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FIATI (5} KURU$2'UR lOEYLOL S & L 1 l2f! h.miri kolonyasiyle nwşhur etmek 

Hilal Ec:ıanı·sine na-;ip imi~ .. 

------
A R O N tı; S l+" K A f I t YASASIN Altınrüya 

YAŞASIN Baha rçi çeği l>EV AM MOUUE'fl 'filrkive için Hariç için 
Senelik....... 1400 2900 
Altı avlık........ 750 1650 Yasasın ttvki selim ... 

Eczacı Kemal K ~ kta Glinü ~ecnıis oiWlalar (25) lıruM1$tur •• c f ~ L E F ~ N : 2597 

lan münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etm z. Cümhunyettn ııe t.:iimhuriyet e.serinin bekçisi, .scıbahlan çıkar al11cı-'f oazet~r YEN! ASIR matbaasında basılmıştır 

Kışla iiniincle 111crasimi ttıkip eden erkan Yannm büyükleri gü::el kıya/etleri ı:e aro.balanvle geçnken 

Dün 
t z 

ayramımız büyü 
üratla o landı 

Halk kahraman ordumuzu şiddetle alkışladı 
----------*-

Dün gündüz yapdan merasim ve dün geceki tezahürat, geçen 
nümlerindelıinden daha fJüyüfl bir heyecan içinde ge~ .. 

yıl dö· 

ESKİ ROMANYA IRAll 
TEHLİKE . ATLITTI --·-

Treni kurşuna 
tutuldu ve 
takip edildi -·Karoı ve madam 

Bu seneki Dokuz Eylül kurtuluş bay- şehir halkı dün sabah erkenden sokak- nü yaşamıştır. LupesJıo İsviçreye 
ramımız geçen senelerdekine benzemi- !ara <lökiilmüş, çocuklar ve biiyiikler en HER YER :MAHŞER GlBlYDl salimen vardılar 
yen başka bir manada, başka bir heyr-- yrni elbiselerini giymişlerdir. Kurtuluş bayramımız.da bulunmak Bükreş 9 (A.A) _ Eski kral Karolu 
can ve başka bir coskunluk içinde ha- Şehrin her semtinde büyük halk kala- üzere d\'ar vilaye1lerden ve kazalardan hududa götürn1ekte olan hususi trene 
l'ııretle kutJanını.5tır. balıkları göriilmüş, küçük bir askeri kı- tahminen 50, 60 bin kişilik bir ı.iyaretçi bir kaç yüz. lejyoner tüfenk ve rovel-

Sehrimiz ba~lıca binalarınd:ın en ücrn tanın geçişi halkımızı coşturmağn kafi kalabalığı gelmİ§ bulunuyordu. Oteller verlerle ateş etmiş ve treni başka bir 
l~ö"<>lerindeki s.ı.kaflurına, nakil vasıta- gelmbfü. dolu idi. Bilhnssa Basınahancden başlı- lokomotif ve otomobillerle Yugoslavya 
l' ... r.ın.~. du"kka'nlnrıı1" kadaı· sı··ıslenmı' . Denı'l,,,.bı·ı·r kı· ı~ .... ·ır dun·· b·ır ordu gu·· SO"''U ? ı"nt·"ı SAYFADA 1\ferisimi seıureclenlcrclcm bir gnıp h d d k d k" ı · t" L · .:,;".:.:,:;,;,,".:,:_.:..:.,..:,;.:.:.:.;..: .. .....:.:"....:,.:..:.,;;,:,...:.. ______ . __ .. ____ .... _·.;.·~--~'!!!!~11!"-~~!!"!""'""'·....,.•~,.·-----~----""!""~=~~~~.....,.....,~~=-""!!I!!=~-~ u u mıa a ar ta ıp ey emış ır. eJ-

B. Atıf lnan'ın 
dünkü nutk 

muhterem misafirleri ROMANYADA ESKİ iŞLER iNGİLIZ TAYYARELERi 
yonerlcrle trende.ki muhafızlar arasında 
müsademeler olmuştur. Yaralı olup ol

- SO~"U 3 Ü~CÜ SAHİFEDE -

--*-- ngiliz sefiri ve refikası 
dün şehrimize gel diler 

TASFİYE EDİLİYOR DE ATEŞ SAÇIYOR Maltaya yapılan 
hava akını 

Sulh arzularına rağmen 
hiilıümetimiz bir gü11 
harbi lıabul mevlıiinde 
lıalırsa dü$manlaf'ımız 
erimeğe mtıhlıtim 
oıacaJ:tır •• -·-Kurtuluş bayramımız münasebe-

p tiyle, Parti Reisi B. Atıf İnan tara-

._r ugün yapılacak 
Perşembeye 

ziyaretler - misafirlerimiz 
Ankaraya dönecekler 

' fmdan dün irat edilen nutku, 
t'bemmİyetine binaen. aynen a;ıa
ğıya dcrcediyorw:: 

« - Sayın lzmirliler, aziz yurttao;lar; 
Bugün onsekizinci defa, İzmir kurtu

luşunun yıl dönümünü yaşıyoruz. Biiyiik 
sevinç günü hepimize kutlu olsun. 

lngılterenin Ankara biiyük elçisi Sir 
Knatchvil Huggesson. refikaları L3dy 
Hu.ggesson ve İngiltcrenin Ankara sefa
reti ataşl•militeri Mr. Coden dün sabah 
saat 11.15 1e Ankaradan tayyarc ile ~eh
rimize gelmişler ve S:.>)' diköy ista~yonu
na inmislerdir. 

lngili; sefirini ha\'a istasyonunda vali 
namına Hukuk işleri müdürü B. Suphi 

Batur. belediye reisi namına fuar ve tu
rizm müdürü B. Efdal istikbal eylemi.;
leı· ve Lady Huggessona büketler tak
dim eylemi§lerdir, lngüiz baş konsolosu 
ile Viskonsolos ve konsoloshane erkam 
da sefüi istikbal eylemi~lerdir. 

