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Sökede gençlik calısnıaları 

t • 

Sök~ 27 (A.A) - Beden terbiyesi kanununa 
te\1ikan teşekkiil eden gençlik kulüpleri çalış
malarııı.ı dün kazamız kaymakamı ve yüksek 
ı ütbeli subay ve memurlarla kadın erkek bin
lerce halkın huzuru ile başlamışlarnır. 

Bu ınimasebetlc ı;por .ılanında bir mera:siın 
\•npılm!o:tır. 

-----' lf ,.,. •• '' ııt.'sulıyeı kabul etmez Cüm1111ri11etin t'e Ciimhtıriyet eserinin bekçisi, sabn1ıları (ıkar !İ?Jnsi gazetedir YENİ ASIR mathaac:ında basılmıştır 
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Dahiliye l ekilirniz gidiy~r 

Veki~ dün· ş-;- irde ve F -
ar a etkikat yaptı 

Dün . ~ece Ada !{azinosunda 
verildi. iasb • 

• 
zıya e 

Vekil şerefine bir 
a ler yapıldı 

Da1ıiliy'-' ı·ekili oda uııziı o uııa geliyor 

Çok~htiyarız 
8 11 baJaı· •
CaJı.ınıa •Yarıııı içinde 
GJtttı.,.nıaıa11retirniz· 
1'ıecb1ır; 

..!.~~e:yiz 
llAKru oc 

t\'clk· .. ------ -AKo(a .. u 
\ekili 0 1 gun Sc}ı·-r'' _---__ • 
lı P 'k Ö 1ınıze 1 :ıtıncı . nı dr k ge en Dahiliye 

::ı dcınj tir 1 .n gnzete<'ilere be,.;a. 
« M u: ,, 

lıaltıc <?nılckctin d h' • 
tnd<ı da a ılı t•a;;:iyeti 

~~~dan ba$ka 81?!~~ınuniyct beya
ıaı)ttr: 'Me1~ı~t ıvecek söziimiiz 

~ndır. 1I ct baştan baş<ı 
~ındir. J.Jr ~cs va.ziyetindcm 
b llı<ıaını icap ç k~msenin rahat si;;; 

'l'iirki ep 1ııevt'Ut ır!~r".cek lıiç bir s'-'
bu c" l eııin h h egıZdır.> 
L 111ltlel a lha ı ~ 
"'<le; ı:ii er hakik, .,,. r ~gını ifade eden 
•arn:ıllt~ 0ııra A\'~tın hı kendi idir. Bir 
ol:ıc:ıktı~llııs, ikiııl ~. u~al hnrbı bir seneyi 
ır · ~•ın k 

1 ır l ıl · . • a aya hasmıs 
tık 1c•rıd ~ 

lı. olan '" ' ko ko . . ır \'ok ı . rıın d:ı ca. bır İınpnrator-
lt?l'~l lc ll~llctı<'r h;, ~ahıl olduğu halde 
l,ır d · 1nı lcr · :\ nt 'c istiklali · · 

\'' llrıını . .' ı gallt•r 1 erını 
lı• • ınc ha2:ı d~ ıniislcrd' n tında pcriş.-ın 
r·tı lt•hdid ı nııııetkrin hır. 
•ın d . c illa ayat \c . t"kl"I r·· ııhln ru1. hu) ı ı n • 

,_'•ııler '.\ c;<ık ııcıı"k unınaktadır. Bü. 
1\11" a ıl o 1 'c c; k ı ı ''!\ Hır r. llc e · 0 ıcyecanlı 
'1kııt11 •nt:ıllcr •- rıl etin istikbal" k 

Bir Fransız gazetesinin 
yazdığı makale 

Avrupa 
AÇLIK FACIASI :A MA UZ 

KALMIYACAKTIR 
Clermont - Fcrrand 2i (A.A) - Ha

vas: 
Pot Pariziyen gazetesinde B. Maurice 

Prax şöy le yazmaktadır: 
Avrupa kıtaası açl ık faciasına inaruz 

kalmıyacaktır. Çok acı mahrumiyetlere 
katlanacağız. Fakat yaşıyaca~ız. Çünkü 
nede olsa ynşıyacak kadar bir şeyimiz 
olacaktır. Evvdi'ı biliyoruz ki büti.in Av
rupadaki mahsul mükemmeldir. Rusva
dan maada hiç bir yerde coşkunca bir 
bolluk olmamakln beraber hic bir verde 
kıtlık olmıyacnğı muhakkaktır. Diğer 
taraftan artık biz ele İ)*renmiş bulunuyo
ruz ki teşkilrıt, intizam ve disiplin mev
cut olınıyan bir çok maddelerin yerini 
tutabilen ve bir çok boşluklan dolduran 
harikulad" bir mnddc teşkil C'tmekte
dir. 

Şehr~m;zdc- bulunan Dahiliye Yekili 
B. Faik Öztrak diin sabah vali B. Fuad 
Tuksal ve Belediye reisi Dr. Behçet 
Uz'la birlikte şehird~ tetkiklerde bu
lunmuştur. 

Vekil Fuar ~ahasına gidere!< bazı pav
yonlnrı tetkik eylemiş, bilahara ~ehir 
garajına giderek her kısımda ayrı ayrı 
meşgul oJmuştur. 

Belediye reisi vekile şehir garajının 
çnlışmaları hakkında izahat vermistir. 
Vekil garajın güzel bir .sanat yuvası oJ
duğunu scyliyerC'k beyanı memnuniyet 
eylemiştir. 

Biltıhara çocuk hastanesi inşaatını tet
kik eden \'ekil Milli kütüpsneye gitmi-:. 
kiitüpane rnlon ve kitap ınahzenlrrini 
gez.mi)tir. 

Milli kütüp;ınc miidürii B. Celal ve
kile izahat vermi", B. Faik Öztrak hu 

- SONU 4 t1NC0 SAHiFEDE -

Bütün gece --·--
DEVAM EDE ALMAN 

HAVA TAARRUZU 
--a-

Bır lngiliz şehrinde 
büyük hasarat vardır 

Londra 27 (A.A) - Royter bildiriyor: 
Alınanlar dün güneşin batmasından 

bu sabah şafağa kadar Ingiltcre üzerine 
en biiyük hücumlarını yapmışlardır. Bu 
gece hücumları esnasında Alman tayya
releri 800 kilometreden uzun bir sahada 
sahile taarruz etmişlerdir. 

İngilterenin şimali şarkisindcn itiba
ren merkezi Ingiltereden ve Londra 
mıntakasını gcçert-k cenubi garbiye ka
dar büti.in mıntakalar üzerinde Alman 
tayyarelerinin mevcudiyeti haber veril
miştir. Muhtelif noktalara uğultulu bom
balarla yangııı bombaları düşmüştür. 

Merkezi Ingilterede bir fabrikada ha
- SONU 2 İNCt SAlllFEUE -

Lord 

1 
In~iliz 

Tayyareleri 

HABEŞiSTAr A ŞİDDETLİ 
BiR BASKI YAPTILAR 

--*--
Askeri hedef ve han-
f!arlcra ateş verildi 
Kahire, 27 ( A.A) - İngiliz hava 

kuvvetlerinin tebliği: 
Bombardıman tayyarelerimiz ttalvan 

Somali::inde Mogadiscioda askeri hedef
lere hücum etmişlerdir. Bina!ar üı:erine 
tam isabetler vaki olmuştur. Yangınlar 
müsehade edilmiştir. 

Habe,istanda Dessiede hava meyda
nına da bir hücum yapılmlf ve hangar· 
tara bombalar atılmıştır. infilakten bir 
bina çökmüş ve bir yangın çıkmı!tır. 
Tayyarelcrimizin hepsi salimen dönmÜf· 
Ierdir. 

Gelabat ve Metema Üzerlerine de ha
va hücumları yapılml§ ve buralarda as
ke:i hedefler üzerine tam isabetler vaki 
clmuıtnr. Garp çölünde Bardia ve Ela
deme hücum edilmiş ve Elademede 
hangarlara b'· çok tam isabet'er olduğu 
mü~ah de edilmiştir. 

Alman 
Tayyareleri 

Dün tekrar lngilterege 
taarruz ettiler 

--·--
Cok uzun süren bu 

t 

taarruz cia defedildi -·-Bir süthaneye düşen 
bombalard:ın üc kadm 

öldü 
Londra 27 (A.A) - Roytcr: 
Londra dün gece şimdiye kadar olan 

hava hücumlarının en uzun sürenine 
maruz kalmıştır. Alarm jşareti Green
vich saati ile saat 20,30 da verilmis ve 
Londra saatlerce projektör ziyalar.mm 
teşkil ettiği bir daire içerisinde kalmı~
tır. Bu ziya dairesi bazen bir kaç par
çaya ayrılıyor ve ziya büzmeleri uzak
tan tayyare motörii gürültülerinin gel
diği noktalar üzerinde birleşiyordu . 

- SONU 2 iıu:i SAHİFEDE -
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ı-u ... rımızın $ekizinci günü de alaka ıçinde Yecmis. yedinci gün Fuarı 14.442 
kişi 1.iyaret eylemiştir. lzmirin altı kulübü arnsııldn bir futbol tumovası teşkil 
edilmiştir. Yazı.,ı ikinci sayfamızdadır. 

Norveç kralının Macarlar 
--*-- --·--

lONDRA RADYOSUNDA AZA KANAAT ETMiYECEK-
MiLLETiNE HİTABESi LERiNi İLERİ SÜRÜYOR -·-"Hür bir Norveç, ln-

gilteren in galebesi y/e 
mümkündür,, 

Londra, 27 ( A.A) - lngiliz radyo· 
sunda Norveç lisaniyle verilmek üzere 
tesis edilen bir radyo servisinin açılması 
münasebetiyle Kral Haakon Norveç 
milletine hitaben bir nutuk söylemiştir. 

«Norveçli dinleyicilere Londradan hi
tap etmekliğim, şayialara inandmaması 

- so~u 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

-·--Roman yanın teklif 
edeceği hudut hattı 

merak edili yor 
Yeni müzakere mahalli 

ve tarihi henüz 
belli değildir 

Budapeşte, 27 (A.A) - Nim resmi 
kaynaklardan bildiriliyor: 

Macar murahhas heyetinin T umu 
- SONU 2 inri SAYFADA -

Yedi aylık ihracatımız 
Bir evvelkinden 27 sene 

milyon fazladır 
------x,.x:-------

ANKARA 27 (A.A) - Dı~ ticaretimiz hakkında verilen resmi rakamlara gö
re, 1940 yılının yedi ayı içinde memleketimize 44.573.890 lira değerinde- ithalat
ta bulunulmuş ve buna mukabil 71.579.560 lira değerinde mnl ihraç olunmuş· 
tur . 

1939 yılında ise nyni mi.iddet içinde 81.340.135 lira değerinde ithalfı.tla bulu
nulmus Vt' buna mukabil 65. 584. 340 liralık ihracat )iapılmıştır. 
Bun~ nazaran 1939 yılındaki yedi aylık dış ticaretimizin ihracatımız aley

hinde 15.881.795 liralık bir fark kaydetmiş olmasına mukabil 1940 yılının nyni 
devresinde ihracatımız lehinde kaydolunan miktar 2i.005.670 1iradır. _.,, .• . . .. .,., 

,ı • . • 

"Yeni Asır,, a beyanatı 
r r J:""·. . "'llrsıs d ı or. 
liiıı'.\a -~ırıyor. ııı a endiseli da-

~ .. , '1fll k lltulıa}tJc ık . 
''\ l'tlc .~' tıı11 kı\' bır anarşi i ·i 
l·~l'I r (Jtıiiııd 1 r~nıl or. Biit.. h~ nde 
ı ere kn e ıcırı~teı un u \'a-
~ ·!tı 'l'ıirk ~-; ku\\ctiı:lclebilccek teh. 
l}u~ İrinde . ı lcti r:liJlıildc e~1 eıniıı _hulu. 

adar ı .' \e l:tırıll c tanı hır sü-
:~tflarılltı ~ı lhruırı h cbrncşgu} oluyor 

\tııJjı. 1 z iiz · • ar ı hen·· ı · 
ı •k " er , i' .crıııdc> bil , •. ~ız ıayat 
t ctiıııiı.inıcuda ı:etirıııi cd~~h~ın deği. 
~ete .1,, uıııum; , • cgıldır . .l\Jeın 

lsviçrenin 

Delfiletiyle 

Almanlar ingilteregi 
Protesto edigorıar -·--

lngilızler Alman tah 

in gilizler şimdiye kadar satın alma
dıkları maddeleri de almıya taliptir 

11\İrı ı ' ·'andır ı· az.ıl'eti • h ı c, İ7 J • aşe b k nıemnunj. 
~ :ır{jl .Nİ' ler CHlcıı a ıınından bolluk 
l!ını ltntek . CV\'el "U l< 17.ı lltill ıstcriz 1 . b .. rasını te. 
tıv, etin ı ıı<ılitikııın <ı u bahtiyarlı 

llıı ;c ka~· llt.illi bir]j •,:zı~ı. isabetine ,.; 
( iillth ~ etınc h f mızın taınaınJ ·, 

l:İind ı~rı:-. et h"~-~5 uyu7.. ıgı. 
