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ec itti 
Dahiliye ~kili şehrimizde 

Vekil "Memı;ket baştanba
Şa sakin ve rahattır,, diyor 

• • ,f.J.l • """"" .: .,, ... _, .. 

Hür Fransa 
--·--

Adına Fransız kıtaatına 
bagrak verildi . 

Kahire, 26 (A.A) - Dün öğleden son
ra üç renkli Fransız bayrağı hür Fran
sızlar komitesi reisi tarafından yeni teş
kil edilen Fransız kıtaatma tevdi edil
miştir. Merasim Süvcyş kanalı üzerin
de bulunan Fran51z umumi karargahın
da cereyan etmiştir. Aralarında sipahi 
cüzütamları bulunan kıtaat İngiliz sefi
ri B. Lampson tar.1fmdan teftiş edilmiş 
ve sefir kendilerine bir hoşamedi nut
ku vermiştir. Franı:ıız kıt.alan İngiliz or
dusu He birlikte General Vavelin ku
mandası altında orta şarkta vazile gö
receklerdir. 

B. Faik Öztr~k-v-iİi~:t ve şehir işlerini 
fuarımızı gezdi tetkik etti, 

Evvelki geceyi Manisada geçiren Da
hiliye vekilimiz B. Faik ö:ıtrak dün sa
bah sayın refikalariylc birlikte şehrimi
ze gelmiş \"C lrnr:ıretle istikbal olunmuş
tur. 

Daha evvel Menemene hareket eyle
miş bulunan valimiz, Vekili v?layet hu
dudundan karşılam~tır. Vekili getiren 
tren saat on birde Basmahane istasvonu-
na gelmiştir. • 

Basmahanede belediye reisi ve refi
ka !arı, vali muavini ve refik.ası, nıü.s
tahkcm mevki kurmay başkanı, parti 
müfettişi, parti reisi. Cümhuriyet müd
deiumumisi, mebuslar, vilayet, parti ve 
belediye erkanı Vekili istikbal eylemiş
lerdir. Vekilin rcfıkalarına büketler 1ak
dim edilmi~tir. 

Askeri kıta ile polis ve jandarma ihti
ram kıtalarmı teftiş cyliyen Dahiliye ve-

ln~iliz 

Tayyareleri 
- ---

Alman silah fabrikaları-

Bulgarların cöskiiz iilke> adını tıerdiklcri Dobricnntn mfüıbit 
topraklarında çalışma 

Dobricadan 
--·--MACARİSTAN ROMANYA 

iLE NEDEN ANLAŞAMADI? RUMENL~!YRILIRKEN .. --·--Romanya Her türlü malla-
na taarruz ettiler Ah 1. ..b-d•1-. M rını beraberle-

-*_ a 1 mu a e esı, acar- rinde alacaklar 
Bu fabrikaların ıar toprak istediler -·-

Dahilıye J __ 1. . 
tıelÇI mu.::, vali ve 

lie~narşi 
Bir rennİdôüurur 

belediye rcİ$ıylı• birlikte - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -
Ateşler içinde kaldığı 

görülmüştür 

--·--
Macar gazeteleri, 

Rumenlere ateş 
püskürüyorlar 

Rumen kabinesinde 
BÜYÜK TAARRUZUN BAŞLADIGI GüN 

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

tebeddülat olması 
muhtemel -·-

-·- Ord u wa filleri bayranu Petrol ve Azot 
Fabrll<alarına :rapdan 
taarruzlar cok müthiş. •• 

Budapeşte 26 (A.A) - Yarı resmi 
Peşter Loyd gazetesi Tumuseverin mü-
7.akerclcri hakkında neşrettiği bir ma
kalede diyor ki: 

Bükreş, 26 (A.A) - Cenubi Dobrica
nın terki için Rwııen - Bulgar heyetle
ri arasında dün nkşam Crajovada elde 
edilen anlaşma hakkında neşredilen teb
liğde bildirildiğine göre terkedilcn ara
zide Caliaera ve Duroslor vilayetleri 
Wıalisi elde bulunan işler için lüzumlu 
görülenler müstesna şimdiden mrulan
nı naklcdebilcccklerdir. Bu tedbirin 
Dlınmasına sebep ileride yapılacak tah
liye esnasında yağmur ve nakil güçlük
lerinin çıkarabileceği müşkülatı kolay
laştırmaktadır. 

YAZAN: H. B. P. 

A.narf '--•· 
ferdi h .. ı ;&Cllİnde bul 

dün hararetle kutlandı 
~Uni h~et ~mi dunan ~emiyetlerde 
•deler 'h~rrller, dini erecesındedir. Ka
lı.iç k' rı 1 .umurni tn~vait, ahlaki ka-
d l!naey, • otorıte .. 

'nlt:( h • lllediq.;n • muesseseleri 
8'ı b ır1 haldedir 1 Yapmaktan mene

t "' a ta. h' • ır. ''Plu h nı ır aeraza . 
'-rllığın 8.Yva.nat alemi tlı~. «lıhertairen 
te~i • ~ C?aaalı i • gıbı, bu hal, İn
tltaeri l§tıyakı, 0 ns~yaklarından olan 
11.la)~t teıJ<il ed~emıyet dahilinde bir 

Atatürk heykeli önünde merasim 
yapıldı, nutuk söylendi 

Londra 26 (A.A1 - İngiliz bava ne
zareti istihbarat bürosunun bildirdiğine 
nazaran, İngiliz hava kuvvetleri cumar
tesi gecesi Stutgllrtla Daimler Bem mü
esseselerine tiddetle hücum etmiılerdir. 
Bu müesseseler garbi Almanyada silah 
ve zırhlı otomobil imal eden en miı1ıim 
fabrikalardan maduttur. 

Bombardıman tayyarelerimiz tayyare 
dnfi bataryalannın ıiddetli ateşine ve 
projektörlerin temerküz ettirilen ziya 
hüzmclerine rağmen hücumlannı yapmış
lardır. Birbirini takibeden infı1iJder i~itil
mİ§tİr. tnfilôklerin en tiddetlisi tayyare
ler çekildikten on dakika sonra vukua 
gelmi~tir. Çıkan yangınlar kilometreler-

Tumuseverin toplantısında Rumenler 
bir ahnli mübndelesi fikrine müphem ve 
müteyakkız bir surette ancak telmih et 
mişlerdir. Rumenlerin hc<le!i her halde 
münakaşayı senelerce sürUncemc<le bu
lundurmaktı. Halbuki Rumen hükiimc
ti şu ciheti tamamiyle müdrik bulunu
yordu ki Macar heyeti Tumuseverine 
giderken alnkadar biiyük devletlerin 
niyc•tlerine mutabık olarak yeni ve da
ha doğru hudutlar temine ve devletlerin 
arzularına şiddetle mukavemet edebi
leceğini sanıyorsa buna baş vursun. Biz 
fedakarlıkta bulunmamağa ve devamlı 
bir sulh menfaatine doğru ve makul te
lakki ettiğimiz her şeyi kabul ettirmeğc 
az..'Tlelmiş bulunuyoruz. 

Ahali mülındelesi baz.ı arazi terkini de 
icap ettirmektedir. Fakat bu Romanya
lıların derhal ınahsullcrini ve evlerini 
terkctmcsi demek değildir. 

~mı, 211d~arn ed~~~je ka~~r . gittikçe 
leı İıli} Ptu rapt ~· ıştiyakı in-
b' ~rn ı, Yanı b- • • 
.ır otoriı eder, ı-ı·· . uı:nyetı «libe.r-

ltr eye h" llrriyet ısc her h · . lnınet k angı 
Oto · abiliyeti demek-

o rıtenin 
~hlİYett ~evine v d . 

reJırn iJ e hır rejirn e .. erecesıne göre 
Yoktur Öilıayet bu) vucuda ıtelir. Bir 
rn lcte • l ndan dol nııyan hiç bir anarşi 
F"1ta.t ao an bazı ceay! anerııi hali gecir
edehn " 111lik hald mıyetler bulunabilir 
" en hi e YA•a k · uug\in d.. ç bir cenıi -Y ma ta devam 
de\tJeu ';Yayı dold Yet gösterilemez. 
hütiin er en en b u~an en demokratik 
"e itaa~ernivetlerde ".:~:a~ilelere kadar 
tıeler • d «?dilen kan 1 lnıyetlc bünnet 

ı.ı;r\ eti~ vard:n ar, kaideler, ana
teıaiis ~ngı bir ot • . . 
'' ge};th~ten ıorıraorıteyı haiz bir rejim 
I~ hu! ek ıatidadrnd dalabu otoriteye kar-

Unabi)' a o n · k. rn lele ır. Bunt ısyan ar fert-...: . re mec..._ ara L--- • 
·: 'llıan) .?\U'İyet his.1""1' zecrı mua-
~ıden hi:'1n ~it edilrncd~~: Ve hu ne-
U.vetJen •rıarıı vücuda • ır anda Ye-

ha.n..: L• memeleri getrrecek kadar 
, ,., IJlf r Veya d 

)etin h' ıraattan istif 18 ece her 
rıırı, hui' ft'rdinc karı b~e edert'k cerni
bilecekJ a~anıaıarı İci ı br tecavü"Z imka
nı ır. Ve ~ vesait en:,. dunların kullana-

• o ve • . .._ ın en h 
eti .._ .... , • lllıtı Yenid ce ren ah-

lo ı ''l:.letın en elde d P ama ) e tevessül 1 e erneme-
'.llıeıtırıu' ~uarneıes· 0 ~nur. ( Silah 
rn •Yetme d . ı ve ~ılih kul) 

Y•nınd d aır kan 1 anma 
a ır. un ar hu çareler 

C rn· * tİink" ~Yeller c ._• • 
u 'Oey 1 "''Yetı d 

"l'larıi h l'ne milel hay t ~ek olan bu 
anarşi d a~nd ~ir. Çün~ü- gorülüyor ki • 
harpte d ktır. An • hıtrn demek 
rettir li e tapılan ahrşıde oldugu~ 'h' .. . r .. rna ut k f?I ı 
Rlına, llaz l"eJ tnİn bir U~etten İba-
~elınilel ab~an hu harbına.n811ıd•n doğdu-
uu ır r " . aonund d nuıı c CJırnın d ~ " a hey. 
doğdu"' C: Çen umum· h ogrnaaı "Zarurjd' 
" f • lr\ı ve ( ı arp ten ır. 
• a hz ed'ld"". C<>miyet" -•- sonra da 
ınh- · t •gı 1 """Dm ) · -:"''Yetin lllallımdu ısmile 
edıJ rı o 'lk ( ccnıiycf -~· Fakat alemi 
tiidd 1 hakiki 1 cuı;varn ) te • 
rrıi • erndeıı iild·· FÇ<>cuğu vilad· h'smıye 

ınsa.ni • u. akat h ' ır fıık-
rtıan .. _ Yetırı bı..k u, artık h ·ı 
ı --...ırıı ta ,. a çoc ... u a e-
e bir ·· . 2;8-rtımUn ugu olrnıyaca ~ 
~'lİn~m~ta~ı.li.ie ka.;~'::k Cünkü bö;~ 
~"trıal< d •ırnı bir hald beynelmilel 
•rnı~ uy emek olur ki ıı: Y~•Yacağına 

'Yeni Llntaz. ' hızırn rnantı-, ... _. Qr .._ •• 
_, {ai'-h '"'J•rne k 

lop)a .... _ avutan bir ce • 
- So - .... > ve < ıilah • nuyet. 

U ! tNcı ~ •mal ve 
"Aılh·ı::uı:: _ 

Tim•1ıdL>n bir fotıba ve mıtıık söyliycn B. Rasih 
Türk ordularına zafer knpılannı açan Vatanın hnrimi ismetine giren düşma-

26 Ağu tos günü ordu mnli'ıllerinin bay- na Kocatepede 18 sene evvel bugün 26 
ramı olduğundan bu bayram hararetle Ağustos günü saldırmıştık. Bugün Ebedi 
tesit edilmiştir. Şefimiz Atatürkün ve Milli Şefimiz lnö-

Ordu malülleri dün sabah parti bina- nünün gösterdiği yolda ileri altıldığımız 
sında toplannTak hep birlikte cümhuriyet gündür. 
m,.ydanına gitmişler ve Atatürk heykeli Bugün Türk tarihini yeniden parlatan 
Önünde merasim yapmışlardır. Atatürk büyük zaferin başlangıcıdır. Türk varh
abidesine çelenkler konulmuştur. ğının, Türk istiklalinin, Türkiye cümhu-

Ordu maluller birliği adına B. Rasih riyetinin ve büyük Türk inkılaplannın 
Tuna törende l\şağıdnki nutku söyle- temeli bugün atılmıştır. BugÜn hamle gÜ-
mi~tir: nü, hücum günü, savaş ve saldırış günü 

RASiH TUNANIN NUTKU kan ve ölüm günüdür. Onun için biz or-
Törenimize şeref veren muhterem va- du malülleri bugünü kendimize bayram 

tandaşlar, sayın büyükler: olarak seçtik. 
Vatanın mukaddes topraklarını temiz. Ey Dumlupınarda, Sakaryada, lnö-

kanlarile sulamış olan arkadaşlar, onla- nünde, Kütülamarada ve Çanakkalede 
rın yerini tutan genç. dinç kahraman binlerce kahramanlık yaratmış olan ordu 
Türk askerleri. - SONU 2 inci SAYFADA -

Londraya 
-*--

DÜ S BA Yi E 
T ARRUZ EDİLDİ -·-Maltada yeni asker 
kaydına başlandı 

Londra, 26 (A.A} - Londra nuntaka
sında bir kaç saat zarfında bu sabah 
ikinci defa olarak alann işareti veril
miştir. Uğultulu bomba sesleri duyul
muştur. Dlin akşam Midlandsda bir 
şe~rin iizcrinde d~man tayyareleri ses
len duyulmuştur. Hava müdafaa topla
n faaliyete geçmiştir. Şehrin bir kaç 

- SONU 2 inci SAHiFEDE -

Berline 
Taarruz edildi 

ıngiliz tag areıeri be
ganname ve gangın 
bombası kullandı 

Nevyork 26 (A.A) - cRoyter> 
Ne:vyork Timcs gazetesinin Berlin mu

habiri bildiriyor: 
Alman hükümet merkezi bu ~abah er

kenden ilk defa olarak hava hücumuna 
maruz kalmıştır. lngiliz bombardıman 
tayyareleri şehir Üzerinde uçmuşlardır. 
Bir yangın bombası atıldığı ve bunun 
bir yerde yangın çıkardığı resmen bildi-

- SONU 2 lNCl SA.llİQ3)E -

- SONU 2 11'Cİ SAUIFJillE -

j~ponya 

CE ~ueA DOGRU ENIŞ
LEMEGE BAŞLADI -·-
!-~edefleri -·Hindicini ve Hollanda 

• 
Hindistanıdır, 

deniliyor 

- SONU 2 ind SAYFADA 

'.,..,:,. .· ~ .. -: .' . : 1 

Rumen - Bulga:- müzakereleri müte
kabil bir anlayış zihniyeti içinde inki
şaf etmektedir. Hiç kimse Romanyalıla
rı mallarını beraberlerinde götürmek-

- SONU 2 iııci SAHİFEDE -

lngiliz Lordu gitti 
Misafir Lord Ankaradan sonra 

tekrar lzmire gelecektir 
x~x 

Şehrimiz.de bulunan İngiliz ticaret korporasyonu cenubu şarki Avrupas-. 
umumi direktörü Lord Glcnconner, refakatinde Lady Glenconner bUlunduğu 
halde dün sabahki trenle Ankaraya hare'ket eylemiş ve korporasyonun Türki
ye mümessili ~Mr. Grabbc ve diğer memurları tarafından teşyi olunmuştur. 
Lord Ankaradn bazı temaslar yapbktan sonra Karabükc gidecek ve tekrar İz
mire dönecektir. 