İngiliz konsolo,,.unun Bucadaki yazlık 
köşkünde misafir edilen sefir öğle ye

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -
30 Ağustostn haksız bir istila ordwıu

nu yere seren Türk ordusunun zafer dal
ı::alnrı halinde, İzmire halas, hürriyet ge
tiren kahraman uıkerlerimizi lzmir. bu
~Ü11 kucağına. bastı. İzmir. üç yıldan faz
la ayı-ılık a7.abını. uzak kalmak İz!ırabı
nı çektiği bayrağına bir daha avrılma
nı;ık fizere hugüı\ yeniden yiiz ı<iirdii. 

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

Sayın yurttaşlarım; 
Muzaffer Türk ordusuna. Akdenizi ilk 

hedr.f veren asil kumandanın ebik'liz 
tahakkukunu biz bugün ı~"it ettik. Mu

_ ı.affer Türk süngülerinin Ti.i,.k milletine 
Yeni bir havat ..,.e i~ıiklal volu gi)•teren 

·cı il parıltıl~n üsti.inde jJiıhi bir kuvvet 
·~f'!l\lsil eden Tiirk bayra~ile Tiirk bayrn
ı.'lna nelde'l iısık olan Akdenizin nüva-
2'.İş dolu dnl,gaları bur:ün izmir kıyıların· 
da Yeniden kucakla tılar. Bu sevinçli v.ü
ııümüzde aziz ·ehiılerimiz.in miihart'k ha
tıraları öniinde ebedi ~nygı ... Mübeccel 
tcızilerimize ~bedi minnet... Kahraman 
ordumuza daimi sükran ... 

30 Af.!usto zaf~rinin hnliki olan Tiirk 
Qrdusu, 3 38 'leiıc~i 9 Evlülünde t:aflet ve 
hiffet içinde sermest ~!anlara i zmir kı
Yılanndan ınuanaın bir hakikatin ~e'Iİnİ 

- 1 uuvuruyordu: 
İürk milleti zeval bulmamıstı. Türk Yeııi Fransı:: Harbiye na:ırı general 

milleti zeval bulamazdı. Hak, ~dalet ve Htıdsinger 

HİNDİÇİNI MESELESİ 
İnsanlık mefhumlarının ezeli hadimi olan 
l'ürk milletinin asil bünye'Iİ KemalJer ile 
dolu idi. O Kemallerin timsali Mustafa 

• Kemal oldu. O, Mustafa Kemal, bütün --•--
karanlıkları yaran bir güne~. her vatan- F 1 
~Crverin gönliinde yanan bir iman oldu. ransız ar ne 
rarih boyunca ancak hürriyet ve istik-

. laı il~ yaşamııı bir millete yakı,oı.an zafer dı·yorlar? 
v,., gururla biitiin dünyanın kar'lısına çık- • •• 
tı~. Zeval tanımıyonı.z, yaşıyacağı7. de- - • -
~lık. Dediğimizi yapl\bildiğimiz için bizi Japonlar. la do.lağa 
•stihka.r edenlerden hürmet göpdük. Bi-
7" saldıranlardnn saygı topladık. Vaka- ihtiyaçları Var._ 
11rnızla, ııükunumll7Ja: hize düsmanlık Viş:i 9 (A.A) - .-Havas> 
f"Österrnleri, dostluk hislerile doldurduk. Japonya ile Fransa arasında Hindiçi-

• Nihayet ATA TORK Türkiyesi olarak ni hakk mda ) apılınakta olan görüşme
tnillet1er camiası nrasındaki fCrcfli yeri- !ere mütc-clair yabancı memleketlerde 
lllİzj yarattık. n°~rediJen \'e yekdiğeri ile tezat teşkil 

SULH SıYASETıMtZ: etmekte ulan malfıınatı Fransız maka-
istediklerimi.!:i aldıktan sonra, mahke- mııh teyit ve~a tekrip etmekten imtina 

lncll."rimizden ordumuza kadar musallat etmişlerdir. Bu haberlerin kat'i mahiyet 
olan müdahaleleri bertaraf ellikten son- nr7.eder gibı görünmelerine rağmen ek
ba. bütün milletlerle ayrı ayrı münnse- seriyctle gi:ı:li niyet giider bir şekilde 
~tlerimizdc sulhperYerlik e~asına d,t- olduklarını i~arct etmekle iktifa eyle-

.Yandık. ııı i'?lerdir. 
~illetimizin gelir kaynaklarını coğalt- Japonya ile münasc>betleri daima dos-

MISIRA ASKER GELDi 
--·--

Tank ve cepha
ne de getirildi -·-Gemi lıafileleri 

dü$mana rastlamaıiı --·--Kahire 9 (A.A) - İngiltereden 
Rodezyadan, Hindiıtandan v e 
A vusturalyadan asker ve harp mal
iemesi getiren bir gemi kafilesi Mı-
sır limanlarına muvasalat etmİ§tİr. 
Binlerce teknisyen, piyade, İngiliz 

hava kuvvetlerine mensup pilotlar, 
sıhhat itleri personeli, bir çok mü-
himmat ve tank yüklü olan büyük 
vapurlar da gelmiıtir. 

Kafilenin ıeyahati esnasında ne 
dütman denizaltı gemilerine ve ne 
de tayyarelerine tesadüf edilmemİf
tir. 

--*--
Sabık erkanın 
servet n_enbaı 

aranılacak 
-~-

Bütün banlıalar 
qgaı edildi .. 
Bükreş 9 (AA) - Polis bütün Bük

reş bankalarını i~gal etmiştir. 
Bükreş 9 (A.A) - D. N. B. Ajansı 

bildiriyor: 
Gazeteler bir çok yeni kanunlarla ka

ı arnameler neşretmektedirler. Kral Mi
chelin valide~ine Majeste valide kraliçe 
Helene ünvanı verilmiştir. Prenses He
lene Bükreşe gelecek haftanın bidayetle
rindc gelecektir. 

SERVETLER ARAŞTIRILACAK 
Yüksek rütbeli hi.kimlerden müteşek

kil hususi bir komite Kral Karolun za
manında bqvekillik, nuırldır, müstqar
lık veya nezaret wnwni katipliği yapmıı 

- SONU 4 ONCO SAHiFEDE -

Tayyare harbı 
devam edecek -·--
İngilizler Alman 
tehdidine paba~ 
bırallmıyorıar-. 
Londra 9 (A.A) - D. N. B. lngiliz 

hava kuvvetleri Almanya üzerine taar
nızlarma nihayet nrinceye kadu Alman. 
tayyarelerinin Londra üzerine Milyonlar
ca ton bomba atmaia de-vam eyliJec:ek
lerini bildiriyor. 