, Cn lfJ-ı u,..ıun f 

lltıletiıı· 1 ııren rlı e 1 tc üs eu··· 
J~nı ı '<' a s Politik ıgı 
d llerlalist cıklı~ını hf iti asına ~mi-
~n kosııl<l v Clllellcr 'c a 111 kılmıştır !'1 lir. il ı;ı tısla hat ' hayaller P-in~ 

"at er zan •rından • -.. 
il' '•dur: • ırın tel,rarlad v gcçırmc
.. ıç bir . 1J..'lllıız h:ıki

llıııı ~ol t nııtıetiıı t 

lisiye tay yare/erine 
taarruz ediyorlarmıs -·-Berne 27 (A.A) - İsviçre baş ku-
mandanlığının teliği: 

.. ısviç:e seması dün gece yeniden teca
vuze ugramıştır. Hava da!i bataryaları
mız bir çok kerrc harekete geçmiştir. 
Uçuşların istikameti ve tarzı hudutların 
bile bile ihlfı) edildiğine şüphe bırak
mamaktadır. 

ttıı~a ,,.. lir, IIiç bit oıırnklarınd·ı .., .... 
liz .. oı. ko ltıilleti ' ,.ozu. . Berlin 27 (A.A) - D . N. B. ajansının 
d ~ 1 ~u n1:ıı.; ıııa •ııa tnhamn t.?Prakları- bıl~irdiğine göre Alman hariciye nazırı 
dn\~~liin ko~:ıa 1' t• bu 11rcı~~~l d<~c-~e- lsvıçre hükiiınetinden bir talepte bulu
bıesct;rı Sadıku k1;1111zla İyi ~ ~ ulın- nar~~ Alman tahlisiye tayyarelerinin 
'İiklırıc ~rinıizi t r~ tnı • hiitliıı e~h11':'111 ek İngıltz tayyarelerinin hUcumlnrına ma-
:lot- lllllil'. as ı:ı;c Cl 1 • 1 tı aflı 
dıık lllınafaı ık olabilecek enııs, sulh \'c ruz kahltkları hakkındaki A1man hükü-

ll~ . 1l tnct , ermi:nbla:ıınıalarda ~~tinin bir protesto notasını İngiliz hü-
l. <ıdı eler . ulunuyor. kumetine tevdi etmesini rica cbniştir. 

errc d 1 llolıtj) Alnı b ln . a ıa •n rııııızın . b an notası una benzer ıniiteaddit 
lddj tıııllctıerj l'~ dana koldu 

1 ~ .. e~_irıi bir v?kalar zikredip tahlisiye tayyareleri-
11\ <lıiı İleri ~~asında hi:ze ·k utun dün- nın hususi işaretlerinden bahsettikten 

nl'tıt değil~~ttebilecek t k nr. ı toprak sonra şöyle nihayet bulmaktadır. 
. tına ır. e hır de ·I c Al h .. 

'1tıc t {'~ıneıı • ' et 1 . . man ta lısıye tayyarelerine karşı 
•ııtar1 ~ ılacnk k111Pe~·n1isı ha~· 11 ngılız kuvvetlerinin al~ış oldukları va-

rı kn 11 ''etlc ,,a er P«.'- ~iyet b"t" b - 'SQ , r ılaınnka r zuhur ede . ld w u un eşeri prensiplere mugayir 
lJ 2 ine.;' S c Ycnıncğe ın~e ~- .ugu gibi beynelmilel hukuk kaldele-

• AYFAOA • rın~ de derin bir surette ihUl etmek-
- tedır. 

IThLYA 
--·--

Halen Mısırla harp 
halinde bulunuuor 

Roma 27 (A.A) - D.N.B. ajansı bil
diriyor: 

İtalya ile Mısır arasındaki vaziyeti ha
zıra hakkında Giomale D'Italia gazetesi 
şunları yaziyor: 

c İtalyanın almış olduğu vaziyet sarih 
ve vazıhtır. 10 Haziranda Düçe İtalyanın 
Mısır ahalisine karşı hiç bir taarruz ni
yeti olmadığını bir kerrc da}ıa tekrar 
etmiştir. 1t.alyanın yaptığı harp Ingiltc
reye karşıdır. 

İngilizler, İngiliz - Mısır muahedesi
ne riayet etmiyerek Mısırı askeri işgale 
tabi tuttular. Ve bu memleketi İtalyaya 
karşı müthi§ bir harp Afeti haline koy
dular. Mısırlılar İngilizlerin meşru ol
mıyan bu hareketine karşı müessir bir 
mukavemet göstermediler. Binaenaleyh 
şimdi Mısır tarafından gelebilecek bir 
taarruz tehlikesinin mevcucliyetinden 
bahsetmek hakkı mevcut bulunmaktadır. 
İtalyanın da harp kaidelerinin Jcabettir
diği tedbirleri almağa hakkı olmakta
dır.> 

''lzmir 
nüfuslu 

ardan 

. 

fuarı, iki buçuk milyon 
Glasko şehrindeki f u
da ha mükemmeldir,, 

Ankarnya hareket eden lngiliz tica· 
ret korporasyonu Balkanlar umumi di
rek törü Lord Glcnconncr, hareketinden 
e\ vel bir muhnrririmizi kabul ederek bir 
enten'İyu fırsatı vermiş, lzmir hakkın· 
dnki ihtisa~lnrmı çok canlı bir şekilde 
ifade eylemiştir. 

"'ri.ırkiyc - lngiltcre ticari miinasebet
leri üzerinde ehemmiyetli' tcvckküf ey
liyen Lord. muharririmizle konu ması 
sırasında ıki memleket ticari münase· 
betlerinde yeni bir devre nçıldığını be
yan ederek, Anknrada yapacnğı temas· 
!ara büyük bir ehemmiyet 'ermekte ol· 
duğunu ihsas eylemi,.tir. 

Lordun beyanatı şudur: 
BEYANAT 
cLady Glenconner ve ben İzmire 

yaptığımız ilk ıeyahatımızdan fevkala
de mütehaaais ve memnunuz. Daha fas
la burada kalamamaktan mütevellit te-

- SONU 2 inci SAYFADA -
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ERi 
lzmir Fuarı turnov ası 

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

: Bugünkü harpler, lm\·al:ırda hakim olnınsmı ,.e ke • .ı· .nalarım or masmı: 
:berercıı ınillı?tlcrin ya nuıı, a hak ka:c.anacağııu gö tcrmıştir. Bu iti arladır; 
:ki. biz de mılletçc \'e mcın lel;etı._"e, tı;ı,'tllar11m2.1 lrnnı~ an \'asıbıları numi h -: 
:de çıknnnıık aı.ınindc •·n ih'rİ ~idenierin baıpndn buluııuyorm" : 
: 'l'ürk ha\ n kurumu, yur<fıın her .Hrindc ha\'a km'\·ctlerimiıc yeni bir mo-: 
:ıör. yeni bir kanat ''e l'eni !ıir 'asıl:; ilrn e e\'lcmck için didinitl duruyor. ; 
: Bu ınııuızam ~lışmad.ı l•i-ıe dt•. hcpiınizt• de nuı ayrı teHcciih ed<.'ıı \ 'azi-: 
:rt•ler \'ardır. Bunları noltsaı,~•7 olarak yuıııııak, t>linıizdeu ı:elcn yardımı kıs-: 
:kanmamak me,·kiindc •i7. : 
! 30 A !Ustos zafer b:t ·ranu linü ha\ocılık tınrtnsı yurdnn her )erinde baş-: 
:lıyacaktır. mr haftn icind • J,urunıtuı ı:ii-.tcrcreı!i Canliyeti, kendini hilen her: 

lhrr.ç figa~leri. g~niden Altı kulüp arasında galip gelene 
tesbıt edıldı bir kupa hediye edilecektir ·:Tiirk çocuğu tak,·iye eylcn•l•k ınecburiyctiııdedir. Kurnın kendisine ):ardım: 

:arzusunu izhar eden her "nt:mu.ı )'arduncı z ı :mısına ithal edi~or. : 
: F..Eer diklret ctmi eniz bu hafta her e,·e. her tirartthrutc)·c birer yardım: 
:zarrı hırnkılın hr. llalkunımı. huzur içinde mfcr hayraıııım12ı ics•it edece-! 
!~imiı: 30 A~u. tn günü. 'urdu !-aadc( 'c rcfnh içinde ) a nüm h:wa lm\'\'ctle·: 
:ıimizc ellcnııclen ı:elen \ nrdmu ) apnıalıırı l:'azımdır. Bu znrOara, n),rnbilccc-: 
:t:i yardım p:-.r.1'. ını koynra'• ı!clccck mcmurlnra 'enncni7., sizin n~·anıklı~ınızı: 
:tôsterecektir. : 
: lln\'n kunımu, i7i \ "<! lwpiınizi rnzift•)c ~·ağın~ or. : 
: ADNA • HİLG~""'J' : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Lord Glenconer'in ''Yeni 
Asır,, a beyanatı 

Garbi Anadolu c::mlı ha) van ihracatçı
lnr birliği idare hcyı?ti. c~nlı olarak ihraç 
ccHlecck lıayvanlarm fiallerini kilo iti
barile şöyle ti? bit e; lemi..,tir: 

Cnnlı ayakta beher kilosu: Süt dana
ları 20 kuru,.. 3 y ınn kad r erkek vc 
d~i danalar 21,25 kuruş (2 yaşına kaclar 
olanlara müsaade edilmemektedir.) cli
şi düve \'C inek 16,2S kuruş, dokuz ya
sını gl'çmiş sığırlar 10,2.3 kuru~. malak 
li,50 kuru!!, 1 ::ı yaşında Ye bu yaşı mü
tecaviz mandalar 10 kuruş, koyun birin
ci nevi 38,5 kuruş, ikinci nevi 16,15, ku
zu birinci nevi 19,20 kuruş, kuzu ikinci 
nevi 16,75 kuruı;:, oğlak birinci nevi 
12,15. ikinci nevi oğlnk 10,GO kw·uş, er-

i keç 11.10 kuruş. keçi 8.10 kuruştur. Bu 
---------x4 x fiatlerdcn a ağıc;ı kin ihrnç lLsansı ve-

lngİJİzler şimdi e kad r satın al- ~rilmiyecektir~- - -

madıklan madde eri almıya ta ip G ·· rük mua
- BASTARAFJ 1 inci SAUİFEOfo: -
essüfümüz, bizim yalruı bir atide tekrar 
tzmire gelerek daha bir müddet kalma
mız suretiyle telafi edilecektir. 

fzmir bize yep yeni bir alem, mükem
mel bir çalı~nıa sahası olacaktır. İzmir 
ve hinterlandının bu kadar zengin ve ve
nmli oldufunu doJrusu unnetmiyor
dum. Kıymetli belediye reisiniz Or. Beb-

Uzwı enerjisine ve yapw: .. yarabc:ı 
vadlanna hayran olduk. LK-iralb pli· 
jında biıe verilen ziyafette gösterilen 
sun:·imi·y ti ve hüsnü kabulü daima hatl1'· 
lıyacafaz. 

lzmir Fuan muazz.am bir hadise ve 
eşsiz bir eser olarak mütalaa olunabilir. 
Fuanna ayet sanatkarane kurulmUJ, 
mükemmel bir park icinde İnsanı efsun· 
lay n laraflariyle ba ka l>ir a:za~t "'· 
mı.ttll'. 

leket arasında öteden beri devam eden 
İyi ticari münasebetleri inkişaf ettirmek, 
ticari manileri kaldırmak ve Jmrıdıklı it
halat ve ihracat bağlarını sağlam eas
larla takviye eylemektir. Birliğimiz Türk 
ihracat ve ithalatçılarına azami yardımı 
göstermek karanndadır. 

Ba,lryan ticari münasebetleri harp 
zamanına mahsus zannetmek salim bir 
göriq if de edemez. Bu barp muzaffc. 
riyetle bitip sulha kavUJUnca iki mem· 
leket araımda devamh, şimdikinden da
ha çok ticari emtea mübadelesi yapmak 
ernelimi:ıdir. BlD'lunla anlatmak istedi-
ğim, harpten sonra iki mern!~ket tica
retini uırlık bir hadise haline getirmek 
iıtcdiğiınizdir. 

Türkiyenin ihtiyacı olan ithalat m"d ~ 
delerinin bir uı vvel temini çareleri 
üzerinde dunnaktayız. Bunun için eııaslı 
tedbirler nlın~hr. 

meleleri 
353i sayılı kanunla tadil edilen tcşv~ 

ki sanayi kanununun n uncu maddesinin 
A ve B. !ıkralaı-ı mucibince. sınai müc-s
seseler tarafından yurdumu1.a ithal edi
len tesis \'e in. a ınalzemcsile bu mlies· 
seseler için \'Ü~uda getirilecek nakliyı?, 
tahmil \'e lahlivc ve bu ned nıuharrike 
istihsal ve nakil vasıtalarına muktezi 
sair ıruılzemenin gümrük ''c muamele 
vergisinden muaf olur.ık geçirilmesi iç_in 
teşviki sanayi kanununun sureli tatbi
kine mütedair talimalruımenin 37 ,.c 39 
wıcu maddelerine müsteniden muafiyet 
falural rının iktıs. t ,·ckructincc tasdik 
edilme. i icap etmektedir. 