İngifülerin piyas&mızdan ne zaman mübayaata başlıyat·akları Anknradaki 
müzakerelerden. sonra anlaşılacaktır. 

Moskova 26 (A.A) - Tas ajansı bil
diriyor: 

Pravda gazetesi Japonyanın cenuba :•" ......... 
doğru genişlemesi başlığı altında şun- : FUARIN 

• •••••••••••• 

GECE VAKTi GÖRÜNÜŞÜ ~ lan yazmaktadır: : 
Yonai kabinesinin istifasiyle yerine : ........... . 

Konoye hükümetinin gelmesi Avrupa 
muhasematına ademi mildnhale politika
sından sarfınazar edildiğine ve genişle
me planlarında fuıi bir dönüm nokta
sının belirdiğine bir delil gibi telakki 
edilebilir. 

••••••••••••• 

Tabüdir ki Fransanın uzak şarktaki 
nüfuz.u sıfıra müncer olduğu, lngiltcre
nin vaziyeti mütezelzil bulunduğu ve 
Birleşik Amerikada Atlantik ve Pasifik 
mıntaknlarında c.'Tlperyalist politikaları
nı tevazün cltinnclde meşgul bulundu
ğu bir zamanda cenub:ı doğru genişle
me meselesi Japon matbuatının dikkat 
nazarının mcrke-zi sıkletini teşkil et
mektedir. Japonya bu genişlemeyi en 
az müşkillatln tahakkuk ettirmeyi arzu 
eder. Bu maksatla 1ngilterenin imtiyaz
l:ırıru elinden almak, Hindi Çini ma
kamlnriyle müzakcratta bulunarak bu 
memlekete hululü müslihaneyi temin et
mek ve Hollanda Hindistanma girmek 
hareketleri belirmektedir. Bütün bu 
teşebbüsler henüz hedeflerine vasıl ola- Puar gijnU Fuarı 45.60-4 kiti zjyaret ~tmiot.ir. Otellerde henüz yer vardır. C.. 
mamış:tır. Zira kapitalist devletlerin ha- lenler, ranaeyman memurlan tarafından ::rerle~tirilmektedir. Fotoğrafta Fuana 
yatı menfaatleriyle çarp~tadırlar. ıec:elqin bir söriiı&rini bulacakauuz-



SAHiFE 2 

Zonguldakta Atatürk gunü 
~~~~~~~~-x.x 

Tarihi Kocatep::de de 
diın merasını yapılın t 

Zonguldak, ıti (A.A) - Ebedi Şef tul'. 
J\tatUrkiln kömilr havznsıruı ayak bas- ka ve Lir ba~·rmıı ne C!-.İ 
tıklan günün 9 uncu )'ıldönümü müna- maktadırlnı. 

iı;iııdt' kutla-

sebeUyle Zonguldak bugün boştan başa 
süslenmiştir. Saat 11.30 da mülki. aske
ri erkan, memurlar, Parti ve Halke\i 
mensupları hususi teşekküller, müesse
seler mensupları, esnaf, işçi gruplan, 
köylüler ve binlerce halkın iştirakh~lc 
Cümhuriyet·me}'damnda umumi bir top
lantı yapılmıştır. A\'Ukat Sami Barun 
.söylediği nutukta Atatürkün hnvuunıza 
ayak bastıkları gUnün yüceliğini \'e hav
ı.ayn saçtıkları feyizleri tebarüz cttir
niş ve onun izinde yürüyen ve havza
Y her gelişlerinde yeni endüstri kay
naklan yaratan Milli Şef İsmet İnönline 
karşı Zonguld.'.lklı~n duydukları son
ıouz ve sarsılmaz inana lercc!roan olmuş-

Zonguldaklılar hugünü içten bir ala-

Afyonkarnlıı:.ar, 2li (A.A) - Atatür
kün Milli ŞcfünWc birlikte milletimizin 
ebedi kurtuluş giine ini doğurdukları 
Kocatepeye her yıl 26 ngustos günü Af
~ on Halkevi tnrnfıııdan ~npılmakta olan 
zivarct bu mesut günün yıldönümü olan 
huglin de ynpılmı•1.ır Hemen bütün 
Halkevi mensuplarının ve kalabalık bir 
halkın iştirakiyle yapılan bu merasime 
İstiklill marşı ile başlanmış Ye HalkC\·i 
reisinin heyecanlı bir hitabesinden son~ 
ra büyük taarruz.-ı iştirak etmiş bir su
bay o günkü harekntı anlatmıştır. 

Bn.,,~umnndanlık çadırının bulunduğu 
mc\'kidc bir ihtiram vakfesini müteakip 
kafile Kocatcpcclen ayrılmıştır. 

BÜYÜK TAARRUZUN BAŞL 0161 GüN 
~~~~~~~~x~x~~~-

- BA$1'AUAfo'I l i 'Cl AHİFEDE -

malulleri, ey ~ehiılerden arda kalanlar: 
Bu sııvaşlarda bizimle omuz omuza 

çarpışarak ehit düşen arkada larımızın 
muk ddes hatıralarını anmak için Dum
lupınardn tören yapılıyor. 

Orada bulunmıyan bizler de o büyük 
haml~yi hatırlamak o knn ve ölüm aava
oını içimizde tekrar yaşatmak için bura
da toplandık. Mukaddes şehit arkndaır 
lanmıza hürmeten sizi bir dakika .siikü
ta davet ederim. 

Ey kolsuz bacalc.ııız göz.süz kulaksız fa
kat aralan yürekli Türk erleri, Türk su
bayları. 

Rom urlarını a n, Çin seddini ge-
• çen Türk akıncılannın yiğit torunları siz

siniz. Buz denizinden kızgın çöllere, T u
na ve Ren menb lnrınclnn Y nkçe kıyıla
rına bdar ynn dünyaya hükmeden Türle 
lcnhrnmanlannın halefi sizsiniz. O genİl} 
.ülkderden çekile çdcile küçük ve şirin 
vatanımıza sığındık. Trük milletine bu 
vatan çok değil dardır bile. Bundan f e
da edecek bir karı~ toprağımız blma
m~tır. Sulh ve ülı:unla bu ülkede c;:alı~ı
yoruz. 18 sene evvel bu mukaddes top
raklar d düşman ay klan altında knldı. 
Bizler aon ininde bddiyen kaplanlar gibi 
düşmanın üzerine atıldık. Onu parçala
dık ve topraklarımızdan bir paçavra gibi 
tbk. Öz kanımızla yuğrulmu olan bu 

mabddea yurdu, büyük Milli Şdimwn 
bir · reti üzerine ayni azim. ayni iddct 

In~iliz 

Tayyareleri 
- lU TARAFI 1 inci SAIUFEUt; -

ce uzaklardan hala görülmdrte idi_ Ayni 
zamanda harekette bulanan baJka lngi
liz tayyareleri de Ludvigbavendeki Azot 
f brikalanna hücum etmişlerdir. Ve tam 
isabetler elde ebneğe muvaffak olınut
lardır. 

Tayyare dafi bataryalannın ıiddetli 
atqine ğmen tayyarelerimiz aabah saat 

e kadar bücumlanna devam etmq
lcnlir. 

Frankfurttaki amai petl"OI fabn"kasma 
h6cum edilmiıtir. 

Ayni gece sahil hava kuvvetlerine 
mensup Blenbeim tayy releri Duardı 
ağır bir bücum altında bulundurmUfla.r
dır. Atılan bombıılar civar ormanı tutut
turmuş ve çıkan ,iddelli yangın netice
sinde petrol depolan atq almaştır. Çıkan 
;Üyanm kuvvetinden tayyareler bangar
lan örerek kolayhkla nipn alabilmi§-
lerdir. Sahil bava kuvvetleri ayni za
manda Boulogne ve Calais anumdan 
fngiltereye endaht eden bataryalara mu
b.bele eden lngila topçulanna rasrtLk 
vazifesi gÖrmÜflerdir. 

---tr---

Troçkinin cenazesi 
M k.5iko, 26 (A.A) - Troçkinin cc

ıınzcsinin Birl ik Amerilroya nakli hak
kınd.'.l hnriciye newrctinin vermiş oldu
ğu red cevnbınn karşı millevefianın ka
tibi B. Doldmnn bir protesto telgrafı 
ı;ekmiştir. 

B. Doldmnn Meksikoda Troçkinin ce
r.az.esinin yakılmasmı:ı mUsaad edilme
diğini söylemiştir. 

• • 

ve ayni kahramıınlıkla bu gun de, ) arın 
da, her zaman da müdafaa <'dcceğimize 
bütün dünya emin olsun. 

E.y garbın ve şarkın medeni, vah~i bü
tün milletleri: 

Ey şehit kardeşlerimizin kemiklerile 
dolu mübarek vatan, güzel Anndolunun 
dağlan, taoları, ormanları. çağlıyan ır
makları: 

Hep hit olun. Iln ıınıuiaki Atatür-
kün. Ebedi ŞefimİJ'İn mukaddes hu:.w
runda. onun heykeli önünde onun adına 
ant içiyorum. Kim olusa olsun bu sevgili 
\'C mübnrdı; vntnnn c.-1 uzatacak, göz ko
yacak düomana kartı. büyük Milli Şefi
miz ismet lnönünün bir i,aretile bir sani
yede atılacnğız. Bugün ordudaki genç , .e 
kahraman arkadaşlarımızın önünde kınl: 
kolumuz ve bncıığınuzla, keskin di imiz 
ve tırnağımızla. ar lan yüreğimiz \'e ye
nilmez irademizle saldıracağız. Üstümü
ze gelecek düşmanın geniş ağzını on se
kiz aene evvel olduğu gibi yartocağu. 
Onu yine bir paçavra gibi dışarı ntııca
ğız. Bu kahramanlık, bu sönma ateş, bu 
aşk ve heyecan bizim kanımızda \e ru
humuuladır. 

Bu nhdüpcymıuı ÜLerinc özüme son 
verirken sizleri hürmetle selamlarım. V c 
büyüklerimize. partimize, cümhurİ) ete 
'\'e vatana bnğlılı-;ıınızn benimle hir)ikte 
tekrnrlamağa sizi davet ederim: 

Yaşa ın Türk \•ptanı. yaşasm Türk mil
leti, yaşı)sı~ büyük Şefimiz İsmet lnönü, 
yaşasın knhrnman ordumuz ... 

j ACARiSTAN ROMANYA 
İLE NEDEN ARLAŞAMAOI? --·-HA~,'AftAPI 1 inci SA YFAUA 

Peşter Loyd bundan sonra müzakere
lerin yeniden başlaması hakkında Tur
nusevcrin tebliğinde bildirilen imkanla
rı bahis mevzuu etmekll' ve şöyle de
mektedir: 

Rumenler taktiklerinuı manasızlığını 
biraz anlamış gibi gözükmektedirler. 
Maamafih çok bUyUk teyakkuz laz.ım
dır. 

Budapcştc 26 (A.A) - Tumuscvcrin
deki Macar heyeti reisi B. De Hory bu
gün hlikümetine mUzakerelcr hakkında 
raporunu vermiştir. Dtin akşam Turnu
scverindc ne gibi bir şeyin va?Jyeti de
ğiştirdiği ve görüşmelere devam ihtimal-
lerini fazlala,.c;tırdığı hakkmda burada 
hiç bir tafsilat mevcut değildir. Mruıma
fih askeri mahiyetle hazırlıklara ezcüm
le hava hücumlarına karşı tedbirlere 
d~\·am olunmaktadır, 

-----"'1:r---
S ı r p - Hırvat barıst-

nın yıldöünmü 
Belgrad. 26 (A.A) -Sırp. Hırvat iti

lafıınmcsi imzasuun ilk ı;cnei de\Tİyesi 
münasebetiyle ve Maçck - Tsvetkovitch 
hükümeünin tcşekkülu dolnyısiylc yn
pılacak törende 1uızır bulunmak üzere 
h:ışvekil D. 'l'svetkovitch diğer hükümet 
fıuısının dn hulwımaktn oldukları Hır
valistnnın merkezi hükümeli olan Zag
rcbc vnsıl olmuştur. 

Folklorcu gruplar ınilll tiyatroda hU
kümet crkfuıı huzunınd.'.l şarkılar söyle
miş ve danslar yaıımışlardır. 

IZMIR FUARI 
• 

ADA GAZiNOSU 
29-8-940 Perşembe akşa 

CAZ KRAl..I G R E G O R bir 

uVENEDİK GECE İn 
lzmir h lkınn yoşntacaktır. E;.lenccler 23 t n Sbb lıa kndar d ' .. ın 

edecektir .. 

İYE : .l\lnsnlarmız.ı C\'Vc!d n tutunuz .. 