Selüıiyettar tngiliz mahfillerinde be
yan edildiiüıe göre. lngilis baTa kvnet
leri buna rainıen Alman harp makaniz
maaı kendi açtığa harbe devam edemiJ"e
cek vaziyete celiaceye kadar Alman1ada 
askeri hedeflere taamızlanna devam ey
Jiyecelderdir. 

""n~p, hayati kabiliyetlerini yük~eltmef!e tnr.e olmıı~ bulunan Franııaya: Çin - Ja
' Iflık Bugün de kamil bir uyanıklık ' pon ınuha.samatının inkişafını nazan 

·-.inde Avrupa kıtasinı kasıp kavuran ha- dikknte alarak ve hudut hadiselerinin Diinkii kurt11lıış bayramımızda iatirdadı tem.silen tekrar eden riı·nn1erimi.ı 
'O~U 2 İl\l'I "AlliFEUt: - - SÖ1fU 4 'ON . SAHlFEDE - Hiikümeı nıeı1danında 

' 

--·-
Almanya ve 
Manş sahilleri 
bombalandı -·-Büyülı yangınlar 

plıaf'lldı. •• 
Londra 9 (A.A) - İngiliz bava ne

zareti, lngilix bambardıman tayyareleri
nin fena rüyet f&rllarma ve ,iddetli mü
dafaaya rağmen ifpl altında bulunan 
Mant limanlarını ve Almanyada bir çok 
silik fabrikalarını, cephanelikleri, depo
ları, sanayi müesseselerini bombaJıyarak 
büyük yangınlar çakarddJarmı bildir
mektedir. Keza Almanyada ve qpl al
tında bulunan tayyare meydanlanna ta
arnn: edilmit ve bir çok tayyare tahrip 
olunmuftur .• 

HAMBURG VE OSTAND 
DA BOMBALANDI 
Londra 9 (A.A) - İngiliz hava ne-
- SONU 3 ÜNCO SAHİFEDE -

"Sofya" da se
vinç berdevam -·-Rumen - Bulgar 
DOllrica anlaşmasına , 
dair taf sildt-. 
Sofya, 9 (A.A) - Romae)·a ile Bol· 

gari:>tan arasında imzalanan anla~-ma 
mucibince Bulgari~tan Duhrieayı al·nen 
1912 deki hudutlariyle geri almaktadır .• 
Bu1guistandaki Rumenlerle Romanya
daki Bulprlar mecburi mübadelel·e ta
bi tutulacaklardır. Bolgaristan 450 mil
yar leva muadili bir mebliğı ley olarak 
Romanya hilkümetinc verecektir. 

Bulgarlar Dobricayı 15 eylillde işga
le başlıyaealdnr ve ay nihayetinde işgal 
tamamlanacaktır . 

UMUMİ AF 
Sofya, 9 (A.A) - Adliye nazın umu

mı af ilan edileceğlııi söylemiştir . 

--*--
Zayiat az, bir İtalyan 
tayyaresi düıürüldü 
Malta. 9 (A.A) - Resmen haber ve· 

rildiğinc göre, bü}•iik bir düşman havıı. 
teşekkülü diln Malta üzerine bir akın 
yapmıştır. Binalarda bazı hasarat ikn 
eden bombalar atılmıştır. Pamuk hurda
ları bulunan bir mağazada küçük bir 
yngın '1kmış \'e ~iiratle önüne geçilmiş
tir. Bir kaç ikametgah tahrip edilmiş
tir. Beş hafif yaralı kaydedilmiştir. Bir 
di.işınan tayyaresi düşürülmüştür. Bir 
ikincisinin de düstiiğü zannedilmekte
dir. 

Bir tayyare hücum halinde 

LONDRA SEMISINDA 
HAYA MUHAREBELERİ -·-
Almanlar en 

büyük bücum-
sEVİNÇ TEZAU()RLERİ 1 
Sofya, 9 (A.A) - •Stefani- Dün sa- annı yapblar 

hah Sofyada :AlekSandr Nevm kffise... 
sinde cenubi Dobricanın ana vatana ia- -·--
desi münasebetiyle büyük bir ~kran Rücum 9.5 saat sürdü 
Ayini yapılmı.şb.r. Muhtelif yerlerde yan-
ve ır.::y~~e:i~~:un'fe!d:rk~ı;;e ~!r: gınıar çıfıtı.. 
muştur. 1.ondra, 9 (A.A) - •Royter• Bu ge-

Çok heyetımlı görünen Kral Boris tc Londrada 'erilen alann snbah saat 
ayinden ~ora mihver de\'letleri elc;ile- 4.35 tc nihayete ermi tir. 9 s:ıat 35 da;o 
riyle uzun ve samimi bir görüşme yap- kika süren hu alarm harbin bidayetm.. 
mıştır. den heri Londrnnın gördüğii <'n tmm 

Halk kralı co~kun tezahüratla alkış- alarmdır. 
lamışhr. . Salahiyettar müsalıitll'rm söyledikle-

Alman \ 'C İtal~an elçileri de sokakta rine göre, bu geceki taarruz dün gcce-
uzun alluşlarJa ka~mı~lardır., kinden daha şiddetli olmuştur .. Hücum. 
Kralın sarayının önünde ıezahur.atta saatler :geçtikçe daha ziyade şiddetleni

bulunduktan sonra halk Alman ve Ital- yor ve bombalar l'k!ieriyetle çok yakın 
yan el~jlik binalarının önüne giderek fasılalarla düşüyordu. Alarmın bidaye
her iki memlek~in mUme~erini al- tinden 8 saat .:onra dahi bombaların ia--
Joşlaımşlardır. - SONU 4 "ONCO SABİFF..DE -



SAHiFE 2 rEHf ASIR ~O .l'.i I ı.. U J.. ~ A L 1 

R. Atıf lnan~ın dün irat 
ettiği mühim n~:tuk Hi ~ 4 . A E lERi 

Bön bayramımız 
büyük tezahü
ratla kLtlandı - .... 