Bu _ekllde ıııuhtcviyatı mc:.Lkür veka
letçe tasdik cdilrck merkezden gümrük· 
lerc gönderilen muafiyet faturalarında 
yazılı ıklet ile yanın yurda ithali sı
rac;ında lnhnkkuk memurlarınca beyan
name üzerinde tesbit edilen siklet arasınBundan evvel, son ziyaret eylediğim 

iakoçyad ki Glasko Fuan iki buçuk 
milyon nüfuslu bir ıehirde lmrulmasına 
rağmen samimiyetle beyan ve itiraf ede· 
rİm ili, lzmir fuarı kadar mükemmel de
p&dir. hınir Fuarı Glaskoda kunılan 
Fuardan daha ideal b" eserdir. 

Miimeaili bulunduğum Britanya tica
ret korooruyonu, Türkiyedc faaliyetine 
lzm.ir Fuarına i~tirak suretiyle 'b lanıış 
buluiıuyor. Bu tesadüften dolayı pek 
mema.ummı. bmir EDternuvooal F ua.n
na ~tirakimi:ıin baıltca sebebi, iki mem-

Yakın bir atide Türk ihracat emt,.a- da. f .. zla forklnr görüldüğü takdirde, 
lnnnı büyük mikyasta mübayaa etmekle ınuayeııe edilen esya ile faturada yazılı 
illtifa etmiyerek ,imdiye kadar İngiliz esyamn, krıo adedi ve kıymeti arnsm<la 
piyewarına Türkiyeden ihrac edilmiyen hır fark bulunmnmak .saı·lile. .sikletçe 
ve Tı.irkiyede pek ~bzul olarak mev- z.uhur edecek yUzdc beşe kadar fazlalık· 
cat olan diier ihracat mallarına• da sa- larııı itibara alınınıyarak maafiyettı?n 
tm almak arzumuzu ısıu baldirmelde istüadc etHrilmc i ve yüzde beşten yu
zevk duyanm. knn f atlahklar için bit· muafö:et vcsi

Mübayaabmız, bu ihraç maddelerini kası ahnmadıkca muafiyet tatbik ed0mc-
istibsa1 eden I~ çiftçisine hakkı olan mcsi hususu iktı.sat \•t-ktiletinden Ytlfi
iyi parayı ödemek suretiyle yapdacak- yete bildirilmiştir. 

tır.» - -·--
·----------- 1 Hukuk işleri müdürü 

Alman Macarlar İzmir hukuk i lcri müdürlüğiine tayin 
edilen Bcyfliş eh:ıp knyınakamı B. Sup· 

--•-- hi Batur dün İzm.lre gelerek vazifesine 

Tayyareleri AZA KANAAT ETMİYECEK- b.'lŞlcımı tır. - -·--
Tütün çardağı yandı 

- BASTAl!AFı 1 inci SAHlJ.'t.:DE -

Almnn ta~ ;y areleri çok yüksek bir irti
fada uçu~ orlıırdı. Bunlardan her hangi 
blr:l bombalnrıru atmak üzere pike ynp

LERI.. , .. ı·LERI- SU" HU" YOR Dcğirıncnderc nahiyesinde Çaıntcpe 
ıncvkiiııdc İzmirli fınncı Alinin tütün 
çardağında yangın çıkmış ve 315 kilo tü
tün ynnnu.ştır. Ynngm, atılan bir yanık - BAŞTARAFI J inci SAYFADA -

tığı zanuın hava dafi bataryalarının c:id- Severinden hareketinden evvel Rumen 
detli ate i bu tayyareyi hemen derhal murahhas heyeti reisi B. Pop Macar 
çok daha yükseklere doğru geri çıkma- murahhas heyeti re.i i ile ynptığı hususi 
ğa mecbur bırakıyordu. bir görüşmede yeni teklifte bulunmuş. 

Hava hücun1una nisbeten az miktardn tur. Bu teklife nazaran Romanya mü
tayyarenln ~tirnk ettiği sanılmaktadır. z.akeratn esas olmak üzere hudut hattı 
Faknt tnyyarcler knvlsler çi7.crek yeni- üzerinde müzakerelerde bulunma~ı pren
den ayni noktalar üzerine dönmekle ve İp itibariyle kabul etmektedir. Roman· 
bu suretle tayyare miktarının fazla ol- ya kendi prensip noktai nazarını ifa et~ 
cluğu zehabını tevlil eylemekte idi. Ara- melt rtı ile yeni bir hudut hattı teklif 
da bir uzaklarda bir bomba patlamakta edecektir. Romanyanın hangi hattı tek
fakat bombanın tarrakası havn dafi ba- lif edeceği merak edilmektedir. 
taryalnrının nttığı obüslerin giirlilttilcri Alman kaynaklarından gelen malu
nrasında kaybolmakta idi. Münavebe matn nnznran Rumenler iki teklif yapa
ile projektörler Alman bombardıman calludır. Biıinci.ai T ransilvanyadaki 
tayyarelerinin bir co •unu ziya hüzmeleri Macar ahalisinin naklini ihtivn edecek 
içinde tutuyordu. Hava hücumunun sür- ikinci i <le bu nakil keyfiyetini derpiş 
dü •U müddetin ortnlıırına doğru nisbt eylemiyeeektir. Birinci teklifin yirmi beş 
bir sük\ın hlisıl olmuş \'C hUcum eden bin kilometre mur bbna şamil olacağı ve 
tayyareler Londra mıntakasınm en uzak Transilvanyalı bütün Macarların tahliye 
hudutlarında kalmağa mecbur edilmiş- edileceklerini derpi ettiği söylcnmek
lerdir. Londranın civar mahallelerine tedir. fkinci teklifin )'nlnız l 4.500 :Ltilo
bir miktar bomba düşmüştür. Müteaddit metre murabbaı ihtiva edeceği bildiril
binnların h rn uğradı-·ı söylenmekte- mektedir. 
dir. Budapeşteye rınzaran bu sckillt!r kn· 

Londra 27 (A.A) - Lef ajansı Bildi- bul edilecek m hiyet~e bulunmamakta-
riyor: dırlar. Zira terki teklif edilen arazi pek 

Son dakikadıı luıbeı· alındıgıııa göre, 1'7 rnikdarda olduğu gibi yeni hudut hn· 
dün sant 14 lle 15 nrnsında bir Alman rıdnde kalan Macıır hali inin akıbetle· 
bombardımnn tıwyaresi V cxford konte- rini de tesbit etmemektedirler. 
sinde Gampile Bnllii Vithy Dannoy ve Yeni müzakeratın icra edileceği ma· 
Duncomik mevkileri üzerine bombalar . hal ve t rih henüz mallım değildir. 
atmıştır. Bir süthanede üç kadın işçi b1· 
mii ve biri de ynrnlanmıştır. 

Bı?rlindeki Sı?rbest İrlanda masliıhat-
güzarı protesto ederek tam tazminat ta
lep ctmeğe memur edilmiştir. 

. .. ..... . . ' . . . . 

sigaradan çıknuştu. --·--Bir çocuk 
bo~uldu 

Bornovn ziraat ve portakal b:ıhc;csin
de ıuUcssif bir knzn olmu~tw·. Altı ya· 
şında Fcluni kw ükrcl bahçede bul~ 
nnn dört metre derinliğindeki havuzun 
kennrında oynarken cliişmü§ ve boğul
muştur. Adliyı?Ce tahkikat yapılmakta
dır. -x-
İzmire gelen mebuslar 

Bursa mebusu Fnz.lı Güleç, Dlyarbakır 
mebusu Cnhit Çubukçu, ic;Uınbul mebu
su Salah Cimcoz. Erzurum m busu Per
tev, Aydın mebusu Nuri Göktepe, Sam-
un mebusu Rıı it Kınıt. İ7.ll1İr mebusu 

Benal Nevzat Arıman ve Kfunil 
Ordu mebusu Hüseyin Ekşit, Ay
dın mebusu ~kir Scner şehrimize gel
mişlerdir. - *-Anason ihracına müsaa-

de edilecek 
Ticaret \'ckfıletindcn şehrimiz ticaret 

\ c sanayi odasına gelen bir yazıda bu 
yıl anason :rekoltemizin dahili istihl!ik 
ihtiyacından takriben 800 bin kilo fazln 
oldui,'U ve bu mallnrın ihraç edilebile-ı 
ceği bildirilmiştir. Keyfiyet giimrüğe de 
bildirilmi ir. --·--BİR KAZA 

Yeni gençlik kulüplerinin teşkil töreni 
30 Ağustos günü yapılacaktır 
~-~~~~~~~x~x·~~~-~-~~~ 

Bölge Fuıbol ajanlığı ahı kulüp ara- kupa ı mac;I rında alacağı dereceyi me· 
sındn Fuar kupası turnovn müsabakaları raklılara ihsa vesile teşkil edeceği cİ· 
tertip ederek keyfiyet aliıkalılara bildi- hetle alaka ile beklenmektedir. 
rilıni§tir. Kulüp murahhasları kur"a çek- 30 Ağustos Cuma günü Gençlik ku· 
mek füerc Per cmhe akşamı saat 1 7 de liiplerinin teşkili töreni yapılacakıır. 
bölge merkezine davet edilmi~lerdir. Bölgemizde intibak kararı vererek 
Uzun zamnndnn beri tatil edilmiş hulu- gençlik kulübü ünvanını iktisab eden 5 
nan fut bol maçlarından sonra yapılacak kulübüınü1. bütün mükelld ve ihtiyari 
olan bu ıniisabnkalar biLe kulüp!~ azalnriyle birlikte aat 16 da Alsancak 
rımız 1 9 4 O • 1 9 4 l kadrolarının stadyomunda toplanacaklar ve bando 
kuvvet ve vaziyetleri hakkında tahmin refnkntinde yurüycrek Cümhuriyet mey· 
fırsatı vereceği gibi bu maçların heyecan 

danınn gelecekler ve Atatürk heykeline ve alakalı olacağı şüphesizdir. Müsaba-
kaların galibine güzel bir kupa hediye çelenkler koyacaklardır. Burada proğ-
edil~cektir. ram mucibince merasim yapılacak ve 

Geçen Pazar gunu Aydın muhtcliti gençler tekrar sıadyoma dönerek kitle 
maçını 4 • 2 kazanan genç muhtelit ta· halinde idman yapacaklardır. Bu mak
kımı ile Altay takımı bu hafta kar ıla- satla bütün mükellefler 30 Ağustos cü· 
şacakıır. Bu maç Altay takımının Fuar nü kulüplerine davet edilmektedirler. 

Bir ihtilas davası 
Buca Orta okul mutemedi hadi

seyi mahkemede anlath 
~-~---x.x:~-~~~~~ 

1htilaslan uçlu Buca orta okulu mil- tığını söyledi.> 
bayaa mrnnur ve ınutl'.!ınedi B. Seyfi De~r. Bundan sonra kendisine g&
Bay:;al hakkiııdnki duruşmaya şehrimiz terilen tahrif edilmiş makbuzlardan b i
nğırceza mahkemesinde bnşlanmıştır. rindekl yazının kendi yazı ve rakamları-

Dünkü celsede okunan kararnameye na benzediğini, diğer makbuzlardaki yn
görc suçlu tnlehl'dcn tahsil etti~i faksil- 7.tların kendi yazısı olmadığını ve bu 
lerin ~•i.izde on ikisini maarif hissesi oln- makbuzlar muhteviyatını kendi elile 
rak ı;ıektepler muhnsebeciliğine, yUzde yatırdığını söyliyerek demiştir ki: 
88 ini de inşe ve idnre knrşılığı olmak - Sorgu hakimliğinde verdiğim ifa
iizere ziraat bankn.c;ına yatırmak üzere deyi hatırlayamıyorum. O zaman pek 
t:ınzinı W! mektep mUdiirUnc tm~dik et· perişandım. Kırk senelik temiz geçen 
tirdiği iki c·eıvcldcn mektep do~yasında memuriyet luıyatımın bu §Ckilda lekelen. 
kalaıunı inıha edip talebe adedini nok· mesinden müteessir olarak az daha fena 
san gÜl' termek sureli le yeniden tanz.im bir hareket yapacaktım. Knntın huzunı
eylcdiği cel\'cl ile mektep miidürüııün ııa geldim ve teslim oldwn. 
imzasmı taklit cclcrck paralan noksan Bundan sonra şahitler dinlenmiş. ve 
yalımıak ve bilahnra diğer celvele uy- bilhassa şahitlerden Gaffar, bu kasanın 
guıı gelmesini temin için de bankndan iki anahtarı olduğunu !§ittiğini, buıidnn 
\'cı·ilcn makbuzlar üzerinde tahrifat yap- dolnyı suçluya müteyakkız davrnnnuı· 
mak surclile 301!> lira 44 kunışu ihtfü\. sını tenbih etliğini, bu tenbihlerin her 
sen 7.imme>tinc geçirdiı:::i iddia edilmek- defasında suçlu öyle bir §cyfmiz yok de-
teaır. diğini \'C ~çlunun bulunmadığı zamnn· 

Suclu sorglL'iUlltla elemiştir ki: da muhnscbeclnln knsayı açma~a usrnş-
- Paranın muhafazası için bana tev- tığıııı gönncdiğinl söylemiştir. 