YENl ASlR 27 AGUSTOS SALI~ 

l e 
öğr.etnenıer -·-Bıı vıl h.ıııiı· kıı. (ığrctıııeıı okulundan 

mezun olanlnrın tayinleri ,·npı1ınıştır. 
Tayin c>dileıı gem· ow---tınr.ılcı sunlar
dır: 

Ncrinınn öııtaıur, hl..ızaHer Arıknyn, 
Fatma Giirbüz.ol, Sabıha Onat, Perihan 
Okny, Lütfiye Sezen, .Miine\"\'CI". Toiko
paran. Huri~ e Ankara, Belki~ Öı.erdem, 
Jzmire, Hamide Çemen, Z~·hra Pekin, 
Sükriyc Eı·can, Sen·ct Taner Aydına, 
Hikmet Akgün Çoruma. Münire Altın
soy. Emine l>ilman, Saliha Özgölgen. A. 
Ak oy. Remziye, Tiirkfin Yılmaz, Semi
ha Erülgen, Leman Alptekın, 1\lclfıhat 
Dirik, Em.ine Ereğli, Rikkat Güçtürk. 
Hikmet Vardaryıldızı. Sabiha Yukn}', 
Jülide Çiftçi, Halide Doğuman Samsu
mı, tffct ince, Saliha Bcnliler. Fethiye 
Aykan, Uımisel Altıntaç. Safiye Ergiin, 
Safiye Zeytin, Nahide Kırgciz Anlalya
ya. Nebin Tankut. Hıkm~t Tüzüntürk, 
Hanife Eren Hataya. Dürdane Gülgün 
Giresuna, Rahşan Çullu Sıvasa, Hikmet 
Özgü, Leman Akman, Kamran Pala. 

TAlEBELER 

Bütün okullarda bugün 
talebe kaydı başlıyor 
Orta okul, lise ve öğretmen 

okullarında yapılacak 
imtihan günleri 

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

Orta okullllrda ve l.İiclerde ikmal im- bildirileceldir. 
tihanlanna bugün başlanacaktır. öiret- 14 Eylülde Orta okul üçüncü ımıfı 
men okullarile Orta okullar ve Liselerde sözlü imtihanlan başhyacak, 19 Eylüde 
narnzed talebe kaydı da bugün bqla- Lise bitinne imtibnnlan nihayet bulacak
maktadır. Bu aene lzmirde yeniden Orta tır. 20 Eylülde L e üçüncü ıınıflarm bi
okul açılnuw m vzuu bahiı değildir. Bü- tirıne imtihan neticeleri tebliğ edilecek, 
tün talebeler mevcut okullarda barındı- ayni sün Öğretmen okullarının imtihan· 
nlacaktır. lan nihayet bulacaktır. 

Muazzez Usuger. Hüsniye Tarcan, Mür- iMTtHAN GONLERI 
21 Eylülde Orta okul ve Liselerin l 

ve 2 inci smıflannm bütünleme imtihan
lan bitmi~ bulunacak, 23 Eylülde Lise
lerde devlet olgunluk imtihanlan baılı
yacak ve edebiy&t kolu talebeleri edebi
yattan, fen kolu tal heleri matematikten 
imtihan edilecektir. 

side önsalan, Nilüfer Gezer Mnnisaya, 2 Eylülde Öğretmen okullannda im-
Nerimnn Akoğuz Konyaya, S::ıime Tan- tihanlara başlanacaktır. 4 Eylülde Lise 
çağı, Munise Uyguı Tokat'a, MuzaHer üçüncü smıflann bütünleme imtilıanlan 
Girgin sıra beklemek üzere tstanbula, bitecek, 5 Eylülde Lise bitirme imtihan
Müzeyyen öz.bek, Jale Balta, Fatma lıırına bqlanncaktır. Ayni gün Orta okul
Alper, Zl'yni Altınoğlu tçelc, Nazife larda üçüncü sınıf bütünleme imtihanlan 
Çağlar Niğdeye, Meral Tükcr Antalya- ikmal edilmif bulunacaktı. 
ya, Mcl:ıhat Gürle, Melek Dilmen Yoz- 7 Eylülde Orta okulların üçüncü ıınıf
gat'a, Sabahat Aktüzlin, Sabahat Şenel, larında Türkçe eleme imtihanları, 9 Ey· 
Naime Kılınç. Te\'hide Eti, Cemile LUh- lülde yine bu sınıfın eleme tabiat bileisi 
nan, Ayşe ülük Afyona, Bahriye Mu- · imtihanı, l O Eylül salı günü matematik 
ren, Naciye özel !\Iuğlaya, Melahat Ba- eleme imtihanı yapılacak, 13 Eylülde 
cak. Remziye Kavns KUtahyaya, Nuri- eleme imtilıanlaruun neticelei talebeye 

24 Eylülde Lise üçüncü sınıfı sözlü im 
tibanlan bitecektir. 25 Eylülde edebiyat 
kolunun feltefe •e tarih, fen kolunun ta
büye veya fizik imb"ha.nlan yapılacaktır. 
27 Eylülde namud talebe kayduuı son 
verilecektir. 

2 ve 6 Eylülde Uae ve orta okul1a.rda 
meccani talebe imtibanlan yapılacakbr. 

ye Karner Aydın'a, Hadiye Bozkurt Er
zurumı:ı, Meliha Büyükı:ılp Kırklareline, 
Perihan Yum Tokat'a, Refika Cuma 
Muğlaya, Falımı Eren Zonguldak'a Me
diha Erdoğan Bursaya, Naciye Knnnca 
Klitahyaya. 

Gümrük muamelesinde 
--·--Valimizin tetkikleri 

Valimiz evvelki gün Kemalpaşa kaza
sına giderek tc.ftişlcrde bulunmuş ve 
Parsa köyiinc uğrıyarak tahkikat yap
mıstır 

Tayin edilecek eksperler hak
kında vekiletten bir emir geldi 

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

Her anar~ 
--·-

Bir reJim doğurur -·-- BAŞ'fAU1''' ı tSCi s~lll~ 
istimali memnuiyctine) daJI' ~I 
devrini, cemiyeti akvam da id ~ 
ti. fakat anar,ik rublu, yani ıı.tı'~ 
rite yerine kendi ihtiraSlannı:n r rif 
tini utiyen bazı milletler, e~;J,; 
riden, sonra da bir komplo ~ 
ıwi hun-lanmağa, bütün in.P!'. : . .J 
lerine hakim olmak için ail~'
bafladılar, Amme vicdanını (,"!) 
tırmalryan nOkta, bunlann Ü.-t..A 
(hakkaniyet) gibi ideal ve ~ 
bumlu kelimeleri siyah bayrıslı~ 
sembol olarak n&lqetmq o~ 
Mürailiğin bu kadar iğrenç saf iil J 
bi adaletin ne kadar tetıaını11~ ~ 
ğİnİ yakın bir zamanın göstert""' 
lenehiliT. r 

H. B. --·--Bir tashih 
Oünkü sayımızda 7.afcrin ~~ 

olan 26 Ağustos gününün ch.eJll"": 
tebarüz ettiren yazımızda bır0 )}ı olmuş ve başkumandanın .3. r? 
günU ordulnnna verdiği tnr~ı ı 
Ağustos olarak gösterilmistır. 
tashih edcri1 .. 

Trenler -;-ya;k;si~ 
Yamalı Davi ve Rumelili :Rat11ıo 

minde meşhur iki ynnkesidni~ 
Salihli arasında trenlerde )' ııt1' 
paralarım çarptıkinrı, ve jilet 1', 
lan nnlaşılmış. ikisi de tut~ 

Berline 

Taar~ 
- BAŞTARAFl l inci SA yf~ 
rilmiştir. Bu yangın çabukça ~I 
tır. fngiliz tayyarelerinin propa~jf 
yannameleri de attığı aöyl~~ 
Hücumdan sonra Berlinin f1. ,;. 
endüatTİ mıotalcasında seri bit 
şehre hakim tepelerden yııpıI-~ 
hedeler her hangi bir hıı.aan g ;p 
miştir. Hiç bir yangın müşahede 
miştir. ell 

- -"' •-- lthalıi.t eşyasının tarifeye tatbikinden 
Memlekete gümrüksüz doğan ihtilafları hal için ticaret odaları 

Stokholm 26 (A.A) - cH0i' ~ 
Oagens Nyheter gazctesinİıt1u11 

Gerçe, taraflardan birinin hakeminde muhabirinin bildirdiğine göre. 0 0~ 
mevcudiyeti lazım olan bilgi vasfının Berlinde alarm işareti verildrk!e~ıııj 
bulunmaması, onu seçenin menfaat ve- kika sonra şiddetli infilakler ifl F 
ya zararına taaUCık eden bir mesele ise Bu infilftklcrin bombalardan ın~JiS1 
de kanunun iyi tatbik edilmesine ve hava dafi hataryıılarından rnı g eet 
milmasil Mdisclerdc hatalı ithalıitçıla- mnmen malum de-ğildir. Hlllk g ~~ 
rın yol almasına idare lakayt kalmıya- sından saat 3. 30 a kndar st~rı 
cağı ve. dolayısiylc bunda menfaattar kalmıştır. ~ e'' 

gır• ecek maddeler tat-af mdan gUmrük tarifesi kanununun 
• 30 uncu maddesi mucibince intihabı lü-

Muamele vcrgi!ıi kanununun 89 un- zııngclen eksperlerin mezkur odalar ta-
cu maddesinin 5 lııci fıkrası hükmüne ra{ından branşlara ayrılmak suretiyle 
t<wfiknn ınczk\ır kanunun 10 wıcu ınad- seçildiği \•e eksper Ustcsi ihtisac; iizerine 
desinin l \'(• 2 inci fıkral:ınnd.'.l yazılı tanzim edildiği halde bazı ithalatçıların, 
mü:~lcrle !J uncu ınaddcsindel, 2 ve ihtilaf vukuunda, hu }i,.;tede ismi yazılı 
14 _uncu numarnlnnnda yazılı maddele- olanlardan Jıinlettayin birini, ihtisasına 
? ımııl eden ~Uesscsel~ memlekete bakmadan eksper olarak seçtikleri güm
ıthnl cdcccklcrı maddelenn 1ırtısat ve- :rük idaresinin n:wırı dikkatini celbet-

bulunduğu ciheile, listenin ihtilafın te- Ne,·york 26 (AA) - cR0~i" 
nlluk etliği hususu takdir edecek kim- Nevyork Times anzetcsinin B Jı 

krılctinet? tavin \'e meriyete konulması miştir ' 
hakkındaki Vekille Heyeti kararname- · • . .. 
si \'İmycte tebliğ edilmiştir. . Ekseprleı·, bukukı mnhlyetlerı ıtiba-

seler kısmında yazılı bulunmıyan cks- habirinin bildirdiğine göre, Be rıv 
pcrlerln intihabı, liste d~ında bir kim- hava dafi bataryaları dün ı::e<:e 
senin intihabı mahiyetinde teli'ıkkt celi- kadar faaliyette bulunmuştur. 

Knramametfo V"cl7Jlı maddelerden· te- rıylc hakem oldukları halde kanunun 
mimıta bağlan:ır.dc geçirilmesi bildirilen kendile:inc e~s~r un~a~ı ~e ctmesi
eşyadan muafiyeti 1ktısat vekaletince ne ve İıstcl rmııı t:-ınzımı tıcaret o?a!a
tac;dik edilmiyccek olruılar1a bu kararda rına hmıkmnsına ve hallooeceklcn ih
vazılı olmıya"o maddelere ait teminatın tiltıfın teknik bakımından hal ve takdi
da ''aridat Jınsabına geçirilmesi ynzılı- rinc salnhiy<'lli olmaları lO:r.umu Aşikar-
dır dır. 

lerek reddedilmesi ve mütehassıslar ara
sından .seçilmesi hakkındaki ihtnra ku
lnk nsmad1ğı takdirde eksperini seçmek
ten imUna elmiş farzcdilerek sulh haki
mine müracaat edilmesi lazım.gelir. Bu 
hususbıkl emir İnhisarlar vekaletinden 
alfı.kadnr makamlara tebliğ edilmiştir. --·--Adligede terfiler 

b.mir ağır CC?.a mahkemesi reisi Sü
rt'yya Orhon terfian temyiz mahkemesi 
azalığına, onun yerine teruan Zongul
dak ağır CC'l.ll rcisi Ekmel Ka\'ur, İ:lmlr 
asliye birinci ceza hakimi Kemal Aksüt 
lstanbul asliye ceza hi'ıkimJiğine, yerine 
temyiz mahkemesi baş müddeiumumi 
muavinlerinden Halit Eren, İzmir asli
ye ikinci hukuk hfikimliğine terfian 
Uşak hukuk hakimi Ali Okay, lı.ınir 
avukntlnnndan Emin Değirmenci de 
Pertek hfıkimliğine tayin edilmişlerdir. --·--BİR YANGIN 

Milli Emlak işlerinin 
tasfiuesi 

İzmirde ınılli Emlak işlerinin tas!iy~ 
si için hummalı bir faaliyet gösterilmek
tedir. 30 bin dosyanın tetkiki ikmal edi
lerek tasnif edilmiş. 10 bin dosya ise 
tasfiye edilmiştir. Diğer dosyalar tetkik 
halindedir. Bunlann muameleleri de en 
kısa bir zamanda bitirilecektir. --·--Voleybol maçı 

lzmir mensucat takımiyle Altmordu 
voleybol takımı arilsında yapılan sami-

1 
ıaraburunda bir 

cinaget oldu 
Karaburun kazasının Parlak köyün

de bir ciruıyet olm~c;tur. Bu köy halkın
dan HUseyln Ktıhya, ~ifte tilfengiyle ay
nı köyden Hasan oğlu tbrahlm Akagiln
dilze ateş ederek ağır surette yaralamış
tır. Yaralı yarım saat sonra hayata göı.
lerinl yummuştur. 

Suçlu tutulmuş, adliyeye verilm~tir. 
Cinayet tahkikatına ehemmiyetle devam 
edilmektedir. 

Urlanm Payamlı köyiinde Mclunet mi karşılaşmayı 12 - 15 ve 13 - 15 Altı
oğlu Hüseyin Erdoğnnın iki katlı evi, ııordu tak.uru knuırun~tır. Maç çok ha
çıkan bir yangın r.etice inde esyasiyle rarctll ve zevkli geçmiştir. 