---- ----- x~x--------- T eofil Gotye 
vapurundaki 
mallarımız 

Ku1tulus 
~ 

bayramımız münasebeti y/e -+
BA~l'ARA.Fl l inci SAYFADA - BASTAUtt 1 l~f ·ı SAHİFEDE - sanat kudretinin ii ti.inde maddi silih

lnnn fevkinde milletçe bir düşünmekten 
doğan manevi kudret larım. Milletçe dü
şüniilenleri tahakkuk ettirmek yolunda, 
Lütün maddi kudretleri milli -ıuunın Ye 

tarihi gururun emrinde yaşatın-ak lfizım
dır. Bunun içindir ki. milli hayatımızın 
pürüzsüz kemali, milli istiklalimizin mıı· 
azzam tamamlığı içinde millet işlerini çe
viren hük.ümetimiz. ancak milli menfaat
lerden ilham almaktadır. 

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

diselerin seyrini takip ediyoruz. 
Başka milletlerin maruz kaldıldan fe

laketler. göz.ümüzün önünde yeni yeni 
ibret sahneleri meydana getirdi. Başka 
milletlerin hayatında, milli menfaatlere 
sadakat duygularındaki çöküşlerin va
tan sevgisinddti tereddilerin neticesi 
olan maddi. manevi yılcılaşlar cörüyo
ruz.. 

Bir Yunan firması 
bunları almak istiyor 

Milli Şefe minnet ve 
bağlılığımız arzolundu 

yarak Keıncraltına ve Kordonda Cüm· 
huriyct meydanına kadar uı.anan saba
da mahşeri bir kalabalık görülüyordu. 

MERAStMlN TAFStLATI 
Dün daha gi.in doğarken tayyarcleri

miz 1zmir afakında uçmağa başLyarak 
halkın bayram neşesini arttırmıştır. 

Sabah sekizde resmi daireler, parti ve 
kurumlann mümessilleri parti merke
z.inde toplanmışlar, Halkapınardaki şe
hitliğe gitmişlerdir. Şehrimizin bütün 
büyükleri orada mevki almışlar, büyük 
bir halk kütlesi de şehitliği çevrelemiş· 
tir. 

------x4 x------
Zaten felaketlerin en acılarını tatmış 

bir millet olarak başkalarının fclaketle
Tİndcn de ders alıyoruz. Sınırlarımız 
içinde yurt emniyetinin i3tilz.am ettiği bu
tün tedbirleri alıyoruz. Milli iradenin en 
yüksek tecelli vasıtası olan Büyük Millet 
Meclisinin tam itimadına mazhar bir hü
kümetin idarcsindeyiz. 

HOKOMETIMiZtN SiYASETi: 
Hükümetimiz dahili iJlttimizde oldu

ğu cibi barici ve milletla- aruı nıiinase
betlaimizde de bükülmez ve yıpratılmaz 
bir irade ile en isabetli gördüğü kararlan 
ve bağlantıları tertip etmektedir. 

Bundan hayli müddet evvel Marsilya 
için yü-k alan Teofil Gotye vapuru, 
Fransanın Almanlar tarafından işgali 
üzerine yükünü Frnnsaya götürememiş 
ve Pirede kalmıştı. Mezkur vapura İz
mirden yüklenen 500 ton muhtelif ihra
cat maddeleri halen Pirede bulunmakta
dır. Bu meyandaki palamut, valeks, 
üzüm, incir ve meyan köklerini satın al
mak arz.usunu izhar eden bir Yunan fir
ması Atina ticaret ateşeliğiınize müra
caat etmiştir. 

PARrİ r ARAFIHDA N BÜYÜKLERİMİZE 
ÇEKİLEN DiOE R rELGRAFLAR 

-----x,..x 
1zmirin kurtuluş bayramı rnünasebe- uı karşı duydukları minnet ve şükranı 

tiyle başta Milli Şefimiz olmak üzere en derin saygılarımla arzederim. 
büyüklerimize parti reisi B. Atıf İnan * 
tarafından 1unirin tazimat ve şükran :MAREŞAL FEVZi ÇAKMAK 

Merasime, iz.mir namına avukat Ek
rem Oranın beliğ bir nutkiyle başlan
mış, hatip heyecan içinde dinlenerek al
kışlanmıştır. Buna, şehitler abidesi kar
şısında yer almış olan atlı müfreze ko
mutanı cevap venniştir. Daha sonra İs
tiklal marşı çalmış ve huşu ile din
lenilmiş, müfreze de havaya üç el silah 
atarak şehitlerimize <>aygı borcunu ye
rine getirmiştir. 

StY ASETlMiZ MiLUDIR: 
Bugün alınmış bulunan ve yann alına

bilecek olan bütün tedbirler milletin 
yüksdc emellerini tahakkuk ettirmek az
mile aLnmı olan ve almacak olan ted
birlerdir. 

hisleri telgrafla arzedilmiştir. Çekilen Genel Kurmay başkanı 
telgraflar şunlardır: ANKARA Yurdumuzda başka memleketlerde, 

başka ülkelerde olduğu gibi muayyen bir 
zümreye. halk yığınlannın bir h<ımına 
dayanan bir hükümetin sivascti ve ida
resi değil, Milli fUUra ve Milli iradeye 
uygun olan, bütün milletin beğendiği tek 
bir siyaset altındadır. Bu siyaset, her iti
barin müstakil hür Türkiyede. Türk men
faatinin ve emniyetinin lüzumlu saydığı 
şuurlu ve kararlı siyasettir. 

1SlıfET JNôNO Dahiyane tedbirlerinizin kahraman 
Reisi Cümhtırumu.:: lıfilli ŞeJimiz Türk ordusuna kazandırdığı 7.aferle on 

ANKARA sekiz: yıl evvel bugün halas bulan lzmir 

Bu siyaset. Milli bünyemizi her türlü 
yabancı tesirlt"rden korumak. i tiklalimi
z.i mahfuz bulundurmak, milli iktısadiya
tımızı kuvvetlendirmek, kültüriimüzü art
tırmak ııiynsctidir. 

Hükümetimizin her işinde yol göste
ren mübarek parıltı. yüce milletimizin 
asil iradesinin parıltısıdır. 

ittifak'lanma, mevcudiyet ve istikli
limizin müdafaannı istilzam edebilecek 
bir vaziyet ka"fıstnda münhasıran müda
faa maksadından ve t~sanüd lüzumun
dan doğmUf bağlantılardır. 