di cdilc.n kasanın iki anahtan mevcut- Diğer şnhlt Raşit tc: 
tur. Kasayı bir nna:1~arla teslim aldım. - Knsanın iki annhtan vardır. Mulc-
Bir knç defo k:ı .. n l. n para alındı. Hatu1 metHk vatlf<'8inl .suçluyn <lC?Vrcdcrken 
bunlardnn biı ini ıı , uus belfısı ailemin iizerimde mevcut kasanın bir anahtnrını 
evini ipotek etmek sureti]~ bu aç.ığı ka- suçluya verdim, diğerinin evde olduğunu 
paını tım. O zatnan bu paı:-yı azar nzar ve getireceğimi söyledim. Sonra evde 
hesapt.1 kaçu-rıu~ olduğumu zannetmiş· bulamadım. Saçlu da istemedi. öyle kal
linı. Bilalıara kfıtip Gaffar, bu kasanın dt gitti. 
iki anahtarı bulunduğunu, ve muhasebe. Demiştir. Diğer şahitlerin celbine ka· 
cinin ben yok iken kasayı açmağa çnlış- rar verilmştr. 

Yaman bir lursız 
tutuldu 

Simıerbank yerli mallar pazarı vitri· 
nindcn son zamanlarda bazı eşyalar ça
lındığı nawrı dikkati cclbediyordu. 
Yapılan tahkikat sonunda bu eşyaları 

çaldığı anl~ılan K .. mnl ndında bir şahıs 
tutulmuştur. 

Kemal, kahve getirmek belıanesilc 
sık sık girdiği bu müesseseden bazı eş
yalar çalnınğı aklına koymuş. bir gece 
mağaznnın nrlmsına merdiven &yayarnk 
üzerine çıkın~ \•e hava pençeresinden 
binaya inerek vitrindeki c~yalnrı çal
mıstır. 

83 parça eşya çalan bu -:ı: lus Akhi.'Jar
da tutulmuş, :tekrar knçmca Se!erihl
.sarda ynknlanmı~Lır. 

Kemalin C\<vclcc Kcşnnd:ı dn bir kasn 
soyarak hiıı lira çaldığı anlaşılmıştır. 

--·~-KIZ KAÇIRMA 
Cuımıovasının Görece köyünde Veli 

oglu Kadir lG y mda Fntmnyı ~lıştığı 
tütiin tarlasından knçınn ır, nranrı'ıak .. 
tadır 

Sıhhi broşür 
ve filimler 

Sıhhat müdürlUğU Fuarda tevzi edil
mek ÜZt'rc vekületten matbu bro Urler 
istemiş, bunlar gelmiştir. 
Sıhhat pavyonunda tevzüne baı;lan

mıstır. 

Bu broşürler .sılına, zührevi hastalık
lar, grip, karnsinek, çiçek, kanı.kabarcık, 
kuşpnlnzı hakkındadır. Hnlkın bu hnsta
lıkL:ırdan kon.ımna çarelerini göster
mektedir. 

Aynca fuarda sağlık meydanında ya
kındn ilihi !ilimler gösterilcceklir. 

--4flıllWlıt. --Bir mahktiıniyet kararı 
f :>.mirde Selçuk mahallesinde oturan 

:Mehmet ÖUıknyın C\'İnin kapı kilidini 
\C pençe.resini sökl!rek içeriye girip eş· 
ynlarını çalmnktmı suçlu l\hhmut oğlu 
Hüseyin Dikersükcı in muhakemesi diln 
asliye hlrinci cewdn neticelenmiştir. 

Suçlunun ü~ ay on heş gün hapis ce
zasına mahkumiyetine karar verilmistir. -·--Bir hakaret davası 

Mal istiyorlar Birbirlerine hakaretten maznun Kn· 

• • 
IZMIR FUARI 

Sofynd bir finua Ticaret odasına mü· basoğnn sokağı 34 sayıh aile etinde otu
racaat ederek yün ,.e yün a~mı, pa- rnn Süleyman km 24 ynşınd:ı Fatma Öz
muk kırıntısı, kendir, keten tohumu, c:icmlrkaya v-0 nynı C\•d .Abdulliıh kllı 
wytinyağı. susam, iındık, badem, merci· Fn~ma Kuilo ~ındakı d~ dUn 

Gaz.Her caddesinde, şoför Ahmet idn· ml'k, fasulye. palamut, valeks ve balmu- ~liyc cczad~ bıtmıcı ':e h~ ~ de 
resind ki otomobili 7 yaşında Ahmet mu üzcrfoe is yapnınk istediğini bildir- u~er ay hapsıne v~ ellı~r lıra agır p."l~·a 
adındn bir çocuğa çarptırarnk a}•ağmdan mi Ur. ~a rnahkUmıyetlerıne kanır \'Crıl· 
ynralanmnsınn scbcbi)•et \'ermiş ''e ttı· Uiikrt"şt" bir fırm:ı Kcbmko ve diğer mi.Stır. 

• 
ADA GAZiNOSU 

Yarın Akşam 
Caz Krab GREGOR idaresinde 

uVENEDİK GECESİu 
Mc\ ıııun en zengin ve en kibar ı;alnsı o1acnkur. 

Göl üzerinde Dans • Sarkı • Meytap 
Fişenkleri 

tulmuştur. bnıu madclf?lcrle p~muk ihrn<'.ntçıl:ırmuı 
aclı·cslcrini sommşlur. 

SURİYELİ 
~~İl'I~~ :··········································· 
Dün ak m müteaddit dıi\;am::tıen : j Z 1 i R 

ıehrimize gelen binlerce misafir ımumda ~ Enternasyonal lua • 
pek çolı: Suriyeli ziyaretçiler bulunmak· : rmda Londra radyo-

' tadır. Misafirlerimizin ebcrisi O manlı ; SU ne~iyatı 
hükümcti zıımanınd n bildikleri Türkçe .,. .. 
ile lconu$II18kt , e Türle dilinde büyük I..ondrndan Türkçe haberler resm1 
deği ildiklerle kar ılaıtıklnnnı söylem L;- lngiliz ~\'l'Onundan h<'r gün 21.15 te 
tedirlcr. Kafile halinde gezen misafirle- verilecektir. 
rimiz lzmiri kolonyasiyle mqhur eden f ngilizceyl biforılcrin de İngilızcc 
Hiliıl cc.zanesine uğramayı unutmam kta haber z:ımanlcırmı bilmek icıtcdiklcri
vc Kemal Kamil AktaJla t~nk Ba- ni dll.şüncrck Londrndan İngilizce ha
harçiçeği. Gönül, Altınrüya, ve Zümrüt bcr1e.rln resmi İngiliz pnv;•onundan 
dnrrtlası lcolnnHılarından ht'dİ}·clrr nl· 14.30, lG.00, 19.00, VC' 21.00 ele Ycrilc

N'.' •ini bıl lirırız 

--·--Bir tavzih 
Yenl Asır gaz t($i tahrir müdllrlılgu

nc: 
:Muteber gazetenizin 27.8.940 t<ııihli 

nü hasında (Adliye tnyinleri) b~lığı al
tında benim (Pertek) hfıkimli;,inc t yin 
cdildigim hakkında bir habc-:r int.~ar ct
miırtir. 

Bunu gnzct okuyup heni haberdar 
edCJı nrk:ı~. do t ve müvekkillerime 
arzedeyim ki böyle bir ta~·inden malu
matım olmadığı gı'bi böyle bir memuri
yete de t lip veya rağip olmtış değilim. 

Keyfiyetin ona göre tashihini saygı ile 
ı icıı ed rim. 

Çok bahtiya~ 
-·- . d' Bu bahtiyarlılı içi!'ıi 

çalışma gayretirıt• 
arttırmalı . 
nıecburiyetinde1Jı 

-~- ;ııf 
- IL\S'l'Altti!' 1 1 l~( ' İ SAH11 t 

. '. b 1ııııııt h•dır olurak ku\' clı• -:ılıııı \1 Jd .,, 
i~tc h~~ ~mni~·d 'e itimattı~ 

) c.-nın ukun nı ııu:ıurn~u l rrl: 
J or. Tiirki:yc halkım ~iikun ,e dl 
içinde knlkmma da\'alan u~< 
sai snrfına fır .ıt ve imkan ,cr•>ıııı 
Serin etrafında )'ıkıJın:ız <;~l~plt 
Jınlinc gelen milli hirlif:imiı roı 
zi huzur n· siiki'ına km ıı tııı;1 ~ 
millet için IJugiinkü ı:artlar iç•~ 
dan daha lıih·ük br,hth arlık 0 lı' 

ı\1illctimi7i~ olgunluğu ~ :ıln•~ 
dnrla da kalmıyor. Diiııyuıun. 
hnlımnın anımeti~ le müteıı:ıstP 
biı· iikun ha' ası da yaratıyorİaıl"' 
ket clalıilindl• all'lade zahıtn ' 11 

le .nzalnuş hulunu~ or. . fll~ 
,l~c ,-c d sa kıır~ı sükunet•. ~ 

Cl lcnwk, hiikiimcle sonsuz bit iıİ 
ha~lı kalmak, iktı~aıli hiin)'e~ t 
,-ctleııdirmdr, millı ıniidaf?:ı}:rıı 
eden mc\'zulurda ..:on uz hır ~ 
fedakarlıkla çalı mak bii~ iik t# 
den Jrnrumıınlnrın ~nrclcrini t .,; 
yor. l\lillctimiz hu hakikati çok 1• 
c\'lcmi~tir. iitJ1 
• l\lemJekcttc haşUınlıaşa hü1' ıJll 

siiklmct ve f\alısm:s ayrcti bun 
~d~ ~ 

Uu mcsııi ele\ anı cyledikçc. ~ 
nıctimizin diklmt \ c te.) akkuııt . ıJ1 
de tehlikcll'ri Ciıılcmck çok ~019> ~I 
tır. En birint'i vnzifo:miz sükütııl 'iJ 
ıayn itina giistenncmiz. çal~ 
mi7.İ nrttırmnnıız olıruılıdır. li (1. 

Geride bırnktığırnız tchlfkt~ 
istikh<ılc ait cmniyctimiz.i nrtf Qt 
rii~J r \'e dcrslcıl dolud~· ~ 
('ckınis biz.im gibi bir nülle~ill.., I 
tccrüb ,.c deni riDdc:n i5tıfJIP" 
m i imkiını \•nr mıdır? 

SllphR~0c ... _j 
Bütün gece J~oaffı 
eden Alman bo~0 

taarruzu ~ 
- BAŞTARAFJ 1 l ·et SAlÔ~ 
sar olmuştur. Bir çok mıntalcJIP'~· 
rilen alamı harbııı bidayctindc~tif 
uzun slircn alarmı Leşkil eyle~ ııetll 
mafilı alannııı tızuıılu!;.1\lllıı ~.d 
lıın bombaların acledi az ol[llVi~ 
bombnlnrın bir kaçı Londra 
diişmUştür. ,#, 

Londra nııntakıısı üze1in<lc ııı ~ 
dn Alman tn) ynr i ık ık. gali 
ve Lôndra ınıntakasmda alarnt fıı: 
'ten fazla stinl)Üşlür. Hücurnlnr ctciı/ 
nin diğer nımtakalan UzerindC ··rıt1' 
hemen ayni derece uzun sr~ 
Hav kuvvctlcıinin f(?\'kaliidc ipti 
tarda uıyiat vermeden kitle }1ıJtC 
cuınlııtda bulunacak kabiliyet 

1 olııf. 
dığını nıilşahcde eden A rna ıte 
ğına göre şimdi hava Jw"w'\'~c 
alarm sonu işaretinin veril~;..ıiJı.! 
olarnk halkı iuıç eylemek ve iS ~ 
aliyeüni yavaş1andınnak ıçio. 
tifadl.')·c teşt'bbü eylemi;;lc~ 

Cenubi garbida bir şehir b U 
yetinden beri en büylik hnva "":.t
gönnüştür. Bombardımıın ıaJ)"j 
bütün gece şehrin üzerinde ~ 
ve şehrin her tarafına ve ci ... o 
yUk kudrette infilak ve yalll>~ 

baları atmışlardır. ~ 
Cenubi arkidc hava d:ıii. bJ 1 P 

Londrndaıı dönmekte olan bı~ 
er tnyyaresine iiç tam isabet ·Ul' ~ 
lcrdir. Bu tııyynrenin beş k!Şi ~ 
tebatı parnşiltlc atlamış ve U ~ 
ev tlzcrine düşmüştür. Evler ~ 
muştur. Faknt sı!,rmaklnrda btıl olPr 
için evlerde oturnnlarn bir ~e1 (; 
tır. Anavatan mıihafız.ları ~ 
biri y:ırıılı olan bu Alman tay} 
tevkif ctml ]erdir. ____/, 

Aı kara rad)'0 

---~---
BU G V Pi 

·-· - fJ 7.30 Proğram 7.35 müzik bjeıı 
ram (Pi.) 8.00 Ajans habe~ 1 
ev kadını 8.20 - .30 müıp,jl. 
proğram 12.35 müzik 12.50 14.~ bcrleıi 13. 05 mü.z.ik l 3. 2 O - ()O 
zik radyo salon orkesıraıtı le.·~ 
ram 18.05 müzik dnns rflUfS ~ 
16.40 müzik fasıl heyeti f 9. 

9
. P 

mıt (dış politika hndisell"ri) 'cıt•' 
zik türküler 19.45 memleket • ~ 
ve Ajans haberleri 20.00 mli~ııf 
konu ına 20.30 müz.ik virtü0 ıS 
20.50 müz.ik ce(İt konseri 21· O 
eğlenceli pnrçnlar (Pi.) 21 J iı;; 
nın (radyo gazetesi) 2 1. S O J1130 f 
derıı musiki (iu hlı - Pi.) Z2· .. 