Londra ya dün sabah 
yine taarruz edildi 

- BAST ARAFi t inci SAHlFEDE -

Ankara radyosu kilometre yakıııın:ı bombalar düşmilş
birlikte ynnmıştır. -·--Bir orman yangını 

Kenınlpaşanın Ansız.en l öyil clvann· 
d.ı c1eliktaş mevkilndc Devlet onnanln
rında bUyUk bir yangın çıkmış, sekiz 
saat devam ettikten sonrn halkın bUyilk 
gayretiyle söndürtilmilştilr. Yangının 
sebehi tahkik ediliyor. --·--KIZ KAÇIRMA 

Urlnda Asımtnş mahallesinde oturan 
Ali oğlu Nuri Yelknvak, Seniye Fidan 
ndmda bir kw ka~rmış ve tutulmuştur. --·--Çocuğunu sokağa 
atan kadın .. 
Urlada İskele mahallesinde 1ustafa 

Akının ev kapısına yeni dol,•muş bir er
kek ~uk bırakılmıştır. 

Bu çocuğun Bn. Çiydcm Boz.kurda 
ait olduğu, kendi~inin dul ve kimsesiz 
olduğu aıılnşılmıştır. Adliyece tahkikat 
yapılmaktadır. --·--Gelenle!.4, Gidenler 

İnhisarlar müfettişi B. Safiyettin Ka
ranakçı, Ankura İr.hisarlnr miıdürü B. 
Fehmi, merhum g.weral Sıtkı kerimesi 
Bn. Scm~at, Manisa mebusu B. Faik 
K urdoğlu şehrimize gelmişlerdir. 

Karabük fabrikası müfctti i B Ba
ri İstanbula ~tmiştir. 

tilr. 

8 U 
~G V u Londrn, 26 (A.A) - Sabah erken Al-

" anan wyyareleri cenubu garbi mıntnka-
-Jf.- sı üzerine binlerce yangın bombası at-

7.30 program ve L memleket saat ayarı, mışlardır. Hasar az, znyiat yoktur. Mah-
7.35 Müzik: lUılit musiki (pl) 8.CO dut bir sahaya 200 bomba atılmasına 
Ajans haberleri 8.l O - 8.20 Ev kadını rağmen yalnı~ ufak bir köyde ufak bir 
Yemek listesi 8.30 Müzik : Hafif musi- yangın çıkmıştır. 
kl programının d\;vamı pl 12.30 Prog- 12 saatten m: bir zaman zarfında üç 
rrun ve memleket sırat ayan 12.35 Mü- sürekli hücuma maruz kalan sahilin bir 
zik : Muhtelif şarkılar pl. 12.50 Ajans kısmında yü~ infilak kabiliyetinde 
hnbqlcri 13.05 - 13.20 Müzik : Plaklarla bombalar atılınışsn da bunlardan bir 
muhtelif şarkılar programının devamı.. kısım denize düşmüştiir. Bir yol muvnk-
14.00 Müzik : Martn Eggert, Zara Le- katen kapatılmış. bir ev ciddi hasara uğ
nnder \'e Vietrichin plaklan 18.00 prog- rnmış, fakat telefat yoktur. 
ram ve memleket snat ayan 18.05 Mü- Mı:ılta, 26 (A.A) - 18 den 55 yaşına 
zik : Cazbant pi. 18.30 Çocuk sruıu 19.00 kadar olan bütün Maltalıların askerliğe 
Müzik : Çocuklar için pi. 19.15 Müzik kayıtları ayın 28 inde başlıyacaktır. 
Fasıl hey -ti 19.45 Memleket saat ayarı Londra, 26 (A.A) - Hariciye nazırı 
ve ajans haberleri 20.0ô Müzik ~ Çiftçi- Lord Hnlifaks Douvrese giderek sahil 
nin saati 20.15 Koııuşmn (Çiftçinin sa- miidnfa. tertibatını teftiş etmiştir. 
ati) 20.30 Miizik : Ankara radyosu kü-

d M C 
·ı ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• 

ıne ses ve saz heyeti idare e l'll • cmı 
21.15 Serbest saat 21.30 Komışına (Rad
yo gazetesi ) 21.45 Müzik : Radyo safon 
orkestrası l - Bruch : Kol Nidrci 2 -
Brahms : Macar dansı No. 9 •. 3 - Asaf 
Güzel kadın (Tango) 4 - Brecht: Bir 
hikaye (Küçük parça) 5 - Lchnr: Şcn 
Dul operetinden potpuri 6 - Lehnr : 
$cn Dul operetinden marş 7 - Richartz 
Küçük balet suiti 22.30 Memleket saat 

Deniz 
Gazino 

• - - - - ayarı, ajans haberleri, ziraat, esham, 
ır taanuz vak'ası tah\•ilul, kambiyo, nukut borsası fiat ... estoranı 

Bayındırın Sarı~ urd köyünde İbra- 22.45 Müzik : Radyo salon orkestrası Konak vapur iskelesi üstiinde tc-
hlın oğlu Siıleymnn Kır, İsmail kansı programının devamı 23.00 Müzik : Caz- • lUks mız, ucuz ve .... 
Bn. Hafiz.enin evine çirkin bir şekilde band (pl.) 23.25 - 23.30 Yarınki pro~-
taarruzda 'bulumnu ~ tutulmuştur. ram 'lie kapanış" ......................................... . 

- *-Dobricadall 

RUMENLER İfRILIR«f! 
- BAS'rARAFI 1 inci Sı\ll~~ 

ten mcnelmiyccektir. Ordu \'C dıt· t' 
memurları vazifeleri ba~nda .ti 
şeye mahal yoktur. 

1 
Jl)Y,, 

BUkre 26 (A.A) - Mcsu 1 ~ 
de ulruıcdildiğine göre, Bul~&.~ 
itillıf husule geldikten sonrn ~ ; 
muhaCıılarm )'erine Transih-aO) tlı' 
messiJJerl getiımek ilzere hül.~ıı? 
beddülfıt olma ı mchteıncl bul 
dır. A 

•'' 

·····~,~~ii~··~~~~~~~p., 
Vnsıf Çınar bulvarında Ç:'(I 

npartımanında .bo~alacak dııtr 
dır. Knpıcı}'a mUrncaat. _..4) ı 

(1 ····" •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Süt ana aranıu~ 
Sıhhati yeıinde bir süı ana;., f 

vardır. lstiyenlerin lklncl ko t~ 
kez Bankası nrknsında D~ dok gdf 
Hatice Azrn Demiretllye murac;ı) 

1~3 (174~ 

Altın ruycı 

ıt 
lzmirin bu meşhur kolonyalııı'~ 

li.1 eczahanesinden alacaks1ntı·,4~>t 
kü yalnız eczacı Kemal I{. ~ 

yapT~~·k. · b""t"" kinİ (( .ı: ur .ıyenın u un zev . 1~ 

sinde toplamış bir şaheserd~:11ttltl 
di yoktur. Çünkü yapıtnııı-· 

d~ ıJA 
HiLAL ECZAP,,. 

14 

l 

ı 

1 

l 



_21 ACUSTos SAL 1 1940 YEHI ASIR 
w::zs EML A 

AK VE EYTAM BANKA.SINDAN: 
Esas .No No. lan 

İZMİR TRAMVAY VE ELEKTRİK TtlRIC 
• 

AHO· JZMtR BELEDtYEStNDEN: 

.tAlfU'E 1 
« UMDAL » 
--~-

1409 Borno y erı Eski 
~ •• Aral k sokak 4611 M2. 16 

Yenı Taj Ncvı Kıymeti Depo.Lito 
NİM $İRKEriNDEH : 

SebCke nmeliyatı dolayısiyle eylill 19W ayı uıriuıda : 

Belediye hesabına nıimar ve mühen
dis olmok üurc okutturulacak iki ta
lebenin seçilmesi hakkındaki müc:abaka 
şartları: 

U~IUl\11 DE~iz ACE!'ıı'TELiCi LTD 
HELLE?\;c r.iNES LTD 

ıuo !kıncı l<.aı .. 
14 Ev 1/3, 2769.00 553.80 1 1. 15 ve W <!ylill 1940 p:mtr günle ·i saati den 17 ye kadnr 

J.•eni 224 N antuıa Mektep 
~da 1663 ~-Sok 170 M2 

1411 lkın..ı V • <U~f } 
""4 o.aranu 

'.l f'ni 224 N na Mckte~ 
A<l t>. sok. 230 M2. 

1412 İk·a 1763 P3r ·l I 
ırtc:l l<nr· ti 

Ycııi 22 '!11 ııa Mckteu 
/\da ~ 1 o. Sok. 230 M:! 

141'' l'k... l 7r. .. Parrel '• 
u ıncil{ .• 

\'en· 22 aranttr.a Mt'!ktep 
1 4 No. & ı... 

14 Ada 1763 P<l 1
K. 23 M2. 

14 İktnc.i K ı :Cl 4 .. 
Yeni 22,t'Nntina Mektep 
Ad l" , 0

• Sok. 2:ı0 112 
1415 lk· a • 6., Parsel 5 · 

tnc:i K . 
Yent 22 nt'antin ektep 
Ada 17~ No. Sok. 230 1\12 

1416 İkin . K ~l G 
Ycn~224u~ntına Mektep 
J\dn 1 u. Sok. 230 M2 

1417 1k· . 763 Panel 7 · 
ıncı Ra-. . 

yeni 224 ... ntrna Mektep 

1418 ~da 1763 ~;~f} 230 M2. 
Uran Me 

- - -

- - -
- - -

- - -

14/ A hi sesi 
Arsa 

Ar ı 

Ars.ı 

Ars., 

Arsu 

~ı . IJO 

12.00 

1:!.00 

] 2.1'>0 

12.1)(1 

1 .! illi 

12.00 

1:!.00 

1419 115~3 No. &,:knı ~dd~i, yeni 
kınci K uc.O M2. 

249 27 Kısmen du- 528.

Yen· .,..,.arantuın Mektep 
ı-..., No Sok 

1 Ada 17()3 · • 2~0 M2. 
420 tkioci ~rsel 9 

yeni 224 N tına Mektep 

ıAI\ Ada 1763 o. Sok. 230 M.2 
'tJ;,l fı.. . 'I'? Parsd 10 

~cı ~ara ti 
Yeni 224 N n na Mektep 

l Ada 1763 ~Sok. 319 M2. 

- - -
_, 

422 l<ara t· • cl 11 y n uuı •İkinci eni 224 N Sok • Mektep, _ _ _ 

14.,, Achı 1763 °· · 327.25 M2. 
"~ f kine· Parstl 13 

Yeni ı2~aNtiııa Mektep, 

1424 At• C!a 1763 ~!lk.14294 M2. 
tt.ınci ~ 

Yeni 224 N tlna Mektep, 
Ada o. Sok 389 M? 

- - -

- - -
1425 İki 1763 Parr.eı is -· 

lfe:~tina54Mah. Cerrah _ _ _ 
Achı 17G 8 M2. 

1426 İkinci 3 ı>artt:ı 16 
24.4 'A'12.'Karantina mahallesi 

l427 İkinci ~ ~763 Parsel 17 

1428 ~ M2. A~~~ M. Sükt1Ce S. 
oı.~Pe M. D parsel 3S 

1429 sok. 945 M2 ar l'Cni 100 No. 30 
Bornova Yıkıt~.838 par. l 

14lQ ~n ~k. U8.SO ~nre Ttirk- 32 ~4 64 
M ncı Karantina . 

1431 ı/· ~ 788 ~· 462.50 
h~cı Kardnti 12 

1432 "ıl<::. Ada 788 na M. 451.25 
kinci v Parsel 11 

Ada .l'>ıtranUna M 
1433 İlc.i 788 P<U-$et 10 . 438 M2. 

nci kur . 
Yeni 224 Nntıııa. Mektep 

1434 ~8~a~c~o;. 286.25 M2. 

224 N ntıtinn, Mekt . 
Ada o. Sok. 249 M2 ep_ yenı - - -

1435 ~J8~ Parsel s · _ 
\' enl 224 nrtıntina Mektep 

143(; fda 788 ;:.~Sok. 249 l\12. 
kinci l<ar 1 

'leni 224 Nantına, Mektep - - -
1437 f ~a 788 ~f kak 398.SO M2. 

kınci R.n 6 
224 N ranıina. Mektep 

1438 tı:::: 'f~S ~:ı 4i 3·S<> M2. 
\1 cı .Rara . 
.teni 224 ntına, Mek~p 

1439 .Aı·~a 788 ~~-Sokak 445 M2. - - · -
kınCi k .-....;)t'J 4 

1440 ~da 788 aranuna 465 !-.12. 
Lltinci k P.lrscl, 3 

1441 ~~ !88 =r;da 456.50 M2. 
A cı J<nr. . 

1442 1 ~ 788 "~~nada 465 M2. 
kinci l{ ....... =] 2 

236 No. ~an~ina Veysel - yeni 
1443 ~~a l744 ;ait 137.SO M2. 

4.ltlrı.cı l< arı.el 4 
236 11.. atantina v J\ 410 Sok 1 eysel - yeni 

1444 İ ~ 1744 n t l55.50 M2. 
kinci l{ Parsel 5 

236 N nrantıoa v 
J\ckı o. Sokak 151 ~sel - yeni - - -

1445 İL· 1744 l>a ı 2. 
l'i lflci !\: t'St! 6 

23n No. ~ntina Veysel - yeni - - -
1446 ~<!a 1744 kak 146.75 M2. 