Müracaat tetkik edilmektedir. --·-POUSTE 

Bir hiç yüzün
den bir adam 

-vLruldu 

Kurtuluşunun on sekizinci yıldönii- kurtuluşunun on sekizinci yıldönümünü 
münü milli mücadelenin tazeliği daima büyük sevinç tezahürleriyle kutlamak
mahfu:t kalan heyecanı içinde kutlulı- tadır. Temiz yurttaş gönüllerini kaplı
yan İzmir Partililerinin büyük varlığı- yon temiz duygulnrını ordumuzun :rük
nıza karşı duydukları zevalsiz bağlılığı :ıek zafer kabiliyetinden emin olmanın 
bütün milletçe emrınizde bulunmanın hazzı içinde yüksek huzurunuza sun
derin saadeti içinde kemali tazim ile makin bahtiyarlık duyuyorum. Zevalsiz 

tZMlRtN SEMBOLiK 1ST!RDADI 
Bundan sonra askerlerimiz. tzmirin 

istirdadını sembolik bir şekilde tekrarfa
mışlar, 18 sene evvel olduğu gibi üç kol
dan, Eşrefpaşa, Tepecik ,.e Halkapınar
dan !zmire giren süvari kuvvetlerimiz 
saat 10 da kışla meydanında birleşmiş
lerdir. 

ECER DOŞMANLIK arzederim. saygılarımla. 

Bütün siyasetlerimizin güttüğü tek bir 
dava vardır. Bu dava; milletler arasın
daki mevlcümizi, Türk milletinin yüce
liğine yakışır bir seviyeye yükseltmek 
davasıdır. Bu davanın tahaklı:uku yolun
da en güçlü mesnedimiz Büyük Milleti
mizin emel birliğidir. 

Sınıf. mcslelc, şehirli ve köylü farkı ol
makııı2ın. çok bilen ve az bilt'!n yurttaş 
a.rnlığı olmaksızın millet fertleri arasın
da avni kuvvetle hakim olan fikir ve :oıu
ur •vahdeti bütün hareketimizin ve ka
rarlarımızın temd ta~ıdır. 

YORODOCOM07. YOL: 
Bu temel taşının yr.rinden oynatılma

sı a:oıla mümkün değildir. Milletçe kaniiz 
ki, hükümetimizin takip ettiği yol mille
timizin. yüzlerce asırların fahrını ve gu
rurunu taşıyan, Büyük Türk Mil!etinin 
doğru bulduğu yoldur. 

Bm m yiirüdüğiimüz yolun sonunda 
ba.tka bir milletin hakkına, emeğine, ima
naıa ve gururuna tecavüz tabası yoktur. 

Biz müstakil ve şerefli bir millet için 
tabii aayılması luımgelen hakların n 
menfaatlerin her birini dünya tarihinin 
terefli sahifelerine haltettirdik. 

Bunu lllıkeden m-..- YUıta, Türk 
milletİriiri yüksek zafer iradesini tahak
kuk ettiren Kahraman Türk ordusunun 
mmaffer siinsüftidiir. 

Türk milletinin sahip olduğu istiklal 
içinde korunan milli varlık. müsait bir 
fınıatla tahakkuk eden yalancı bir 7.afe
rin mahsulü değildir. 

Bi.dm milli davamız ve milli varlığı
mız başka milletlerin ihsanından doğ· 
muş değildir. 

Türk milletinin. milletler arasındaki 
yeri, ba~kalarının lütfuna ve başkalarının 
İnayt"tine dayanan bir yer değildir. 

Bizim varlı.ğımız. imanla döğüşme<ıini 
bilen. hakkını kuvvetle çeliltlemenin sır
rına ezelden vakıf bulunan bir millt'!tin 
varlığıdır. Biz bu varlığı. tarihin kaydet
tiği bütün zaferleri, azameti önünde ava
ğa kaldıran .30 Ağustoa zaferlerile kur
du.le. Biz böyle var olduk. Ve böyle var 
olarak milletler hayatında sulhun ve in
sanlık nizamının şerefli ve gururlu bir 
UMUru olarak kalacağız. 

KiMSEDEN BtR ŞEY 
iSTEMiYORUZ: 
Hiç bir milletten hakkımız olml\·an 

hiç bir şeyi istemiyoruz. Bizim olan· ve 
biziın olmasında iddiamız bUlunan her 
ıeyi de hiç bir kuvvetle biç bir millete 
vermeyiz. Bütün dünyanın kararsızlık 
içinde bulunduğu ıu zamanda biz. asil 
bir gururla ne yaptJimı Ye ne yapacağı
nı bilir bir millet halinde yqıyoruz. Ken
di itimizde, kendi itlerimizde, kendi lıak
larmuzdan eminiz.. Hillunızın ve emni
yetimizin bekçiliğini her feYden evvel, 
her tc1den üstün kendi gÜcümüzle yapı
yoruz. Hiç bir milleti aldatmakla yürü
tülecek davamız yoktur. Hiç bir millet 
tarafından aldahlmıyacak kadar da ba
airetkirız. 

Son bir yıllık hidiaelerin ıeyrinde bir 
ha.kik.ati bir deJa daha mÜjahede etmi' 
bulunuyoruz. 

Milletlerin ayakta durmaları. şerefle 
ya§amalan için yalnı7. ilim ve sanat kud
reti üfi gelmiyor. 

GöRORSEK .. 
Bize hwıumet göstermiyen hiç bir mıl

letlc. hiç bir devletle dü manlık yapma
ğa temayülümüz yoktur. Ancak. düş
manlık görürsek. nereden geldiğini he
sap etmiyecek kadar pervasız davran
makta tereddüdümüz olmıyacaktır. 

Biz duv-dsında haklı bir milletin iste
yince nasıl muzaffer olduğunu, en büyük 
Türk"ten, ATATORK"ten öğrendik. 