Je!•• leket saat ny&tı, Ajans hnbcr~ııf 
c hanı - tahvilat, kambi>'o • ~ 
sa ı (fiaı) 22.45 müzik <lıı~,-' 
(Pi. ) 23.2S. 2 3. 30 yarınkAi pr 
k panı , l 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
,ı , .. 

Deniz 
Gazi11° 

VE 

estoraıı• 4-
Konak vepur iskelesi ii.Stilıl 

miz, ucuz ve liiks.... ,ı" . ··' . , .. , .•...•....•......•........ 



.!I ~ustos Carsamba 

Sırp - Hırvat ·anlaşma. 
SIOIO Ulldönümü 
Yu~oslavya 
Başvekili bir nu. 

ı •• ,," ~~k Sögledi 
1ırj'or: , .. C AA) - D. i':. R. Bil-

b' ~ırp • 1 lır\at ani 
._~tınci yıldönü •. ~. ıııasının İmzasının 
-"ıl B 1· ınu munaseb . l . svetko .. ·t h b ctıy e baş,·c-
nund b' ·• c u ... ~ K a ır nutuk .. ..-n aarnyın '<alo-
f ral naibi Prens p loylcrniştir. Baş\•ekil 
;ndan Hırvnı lid ~ bnamın~ kendi tara-

açckle akt d'J crı nşvekıl mua\•İni B 
Y ti . c ı en 1 . e nı tebaru".. • an aŞmanın ehcmm'ı-
b'" .. .. cttır · · 
Hutun ihtilaflar hatt"t~r. ~u anlaşma ile 

ırvııtlar Ve sı edıl.rnıs '\'e Sırplarla 
tan! ı sağlarn ' c • ol~enlbe.rın müşterek va-
ru ..... ..a ırn ır .. -... uştur ~a U7erıne ku. 

Nutku müteak' 
r fından bir . ır B. Choııbatchitch ta-

it Maçck'zıya et verilmiştir. 
aıaları z· ın daveti Üzerine h''k'' 
b l agrebc 30 k' u umet 
1 

u Unan Roc'k . ılometre mesafede 
er v :n avıa mal'kA . . b c orada B T ı ancsıne gıtmiş-
atchitch büt"." avyetkovitch ve B. Cou-

Tad d Un u 1 1 . 
Vo a nut ki gos av ara hıtaben 

"> ıı ar ve · · "..ftgrep 2 7 rmıştır. 

dirıyor: . (AA) - D. N. B Bil-

i .Yugo lav 
C:tırn na:ı:.ırlar h . . Z 
tebli~"d rnünasebetiyle cyetınıdnil agrept~ 

g e e:ı:cümJ .. neşre en resmı 
Mılli hük'" e şoyle denilmi tir· 

tici · urnet dikk t ı · . l!Jyaııet l a nnzar arını ha-
kılletirni:ı:. içi~:hclerinc t.evcih . ederek 
o~ ulnnmı:ı:. Al un ve bılhassa büyük 

~i~~1 • Ve iktısadi :a~y~ Ve 1 talyu ile si-

d?ı ıdıırnesi siya n:ıımı Ve dostane isbir-
ır tlkk.. ııetıne d · ~ u uınet b " evam etmekte-

he ltnlyan el 1' wrrıunasehetle Alman 
~}'ati rnenfaao~t ~gunun Yugoslavyanın 

clırrnek " t erıne tekahiil ett•v· • 1 ·ı 
~&undadır. ıgını H • 

Bir~•~
Madrit 27 <taht Varisi 
tf....ı_. A.A) - R .. _ 

lt' ... urıtten gelen h o, o.er: 
o~ tahtı tize . daberJcre lıazaran 
<ılrnıı?~L<;c 1 P.'ln:,~f F iddiası buhman 

~lUr. nsındn 1 .. "lrache'de ..., 

Yatalı 
Lira 

~EHi A.SIR 
J!EÇ W .. WWW:-t l AA- a 4222- - ww:www s: 1 

Istanbulda bir cinayet 
Biı· adam {{eçim~izlik yüzünden 
kayiıı ·va lidesini bıçakla öldürdü 

X .y.X 

bıcınbul :!i ( llusu!>İ) - Bu .-.abalı Ak
:saı·nyda feci bir C'İnayct olmuş. dokuma
cı Ali adında bir nclnm, geçiınsizlık yü
zünden kain \•alidesini bir;Rlda nltı ye
rindt>n yaralıynrnk oldiir.nilşlür. Alinin 
karısının dayısı Fahrc>tlin ele ağır yara
lıdır. 

Cinayete scb p, soıı 1.aınanlardn Alinin 
i~l~rinin fna gitme~inden dolayı kain 

valide~iııin, kardeşinin o.i'.tlu Fahrl•ltini 
eve ~ılıııı~ huluııtııasıdır. Fahrettin t ili 
yaşlarında. bir ndamdn·. 
Dokumacı Alinin :;oıı giinlerdl.' kain 

\•alide.-;ile araları açılmıştır. Bu sabah 
arnlımncla çıkan kavgadn bıı ıniie~sif 
cinayet olmn~tur. 
Ayşe korkudan bayıl.nı~ \'f" ha. tam•y(• 

kalchrılını~tır. 

Sivasta yapılan yüzme müsa
bakasında iyi dereceler alındı 

x,.x 
Sivas, 2 7 ( A.A) - Burada Pa~a 1 Yüz metre sr.rbest yÜ.lltıedc 1 brahim 

fabrikaııında yapılan yüzmt-: barajı dün Erden birinci. Liitfü Akmen ikinci. Hak
başta vali Akif E.yidoğan, belediye, kı Bayır üçüncii, 
parti ve hükümet erkanı oldukları halde lkiyiiz metre serbest yüzmede Ahmet 
kalabalık bir halk kitlesi önünde mera- Baydar birinci. Fiiruz Uzun ikinci, Avni 
simle nçılmıştır. Aka! üçüncü, 

Bu münasebetle ilk yü.-mc rniisabıı - 1 Sırtüstü vü:tmede Necati Güres Lirin
kası yapılmış 'e şu neticeler alınmıştır. 1 ci., Avni Aka! ikinci olmu~tur. 

İran petrolleri ihtilaiı 
Tahran 27 (A.A) - D.N.B ajansı bil

diriyor: 
Maliye ııcuu·clı Anglo İranian Oil 

Compan\' şirkctiy:e mevcut ihtilfıfın 
halledildiğini İran parlamentosuna bil
~irıni tir. Y:ıpılan anlaşmaya nazaran 
fııgiliz şirketinin iıntiynz ı·ü.sumu vcr~i
lere ve saire 1938 - 1941 seneleri idn 
193i senesi \'ergilrri esas 1 ııtul:ırak 1e
dive ''dilcc-ckt!r. --*-

Belçikalı ameleler 
Bcrlin 27 (A.ı\) - Stı,fani njansı bil

<liriyor: 
Son hnfta :7.arfı,ıdn 22,000 Belçikalı 

amele Almanyaya gitme tir. Almanyada 
calışmak icin daha bir <;ok amele gitrr.ek 
için sıra heklemektedir. 

Gündüz 
Lira 

Yatıla 
Lira 

MES'UT BEYGİR 
Londra 27 (A.A) - Deyli Mey} ga

zetesinin yazdığına göre, şimdiye kadar 
Amcl'ikaya gitmek üzere İngiltereyi ter
l·eden bcygirlerde•ı en kıymetlisi Ye 
400.000 mark kıyıııı.:Unde olan yarış atı 
Bahı-am emniyettedir. Yolculuğu esna
sında ala en hilyi.ik ihtimamla bakılmış
tır. Deni7. tutnıasma karşı hir şise ilaç 
ta hnzırlaııını.ş bu!unuyordıı. -·-Danimarka ·. Sovyet 

ticareti 
l\Ioskwa :!7 (A.A) - Burada bildi· 

rildiğiııc göre. lfazirandanbe!"İ Moskova· 
da bulunmakta owtı Danimarka ticaret 
he~·eti Danimarka hüküınetine raporu
nu \•ernıek lizf'rc Kopeııhaga hareket et· 
miştiı·. 

1 - Karşıyaka temWik bleri hay
vruılnrma sendik 15000 kilo kepek sa
tın alınınası, yazı •.sleri mUdüı·lilğünde
ki şartname~i veçhile bir ay müddetle 
pazarlığa bırakılmıştır. İhalesi 16-9-940 
Pazartesi ~ünil !'aat 16 dadır. Muham
men hed~li 300 lira muvakkat etminatı 
22 lira 50 kuruştur. Taliplerin fpminatı 
öğleden evvel C.M. Bankasına yatırarak 
tayin edilen gün ve saatte encümene 
miiracaatları. 

2 - Karşıyakad:ı 1700 sayılı caddede 
belediyemize ait benzin satış yerinin bir 
sene müddetle kiraya verilmesi yazı iş
leri ınlidürlUğiindcki şartnamesi veçhile 
~ir ay müddetle µ~7.arlığa bırakılmıştır. 
lhalesi 16-9-940 Pazartesi günü saat lf>. 
dadır. Muhammen bedeli icarı 260 lira 
muvakkat teminatı 19 lira 50 kuruştur. 
Taliplerin teminatı öğleden evvel C.M:. 
Bankasına yatırarak makbuzlariyle ta· 
yin edilen giin ve saatte encümene mil-
racaatları. 18-28-8-15 (1697) 

BRONZ 
DiŞ 

Fırçaları 
gelmiştir 

Fuarda lıwnı~t pavyonda \"e 

eczane Vl' ltıhnfiy<·cilerdc 

salılınaktndır. 

DR. Saip Ali DbLBAK 
DOCUl\I \ 'E KADIN HASTA

LIKL ARI OPERATÖRÜ 
PROFESÖR LtEPMANNIN SABIK 

BAŞ ASİSl'AI\'1 
Cirinci Beyler Numan zade sokak 

No. 2.. 'l'ELEFON : 4270 
IIergUn hastalarını saat 12 - 14,30 ,.e 

17-20 ele kabul eder. 
Fukaraya SA L 1 günled muayene 

Norveç .kralının Yeni kanun ve 13.yihalar 
LONDRA RADYOSUNDA 
MiLLETİNE HİTABESİ -·-

Tahdidi sinne uğrıyan Jandarma 
Komutanlarının yeni vaziyeti 

- l!.\ST.\lt.\ FI 1 in<'i SAHİFEDE - -~----~-x.x-~~~~---

lüzumunun en mükemmel bir delilidir. 
Mesela Büyük Britanya hüküınetiyle 
noktai nuar mübayeneti dolayL~iyJe 
Londrayı terk ederek Amerikaya gitmİ.f 
oldu~uma dair ,ayialar if ittim. ıt 

Aııkara ~7 (Telefonla) - Askeri ceı.a geçm~. hiç hir tndilfıta uğramamıştır. 
kanununun bazı maddelerini deği~liren Layıhalar m('clis ı-uznamcsine alınmıştır. 
kanun hugiin nc~redilerek ıneriyete gir- Yaş haddinde tekaüt edilerek ihtiya-
ıniştir. ta geçmiş jandarma yüz başısı veya üst 

Bilihare Kral Haakon AJman ist.ili
&ından baflıyarak Norveçi terk ettiği ta
rihe kadar geçmiş olan hiıdisatı büli.sa 
ederek sözlerine fU suretle devam etmq
tir: 

Anknra :n (Telefonla) - A!>kerlik ka- teğmenleri ve jandarma komutanları 
nununda yapılacak değişikliklerle yedek 942 yılı sonuna kadar istihdam edilebi
subny kanununda yapılacak tadilata ait lcceklcrdir. Bu husustaki H'ıyıha da 
Iayıhalar milli müdafaa encümeninden meclis ruz.name ine alııunıştır. 

«Haber aldığıma göre, hükümetin 
harbin ilk günlerinde icap ettiği kadar 
(aliyet göstermediği ve lazım gelen ha
kimiyeti temin edemediği de söylenmek
tedir. Fakat unutulmamalıdır ki ilk deT
rede bizi oradan oraya kovalamakta ol
dukları cibi bükümetin içtimaları esna
sında mütemadiyen tayyare akını, a1irm 
~aretJeri verilmekte ve bizlerde üzeri
miule düşman tayyareleri uçarken mü
zakerelerimize devam etmek mecburi
yetinde bulunuyorduk. Ancak Norveçin 
şimal kısmına vardıktan sonradır ki nis
bi bir süklın içirde çalışabildik. 

Trabzonda yapılan kürek yanş
lanna sekiz böl5{e iştirak etti 

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

Bazı mahfilde söylendiğine nazaran 
benim ve hükümct akanının Norveçten 
aynlmış olmnklığımız memlekette kal
mLf olanlara miqkülat çıkarmıştır. 

Ben İyi hareket etm1' olduğumuza 
kr-i bulunmaktayım. Eğer Norveçte 
kalmış olsaydık bugün memleketi idare 
edenler bizi arzu ettiklerini kabul etme· 
ğe icbar edebilirlerdi. lıte biz bundan 
içtinap etmek içindir ki memleketi terk 
ettik. 