~ınei l{ l>arse] 7 
23G N aranuııa v 1 
l\d o. Sokak 121 eMy - yeni - - -

1447 İk· a 1744 can: ı 2. 
ızı~ }( ~e 8 

rı84 21:'. aranuna R be 
1448 İk· :' M2. Ada ı1: y sok. -

\• ıncı l<nranu Parsel ı 
cnı 236 N na Nur ve Veysel -

1449 J\t ~a 1744 u. Sok. 31 M2. 
kinci K Parsel 3 

2:::5 No ~rkntinn Bülbül ye . 
1450 ~ 7S7~al:1144.25 M2.- nı 75 -

kiııci Ka rse 2 
l' ni 247 NtnnUnn Bayraıuoğl 

1451~-~1768 ~ to
1
knk 74!'..SQ ~ - - -

~Inci l< rse 8 
6!19 l\ nranun ıı 

1452 1 . ~ 12. Ada ~ ısırlı Cad. 
kıncı }{aran~ 768 Parsel 7 

1453 r~n l\~2. Ada t~~8 Mısırh Cad. 
819 cı 1<tu<tnh ı>arsel 6 

1454 İkin~· Ada l~ Mı..'fırlı Cad. 
919 cı Rarnnt Parsel 5 

1455 'ı in~· Adn ;~::s Mısırlı Cad. 
9Go cı k.'lrant ı Parsel 4 

1456 İkin ~12. Ada l~8Mı ırlı Cnd. 
971 cı l<arnntına Parsel 3 

1457 İk· ~2. Atla 17G8 Mısırlı Cacl. 
ıncı I<or JJarscl 2 

235 No S:nUna Bülb··1 . 
1458 -!\da 789 J>a k. 55.:;o l\'12~ . } enı 55 

lkınci }{ r 1 J 
235 N nrnntiua a· lhü 

1459 ~da 7~9 ~~~k G8 M2 .. 1, .renı 
' Ikınci J< ı.-ilr .... 1 2 

236 11.y nrnnthıa V "O. Solu: ey ·l _ . 
14(jQ Adn 1745 ı~ 145.75 M2 Yenı 

l<nrşıyak oarscl 1 

l \'cıı 15 a Turan M • 
4Gl B ı 93 No So rıl'nıcn cad 250 

k~rı10\n Ca~ 1~ ı kak 574.56 M2 
14G2 BnYUsu .Yeni Bıl M. Hacı Alı -

11.ı Yraklı H 1 . ~ı sok 
''O So a ''ı\(• J4G3 İk · kak 312 ~~· ~ cnı 1612 

ınci l<a 12 
1464 341.so 'Mır~lına Bülbül sok 36 
1465 ~rno\·u Fıct~a 1743 Parsel İ2 

20 

27~ 

~ 

.ı 

20 

uz ]~·alı ..,.. Sokak 
'>'> N ·4 eı• dd 8 1 O 

-d o. Sok. :.>12 7Ut o!<: Yeri l 37/7 -
a 1 09P 1 5M2 

1 

V&U'lı arsa 
Arsa 

Ar:.ı.ı 

Ar a 

Arsa 

ı\rs.ı 

Ar:.<ı 

Arsrı 

Af'S{ı 

Amı 

J2. -

J2.-

16.~ 

Hi-

15.-

19.-

~1.-

12.-

::1.-

Bahçeli ev 1800.-

Ev ın H. 109.-

Arsu 

Arsn 

ArAA 

.ı\rsa 

Ars:ı 

Arsa 

Aı a 

Arsa 

Arsa 

Arsn 

Arsı. 

Aı-sı. 

Ars<. 

Arsa 

Arsa 

Ar:;ıı 

Arsa 

Arşıı 

Arsa 

Arsa 

Arscı 

Arsa 

Bah~lı 
ev 
Arsa 

Aı-s<ı 

Ev 
Arsa 

23.-

23.-

'J•) 
"""'"-

14.-

Jl.-

12-

2U.-

:!1.-

22.-

2:ı.-

23.-

23.-

14.-

iti.-

15.-

15-

12.-

G8 --

') ···-

l4.-

7t-

l05.-

l23.-

123.-

138.-

144.- -

146 -

11.-

14 

l'I -

2::0 - -

700.-

43. -

17.~ 

50.-
21.-

1.80 

:! 40 

2.40 

2.40 

,. Çarşı XI Ga:r.i bulvaı·ı 
VI Bahribaba XII M<!2arlık boşı 

VI I Karantina XIII Asansör 
\'lll Cüzelynlı XIV Gııri bulvarı 

X l{uııak XVI Giiınrük 
2 - 8 \'l' 22 ('yhil 1!110 ~11tır giinleri !'nat 7 den 17 ye kndar : 
I Dora~rıç C Bayr..klı 

1I Tepecik D Turnu 
lif Alsanr:ık E) J<.nn,,yaka 

F) 
JV Bruiımılıımc 
IX Eşrcrıxışr. 

XV Kiiltürpark 
Sektörlerinde cc• P_;-:uım ke~ıleceği s~wırı 

olunur 

llOl'llO\'U 

Buc:ı 
Krul..;ullu 

halk mw:c:rı bilinmek 

KEMALPA.$A MALMtlDVRLVCVHDEH : 
Y:ıptınlacak iş : 

üzere iüuı 

-Belediyemizce mimar ve mühendis 
yetiştirilmek üzere fstcmbul sanayii ne
fise ve mühendis mektebinde iki gencin 
okutturulması takarrür tmişli r. Bu hu
sus için bcledi~·ede 2 Eylül 940 tarihine 
rastlıyan Pa1.arlesi günü saat 10 da mii
c;abaka imtiham yapılacaktır. 

Mü.c:.'\baka imtihanına ginnek için: 
Tam uC'vreli liselerden pek iyi derece 

ile mezun bulun" •, ve olgunluk imti
luınlannı vermiş olnuık lazımdır. 

İZMİR NEVYORK ARASI?H>A HAF· 
TALfK MUNTAZAM HAREKET 

PATRAI vapw·u 3 - 5 eylül arasında 
İzmirden doj:'l"lı :t.."EVYORKA hareket 
edecektir .. 
HOLLANDİA vapuru 13-15 cylUI ara· 

sında İzmirdcn clu~'U XEVYORKA ha· 
rekct edecektir. 
ANGHYRA vapuru 21-23 eylül ara

sında İzmirdcn d$u NEVYORKA ha
reket edecektir. 
ATHİNAİ \0t.ıluru !:?8 - 30 eylul ara

sında İzmirden dor,rru NEVYORl<A ha
reket edecektir. 

2.40 1 - 3053 lira 76 kuruş bedelli Kemalpasa hükümel kon.;ğı tamirntıdır. 
2 - Şartname Keuuılpaşa Malmüdürlüğünden alınacaktır. 

İmtihanlar tam devreli liselerin son 
sınıf müfredat programlıı.rına göre yapı
lacaklır. Ecnebi lisanlardan birini bil
mek tercih sebebi addolunur. Müsaba
ka imtihanında muvaffak olarak tahsil 
ettirilecek gençler tahsU müddetlerinin 
iki misli müddetle belediyede hizmeti 
mt'cburive\•e tabidir. Müsabakada mu
vaffak ~l~k gençler belediyece tahsi
lin devamı müddetince ,·erilecek ücre
tin !edelicap tazmini ve ikmali tahsil
den sonra hi7.meU mezburcyi ifa taahhii
dünü nntık noterden musaddak muteber 
bir kefil iraesine mecburdur. Bu şeraiti 
haiz taliplerin şimdiden belediye riyase
tine müracaatları liizumu ilan olunur. 

XOT : BülWl vapurlanınwn ambar 
içi clt'.'klrik vantilatör tesisah ile mn
cdıhezdir. Gerek \'apurların muvasa.lit 
tarihleri. gerek \7tpur isimleri ve nav
lunları hakkında acentamız harp dola
yısiy le hin bir taahhfit altına girmez. 

3 - İhale 9/ 9/ !'110 pazartesi günü saat 15 k malıniirliirliiğii odasında kurula-
2.40 cak komisyoııdo yapılacaktu·. 

4 - İhale açık ı: ksiltme suretiyle yapılacaktu . 
5 - Muvakkat teminat 229 lira 5 kuruştur. 

Daha fazh tafsilat nlmak için Birinci 
Kordonda 152 ııumarndn • ID1UAL• 
umumi deniz acenteliği Ltd. milracaat 
edilmesi rica olunur. TELEFON : 4072 

105.60 6 - İsteklilerin ınat1up evsafı hfilz olduklarına daiı· hnıil- Nafia müdürlüğün-
den tasdikli ,·esikalaruu ibraz edeceklerdir. 28 - G 3·106 (1757) 

2.40 

2.40 

3.20 

:ıoo 

3.80 

5.40 

2.40 

i.40 

İzmir Ak$am Kız Sanat okulu müdürlüğün· 
den: 

Okulumuz talebe ka)dına l 9/ 9rn tarihinde başlanacak 30/ 10/ 940 akşa
mına kadar <levanı edecek!ir. Kaydolmak ve izahat almak istiyenler her gün 
ckul idaresine müracaat etmeleri ilan olunur. 

24-25-27-28-2iJ-30-31 (1732) 3421 
~il&i!';i!Q~~;ıfJ!l.l~ı:;r.ı~y.zıiaiım'Z:l':z~ııı:.11~...o"..7-Z~ZZl 

TÜRK MAARİF CEMİYE'J'İ • İZMİR TALEBE ~ 
YURTLARI-

KIZ TALEBE YURDU 
Karantina Köpriidc 685 nuın:ınılı 
binada .. 
Kız liscsim.-. Ticaret lisesine, Kı:r. 
enstili.isiine, Kız Sanat okuluna 
devam e>den kı:r. talebelcl'l'.. 

ERKEK TALEBE YURDU 
Birinci Kordon Alsancak vapur iske
lesi yanında 320 No.lu binada birinci 
\'C ikinci Erkek lL<>clerine, Ticaret li
.<;esine, Bölge sanat okuluna ve orta 
okullnra devam <~en erkek talebelere 

13-20-27-1 :l22::l (1646) 

Otobüslere 7 kalem muhtelü malzeme 
satın alınması yazı işleri müdürlüğün
deki şartnamesi veçhile açık eksiltmeye 
konulmtı§tur. Muhammen bedeli 4950 
lira muvakkat teminatı 371 lira 25 ku
ruştur. Taliplerin teminatı öğleden ev
vel Cümhuriyct merkez bankasına ya
tırarak makbuzlarile ihale tarihi olan 
28-8-940 Çorşamba günü saat 16 da en
cümene ınüracaatlan. 

13-18-23-27 3221 (164i) 

- 913 ncü sokakta S3/ 47 sayılı 
evin, yıktırılması alana ait olmak üzere 
enkuının satı~ı. fen işleri müdütlüğün-

m a h ~ u s t U r deki keşif ve §artnameıi veçhüe açık 
1 - Kayıt nıuamclesiuc başlanmıştır.. arttırmaya konulmuştur. Keşif bedeli 
2 - Kayıt için talebe yurdlan müdürlüğüne müracaat edilir. 20 lira muvakkat teminau 1 lira 50 ku-
3 - Talebenin iaşe. nıiitnilla, terbiye, inzibat ve disiplin işleri, Liselerin ruştur. Taliplerin tc.rninatı öğleden ev· 

4 - Yurd ücretleri c:ok ehvendir.. TELEFON : 2920 raralc makhuzlariyle ihale tarihi olan 

. ........ ....................... ... ........ . 
OUVIER VE 

ŞtlREKASI LTD. 
VAPUR ACENTASI 

ATA TÜRK CADDESİ Rees binası 
TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol ballan ~ 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
nmı7. sPf Pr vanacaklardır. 

· ···············••\••··············· ······ 
DOKTOR 

CELAL YARIUH 
b.mir memleket hastanesi dahill has

talıklar serlriyat şefi. 
Pazardan maada her gün hnstalannt 

kabul ve tedavi eder. 
TELEFON: Evi: 2545 
Muayenehane: 3956 
MUAYEN'EHAl'l\lE adresi: 1klnci Bey-

ler sokak numara 25 
~~-~~~~~--~~~~~-

nynidir.. , 1 vel cümhuriyet merkez bankasına yatı· 

.._DIA•lll2i;5Pıcm2fliım- 27 - 28 - 29 - 30 - 31 3454 (174'7) 2/9/940 Pazarteai günü saat \ 6 da en· 
360.- • M P.lt22"1a--~ cümene müracaatları. Satılık kamuonıar 

21.80 

4.60 

4.60 

4.40 

~.80 

2.40 

2.40 

4.00 

4.20 

4.-10 

4.60 

4.60 

4.GO 

2.80 

:!.:?O 

3.00 

3.00 

2.40 

13.60 

0.60 

2.80 

14.80 

21.00 

24.60 

24.60 

27.60 

28.80 

29.20 

2.20 

280 

3 00 

46.00 

140.00 

146Ci İkinci Karantina M. Sahrayı 25/ 2 
Cedit Sok. 1401 M2. 
Ada 752 pa~l 5 

1467 İkinci Karantina M. üçünc\1 
Kasım ıı:ok. 311 M2. 