Sulh arzulannuzdaki ki.mil samimiye
te rağmen, biikümetiıniz bir gün harbi 
kabul mevkiinc:le kalına, miUetce timdi
den İnaıımlf Wunuyoruz k~ milli namu
sumuzu, tarihi ~imizi. haysiyet ve ia
tiklilimizi, yurt bütünlüğümüzü korumak 
İçin baıb ~ kalmadağı kanaatiI:. mil
leti barbe dawet zorunda kalmlfla'. O za
man~ •e ihtiyar, erkek n kadın bü
tün milletçe biikiimet lcarannm arkasm
dayız. 

Harp sınırlarımıza getirilirse o zaman 
bütün dünya görecektir ki, Türk yurdu 
Türk milletinin yaşamak azmile, kayıt
blZ ve şartsız müstakil kalmak kararile 
çeliklenmiş fethedilmez bir kaledir. Bu 
kaleden bir parça koparmağa yeltenen
ler, mevcudiyet barbı yapan Türk mille
tinin imanlı fertlerinden kurulmuş mü
dafaa dıvarlarına çarpa çarpa erimeğe 
mahkiım olacaktır. 

Bir harbe zorlanırııa'k imdiden iddia 
edebiliriz ki Büyült Türk ordusunun. 
Türk tarihine yeni bir hamaset destan
ları hediye edecek büyük zaferleri de 
muhakkalı.tır. Sulh içinde ilcrleme't icin 
ne kadar azimli ve kuvvetli isl"k harbe 
mecbur edildij:;rimiz zaman muzaffer ol
mak için daha kuvvetli ve her zaman
kinden fazla hazırlıktayıL 
KENDlMıZE iTtMADIMIZ 
VARDJR 
Ebedi Şefimiz Atatürkün emrinde bir

leştik. Ebediyen şerefle ve namuııla. pü
rüzsüz istikla.I içinde ya~mak için mu· 

zaffer olduk. Bugün de vahdet iradl"mizi 
en yüksek liyakatle, tarihin harp ve sulh 
ndamlannm saygı içinde teslim ettikleri 
kamil dirayetile temsil eden bir ŞEFin 
emrindeyiz. Her sahada zafer azmimizi 
temsil eden 2'~ferler yaratıcısı MiLLi 
ŞEFiMIZ iSMET tNöNU-nün emrin
deyiz. 

Büyük Ordumuzun yüksele zafer ka
bilivetinden eminiz. 

En büyüğünden en küçüğüne kadar, 
maJile, canile, yurt müdafaa.mm emrin
de Yltfty•n yılmaz bir milletiz. 

1 !er zaman uyanık, dünyaya cesaret 
ve hamaset örnekleri vermeğe al14lı.ın, 
varlığını muhafaza yolunda en yükst-k 
ltahramanlıklar yaratmağa kadir Büyük 
Türle Milletiyiz. 

DAiMA ŞEREFU KALACACIZ: 
Yeni varlığumzı kurmak. yurdumuzun 

istiklalini kazanmak. milletİfI\İzin refahı
nı arttırmalı: için döğiİJmesioi bildik. 

istediklerimize sulh içinde kavUJmak 
hillımızdu. 

Hakkından emin. gucune giivı-ncn 
dipdiri bir mı1let halindeyiz. Ciğerleri
ruiz milli mücadelenin taze havasile do
lu. Oamarlarunızda abn nü kanın kud
reti bütün varlığımıza hakim şcs-e,Oe ya
pdık. Daima şerefli kalacağız. 

Dir yağ fabrikasnıda ateşçilik eden 
Has~m Fehmi. arkadaşı Bergamalı Hil
mi ile fuardo doln~ığı sırada Bahaettin 
ve Kemal ndlurınd:ı iki kişi ile karşılaş
mıştır. 

Bunlardan Kemal izdıhamdan Fehmi
nin omuzuna çarpmı tır. Fehmi hiddet
le dönüp bakınc.ı Blıhncttin görmüş ve 
kendisine <>nun çaıptığını sanmış, ara
larında kavga çıkmıştır. Neticede Fehmi 
bıçakla Bahnctlini yaralamıştır. 
Akciğerinden aldığı yara gayet va

him ve hayatı tehlikede olan Bahaettin 
hastaneye kaldırılmıştır. Suçlu tutul
muştur. 

iki otobüs daha 
çarpışb 

Bir şolör muavini öldü.. 
Işıklar köyü ile Altındağ şosesi üze

rinde bir otobi.is kazası oLnuştur. Par
salı Adem Urnacın idare ettiği 8 sayılı 
Kemalpaşa otobüsü İzmirden Kemalpa
şaya giderken oradan İzmire gelmekte 
ulan Kemalpaşa 12 sayılı şoför Ahmedin 
Otf?ınObiJi ile karşılaşınıştır. 

lki makine şiddetle müsademe etmiş, 
8 sayılı otobüsün şoför muavini Mehmet 
ağır sureUe yaralanmıstır. Biraz sonra 
da vefat etmiştir. . Suçlular tutulmuş, 
tahkikata başlanm~tır. 

Başından yaralandL. 
Yozgadın Ch·anlı köyünden olup Kc

ınalpaşanın Dere köyünde amelelik 
eden Ömer oğlu Ahmet Yıldız çifte ile 
başuıdan ağır surette yaralanmış, meın
le1.c• ruıstanesinde tedavi altına alınınL'i• 
tır. --·--TURİSTİK YOLLAR 

İzmır Turisti!: yollıırından bir kısmı
nm inşası perşembe günü ihale edile
cektir. --·--
Fuarı ~ezenler 

503439 kişi 
Cumartesi, Pazar \'e Pazartesi gün

leri fuarı ziyaret edenler biiyük bir ye
kuna baliğ olmuştur. Yalnız Pazar ge
cesi fuaı·unıı.ı 56150 kişi ziyaret etmis-
tir. • 

Dün de 56 bin kişi gezmiştir. Bu su
retle umwni ziyaretçi yekUnu 503439 a 
bciliğ olmuştur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
E ÖZEL E . . . . 
: Yusuf Riza ~ 

okulu 
Ana Ye ilk kısımlarına yeni talebe 

kaydına 10 eylül, derslere 23 eylül 
tarihinde l>aşlıyat·:sktır. Uzak semtler 
için otobüsler vardır. 
Başturak - Kestelli caddesi 
Nn. 76 Tel. %914 

. 