Bugün bulunmakta olduğumuz ma
halden daha hür Norveçi temsil edebil
mekteyiz. Şahsun ve bülcümet erkim 
için muhalrkak olan ve batb hareketi· 
mi:zde ama bulmwı bir te1 daha vana 
o da biir bir Norveein ancak küçük mil
letlerin kendi hayatlarını yqama hakkı
nı müdafaa için çal~a olanlann P · 
Jebesiyle mümkün olabileceiidir. 

Trab.ı:on. 2 7 (AA) - Kürek yarış
larına burada Pazar günü Bolu, Çoruh, 
Giresun, Kastamonu, Rize, Samsun, 
Zonguldak ve Trabzon bölgelerinin işti
rakiyle başlanmıştır. Müsabakalarda Or
general Kazım Orbay ile diğer komu
tanlar ve valimiz hazır bulunmu~lardır. 
Vali Sabri Adal müsabalara başlanırken 
söylediği nutkunda bilhassa Cümhuriyet 
idaresinin beden terbiyesi ve spora ver
diği ehemmiyeti tebarüz ettirmiş ve bü
tün sporculara muvaffakıyetler temen
ni etmiştir. 

Şanghayda bir 
suikast 

Şang Hay, 27 (A.A) - Fransız im· 
tiyaz mıntakaaınm polis müdürü B. 
Blanchet bu sabah Çinli tethişçilerin hü
cumuna maruz kalarak rüvelver ile iki 
yerinden yaralanmıştır. Müsademe es-
nasında tethişçilerden biriai de yaralan• 
m11 ise de lcaçmağa muvaffak olmuşlar
dır. 

Tahmin edildiğine göre, bu ~uiknst si
yasi mahiyettedir. 

NAFİA VEKALE'l'İNDElf: 
Bu sene 2/ 9/ 940 tarihinde teknik okulunda açılacak olan Uçilncil mUhendislik 

kursuna girt>ccklenn listesi vilayet makamlanna gönderilinlştlr. 
AlAkadarlann bulundukları vilayet makamlanna mUracastleri ve lslmleri Us. 

tcde yazılı olduğu takdirde 2 eylülde teknik okulunda bulunmaları lUzumu ilin 
olunur. 27 - 28 - 29 3456 (1762) 

İZMİR DEFTERDARLIGINDAN: 
Recep oğlu Jımailin Basmahane t ubeaine milli emlak satı' bedeli borcundan 

dolayı hazineden ıatın aldığı Memduhiye mahalleainin kuyulu ıohğında ki.in 
8/6 sayılı ve 960 lira kıymetindeki evi vilayet idare heyeti karariyle 21 gün 
müddetle miizayedeye çıkanlmı,tJt". 

Taliplerin 17 /Eylul/940 Salı günü saat 1 S de vilayet idare heyetine müra-
caatları ilan olunur. 26, 3, 6, 13 3500 ( 1777) 

İzmir P. T. T. müdürlüğünden: 
615 lira 1 1 kuruş bedeli keşifli olup 26/8/940 tarihinde ihalesi mukarrer 

bulunan Ali Ağa çiftliği P. T. T . binasi nın mevcut keşfine göre tamiratı için 
talipler tarafından istenilen 770 lira bedel haddl layik görülmemi~ ve müna· 
kasa 2 7 /8/940 tarihinden 5 / 9/940 tarihine kadar on gün uz.atılmıştır. 

Talipler pey akçalariyle birlikte her gün İzmir P. T. T. müdürlüğü ile Ali-
ağa P. T. T. §efliğine müracaat etmelidirler. 3494 ( 1766) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••• . . . . 
E Devlet Demir Y ollarindan i . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

9 uncu İşletme ihtiya<'ı için bir 5ene zarfında döktürülecek olan ve alel
müfredat mıkdarlnriyle muhammen bedeli aşağıda yazılı bulunan ızgara 60· 
ba ve makine vngon parçtılnrından ibaret döküm i:;!i 24292.40 lira muhammen 
bedelle ve kapalı zarf usuUylP. münakasaya konulmuştur. 

MUnakasa 9/ 9/940 pa::mrl-::.,j günü saat 11 de Sirkecide 9 uncu işletme bina
sında A. E. 1:omisyonu tanfıncJ:uı yapılacaktır. 

İsteklilerin 1821.93 Hm muvakk'lt teminat ve kanuni vesikalariyle teklif 
mektuplarım ihtiva edecek olan kapalı zarflarını nyni gün saat ona kadar ko
mb-yona \'ermeleri lazımdır. Şartnruneler parasız o1arnk komisyondan veril
mektedir. 
Mikdar kilogrıım Nevi 

31935 
103600 

fı800 

M ıkine ve \•agorı 
Sobn 

parç~ları 
l\f uhnmmcn bedeli lira 

7664.40 
15540.-
1088.-Iska~a 

24 - 26 - 28 - 30 

lZMiR SULH HUKUK MAHKE
MF.StNDEN : 

SATIŞ il.ANI 
Melek, Nesibe, Futa, f.ltaf, Süreyya, 

Şakire Abdullah, Saadet Halide ve 
Fatmanın ~ayian mutasarrıf olduktan 
Bornovada Topçu kuyu sokağında 1 4 
eski kapı ve 30 sayılı hane mahkemece 
verilen izalei şuyu karanna istinaden 
30/9/940 Pazartesi günü saat 15 de 
İzmir sulh hukuk mahkemesinde satışı 
yapılacaktır. 

Bu arttırmada tahmin olunan bedel 
400 liranın yüzde yetmiş beşi verildiği 
takdirde talibine ihnlesi yapılacak aksi 
takdirde satış on beş gün daha uzatıln
rak ikinci arttırması 16/ l 0/940 Çar
şamba günü saat 15 de yine dairemizde 

J3i5 (1726) 

Daktilo aranıgor 
Türk maarif cemiyeti resmi ilan işleri 

büro~unda bir daktilo \'azÜesi münhal
dir. Talipler kız veya erkek sabahları 
Küçük Knrdıçalı han 11-12 numaraya 
müracaat edebilirler. 

Satılık kamgonıar 
939 modeli F ord 938 modeli 

Şevrole iki kamyon satılıktır. Ata 
Sınmaz garajında görülebilir. 

mnlc İsteyenler 
sayılı dosyasına 

dairemizin 940/ 1459 
müracaatları lüzumu 

Geçi<l resmini müteakip ilk defa ya· 
pılan bin metre dört tek kürekli kiklerin 
sürat müsabakasında birinclliği Bolu. 
ikinciliği Giresun üçüncülüğü Trabzon 
kaznnmıştır. ikinci olarak altı tek kürek
li kikler yanşmda bin metre sürat yanıı 
yapılmış birinciliği Trabzon, ikincUiği 
Giresun üçüncülüğü de Çoruh kazan· 
mışlardır. 

Denizin dalgalı \'e fırtınalı olmasına 
rağmen mü abakalar çok heyecanlı geç
miştir. 

Bursada26 
Ağustos töreni 
Bursa 27 (A.A) - 26 Ağustos milna· 

sebetiyle dUn şehrimizde ~k heyecanlı 
tezahürat yapılmı'$tır. Atatürk anıtını 
~c\TC.liyen yüzlerce munllim ve binler
ce halkın bu co kun tczahUratı arasında 
truih1 ~Unün kıymetli hatıralannı teba
rUz ettiren nutuklar söylenmiştir. 

AtatUrk anıtı önündeki bu meraslaıi 
milteakip şehitler abidesine gid.ilm.lş ve 
oradn da nynı te7.ahUrnt yapılmıştır. 

uUMDALn --·-U:\l l:'l\11 DENİZ ACENTELilit LTD 
RF.I,1,F.1'1C f,İ.N~ LTD 

İZMİR l\"EVYORK ARASINDA HAF· 
TALIK MUNTAZAM HA.REKEl' 

l'ı\'i'UAİ \'apuru 3 • 5 cyl(ll arasında 
İzmirdcn doğnı ?\"EVYORKA hareket 
edecektir •. 
HOLLANDİA vapuru 13-15 eylUl ara· 

sında İzmirden doğııı NEVYORKA ha· 
rcket edecektir. • 
ANGHYRA vnpuru 21-23 eylUl ara

sındn İztnirden doWtı NEVYORKA ha
reket edcookUr. 

ATI:Iİı"{Af vr.ouru 28 - 3-0 eyl(ll ara
sında İzmirden doğru NEVYORKA ha
reket edecektir. 

NOT : Bütün ,·apw·larunıun ambar 
ic:i elektrik YantiUltör tesisatı ile mil· 
cehhezdir. Gerek vapurların muvasallt 
tarihleri. J!e.rck vapuı i.:.:mleri ve nav· 
lunları hakkında l"l'<'nl:ımız harp dola· 
~·ısiylc hiç bir taahlıiit nltına ~ez. 

Daha fazln 1afsilfıt almak için Birinci 
Kordonda 152 ,ıwuaracfa •Ul\fUAL• 
umwni deniz acenteliği Ltd. mUracaat 
edilmesi rica olunur. TELEFON : 4012 

............................................ 

OLIVfER VE 
·ŞVREKA.SI LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATORK CADDESİ Rees blnall 

TELEFON: 2443. 
Londra ve IJverpol ballan lçlo 

piyasanın ihtiyacına g6re vapura. 
rım11 sPftor vapacaklardır. 

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

Dr. Süleyman Çoruh 
Cocuk h~falıkları nıüteha:i..;w 

TEl.F.F0!'-1: %310 
::\Iuaycııc lıancsi 42 Birinci beyler So. 
Evi: Gfütcpc Karnkol karşısı 83411 
Londranın (The llospital For Siel 

Children) hnstm~esinde ikmall tahsU et· 
mi tir. 

OPERATÖR DOKTOR 

AHME'I' CEMİL ORAL 
Fransız llastanesl Operatörii 

Der ~ün öileyc kadar Fransız bastan• 
sinde, öflcdcn M>nra Birinci Beyler so
kai!tnda .. No. 42 .. TELEFOS: 2318 

DOKTOR OPERATÖR 

SAMI KULAKÇI 
Kulak. burun, Boğaz hastalıkları 

Mütehassısı 
.Munvcnehane4;i : Ririnci Beyler 

. No. 4! • TELEFON : 2310 
Evi : Cöztcpe Trnm\·ay Cad. Nn. 88t 

TELEFOS : 3668 

DOKTOR 

CELAL YARKIN 
lznıir memlclcet hastanesi dahili has

talıklar seririyat şefi. 
Pazardan m::ıadn her gün hastalarını 

kabul ve- tedavi eder. 
TELEFON': Evi: 2545 
Muayenehane: 3956 
MUAYENEHANE adresi: lkincl Bey· 

ler sokak numara 25 

DOKTOR 
Dem ir A.li KAMÇJOCLll 

Cilt ve Tcnnsül hastahklan \'t 
ELEKTRİI{ TEDA VtLERI 

Birinci Beyler Sokağı No. 55 .• tzmiı 
Elhamra Sineması ıırkasında sabahtaıı 
akşama kadar hastalarını kabul eder. 



PAMUK SANAYii f ABRIKASINDA 

Milli Sanayi Ocakları-
--- --- ----

mızdan birine kısa ve 
faydalı bir bakış 

Panıuk mensucatı pavyonu fuar
da büyük bir alaka yandırdı 

------·X.y.X 

Bu müessesede calısan 2000 amele ordumu-. ~ 

zun yazlık elbise kumaşı ihtiyacında çalışı vor 

Fabnkanın iplık te=gahlarına bir baktZi 
hmir pamuk mensucatı Tiirk Anonim ~ır e yası imal etnı.:ktedir. Simdi randı

~ketinin İzmir fuarmdn meydana getir- manı bir hayli artarak senede l4 milyon 
diği güzel pavyon, denilebilir ki hususi metre kabot he-.ıi imal etmektedir. 
iştirakler arasında en miikcmmeli ve en Fabrikanın iki hini miitecaviz amelesi 
bcğenilenidir. Bir hnftnda 150 bin ki~i ge<'c ve gündüz olmak üzere iki ekip 
farnfından ziyaret edilen hu pavyon ga- halinde ~alısıyorlar. Bu iki bin amelenin 
l et sanatkarane hazırlanmıştır. ekiz yiiz ellisini kadın iı:çilcr te kil edi-

İzmir pamuk mensucatı pavyonuna yor. 
J!İrenler Ebedi $cf Atntürkle Milli $ef Türk sermayesi, Türk İfçİsi ve 
inönüniin heykelleri önünde durakla- Türk iptidai maddesile çalıF'n bu 
maktadırlar. Pavyonda camla yapılan muazzam fabrikanın müsbet çalış
r.anh Vitrny ince bir zc\'k ınnhsulüdiir. malan şüphe edilemez ki sanayiimiz 
Uurada Tiirk kızlarının nıinyatiirleri, pa-
mukçuluk sannl·iindc ~alışan kı7Jann için ba§lı ba,ına büyük bir kazançtır. 
biiyiik emeğini çok canlı bir ifade ile te- f'abrikanın tetkik ettiğimiz her atöl· 
bariiz ettirmektedir. yesi bize Tiirk pamuklarının iplik ve 

GÜZEL BİR PA \'YON kımınş yapılırken ~eçirdiği safhnlan pek 
Aynı pavyonda lıir iptidai madde olan ~iizcl bir şekilde ··~ı.nlandırmış, çalışma

pamu;!un pamuk ipliği ,.e nihayet kabot d:ıki gayret \"C tasarrufu pek giizel bc
lıezi oluncaya kadar geçirdiği istihalenin 
bir \ itrinini buluyoruz. 