12 - -

Ada 752 parsel 8 
1468 İkinci Karantina Sahrayı 

Cedit \'e Bayram sokak 135.50 
M2 .. Ada 754 parsel 1 

29 - -

12 H69 İkinci Karantino M. üçüncü 
Kasım, Şukfı!e ve Bayram S, 
539.50 M2. Adet 754 parsel 3 

1470 Göztepe M. Mısırlı caddesi 
1236 M2. Ada 833 parsel 2 

1471 İkinci Karantina M. Veysel 

426 - 254 

ve eski Tuğla sok. 111.25 l\12. 
Ada 1741 pa.ıscl 1 

M72 İkinci Kaanıtina M. Eski Tuğla 8 
sokak 134.25 M2. 
Ada 1741 parsel 23 

1473 İkinci Karantjna 196.50 M2. 2 
Ada 1774 parsel l 

1474 İkinci Karantina 292 1\12. 12 
Ada 1774 parsel 3 

1475 İkinci Knrantina 137 M2. 2 
Ada 1774 parsel 4 

1476 İkinci Karantına 141.75' M2. 2 
Ada 1774 parwl 11 

1477 İkinci Kamntiııa 579.75 M2. 9 
Ada 1774 parsel 22 

1478 İkinci Karantına Çizmeci Ali 4 
sokak 275 M2 Ada 1774 parsel 24 

1479 Salhnnc M. HaJil Rifnt paşa 175/4 
C. 795 ı'l2. Ada 679 1'Q1'Sel 19 

1480 Salhane M. Halil Rifat paşa 37613 
C. 3-09 .M2. Arla 679 parsel 18 

1-181 Salhane M. lfolil Rifat paşa 376/1 
C. 343 M2. Adc. 679 parsel 16 

1482 Salhane M. 9 eylt11 sokak 175/2 
393 M2. Ada ti79 parsel 21 

1483 Salhane M. 9 eylul sokak 
~44 M2. Ada 679 parsel 22 

175/1 

1484 Salhane M. Halil Rifat paşa 376 
C. 328 1Vl2. Ada 679 parsel 15 

1485 Salhane M. 9 C.}\lUI sokak 175 
320 M2. Ada G79 parsel 23 

1486 Salhane M. Halil Rifat paşa 376/2 
ç. 342 M2. A<lu 679 parsel 17 

1987 Üçüncü Karmaş M. Saba}mt ve 40 
Aras sokak 339.50 M2. 
Atla 679 parsel 1 

1488 Göztepc Mısırl: C. Yeşil İzmir 10 
sokak 157.50 M2. Ada 858 par. 2 

1489 CöztC'pe Mısırlı C. Yeşil İzmir 10 
sok. 242.50 M2 Ada 858 par. l 

H90 Buca Karuça mevkii 943.43 M2. 2 
1491 Buca Karuça yolu yeni İzmir -

Caddesi 1291.07 M2. 
1492 Karşıyaka Alaybey M. NaJdö-- 11 

ken yeni Mitl:<tt paşa C. 1675 No. 
sok. 197 M2. Ada 45 parsel 37 

1493 Karşıyaka Aluybey M. Mimar 14 
Kasım sok. 90 1\l2. Ada 5 parsel 18 

1494 Karşıyaka Donanmacı M. Fadıl 29 
bey sokak 519 M2. 

Ada 77 parsel 18 
14~15 Salhane M. Halil Rifat paşa 

C. 1719 M2. Ada 1727 parsel 19 
1496 Salhane M. Ifolil Rüat paşa 345 

C. 762 M2. Atla 1727 par. 15 ila 443 
1497 Salhane M. Envcriye Sok. 157 

145 M2. Ada 1727 parsel 23 
14!'18 SaHınn C' 1\1. Iı.l<ihane C. 3676 104 

M2. Ada 1i27 parsel 2 
1499 Salhmw M. fsliihane C. lOG 

1128.1.!iO M2. Ada 1727 par.;el :ı 
ı:rno i..\·ünciı !.nrauıs İman sokak 

127 M2. Ada li!l2 parsel fi 
1501 Ücüncii Knratas İman \'t' Sa

bahnt sok 122 M2. 
Ada 665 l>< 1'5;e1 rn 

G 

30 

14 14 

9 

JG 16 

-- 145 

Arsa 70.-

Ar.a 16.-

Ar~a 7.-

Arsa 27.-

Bahçeli ev 1200.-

Arst 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa .. 
Arsa 

Ev 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

ArsıJ. 
Arsa . 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Ar 

Arsa 

Arsa 

Aı·s:t 

Tarla 

6.-

7.-

10.-

15.-

7.-

7.-

29.-

25.-

80.-

31.-

34.-

39.-

34.-

33.-

32.-

34.-

34.-

85.-

283.-
387.-

394.-

27.-

1038.-

258.-

152.-

7.-

60.-

120.-

Arsanm 7 lG 3.
lıis .. 
Arsanın 
25 28 his. 

5.-

2 - 65 7 nci sokakta 21 sayılı evin, 
14.00 yıktınlması alana ait olmak üzere enka

zının satı~ı, fen işleri müdürlüğündeki 
keşif v~ şartnamesi veçhile açık arttır· 

3.20 maya konulmuştur. Ketif bedeli 24 li
ra 30 kuru' muvakkat teminatı 1 lira 
85 kuruştur. Tal iplerin teminau öğle· 

1.40 den evvel cümhuriyet merkez banka!lt• 
na yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi 
olan 2/9 /940 Pazartesi günü saat 16 

5.40 da encümene müracaatları. 
3 - 904 neü sokakta 16/ 28 sayılı 

düillnın. yıktırılması alana ait olmak 
240.00 üzere enkazının eat1şı, fen işle.ri müdür

lüğündeki k~if ve şartnamesi vcçhile 
L20 açık arttırmaya konulmu&tur. Keşif be

deli 9 lira muvakkat teminatı 68 kuruş.
tur. Taliplerin teminatı öğleden evvel 

1.40 eümhuriyet mctka bankuına yatırarak 
mazbuzlariyle ihale tarihi olan 2/ 9/ 940 

OO Pazıutesi ~ünü ıaat 1 6 da encümene 
2· müracaatlan. 

4 - 65 7 nci sokakta 1O1 ada 39 
3.00 parsel 2 7 sayılı evin, yık.tınlmuı alana 

ait olmak üzere enkazının aatlJI, fen iş
l.40 leri müdürlüğündeki keşif ve prtnamesi 

veçhile açık arttırmaya konulmuştur. 
L40 Keşif bedeli 6 4 lira muvakkat teminatı 

4 lira 80 kuru~tur. Taliplerin teminatı 
5.80 öğleden evvel cümhuriyet merkez han· 

kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta· 
5.00 tarihl olan 2/9/940 Pazartesi günü 

saat 16 da encümene müracaattan. 
16.00 16, 21. 27. 1 (1667) 

939 modeli F ord 938 modeli 
Şevrole iki kamyon satılıktır. Ata 
Sınmaz garajında görülebilir. 

BİR TASllİll 
tZMlR 4 ncii 1CRA MEMURLUA 

CUNDAN: 
İcra dosya No. Salış gün ve saati 

939/ 228 2/91940 Pazartesi saat 10.30 da 
939/ 389 > ;> > 10.45 te 
939 / 3368 > • 11. de 
939/4li2 > > 11.30 da 

Yukarıda numaraları yazılı dosyalar~ 
la belediyeye iPQ~kli bultman gayri 
menkullerin 31-8-940 tarihinde açık ar
tırma ile satılacağı Y. Asır gazetesinin 
2.7 Tenunuz 940 tarihli nüshasında illn 
edilmişti. .Me:dcOr gün devairln tatil hu· 
lunması hasebile bu satışların 2-9-940 
tarihine rastlıynn Pazartesi günU yulta
ndn gösterilen saatle:.:.! ve ikinci artır· 
mnları dn lS-9-940 C:ırş.ımba günü aynı 
saatlerde' -,;"Up1lacnih tnc::hihen ilan olu-
nur. 34GO (1759) 

Z AY t 
lzmir belediyesinin 2094 sayılı şoför 

ehliyctnamesin.i ve Simav nüfus daire
sinden aldığım nüfus hüviyet cüzdanım 
ile birlikte znyi ettim. 

6.20 

6.80 

7.80 

6.80 

6.60 

6.40 

6.80 

G.80 

, ... , ........... • ...... • •• • ....... •u••11•: Yenilerini çıkaracağınıdan eskilerinin 

Azimet dolaııslle 
Acele de11ren satılılı 
tuhafiye mağazası 
İunir Kemeraltı kliçük Salcpçioğlu 

ham altında 90 numaralı Yavuz tu
hafiye pazarı acele devren satılıktır. 

1-2 (1754) 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Terzi 
Refia Bozkurt 

: hiç bir hükümleri kalmadığı ilftn olu· 
: nur. 
: tkiçeşmelik deve çıkmaz )"okuşu 15 

noda şoför Abdullah oğlu Mehmet Işlk· 
lıer 3459 (1761) 

Z AY t 
Ankara erkanıharp muhafız takımı 

6 mcı mangasından almış olduğum ter
his tezkeremi uıyf ettim. Yenisini nla
caj!ımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Erzurum Hnsankale Hekebat köyU 
33 numarada oturan ŞC'rafettin Kamil 
Karatay 3462 (1760) 

40 Terzihanesini Tramvay caddesi Mek-
6' tupçu durağı No. 441 e nakletmiştir. 

Z AY t 
Devlel demiryollıırmd.an aldığım hü· 

viyct cüzdanı doktor sıhbut karnesi, 
banliyö pasosu, askeri terhis tezkeremi 
25-8-9W tarihinde Scr\oilimescit ile Bas· 
mahane ar.ısında zayi ettiğimden· hu-

17.00 1-6 (1687) 

56.60 
77.40 

78.80 

5.40 

207.60 

51.GO 

30.40 

1.40 

12.00 

24.00 

0.60 

1.00 

Daktilo aranıuor 
Türk maarif cemiyeti resml ilan işleri 

bürosunda bir daktilo vazifesi münhal
dir. Talipler kız veya erkek sabahları 
Küçük Kardıçalı han 11-12 numaraya 
müracaat edebilirler. 

lnnların Çorakkapı veya Servllimescit 
polis karakoluna teslim etmelerini lnsa· 
niyet namına rica ederim. 

D.D. yolları 8 inci işletme. Alsancak 
cer ntelycsi S. 2 Bakırcı 13716 sicilli 
Mustafa Bcntürklcr. 3471 (1758) 

NAFİA VEKALEriHDEN : 
Bu sene 2/ !l/940 tarihinde teknik okulunda açılacak olan üçüncu mühendislik 

kursuna gireccklcnn listesi \'ilayct makamlanna gönderilmiştir. 
Alfıkadarlarm bulundukları \ilayet makamlanna mürncantlcri \•c isimlen lli · 

tedc yazılı olduğu takdirde 2 eylülde teknik okulunda bulunmaları lüzumu ilan 
olunur 27 - 28 - 29 3456 (1762) 

NAFİA MiJDVRLVCiJNDEN: 
Dairemizde 35 ç.:ıdırın şarlname:-;ine g':ire 420 lira bedelle tamiı-i pazarlıkla is

teklisine \'erilcceğinden taliplerin 29/ 8/940 perşembe günü saat onda Nafıa mü· 
di.irli.iğüne baş vuımalnrı.. 3491 (1758) 

İZMİR ruaisriK YOLLARI MIHTAKA Mti
DÜRLVGVHDEH : 

İzahatı yukarıda yaz.ılı gayri menkullerin peşin bedelle satışları 28/ 8/940 ta
S.60 rihine miisadif carşaınba günil soat ONDA ihaleleri yapılmak üzere arttırmaya 

konulmuştur. 
3.40 

A - Pazarlıga konulan iş : Mukovclc,ı feshedilen İzmir turistik yollan inşan· 
tından geri kalan Bostanlı - Alsancak yolunun Alaybey - Pnralıköpril arasında 
4 + 180 - 11 -4· 282.61 kilometreye kadar olan şosenin ikınali inşası keşif h"· 
deli 42287 lirn 88 kuruştur. 

B - Keşif evrruunı görmek istiyenlcı Tw·istik yollar mıııtaka müdürlüğüne 
müracaat edebilirler. 

l - İstekli olanform hizalnrında yazıl. depozito akçclcrini Veznemize yotırn-
10.00 rak arttırmnya girmeleri.. 
4.20 2 - Mi.iznycde sırasında ,·erilen bedel, mukadder kıyır.eti geçliği takdirde 

1 taliplerin depozitolarını nisbet dairesinde tezyit eylemeler! ve mühür kullıı'"1m.-
ların müburlcrini Noterden tasdik ettirmeleri- 13 - 27 3207 (1645) 

C - Pazarlık 12 eylül !)40 perşembe günü saat 11 de '·ılüyct daimi encüme· 
nindc ynpılacaktJr. 

E - Mu,•akkat teminat ınikdarı 3171 liro 59 kuruştur. 
l'' - İs~kliler pazarlık tarihinden en az 8 gün evvel müdürlüğe mür~caatlo 

bu i . .i ~ opabilccc int dair clıliyet ,. ika a alma n mecburdur} r. 28-3 (1756)3441 



SAHiFE tf 

hlmanların 

YAPTIKLARI YENİ 
HAVA BASKINI -·--

taarruzuna Dorset 
130 tay yare 

istirak etti .. 
-C'-

~4 Adedi --·--ava muharebesi 
esnasında düştü •. 

Londra, 26 (A.A) -- •Royter• Cu
martesi günü Port•moutha yapılan ha
va hucumu hakkında gazetelerin verdi
ği malumat burada sivil hnlkın askeri 
hedeflerden çok daha ciddi müteessir ol
duğunu göstermiştir. Üzerine bir bomba 
düşen sinemnda mesut bir tesadüf eserı 
olarak çok :u: kişi bulunuyordu. Bura
da aral~nda iki kadın ve çocuk ta ol
ınak üzere bir kaç kişi ölmüştür.. Bır 
bel di~ e pm-kına, bir golf sahasına Sout
hseada bir ticnret mahallesine ve bir 
otele de bombalar düşmüştür. Yanların
da avcı Uıyyarelerı de olduğu halde bü
l'Ük mikdarda bombardıman tayyarele
ri ~üksekten uçarak gözükmüşlerdir. 
DUşman tayyarelerinin küçük bir k1s

mı müdafaa sistemini geçmiş ve mütea
kiben hava dafi bataryalannın şiddetli 
ateşi ile karşılaşmıştır. Düşmnn tayya
releri küçük gruplara ayrılmışlar 'e 
bombalannı ekserisi ticaret ve ikamet
gah mahalleleri üzerine olmak üzere ge
lişi güzel atmışlardır. Ramsgate de de
niz kenannda sıra villalar tahrip edil
miş ve bir çok kişi iknmetgfıhsız kal
ınıştır. Fnkat ölü ve yaralı nisbcten az
dır. Bombardımandan sonra tayyareler 
yeniden dönerek bir ha\'a gazı fabrika
sında çıkmış olan yangını söndürmeğe 
çalışan itfniyc üzerine makine1i tüfcnk 
ateşi amıçşlardır. 

DORSET BASKJNI 
I..ondrn, 26 (A.A) - Hnva nezareti

nin istihbarat servisi bu sabnh erken şu 
mallımatı vermiştir : 

Dün nkşama doğru İngiltereye hücum 
etmiş olan dört Alman tayyaresinden 
bir tanesi düşürülmüştür. Dorset sahili
ne 1:w kadar Alman tayyaresi yaklaş
mıştır. Bu tayyarelerden 34 ü düşürül
müş ve diğer bir ı.;okları hasara uğratıl
mıştır. Dahilde bir hedefi tutmak iste
diği sanılan büyük bir grup geri dönme
ğc mecbur olmuştur. Cenubu şarki sa
hillerine karşı ~ apıJan diğer bir hava hü
cumu esnasında ru.gari üç düşman tay
)'aresi düşüriılmüştilr. Dorset sahili üze
rinde Hurricane ve Spitfirclerin iştira
kiyle vukun gelen hava çarpı.şmaların
dn bir İngiliz tnyyru-e hır 109 Messer 
sclımidti Fransız .:nhillerine kadar ko
\ alamıştır. Alman tayyaresi Gris Nez 
bumu civarında yanarak yere düşmüş
tür. 

l..ONUltAD.'\ ALARM 
Londra, 26 (A.A) - Hava nezareti

nin tebliği : Dün saat 21 c kadar alınan 
raporlara göre, dür.kil havn muharcbc
leıinde 13 düşmnn tnyyaresi daha düşü
rülmüştür .. Bu suretle düşürülen Al
man tayyarelerinin .. dedi 39 a çıkmıştır. 
Avcı tayyarelerimizden 11 i kayıptır. 
Fakat bunlard n üçünün mürettebntı 
sı:ıg 'c salim oldu[,u öğrenilmiştir. Dün 
akşam Londra mıntakasında alarm işa
reti venlmiş ve projektörler harekete 
geçmiştir. Sokr.ıklaı da halk top seslerini 
işıtmiştir. Bu ıki gün içinde Londrada 
ve ılen dördüncü alarm işaretidir. 