* ABDÜLHALiK RENDA 
Biiyii.k Millet M celisi reisi 

ANK.4R4 
Mılli v,azüelerini köklü bir sevinç duy

gusiyle her zaman ifaya amade olmanın 
bahtiyarlığı içinde h-urtuluş bayramının 
on sekizinci yıldönümünü kutlulıyan İz
mir Partililerinin milli iradenin en yük
sek tecelli vasıtası olan Millet Meclisi 
kararlarına daima pi.irüzsüz .sadakatle 
besledikleri güveni say~ılarla yiiksek 
katınıza nrzederiın. 

* 
REFJK SAYDAM 

Sayın Bcışvekil 
Al\TKAR.4. 

Büliln hareketlerinde milli menfaat
lerden ilham alan hüküınetimiz karar
larına kayıtsız ve ~rtsız tabi bulunan 
ve kurtuluş güniinün on sekizinci yıldö
nümünü kutlulamakla bahtiyar olan İz
mir Partililerinin azimkar çalışmalarım-

Muallimler arasında . 
yenı tavioler --·---Ankara Erkek lisesi Tarih stajyeri 

Suat Onet b.ınir Kız öğretmen okuluna, 
İzmir Kız öğretmen okulu Tarih • Coğ
rafya stajyeri Seniha Alper Trabzon 
Kız orta okuluna, İzmir Tilkilik orta 
okul Türkçe öğretmeni Cahit Tanyol 
İstanbul Eyyüp orta okuluna, İstanbul 
Eyyüp orta okul Türkc;e öğretmeni Ser
\•et Barutçuoğlu tzınir Gazi orta okulu
na, Sivas Erke! ·· •lmt!n okulu resim 
öğretmeni Riza Hiti i·•mir Tilkilik orta 
okuluna. Denizli r.. i tnı,ıilizce stajyeri 
Halil Hilmi Ersan b.mir ikinci erkek li
sesine, Ber"anı"l orta okul Matematik 
öğretmeni Fe,~·i Onevrcnda İzmir Buca 
orta okuluna, Edime lisesi edebiyat öğ
retmeni Ziya So:nar İzmir ikinci erkek 
fö;esi edebiyat öğretmenliğine, Turgutlu 
orta okul Türkçe öğretmeni Nezahet 
Somar lzmir Tilkilik oı1a olml Türkçe 
öğretmenliğine, Muğla Eskihisar okulu 
öğretmeni Bekir Atakan İzmir Kmlçul
lu köy enstitüsü öğretmenliğine naklen 
tayin edilmişlerdir. --·--Gelenler Gidenler 

Enincan mebusu B. Abdullah İstan
buldan, Nafıa vekaleti hukuk müşaviri 
B. Namık Kemal, Denizyollan sabık 
umum müdürü B. Yusuf Ziya, Deniz
yollan muamelat müdürü B. Cevat, İz
mir linınnlar müdürü B. Niyazi İstan
buldan şehrimize r,elmislerdir . 
Diyarbakır sayl&vı B. Rüştü Bekit 

Aydına gitmiştir. 

rEŞEKKVR 
Eşim Raşel Bcncuyanın hazin ölümü 

dolayısiyle gerek telgrafla ve gerek şah
sen thiyette bulunmak suretiyle kede
rime iştirak etmek lütf unda bulunan 
yakın dostlarıma derin teşekkürlerimi 
iblfığa sayın gazetenizi tavassut eylerim. 

YAKO BENCUYA 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ......................................................................................................................................... &••····································· 
Sayılır bir millet olmak i~in ilim ve 

"".: 8fUID ŞereE1i Tiirk Milleti, Y aşasm 
Serefli Tirk Milletinin V atan Aşlıciyie 
Y urd .s.--larında Daima Uyanık Büyük 
Ord uau. •• » 

C• h . H t ~~n.ça~~rd.ım. (Sahip) ine kadar sevdi- 1:falife - Fakat Sahip bu kızın kendi-
:uıHlllC lllll ; 1 an a un Ulllllllllllll: gunı b~lırsın. sinın nişanlısı olduğunu söyliyor. Doğ-
: - (Afşın) tebessüm ederek: ru söylediğine ~üphcm yoktur. 

E E büyük~~~i~nuin k~:i~t ;een~lli~ce de zı~~:vki;;~a~~~~~n~z :aet~;~=~ 
: Tefrika: 111 YAZAN: Crırci Zeydan : Mutasam - :Esir kadmlann içinde bir ile onun vasisi bulunuyorum. Sahip bu-

- - kız varmış. Sahip bunu senden istiyor. nu inkir etmez zannederim. 
buyurmadılar. Sebep daha Ferganede recek bir mukabelede bulunmasından - &ir kadınlar pek çoktur. Pek ucuz Mutasam Aydoğdunun yüzüne baktı. 
iken diğer bir kız ile söileşmiş bulun- ve buna mukabil tarafımdan bir hare- bir paha ile satılmışlar. Yanımda bun- Sahip'in çehresinin rengi değişmiş, ga
ınam idi. Cariye mübayaası için efendi- keti basmam~ suduriyle ittihadına ça- lardan kırk elli kadar vardır. Bunlar- zap ve hiddet Asarı belirmiş idL Aydoğ
miz tarafından memuren Ferganeye git- ~tığımız ordu içinde bir tefrika zuhur dan beş isterse on veririm. du halifenin kendisinin yüzüne dikkat-
tiğim zaman o kız ile nişanlanmış, yek- etmesinden korkarak efendimize arzı Aydoğdu Af~inin hileye saptığını gö- le baktığını g(iriince o da halifenin yü-
diğerimizl alacağımızı birbirimizle söz- keyfiyeti münasip gördüm. rerek: züne baktı. 
leşmiştik. O esnada kızın babası vefat Mutasam bir az diişündükten sonra - İtediğim kız muayyendir, onu ta- Halife ona pek manidar hak!§larla ba-
etti. Derhal avdet etmekliğim hakkında dedi ki: nırsın. kıyordu. Aydoğdu bakışların manasını 
Emirilmüminin efendimizden emir telak- - Bu, ehemmiyetsiz bir meseledir. - Hangisi? anlıyarak hiddetini teskin etti: 
ki eylemşitim. Hemen Samraya avdet (Afşin) in nişaruını sana teslim etmekte - Merzbanın kızı Cihan hatun: - Öyle bir vasiyet yazılıp kendisine 
ettim. İzdivacı tehire mecbur olmuştum. müşkülat çıkaracağını zannetmem. Bir Afşin istiğrap vaziyetini alarak: verildiğini işittim. Fakat bizim nişanlan-
0 tarihten sonra nişanlımın başına bir çok esir kadın almış. Esirler o kadar - Bu kız esirlerin arasında mıdır? mamız daha evvel vuku bulmuştu. 
çok feliiketler seldi. Onu cehren kapıp çoktur ki en güzel kızlar, kadınlar bir - Esirlerin içindedir zannederim. Afşin - Bu doğru olsa idi vasiyet sa-
götürdüler. Daha sonra bu sehire getiri- kac kuruşa satılm1ş.. , Onunla beraber Heyl:ine isminde bir hibi bunu vasiyetnamesinde zikredecek-
lerek Umuriye Beyi Natsıiı komığmda Mutasam bunu söyledikten sonra el- Rum kadın da vardır. ti. Halbuki öyle bir şeyin zikri yoktur. 
hap.solundu. lerini çırptı. Gelen yavere (Afşin) i ça- Afşin yüzünü halüeye doğru çevire- Şu halde kızı hiç nişanlanmamış adde-