Pavyonda mc"cut bir kö c, Türk or
dusuna yazlık elbise kumnşı hazırhyan 
bu miies. esenin, 'at ani bir h<ırç olan hu 
i e \erdiği ehemmiyeti canlandımıak
fadır. }'ilhnkiku ordumuzun yazlık elbise 
ihtiyacı, hazırladığı kumaşlarda sabit 
bir boya kulJanan \ 'C işçilerini tıpkı bir 
'ninni miikelJefiyct gibi çalıştıran bu 
miiesscse temin ediyor. Kadın ,.e erkek 
binlerce işçinin ordumn7.n tahsis edil
mek üzere lul7.ırlan:ın yazlık kumaşların 
imalinde giisterdikleri hiiyiik dikkat ,.e 
lcragat insanı zevklcndirmcktcdir. 

Bu pa\•yondn nazarımıza çarpan hu
susiyetler, bizi İz.mir pamuk mensucatı 
fahri~asım gcriı, fotkik eyJemeğe sc\'lt
etti. ltiraf ederiz ki bu tctkildmiz bizi, 
cidden takdir ve gurur Jıisleriylc üzerin
de durulması icap eden bir miics C!ıe ile 
karşı karşıya bırakın ıtır. 

PAMUK l\IENSUCATI 
FABRfKASl~PA 
Zi.raert ettiğimiı İzmir pamuk men

SU<'afı fabrikası direktörü B. Bemar 
Trikcs bizi biiyiik bir ne1.nketle knrşılı
yarak fabrikayı gC'zmemize ta\•assut et
ti. 

izmir ı:ıamuk mensucatı fabrikası 
umumi harbe tektıddüm eden 1913 yı
Jmdn tecssiis etmi ve umumi harpte or
du emrinde c;alışını tır. 

Bu fabrika 2i2 dokuma te7.galıı ve 7220 
i~ ile ise haslıynrak kısa bir uıman içinde 
hiiyiik hir inkisar 'c tekamiilc mazhar 
olmustur. 

1\lemleketinıizdc pamuk !nensuc.at 
iizerinc ilk kabotln bczcilik Jzmir pa
muk mensucatı fnbrikasiylc baslamakta
dır. 

O zaman bu miicsse e~ i ~ a atmak 
mii kiiJdii. Fabrika Cümhurhet dev
rinde gördiiğii himayelerle tekfuniilün 
en yiiksek snflıal:>rını gösteriyor. Bu 
fabrika şimdi 610 dokuma tczgfıhınn sa
hiptir 'c J 7320 iğle <:11Jı maktadır. 

J.'abrika kapol bezi \e milli 
müdafo:ı Vcluiletinıiz Uırafmdan sipariş 
edilen :.. azlık cllıisP kumaşları ve c:aına-

Amerikan n 
Hakiki iladesini Ruz

velt temsil ediyor 
Ne\)ork. 27 (AA) - cRoyter> 
Ameriknlı tiycıtro muharriri B. Sher

vood dün nkşam radyoda şunlnrı söy
lemiştir: 

cİngilt<'re ve Ameriknlılara mÜ-;terek 
olan hiirriyet nnane~i Douvresin beyaz 
tmhillcrir.de sıkı İmtihan geçirmektedir.> 

B. Shervood Amerikan düşüncesinin 
hakiki ifadesini infiratc;ılann değil B. 
Ruzveltin temsil ettiğini temin etmiştir. 

Muharrir sözlt"rine şöyle nihayet ver
mi tir: 

B. Ford ile B. Lindbergin ifade ettik
) .. i noktai nazar bence ve daha bir c;ok 
Amerikalılarca bir vatan haini noktai 
nazarından ba•ka bir ey değıldir. 

Fabrikanın doktıma daıresi 

lirtmiştir. 

Bilhassa işçilerin, kendilerine te\:di 
olunan vazifeleri sarsılmaz bir enerji ile 
;yaparken giistcrdikleri iş ahlakı. gayet 
~iizel bir mii :ıhcd<'dir. 
İŞÇİLERİN SAliLIGI 
İzmir pamuk samıyii fabrikası, c:alışhr

dığı iki bin işçiııiu :-.ıhhntleriyle yakın
dan aliikndar oJmnktadır. iki huc;usi dok
tor, i çilcrin ağlıklarını kontrol etmek
te, hastalar fahrikanın hususi revirinde 
muayene edilmektedir. Hastalanan işçi
ler ise inbrika tarafından husu!.İ bir has
tanede tcda~ i cdilıncktedir. 

SPOR l~ALİYJ:.'1.j 
Pamuk nfonc;uc:ıtı fabrikası. i ilerinin 

spor ''e heden terbiyesi ihtiyaçlarını da 
temin eylemektedir. Kurulan gençlik 
kulübiinde 15{)0 J:<'llÇ mevcuttur. Bu 
gençler bir heden terbiyesi monitörii-
nün neı.arctinde u'-kerlik talimleri, be
den hareketleri ve mecburi sporlan yap
maktadır. Fabrikanın işc:ilcri 30 Ağustos 
zafer ha~ rnmın:ı ) cknesnk elbiselerle 
iştirak ede<"ckJerdir. Uu fabrikadan ay· 
nlırl•en bizde kalun hi • takdir ve hav-
ranlıldan bn ka bh· şey değildir. • 

Alman 
Başkumandanlığının 

resmi tebliği 
Berlin, 27 (A.Aj - Alman orduları 

başkumnndanlığının tebliği: 
Alman hava filoları cenubi İngiltcrede 

Portsmoulh askeri Jimnnında Hman te
sisalındn tayyare meydanlarına ve a:;ke
ri kamplara mük!!rrer hücumlarda bu
lunmuşlardır. Scilly adası Uzerinde bir 
telsiz istasyonu tahrio edilmiştir. Fra-
serburglin şimnlinclc bir gemi kafilesi 
içinde seyreden ü~ ticaret vapuruna 
bombalar isabet etmiştir. Muharebeler 
esnasında Alınnn tayyarecileri havada 
bir çok şayanı kayıt muvaffakıyetler el
de ebnişlerdir. 

YENi AStR 28 Ai!ustos ~arsamba 

Yüzü lerini bile 
1-lava kurumuna veren 
Yurdsever gençlerimiz 

Zonguldakta Hava kurumuna on 
bin Üye iltihak eylemiştir 

Anknr:ı ?.'1 (A.ı\ı - Bize veirlen mallımata gore, son gün
lerde bic k.ı-:ım vat~ndaşlar bir yardım olmak üzere evlenme 
yüzüklerir.i hava kurumuna teberrü eylemişlerdir. Son iki 
gün ic:;ind•! hu sun·tle Ankarada teberri.ide bulunmu<: olan 
vatandaşhır şunlardır: 

hava kuru=nuııa k~rşı istisnasız bir alaka göstermektedir. 
Merkez k'.:lıas! ve buna bağlı nahiyclerdcn bugiine kadar ku
ruma üye ya-•ılanlc.rın ~ayısı on bine varmıştır. Bu arada 
kömür h:ın<1Sıı!da daimi olarak çalışmakta olan yirmi bin 
amele ay!ıkhrından birer kuruşunu heı ay kuruma vcrme
ği taahhüt etmişlerdir. Bay Rayan İbrah:m Başaran , Ferit Çelgin, Hayri Şener, 

Hilmi Alsc>n, Hasbı Sargın, Kuddusi Süer, Sami Taşınan, 
Suat Bing:;ı, 

İsUınbul,fan: Hüst•yin Bulut. 

Havac:ılı~!'nıza k::ırşı havza işçiforinin gösterdikleri alaka
nın madddr::ı küçi.ik fakat manen bi.iyük olan bu 1ezahi.irü 
takdiri~ k-.:rşıJnnm:ştır. Vilayetin diğer kazalarında da üye 
yazılma işl~rine büyük bir hararetle devam olunmaktadır. Zongulclak 27 (A.A) - Vilayetimiz içindeki her sınıf halk 

Düşürülen 
--·--

Alman taggareıeri kırk 

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

Macar Milli bayramı 
Milli Şefle Ma~ar Kral Naibi 

taı1:er;;~~y;: ~~~~~tleri~~v~~i~ği~narn- arasında telgraflar teati edildi 
Dün gece düşman tayyareleri merkc- Ankara 27 (A.A) - Macaristanm Saint - Etiennc milli bayramı miinn.sebetiyl" 

aıtıga baliğ oldu 

zi İngiltere mıntakasında hücumlar yap- .Reisicümhur İsmet İnönü ile Macaristan kraliyeti naibi arasında aşağıdaki tel-. 
mışlardır. İki şehirde bazı yangınlar çık- :graflar teati edilmiştir: : 
nıış ve bir fabrika hasara uğramıştır. Altes Serenisim Amiral Horty De Nagybanya : 
Bir miktar yaralı ve bir kaç ölü vardır. Macaristan Kraliyeti Naibi : 
Yalnız '\'e yahut bir iki tanesi bir arada BUDAPEŞTE : 
olmak üzere hareket eden düşman tay- Saintc - Eticnne bayramının yıl dönümü miinac;cetiyle Altes Sercnisimlerine: 
yareleri Londrn mıntakası üzerinde kı- çok samimi tebriklerimi ve şahsi saadetleriyle Macar milJetinin refahı hakkın-· 
sa f.nkat sık uçuşlar yapmışlardır. Lon- . daki hararetli temennilerimi bildirmekle bahtiyarım. 
draıwı merkezi kısmının bir civar ma- • . 
hallesine bir kaç bom ha atılmıştır. Gerek : 
hasar gerek yaralı ve ölü azdır. Memle- : Reisicümhur 

lSMET 1NöNü 
Eksclfins İsmet 1nönü 

ketin diğer muht~lif kısımları üzerine : ANKARA 
de bombalar atılmıştJr. Bu bombalar ba- : Milli bayram münasebetiyle göndermek lütfünde bulunduğunuz iyi temenniler 
zı evlerde bir miktar hasarı mucip ol- Ehakkında en hnraretli te1;ekkürlcrimi eksel5nslarına bildirmeğe mfüaraat ey-. 
muştur. Fnknt ~imdiye kadar alınan ha- •ı · N J • 
herler her defasında yaralı ve ölü adedi- : erım. ico as De Horty : 

: Macaristan Naibi : 
nin yüksek oln1adağını gösternıektedir. •••••••••••• ••••••••• •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bu sabah saat altıya kadar alınan rapor-
lar bu snbah erken topçu tarafından bir 
düşman bombardıman tayyaresinin dü
.ştirülmüş olduğunu bildirmektedir. 

Londra, 27 (AA) - Hava nezare
tinin tebliği: 

Alınan yeni raporların bildirdiğine 
nazaran lngiltereye yapılan dünkü hü
cumlar esnasında dokuz dü~man tayya
resi daha düşürülmüştür. Bu suretle dün 
düşürülen düşman tayyarelerinin adedi 
46 ya bnliğ olmuştur. Bu tayyarelerden 
bir tanesi hava dafi bataryalarımız ta
rafından yere indirilmiştir. Dün kaybo
lan 15 1ngiliz avcı tayyaresi mürette
batından 11 pilotun sağ ve salim bulun
dukları öğrenilmiştir. 

----tt·---

lngiltereye ---·--
Yapılan taarruzun 

tafsilatı 
Londra, 27 (AA) - Hava ve da

hili emniyet nezaretlerinin tebliği: 
Dün öğleye doğru avcı tayyareleri 

refakatinde seyreden bir düşman bom
bardıman tayyaresi grubu lngilterenin 
cenubi şarki sahiline yaklaşmı~ ve bura
da bir knç kısma ayrılmıııtır. Tayyare
lerden bir kaçı Douvresin balon bara
jına hücum etmiıı diğer mikdar tayyare 
ise Folkestone üzerine bombalar atmış- ' 
tır. Folkcstone de şehrin merkezinde' 
bazı binalar has;ırn uğramıştır. ölü ve 
) aralı mikdarı azdır. Grubun geri kalan 
tayyareleri dahile doğru bir mikdar 
ilerlemiş fakat avcı tayyarclerimizin hü
cumu karşısında geri dönmüştür. Düş
man tayyare cruplnrı dnğıtılmı!! ve sa
hillerin ötesine kadar takip olunmuş
tur. 

Dün öğleden sonra büyük mikdarda 
düşman tayyareııi Times nehri memıa
bınn girmiş ve Londraya yaklaşmı'ttır. 
Fakat nvcı tayyarelerimiz hava dafi ba
taryalarımız bun)ara karşı harekete geç
miş ve düşman tayyarelerini dağıtmıştır. 
Bu düşman tayyarelerinin bir kısmı Es
sex eyaleti üzerine bombalarını atmış
lnrdır. Hasar, ölü ve yaralı yoktur, 

Dahn sonra Portsmouth mıntakasına 
bir hücum yapılmıştır. Fnkat bu hücum 
pek az muvnffak olmuştur. Hiç bir ölü 
ve yaralı yoktur. 

Bulgar - Rumen 
müzakereleri 

Sofya, 27 (AA) - Bulgar - Rumen 
murahhas heyetleri reisleri Karaforaya 
avdet etmişler ve Pazartesi günü uzun 
bir görüşme yapmııılardır. Teknik komi-
telerin müzakereleri devam etmektedir. 