Londra, 2G (A.A) - Hnvn ve dahili 
emniyet ııczarctlcrinin tebliği : 

Dün gece düşman cenubi ve merkezi 
f ngılterede geniş bir saha üzerinde bazı 
mıntakalan bombardıman etmiştir. İn
gilterenin cenubu şarki mıntakası üze
rinde ve İskoçyada bazı noktalardn 
bombalar atılım tır. Mcrkcz.i İngilterede 
bir şehirde yangınlar çıkmış ve bazı en
dü tı i müessescleriı.de hasarlar vukua 
~clmiştir. Diğer bir şehirde bir tiyatro 
-.. e bazı dükkfınlnr hasara uğramıştır. 
l....ondra civarında müteaddit noktalara 
bombalar düşmüştur. Hususi ikamet
J.!Uh1arda küçük vangınlar çıkmış ve ba
zı hasar vukun g.!Jmiştir. Bütün mınta
kalardan bu ana kadar alınnn raporlara 
göre öJii ve yarahlüJ"ın umumi mikdarı 
azdır. 54 duşman tayyaresi düşürülmüş 
bulunm<ıktndır. Bunlardan 48 i avcı 
tayyarelerimiz, G tr.nesi de ha\·a dafi 
btan•alarımız tamfından diişüriilmüş
tür. Avcı tandrelcrimizdcn 13 ü kayıp
tır. Bunlardan iiçuı•ün mürettebatı sağ 
\ e ralimdir. 

----tr---

ü yük .Japon 
ta r z -·-n a tmtli s 

ozu ognı acak 
Chun -K"ng 26 (A.A) - Japonların 

blıyiik lionqnhar tnnrruzl. rıoa karşı 
Çinliler bütiın ga, retlerini askeri ha
zırlıklara h .. rctmekt dirlcr. Bu husus 
hakkında k&t'i malumat mevcut olma
mnklcı b rab r zannedildiğin" göre Ja
ponlar, gayesi g nemi Şan Kay ş .. k'in 
mukav metini kırmak olan bu büyük 
taarruzda son koz.hırını oynıyacaklardır. 

Bu sebepledir ki en meşhur Çin ge
nerallerinden B. Chonohong biitün hü
kümet me uliyetlerinden kendini çeke
rek kendisini Ynng Tsenin sahillerinde 
kumanda etmekte olduğu ordusuna has
r~tm' tir. Yeni Çın - J !J'OD harbının bu 
mırıtakada cete3. n dettıgi tahmin- ı·ı 

YENİ ASIR 

ariçteki b zı sefirlerimiz 
gıda maddesi istiyor 

~-------------------............... -----~----------------
istanbul, 26 (Hususi) •• A vrupanın bazı memleketlerinde bulunan se· 

lir ve konsoloslarımız, şehrimizdeki ailelerine gönderdikleri mektup· 
Iarda şeker, sabun ve gt a madde!~ri gönderilmesini ·stemişlerdir. Bu 
mektuplardan çıltan mana, Avrupada baş göstermesi melhuz kıtlığın 
daha$- ·den genişlediği anla ı maktadır. 

-----~-----------------~,-------------------~------~ 

1'J aarif Vekili Kastamonide 
Vekil dün Kastamonide 

teftişlerde bulundu 
bazı 

---~--x~x-------
Kastamonu 26 (A.A) - Dün vilaye-

timize g<'len Moarif vekili Hasan Ali 

Yüc •1 merkezde lise ve sanat mektcp
lc_>rindeki jnşnatları \'e pavyon inşaatını 
teftiş etmişler ve burnd n otomobille 

Gölköy enstitüsüne giderek tcltişlerde 
bulunmuşlardır. Vekil g cl'yi enstitiide 

geçirmiştir. 
Maarif vekili Yücel bugi.in de vilfıye

timizin muhtelif maarif meseleleri üze
rinde tetkiklerde bulunduktan sonra va
limizle birlikte İneboluya gidecektir. 

Hasan Ali Yücelin tekrar Kastamonu
ya döneceği ve daha bir iki gün vilayeti
mizde kalacağı tahmin edilmektedir. 

Istanbul tüccarlarının hava kuı·u
muna şayanı takdir teherrüleri 

~------------X4X--------------
Ankara 26 (A.A) - Haber aldığımı- Davit Zaykeç, Hanri Zifer, Türk Petrol 

za göre, bugün İstanbul hava kurumu- şirketi, lstanbnl tamirat fabrikası ve Le
na kırtasiyeci Ali Asgar ve mahdumları on llaraci 250 şer lira teberrüde bulun-
1.300, demir tüccan Sergis Hovakimyan muşlardır. 
1.000, Barzilya Benyamen 1.250, Burla Hava kurumuna karşı gösterilmiş olan 
biraderlC"r, :Mühendis Tamopol, Vahrem bu aluka şehrimizde büyük bir sempati 
Kcscryan beşer yüz, Ayas oğullan 300, ilf' karşılanmıştır. 

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

Çocukların uyanıklı~ını 2öste
. ren enteresan bir hadise 

------------~--x4x--~-----~----
lstanbul 26 (Telefonln) - Geçen gün, Turk çocuklarının hassasiyet ve uya

nıklığını gösteren bir hadise olmuştur.Ayvonsarayda oynıyan otuz kadar ço
cuk, Ayvansaray surları üstünde bir adamın defterine bir şeyler yazdığını gör
müşler. bunu casus snnarnk peşini bırnkmnmışlardır. Çocuklar keyfiyetten za
bıtayı haberdar edince. yapılan tahkikat sonunda bu adamın Murta1 ... "l adında 
bir zat olduğu ve hususi hesaplarını defterine kaydeltiği nn1aşılmıştır. Murta
za bittabi serbest bırakılnııştır. 

lmralıdak· 99 mahkôm Karabük 
fabrikasına ~önderildi 

İstanbul 26 (Hususi) - lmralı adasındaki mahkumlardan 99 kişilik bir ka
file Karabüktcki yeni ceza evinde ikamet eylemek ve Karabük demir ve çelik 
fabrikal~rında çalışmak üzere bugünkü trenle Karabüke gönderilmiştir. 

• 
t lZ Vekili şehr· 

~ 
ili ye Da e 

Dahiliye vekili şcrcfhıe ı:erılcn zi.yaf etten bir intiba 
- BASTAUAFI ı iNCi SAHİFEDE - IJ<ıhlliye vekili bugün şehrimiz~ 

muhtelif tetkikler yapacaktır. B. Faık 
öztrak vilayetin turistik yolları mevzu
iyle al:ıkadnr olmuştur. Vekil yanıı sa
bah Bandırma yoliyle lstonbula gidt>cek
tir. 

kili doğru vilüyet makamına gitmiş, vi
layet işleri hakkında izahat almıştır. 

VHiyetten sonra kumandanlığı ziyaret 
eden Vekil oradan Kültürparka gitmiş, 
saat 13 te bclcdiJ e reisi ve refikasının 
verdiği hususi ziynfette ha1.ır bulunmuş
tur. 

Yemekte yali, parti müfettişi, parti 
reisi, bazı mebusl<'r refıkalariyle birlik
te bulunmuşlardır. 

B. Faik Öztrak zil nfetten sonrn muh
telif pavyonlnrı gezmiş, fuarın vaziyeti 
hakkında belediye reisinden izahat al
mıştır. 

Öğleden sonra saat 17 de refakatinde 
vali B. Fuad Tuksal bulunduğu halde 
belediyeye giden Vekil 45 dakika kadar 
kalarak şehir ve belediye i~leri hakkın
da verilen izahatla alakadar olmuştur. 
Oradan partiye iadei ziyaret edilmiştir. 

Gece sant 20 de belediye tarafından 
tnciraltı gazinosunda Dahiliye vekili Ş<'
rcline bir ziyafet verilmiştir. Ziyafet çok 
neşeli, samimi hasbihaller içinde gecmiş
tir. Vekıl ziyafetten sonra fuara giderek 
di ... cr pavJ onları gezm · stir. 

Zira t -
~~ 

VEK tLtN BEY AN ATI 
Vekıl dün akşam ihtisaslarını rica 

eden bir muhorririmize şunları söyle-
mi tir: ' 

- «lzmirde insanın ne gibi ihti
sası olabilir. Gilzel tzmirin mütema
diyen ilerlemekte olduğunu gördük
ten ıonra memnuniyet beyan et
mekten bqka ne yapılabilir. lzmir 
ve Fuan göğüı kabartıcı ve iftihara 
layıktır. 

Memleketin dahili vaziyeti hak
kında da memnuniyet beyanından 
ba§ka söylenecek sözümüz yoktur. 
Memleket bn§lnn ba§a snkindir, ra
hattir. Her kes vaziyetinden emin
dir. Hiç kimsenin rahatsız olmasını 
icap ettirecek hiç bir sebep mevcut 
değildir.» 

sa 
iman kumandanları 

hü üm sürügor 

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

Başvekilimiz 
Istanbulda 

Ankara 2G (Telefonla)- Başvekil 
Dr. Refik Saydam sabahleyin hususi 

-vagonla Ankaradan hareket ederek 
istasyonda Vekiller t:ırafındnn uğur
lanmıştır. 

İstanbul 26 (Telefonla) - Başve
kilimiz. gece saat yirmide şehrimize 
gelmiş ve karşılanmıştır. · 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ingilizler --·--55 Alman tayyaresi 
düsürdüler • 

Londra, 26 (A.A) - Hava nP7 areti
nin tebliği : Alman yeni haberler dün 
avcı tayyarelerimiz tarafından diğer bir 
Alman tayyarcsinın daha düşürülmüş 
oldu~unu göstermektedir. Bu suretle 
dün düşiirülen diişmnn toyyaresinin ade
di 55 e bnliğ olmuştur. 

Evvelce kaybolduğu bildirilen pilotla
rımızdan birisinin sağ ve salim bulun
du[,1\1 da .şimdi haber alınmıştır. -·-

İNGILİZ - MISIR 
--·--

Muahedesinin 
yıldönümü 

Kahire 26 (A.A) - Bugün lngilterc
Mısır muahedesinin dördüncü yıldönü
mü miinnsebetiyle Mısır matbuatı miit
tefikan bu muahedenin faydalarını ve 
mesuliyetlerini tebarüz ettirmektedir. 

E1nhram gazc "Sİ biitün partilerin si
yasi şefleri ilk defa olarak müttehit bir 
cephe teşkil ettikleri zaman bunun ne
ticesinde İngiltere ile çok faydalı dost
luk muahede i aktcdilmişti, demekte ve 
bu tehlike Cın1nda Mısırın karşısında 
bulunduğu vaziyeti tetkik ve bütün ih
tiyat tcdbirlcnnin alınmasını temin için 
yeniden bütün şeflC!rini birliğe dav~t et
mek t.:dir .. 

- *-A a 
esml tebliğine göre 

vaziget 
Berlin 26 (AA) - Alman ordulnrı 

ha, kumandanının tebliği: 
Bir denizaltı gemisi ceman 461 70 to

nilato hacminde düşman ticaret gemisi 
batmnı-;tır. Heyeti umumiycsi itibarile 
bu denizoltı gemisi iki çıkıs esnasında 
~8.856 tomlato hacminde 'ltapur batır-
mıştır. 

Diğer bir denizaltı {?emisi kuvvetli bir 
kafileden c-eman < tuz bin kndnr tonilnto 
hacminde dört ticaret gemisi batırmıştır. 

Alman muharebe tayyareleri dün 
Portlandın ~imnli garbisinde Vıuvel tny
rarc meydanına bir hücum yapmışlardır. 
Alman hava kuvvetleri lehine neticele
nen iki şiddetli muharebe olmuştur. 
Landsın 360 kilometre ı;arbinde hare
katta bulunan bir Alman tıwynresi dört 
bin tonilato lıacminde Lir ticnret gemi
sini batırmıştır. 

lngiliz limanları açıklarına yeniden 
maynler \'azcdilmiştir. 

2 6 Ağustos gecesi bir çok tnyynrclcr 
Birminghamı ve Kingstovn ve Covent ry
de tnyyare fabrikaları ile diğer asl eri 
fabriknlnrı bombardıman etmiştir. Şid
detli infiliıkler ve büyük yangınlar mü
şahede olunmuştur. Ayni gece bir çok 
dü~man tayyareleri harbin bidayetinden 
beri ilk defa olarak Berlin üzerinde uç
muşlar \'e şehrin civarına bir çok yangın 
bombaları atmı~lardır. Almanyanın geri 
kalan kısmında mütcddit noktalar geli~i 
güzel atılan bombalar hep gayri askeri 
hedefleri jstihdaf eylemiştir. Ne Berlin
de ne de diğer yerlerde hiç bir hasar 
olmamıştır. Bertin üzerinde uçan tayya
relerden bir tanesi dönüşte hava dafi 
bataryaları tarafından düşürülmüştür. 

Dün düşm, nın kaybı 7 2 tayyareye 
bailğ olmuııtur. Huni rdan 5 1 i hava mu
harebf'leri esnasında düşürülmüş, 2 1 i 
hava dafi batarynları tarafından veyahut 
l erde tahrip cdılmistir. 14 Alman iayyn
resi kayıptır. 

