Rus
ya içlerine kaçmıştı. Almanlar her şeye 
rağmen jııtiklallerini ilan için çalışan 
Litvanyalıları kendi taraflarına çekmek 
arzusunu beslediklerinden Litvanyanın 
istiklalini ilan ettiler. Fakat bu istiklal, 
ancak Alman hakimiyeti ile kaim ola
caktı, ki Litvanyalılar, buna hiç bir su
retle razı olamazlardı. 

Almanların garp cephesinde bozul
ması üzerine bu hakimiyetin de manası 
kalmamıştı. Ancak bu sefer Leh tazyiki 
başladı. 

z.iyadc iz.ahat almak istedi. 
O sırada perdedar içeri girerek: 
- Emirilmüminin efendimizin posta 

tatnrı kapıdadır, dedi. cAfşin>: 
- Girsin! ... 

- 53-
POSTA TATAR! 

Posla tatarı yüzünde yolculuk ve yor
gunluk fıscırı olduğu ve göğsünde posta 
sailerinin bir aliimeti mahsusayı havi 
o1arak talik C'ttikleri tunç levha bulun
duğu halde içeri girerek selam 
verip durdu. «Af~in>: 

- Beri gel, ne haber var? diye sor
du. 

Posta tatarı «Afşin> in yanına gele
rek mührii hilafetle müveşşah bir atlas 
kisc takdim etti. cAfşin> ki!leyi alıp öp
tükten sonra söktü. Kisenin içinde ağzı 
mühürlü gümüşten küçük bir boru var
dı. cAfıin> onu da açarak İçinden dü
riilmüı bir kağıt çıkardı. Kağıdı açtı. 
Okumağa başladı. cSaman> «Afşin-. in 
simasına, harekatına dik.kar ediyordu. 

cAfşin> okurken yüzünde bir tegay
yUr1 görülüyordu. 

Samaa görmemeUikten •eldi. cAf
Iİa• namenin kraetin.i bitirince polta ta-

Gala qiretinin ayaklanması ve bir 
yan karakolunu basarak 73 111üd 
kdmçtan geçirmesi ayni sebeplerirı 
neticeleri doğurduğunu gösterir. 

Müstevliler silaha davranarak. 
yerlilerin 2000 devesini almışlar " 
aksülamdi tahrik etmişlerdir. Bo 
aksülameHcr Habeşistanda mümkii 
Fransada, Belçikada, Hollandada, 
veçte tabii böyleleri beklenemez. 

Fakat bu memleketlerin de, işg&I 
dutları haricinde, açıkça mücad 
devam eden serbest kuvvetleri rıı 
olduğunu unutmamalıdır. Fransız 
lan ve mürettebatı Habeşistanda bi 
va taarruzuna i~tirak etmişler, [)it 
uada kendilerini göstermişlerdir. 

Münhasıran Fransız zabit ve rJl 
tebatının idaresi altında bir f ! 
harp gemisi Jngiliz filosu yanında 
pışıyor. Diğer Fransız gemileri de. 
lngiliz, hem F ;ansız bayrağını t. 
rak, muhtelit mürettebatla müttef 
losunda yer almıştır. General Deg 
mücadele ve mukavemet hareketi 
olarak vÜ<;utlanmıştır. 

B. JJ. 

İSPANYADAN 
Seyyah eelmesi i~ 
İspanyadan bir firma, mer1ıleke 

zin güzelliği ve turistik ehemmiyeti 
kında muhtelif dillerde tabedilmiş 
şür, rehber ve albüm istemiştir. İS 
yadan Türkiyeye seyyah kafileleri 
dermeğe çalı~cağını bildirmiştir. -x-
BİR SABIKALI 
Yeniden mahköm ol 
Dün Karşıyaka vapur iskelesi 0 

de sarhoş olarak gezdiği sırada ko 
B. Enver Yılmaza ıiddet gösterdiği 
dolayı meşhut suçlar mahkeme.1i11e 
kedilen sabıkalı ]brahim oğlu Aşir 
beş gün hapse ve 29 lira ağır par• c 
sına mahkum edilmiştir. 

tarına oradan gitmek için işaret ettİ· 
tar gitti. A

0

f11in, Saman' a tebessüı:ı 
baktı. Maksadı iltifat göstererek 
kendi hizmetine koşturmak idi. 
hala ayakta duruyordu. Afşin onıı 
masını emretti. 

- Bu mt".ktubun muhteviyatıll1 

yor musun? 
- Onu nereden bileyim. ilmi 1 

bilir bir peygamber miyim?. 
- Mektup Mutasamdan geliyor·. 

ni sebat ve ikdamına teşvik et 
Dostu Aydoğdunun kumandası ıı 
bir kuvvei askt!riye gönderdiğini lı 
veriyor. 

«Saman> istiğrap ile bakarak: 
- Andıcan hükümdarı dağları, 

releri dolduran hesapsız askere 
iken bu kuvvei askeriyeye muhtllç 
idi~ 

- Hayır. Buna hiç ihtiyaç >', 
Emirilmüminin de bunu biir. Fa~t 
karım ki cAydoğdut harpten 
bir maksadla gelmekte olmasın· 
han> ın bulunduğu yer hakkınd• 
mat almış olmasından korkuxor 
lal ,Re ehemmiyeti var. •Cihan> 

---BiTMEDi~ 