Askeri, mali ve mülki komitelerde gö
rüşmelerine devam ctmektedirle.-r. Bu 
hafla neticeleneceği tahmin edilen mü
zakerelerin kat'i bir şekil alması Bulga
ristanda herkes tarafından sabırsızlıkln 
beklenmektedir. 

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

Milli Şef'in 
tenezzühleri 
İstanbul 27 (Telefonla) - Reisi 

cümhurumuz İsmet İnönü bugün Sa
varona yatiyJe Marrnaracln bir tenez
zühe çıkmışlardır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Basvekil .. Ya/ovada 
İstanbul 27 (Hususi) - Başvekil Dr. 

Refik Saydam fstirahat eylemek iizerc 
bugün Ynlovnyn gitmiştir. 

e ir ıtalgan limanına 
taarruz edildi 

Kahire. 2 7 (AA) - İngiliz deniz 
kuvvetleri Tesmi tebliği: 

2 3 Ağustosu 24 Ağustosa bağlıyan 
gece deniz kuvvetlerimiz askeri tnhşidat 
bulunan Bardin 1 ıalyan limanına ve yi
ne Libya sahilinde Bomba deniz tayya
releri üssüne hücum etmişlerdir. Bu iki 
mahal muvnffokıyetle bombardıman 
edilmiştir. Bardin da kuvvetlerimiz li
mana girmişler ve hedeflerine çok ya
kından ateş etmişlerdir. 

Gemilerimizde hiç bir hasar olmamı~
tır . 

Mısır kabinesi istifa etti 
Kahire, 27 (A.A) - Mısır başvekili 

Hasan Sabri pnşa dün akşam istifana
mesini Krala takdim etmiştir. Kral ken
disinden y~ni knbinenin teşkilini talep 
etmiştir. 

Hastane gemileri 
CebclütUınk 27 (A.A) - 9.684 toni

latoluk Kanada v~ 11 .370 tonilatoluk 
Sphinx Fransız hastane gemileri İngil
tere.re ı:itmck iizt rC' huraya gelmiştir . 
Bu gemilC'r İngilteıcden Fransız yaralı
larını alacak ve nwmleketlerine geti:rc
c.eklir. 

Dahiliye Vekilimiz ,idiyor 

Dahiliye veJ..·fü şerefine ı·erileıı ::ıyafeıten bir mtibcı 

Yu~oslavyanıll 

Harici politikası hah· 
kında nesredilen , 

beyanat -·-Yugosıavga, ltalgan ve 
Alman dostluğuna 
kıgmet verigor 

J·ıııı Belgrad, 27 (AA) - Avala 
bildiriyor: eC' 

Almanyada bulunmakta olan b ··~ 
terbiyesi nazırındnn maada bütün h~ş 
met erkanının iştirakiyle Zagrepte d.ı 
vekil B. Tsvetkovitchin riyaseti altı 
bir nazırlar meclisi toplanrnıstır. İill' 
nihayetinde Yugoslnvyanın harici P0

.rt" 

kası hakkında aşağıdaki beyanat ne 
rilmiştir: .. tol" 

«Milli birlık htikünıeti bugünk\ b 
lantı~ında harici meselelere büyu rt' 
ehemmiyet atfetmiştir. Avrupadıı c;,r 
ynn etmekte olan bUyiık hadiselerkcS" 
şısındn bizim aldığımız vaziyet har J. 
malumdur. Takip ettiğimız politikn .. # 
!etimizin korunması "ı- başta b~~ 
komşulnrımız Almanya ve ltal) a 0 ~ 
üzere bütün komşularımızla siya:.İ 'e iıı1 
tısadi bir işbirliği temin edecek sBıtl J· 
ve dostane bir politikaya istinad ettıl 
tedir. J;tt 

Kraliyet hükümeti bu tarzı hıı~e. 
11

e
şimdiye kadar elde edilmiş olan 111 d 
ticeleri memnuniyetle kaydetınck 1jt,. 
Bu ve~ilc ile lıüki!mct Almanya ve ~ 
ya ile olan dostluğunun irabı hale ~) ~ 
bi · keyfiyet olmayıp esas menfaııt edt' 
m"jstenid bulunduğunu bilhassıı kn\ 
mek ister. b 

Günden güne dnha snmimiJeşetltlt 
teşriki mesainin müessiriyeti son se~.ıı 
zarfında gittikçe kendini göstertı11 

0~· 
Bugün bütün dünyanın bir dönÜıtl ~ 
tasında bulunduğu ve Avrupa i-;ler ,t' 
yenidı-n teşkilatlanması noktasınd~Jl 1r 
ni yeni yolların tebelJür ettiiH b.ır it 
manda Yugoslavya bu yeni hnd~r. 
İştirak etmek zaruretinde old Jof 
miidrik bulunmaktadır. Bu sebeple lı 
tane bağlarla merbut bulundui?'u"?uı~ıı: 
yük dostlarımızın dost memleketı.11 ed 
retlerini takdir edeceklerini ürn11 

riz.> }ı•~ 
Mezkur bt"yanat dahili politika 

kında şunları ynzmaktadır: w rııt" 
cYugoslav) anın intibak etınet:e ~ 

bur bulunduğu halihaz.ır "aziyetine 1, 

tedair siyasi ''e iktı .. adi kanunların db 
kik ve ihznrına başlanmıştır. Bu tert 
iktısadi kudretimizin makul bir 511 

kuvvetlendirecektir.> ··Jc r. 
Nazırlar toplantısı iaşe ve büyıı tıe 

fıa işleri meselelerine buyük bir liJı' 
miyet atfetmiştir. la e i !erine gc şrf' 
bu sene mahsul un geçen ene) e ollı1,, hissedılect"k derecede az olmacı do 
~iyle t:istC'mnıik tedhirler • lınrnı tıf· 

__ ..1' 

Fransa 
~iarabisini tamire 
başlamış bulunugor 

lase isleri• icin }ng;/; 
te;ey; başv;ırmuşl~ 
İtalyan maddeler~ 
Fransaya ihracl!' 

müsaade edild• ~ıı' 
Vişi, 2 i (AA)- Havas: Nakil v;ı;pfl' 

!arını harp esnasında yıkılmış olan .,>o 
vesaire im.ılat sanayii yolları. deıfll rı( 
1 · h • ı·h k .,:e arını ta~nır ve attu ı.s .ı et".1e deti'' 
hir naklıyatını da yemden tesıs .e.d t11: 
için b.ütiin FTansız arnzisi üzerın. e , 
yük hir faaliyet gösterilmektedır._şle 
gayretlerin en mühim kısmı iaşe 1 ,e' 
nin daha iyi tevziini tesis etmek ı;~tıJ 

d l . . '" ne matuftur. Gıdn mad e erıoın I rı 

di t.edbirleriyle ikm~I edı.l".1iş 0 ~iİ' 
fanlıyet kışın 'rnfesınde rıttıkçe h' 
bir ciddiyet kesbetmckte olan '~ılıı1 
mümkün olan üratlt" knr ı k~yo t 
için sarfrdilmektedir. Maamnfih en 11J 
lı mc ele:, i leşkıl eden r,ıdu 'c 0e& 
maddder ınest'lt"si hnlledılmc-111"' ıet 
Fran~a bu maddeleri ıniıstcmlcke.rıd 
den "eya <lt·n•z hnrici mnml,.k .. tlefl 1111 

getirmekte idi. 8iı} ük Brit ~;5ııı 
umanqız ablokası bu hoymtca . ı: 
bulunmcktudır. Petrol ve ben 1 '1 11,ı 
maddelere gelincr miıtnrı•kenin iıtlıtı•ı 
da İngilız limanlarında bulunan ~~rı t 
cemilerinin .. e,.be .. t bırakılmııları ıc; bb 
"ebbüsattn bulunulmustur. Bu te":, ~ 
lngilizlerin red cevabı il karMl:ıı 
tır. . tlıJ 

Ilaudob 2 O Ai,tustoslu .. Ö) )er11 ,e 
ğu bir nutukt , Bi leıı.k Amer.l;tı ._..b 
vasıtn iyle lngilız hukiımı-tine ~1 
tekliflerde bulunduğ.ınu bryan e~ır 
Mezkur tekliflerin e a"-1~ rı sunln ad 

c:Fransa muharip bir de·det o1 111j·~ 

Dünkü gün münferid düşman hücum
ları esnasında bir çok köy mıntakaları· 
nn ntılan bombalar pek az kişinin yara
lanmasına ve bir kaç kişinin ölmesini 
mucip olmuştur. 

- BAŞTARAFI J inci SAYFADA -

kiitüpaneyj kuranlarla alakadar olmus
tur. Vekil kütüpnnenin hatıra <lefterlni 
imzalamıştır. 

miifettişi ve viUiyet idare heyeti azaları 
ve gazete baş muharrir1cri ailelerile bir
likte hazır bulunmuşlardır. Ziyafet çok 
srımhni hashihallerfo geçmis, bilhassa 
tzmirin mazhar oldıı~u büyiik inki~af 
müsahnbelerin esasını teo;kil cylcrnistir. 
DahiliyP vekilimiz ziyaf ti miit"akip 
Denizli, Elen ve 1tnlyan paviyonlarını 
ziyaret cylemiı:;tir. 

· b' f d 1 'b' ıe cıhetle ancak ıtara ev et gı 1 lı'' 
edilebilir. Binaenaleyh gnyrı 1i~e~ 
devletlerin ithaliıtınn tatbik edı ıı9ıı! 
olan .rNa\ iccrts pratika verrrıe l~ıJ 
nün Frnnııaya tatbiki mımtıkn.0 ııııı 
qelmektcdir. ithal edilecf"k bütuıl /·~ 
delerin sırf istihlakine hacredileC 

11
,r 

dair ı nriltere} e her türlü terninııtfııtJ 
mi ti. Hntta bitaraf .şahıslar tnrıı dt'~ 
yapılacak bir kontrol sistemi de 1,::JiO' 
edilmişti. lng:iliz hükümcti bu t1 ~'' 
cevap dahi vermemi tir. R. Çörçı ' 1~ 

Seilly adalarına da bombalar atıl
mıştır. Fakat burada ölü ve yaralı yok
tur. Düşmanın dünkü harekatı hakkın
da tam rnporlar henüz ele gelmiş bulun
mamaktadır. Fakat şurası malümdur ki 
asgari 3 7 düşman tayyaresi düşürülmüş· 
tür. 15 tayyaremiz kayıptır. Fakat bun
lardan altısının pilotları sağ \ 'e salimdir. 

Dahiliyl' vekili öğle yemeğini Fuar 
gazinosunda \'ali ve belediye reisile bir
likte yemiştir. 

Vekil öğleden sonra Esrefpaşa yolile 
Kadifekaleye çıkmış, ve yeni inşa edifon 
turist gazinosunu görmiiş, bilahara Bu
caya kadar bir gezinti yapmıştır. 

le Plymouth ve Hull'da bir çok nokta- H .. k ıı.• - • - I! ti 
da yangınlar Vt'.! infHfıklar olmustu!". Tay- aa par" sının zıyaz:e 
yareler \'asıtasiylc İngiliz limnnları önü- Cümhuriyet halk partısi tarafındrın 

* Denizliden gelen bir heyet D:>hiliyc 

K d .. 1 • ld ·u 1111 4 
amarıısın a soy emıs o ug itı ~ 

Manisa da 

27 Ağustos gecesı ını.ihiın kuvvette 
muharebe tayyare iiloları Plymouth as
keri limanına, Corı.val tayyare meyda
nına aynı zamand& Coventry ve Bir
minghamda tnyyaı·c fabrikaları üzerine, 
Hull ve Nevcastlc limanlarındaki tesi-

ne ma:vn dökülmesine devam edilmiştir. şehrimizde bulunmakta olan Dahiliye 
27 Ağustos gecesi İngiliz tayyareleri vekili bav Fı:ıi~ Öztrak ve sayın refika

A1manyacla bir ı;uk noktalara bombalar ları şerefine.-diin akşam Puar gaz.inosun
atın1şlardır. Hasar pek azdır. jki sivil da mükellef bir riyafct verilmiştir. Zi
ölmiiş, 8 kisi yaralanmıştır. DUn düşma- yafette valimiz b<\Y Fuad Tuksal, şehri
nın za ıatı 70 tayyareye baliğ olmuştur. ınizde bulunmakta olan bütiin mebuslar, 

vekilimizi Denizliye dııvet eylem~tir. 
Milli harekfit esnasında Dznizlidn bulun
ması itibarile bay Faile Öztrak bu ziya
reti yapmağı bir vazife bildiğini fakat 
bu dcfaki seyahati jçerisin° sığdırmnnın 
imkfın ızlığını br:.•an ederek ilk fırsatta 
Denizliye gideceğini vadcylemiştir. 

Bay Faik Öztrak bugün Bandırma 
yoliyle İstanbula gitmek iizerc 1zmirden 

da Büyük Britanyanın F rnnsllll111 eııı' 
ni menetmek nı:mini açıkça ifnde 
tir. a , _, 

N µ· tı• Roma. 27 (A.A) - cD. · 011 İt alyan mallarının işgal ahırı ~ 
lunan Fransaya ihracı bugündell.J,i 
ren bankaların husus} Usansına 18 