--&·------

1 s en erige bombar a 

ıman edi J 

Bir taarruz 
esnasında --·--lngilterede bir kaç 

kişi öldü -·-Alman ta.Yyareleri ay· 
dınlatıcı lişenkler 
kullandı. • 
Londra 26 (A.A) - Royter: 
Bu sabah Londra mıntakasında veri-

len son alann csna51nda bir Alman bom
bardıman tayyaresi bir noktn üzerine 
aydınlatıcı fişenkler atmıştır. Başka bir 
yerde diğer bir düşman tayyaresi para
şütlü bir aydınlatıcı fi~enk salıverdik
ten sonra bir miktar bomba atmıştır. 
Diğer tarnftcın öğrenildiğine göre. ce

nubu şarki mıntakasında bir şehrin de 
üzerinde vukun gelen bir hava muhare
besi esnasında iki Messer Şmit düşürl
miiştiir. Diğer bir diişman tayyaresinin 
de denize diiştüği.i sanılmaktadır. Bura
da hiç bir bomba atılmamıştır. Cenubu 
şarkide diğer şiddetli muharebe esna
sında diğer iki Messer Şmit deniz üze
rinde düşürülmüştür. Dün akşam Al
man tııyyare:leri cenubu garbi mıntaka
sında bir şehrin füerine beş gürültülü 
bomba atmışlardır. 1ki kişi ölmüş bir 
kaç kişi yaralanmıştır. lngilterenin ce
nubu garbisinde çok meskfın bir mınta
ka üıerfoe atılan diğer üç bomba da iki 
ev yıkmıştır. Müteaddit kimse ankaz 
altında kalmıştır. Yardım kıtaları ankaz 
altından iki kişiyi çıkarnıağa muvaffak 
olmuşlar ve gece: karanlıkta çalışmala
rına devam eylemişlerdir. Bu e!'nada 
Alman tayyareleri ikinci bir hücuma te
şebbüs etmişlerse de hiç bir bomba at
madan bir çeyrek saat onra geri püs
kürtülmUşlerdir. 

Londrn 26 (A.A} - Anavatan emni
yet nezaretinin tebliği: 

Şimdi öğrenildiğine göre. dün gt'cc 
merkezi lngilterede bir şehir üzerine 
yapılan hava hücumları esnasında bir 
kaç kişi ölmüş ve yaralmunıştır. Bazı 
endüstri binaları ve evll'T hasara uğra
mıştır. Sabah şafak sökerken bütün 
yangınlar söndürülmüş bulunuyordu. 
Yardım servisleri nıi.ikemmel vazifelPri
ni görmüştür. 

Sonradan alınan haberler memleketin 
diğer kısımlarında yaralı ve (i}ii mikta
rının pek az olduğunu ve ciddi hasar 
bulunmadığını teyit etmektedir. 

- + -
yeni infilaklar 

olmuştur 
--.:f.--

Bazı dükkanlar hava 
taarruzunda harap oldu -·Ölüler, yaralılar 
ve düşürülen tay ya

reler coktur • 
Londra 26 (A.A) - Hoyter: 
Bu sabah yapılan l1ir hava hücumu 

c nıısında Londra mıntakasına iiç uğul
tulu bombn düşmüştür. Bu bombaları 
otan tayyarenin dıi~ürüldüğıi sanılmakta
dır. Büyük kudrette bir bomba bir yol
da geniş bir çukur açmış \'e bir diikl.a
nın kepenklerini t"hrip etmi tir. Civardn 
bir çok pençere cı:.mları kırılmıştır. Diğer 
taraftan Jngiltercnin --imali şarkisinde 
mühim bir mıntnkn iizerine o;abahın ilk 
saatlerine kachır iddetli bir hücum ya
pılmıştır. Diismnn tn,> yareleri üç Hu dürt 
makineden mürekkep guruplar halinde 
gelmekte idi. Düşman tayyareleri çok 
şiddetli bir baraj .ıtc"'i ile karşılanmı.ıtır. 
Ekserisi bir şehrin kenar mahallelerinde 
olmak üzere müteaddit infılnkler vukun 
gelmi tir, lngilterenin cenubi şarki mın
takasınn da bombalar düşmüştür. Fakat 
Lu bombalar mühim hnsar yapmıştır. ln
gilterenin cenubi garbi mıntakasında bir 
hava hücumu csn sında sahilde bir c
hirde jki yangın çıktığı görülmüştiir. 
Başka yerlerde hombnlar denize düş
müştür. 

Londra 26 (AA) - Royter: 
Bu sabahın ilk saatlerinde Londra 

In~iltereye 
---

Taarruz için 
.Almanlar daha müeSsU 
bir harp tekniği arıuorıır 

- + -
talyanlar yor-

gun düştü -·Trablusta Almanfaf 
Jtalyanların imdo· 

clına kosacak 
~ 

....- - ' 
NevyorkTa3-J11V 
Harp sahnesi şimdi 
büt··n dünyayı 
kaplıyor, diyor- fı: 
Londra 26 (A.A) - Sundnf _., .• >"'" 

gazctesının diplomatik muharrırı 
yor: _ 

İngiltereyc karşı yapmakta oldus:ı 
va hnrbında Almanya daha müe5~ rf1 
teknik aramaktadır. Geçen hafta ~ 
da müşahede edilen gevşeme ve t "il!! 
mahiyetine dağınık ve refakat cdı I• 
sizin hareket eden bombardırnarıcı 
hareketleri düşman tarafından bir Jd 
düt ifade etmektedir. Fakat bu ter 
darbelerinden sarfınazıu ettiğini de 
tcrmeı.. d st 

Taktikte bir tebeddül oldu ise e lı' 
t,.jide tebeddül yoktur. Alman. ııl' 
l uvvetleri vakit ve zamanın gclnıı~b~' 
guna kanaat getirdiği zaman ta 

1"dJ 
kitle halindeki hücumlr usulüne j;; 
edecekler \"e bir neticeye vasıl f~ 
için ağır zayiata razı olacaklardı\! ti'. 
hiç şüphe yoktur ki hava kuvve fıdJ 
teşkil etmekte oldukları büyük '~ LI' . ırı iP' 
bertaraf ederek Alman kuvvetlerırı1 lıl' 
rekatına yeni bir yol açmak için kit it ti 
!indeki hücumlar yıpratma .u~u ~ 
plnnları dahilinde tutulmakta ıdıd f 
ri safhalarında bu taktik akim kal .. ~ 
kat Almnnlann mutnd gyretleri dd 
lt'cek olursa daha vasi mikyaslar ııel 
mak üzere bu usule derhal rücu et~ 1,; 
de pek muhtcmddir. Belki de yefll b' 
yareler. yeni mürettebat, liiz.ım ola~ 
zin ve bombalar miitemadiyen ~uc ıı" 
lam maruz kalan hatları aşarak r~. 
dnki ilrri tayyare meydanlarına ge ~ı;. 
getirilmez bu yt>ni teşebbüse geçilece J 
Bu arada orta şarkta bir oyalama h&f ~ 
ti de beklenebilir. ltıılynn havacılığı. 0 IJ 
dar dun bir vaziyete düşmüştür J;ı ed" 
yııda bir Alman takviyesine intizar 
biliriz. tı• . ·ı ıı .. Diğer taraftan Londranın sl\'I le 
artık hiç te a ırmamakta ve gece ti~ 
lan mübahasclerin esas mevzuunu 1 

etmektedir. hıı!ıJI 
Ayni gazetenin bir husu i rnu 

de unları yazmaktadır: ıJf 
lngilterenin sadece müdafaa ı•0111ş tinde kalmadığı şununla sabit bulun. 0~ tndır ki lngilizlerin Almanya) n indıf j 

'eri darhd<"r Almcınyanın lngiltere>'ud 
d i•diği darbelerden be defa şi~~e~o 
1 follandanın isti!~ ındanberi lngılıı ~ 
bnrdıman tayyareleri hiç fasıla ~:)111·~! 
zin ileri hareketlerini devnm ettır~1 dt 
dir. ~on 15 hafta zarfında Alma~ . e, 
lerine hücum uz geçen yalnız ıkı 
olmuıtur. r'"' 

· ııe .. Nevyork 26 (A.A) ını;ı ıJı 
karşı vnpılan iki aylık taarruzu t 1) 

eden Nevyork Tay mis gazetesi 'ııı 
şöyle hül"ısa ediyor: 

0 
Neticeler kat'i olmamakla bef J 

ı-ir c-ephderde faaliyet emareleri ~ı 
hede edilmektedir. Almanynnın 111 rı1Jr 
reden fazla tayyare zayi ettiği ço~ ;!; 
temel hulunmnktadır. Nisbctin bıgii>" 
den fnzln olduğu söylenebilir. ,,-el' 
Britanya artık siluhlanmakta ve kub,ı1 
!eri artmakta bulunmaktadır. Faknt 1''' 
ahnesi de bütün dünyayı kaplam" 

dır. Son baharın yakin ması dolıı> Jı 
Büyük Britnnyanın i tilası da gittikçe 
ha rı muhtemel görülmektedir. 

---..t_r---
Macarların 
Yeni bır teklifi -·-mıntaknsı yeniden münferit surette uçan Rumenlor Macarlara. 

bir diişmnn tayyaresi tarafından ziyaret il 

edilmiştir. Bu tayyare üç bamba atmış- 25 bı"n kı·ıometre arazı tır. ölü ve yaralı yoktur. Gece düşman 
tayyareleri oimali şarki sahilinde bir şeh-

rin mahallelerine bombalar atmışlardır. t k" h d r 
Burada iki ev hasara u~ramı tır. Diğer er ıne azır 1 
bombalar civardaki tarlalara düşmüştür. rJ 
iki uğultulu bomba düşmü tür. Fakat Biıkr ş, 26 ( A.A) •D. N. ~·.' 'J'Vt.: 
hasar yapmamıştır. ölü ve yaralı da yok- car hiikiimeti Runıcn hükümctırı1

11 1 
tur. Merkezi lngilterede bir şehir üzeri- nu - Sevcrin müzaıterclcrine de,rtıı tefi' 
ne dü~en büyük kudrette bomba bu sa- bir Macar şehrine Rumen del,cgeılıı 
bah bir yangına sebebiyet vermi,q c de gbndcımeğe dm et eylemiştir. _J? ıe 
ynngın çok çabuk söndürülmüştür. l ıükiimeti muzakeı eler ıçin ıkı ~ 

Loııdra 26 (AA) - Royter: hnzırlamı tır. Her iki teklifte )e~ı r 
Dün akşnın Douncsde uzun menz.illi dutların çiz.ılmıs bulundu •u h. rı~flt' 

Alman toplarından geldiği nnlasılan ıiç merbut bulunmaktı dır. Bu tcklı 01 

siddetli infilük iı1itilmiştir. Diğer tarnftrm birine ~cire, Romnı.) a Szekler d.~ rJ 
dün akşam geç vakit F mnsız sahili üze- olmak üzere Rom lll) adnki büttıi1 1-ı 
rinde projektörler faaliyete geçmistir. cnrlnrı Romam .ının bugün~ü ~ ~r~ ı. 
Alman hava da fi bataryalarının obüsle- takalarına nnkled .. •c ektir. lkirıCl d3 ~ 
rinin pntladı-;ı rôrülmüş ve lngiliz tny- göre, Szekler buf'Üıı mıntakaJorııı f.l 
ynrelerinin bomb. }arının vukun getirdiği lacnklardır. Birinci sıkta RomaııYn 1 J. 
sanılan infilakler lngiltercnin cenubi şar- caristana 25 bin kilometre murnbb~4 

Bud:ıp ste 26 (A.A) - Almanyada 
bir hafta süren seyahatten sonra Ziraat 
nazırı Kont Tel ki P. zar gtinü Buda
peşteye avdl't etmiştir. 

ki sahillerinden i iıilmi tir, dar arnzi terkedcc<..k, ikincı şıkt'İJcr ~ 
Londra 26 (A.A) - Manchesterli bil- Kahire, 26 (A.A) - Resmi tebliğ : ../..? kiloım•trc murabbaı \erecektir. d 

1 yük bir manifatura fabrikası sahibi Liz- Bu sabah çok erkenden İtalyan tay- İ G TE ·DE s:ıkta da Romanya ahali miıba t 

İstihbarat bürosuna yppmış olduğu 
beyanatta, Alman.> anın sükun içinde de
vam eden kalkınma faaliyetinin kendi
sinde derin bir tesir hasıl ettiğini beyan 
etmiştir. Seyahatinin Almanya ile olan 
iktısadi mümıı;:-.b t 1 daha sıklaşma-
ına yardım cd tim t e~·lediğini 
o lem' tir 

bondaki Deyli Telgraf ga::etesinin mu- yarelcri İskenderiyeyi bombardıman et- şart koymaktadır. 
11 

tı 
habirine şu sözleri söylemiştir: miştir. Miıtcaddit bomba ntılmış, faknt ÇntAN BİR GAZETE Maliim oldugu iizerc Macarıs~ ~ 

Bütün mcmlek t tamamen Alman hiç bir hasa,. olmamıştır. Bir kaç kişi Londra, 26 (A.A) - Yarın Londrada ııu bu şekli ile Tuınu - Severin c 
kontrolü altında bulunurken işgal altın- hafifçe yaralanmıştır. •Fransan adlı Fr.uısızca ga:ıetenin ilk detmişti.. ~ 
da olmıyan bir Fransadan bahsetmek nüshası cıkacaktır. Gazetenin intişar b#.1: 
hamakat olur. Her mühim §ehirde bil- forma ile dolaşmaktadır. Gestapo teşki- ml\ksadı İn~iltercd~ bulunan Fransız ti:;;me ve halihnLırda İngilteredc ~ 
hnssa Lyon, Toulounne ve Marsilyada lfitı bütün •F,ransız - İspanya hududu &Sker, bahriyeli ve mültecilerine sair !ıan Fransız gazetüdleridir. İlk 1~\I~ 
bir Almnn kumandanı yerleşmiştir. To- boyunca icrayı faaliyet etmektedir. An- FrartS1Z ve Fr.ınsıua konuşulan deniz Inıtiliz istihbumt mızm B. Duf ~ r 
ulounne'de Alman kumandanı Regine cak Pirene dağlarını Pout Du Roy nıev- asın memleketlere malömat vemıektir. 1 ve Genera1 Dö G<1lUn beyanatlar 
otl"line yerle§miş ve bütiln maiyeti üni- künde qan §OM masun bulunmaktadır. Gazetede çalışan lıilmseler meslekten ye- lunacaktır. 