Şehir fetholununca konakta aradım, ğtrrnasını emretti. rek: derim. Babasının vasiyeti mucibince 
bulamadım. Orduda bir çok aradıktan Biraz sonra Afşin geldi. I...Cıkin bilme- - Eğer Cihan esir kadınların içinde ve mm•afakatiın olmadan onunla hic bir 
sonra Af..:inin yanında bulunduğunu nn- mezliklen gelerek sükCıt elti. ise onu teslim etmekten affımı Emiril- kimse nişanlanamnz. · 
ladım. Onun ynnınd ~irip kızı i.stemt>yi Halife: müminin efendim·ıden istirham t'de-
d li,ad AJ 1t1n kulun~u ndı- - Sem (Sah 

* C.JI.P. GENEL SEKRETERLIGINE 
ANKARA 

Milletimizin temiz emellerini tahak
kuk ettirmek yolunda millet gucune, 
piiriizsüz şuur ve his birliğine dayana
rak mübarek yurdumuzun mamuriyet 
VC' refahını nrttırmakta daimi bir hızla 
yol gösteren mübeccel Partimi7Jn yiik
sek katına şeref vermekte bulunan de
ğerli şahsiyetiniz huzuruna bugün kur
tuluş bayraınırun on sekizinci yıldönü
ınünü kutlulıyan İzmir Partililerinin da
ima yurt hi7.meti emrinde bulunmaktan 
doğan ideal bağlılığını saygılarımla arz
ederim. 

* B. REF!K 1NCEN1N TELGRAFI 
Kurtuluş bayramunız münasebetiyle, 

ManLc;a saylavı B. Refik İnce de beledi
ye reisi B. Doktor Behçot Uz'a şu telg
rafı göndermi§tir. 

Milli L;tihlasın remzi olan İzmir istih
lisını te.s'it ederin1. 

1 nci r ve üzüm pi
yasaları açılıyor --·--Üzüm ve incir piyasalarının açılması 

için hazırlıklara devam edilmektedir. 
Her iki mahsulün piyasaları Perşembe 
giinü öğleden evvel açılacaktır. --·-·-Aydında senenin ilk 
pamuk mahsulü 
Aydının Kozdili mahallesinden Meh

met Çavuş oğlu B. Mehmet Tuncel se
nenin ilk mahsulü olmak üzere tarlasın
dan topladığı iki balya pamuğu Aydın 
Ticaret odasına götürmüş ve satışa ar
zetıniştir. 

Bu pamuklar 25 kw·uştan satılmıştır. 
Aydın Ticaret oda~;ı. B. Mehmede bir 

Pulluk hediy\? etmeğe karar vermiştir. --·--Yunanistandan incir 
ihracı serbest-
Yunanistanda kuru incir ihracatının 

tahdit edildiği hakkındaki haberlerin 
doğru olmadığı anlaşılmıştır. Bu sene 
Yunanistan incir rekoltesi 24000 tondUT. --·--Kaya kazalarma 
karşı tedbirler 
Şehir, kasaba \'e köyler civarında 

bulunan etrafı çcnbersiz ve duvarsız 
kuyularda kazalara karşı önleme ted
birleri almıyan ihtiyar heyetleri hak
kında takibat yapılması kararlaştırıl
mıştır. --·-----Seferlhisarıa kartulllfll 

ve yeni ••J'• 

Kuvvetlerimiz, her geçtikleri yerde 
halkın heyecanlı tezahüratiyle karşılaş
mışlar, ikram görmüşler, atlarının ayak
larına çiçek demetleri atılmıştır. 

üç .kol, kışlanın önünde, Saat kulesi 
yanında yer aldıktan sonra, saat onu on 
geçe Kadiickaleden bir top atılmış, bü
tün nakil vasıtaları ve her kes saygı bor
cunu yerine getirmek için bir dakika ol
dukları yerde durmuşlardır. Bu esnada 
Sancak marşı çalınırken, atlı müfreze ko. 
mutanı tarafından alkışlar arasında kış
laya ve hilkümet konağına şanlı bayrak
larımız çektirilmiştir. 

Akabinde de parti reisi B. Atıf İnan, 
kısmı mahsusumuzda milnderiç ve gü
nün heyecanlarına make.s olan ~ok beliğ 
ve veciz bir nutuk irat eylemiş, bu nut
kun her cümlesi alkışlarla kesilmiştir. 

BN. ZOBEYDENtN 
l\IAKBF~EStNDE 
Y APTLAN TÖREN 
Öğleden yarım saat önce partinin lz

mir vilayet ve kaza idare heyetleriyle 
Halkevinden ve halk mümessillerinden 
mürekkep bir grup, Karşıyaka orta .ver 
ilk okullannın .Eon sınıf talebesiyle bit
likte Atatürkün valideleri Bn. Zübey
denin Karş-ıyakanın Sokukkuyu mev~ 
kiindeki makbe.relerine gitmişler ve m~ 
rasimle çelenkler koymı.ış.Lırdır. Bura~ 
Bn. Vedide Karadayı bir nutuk söyle
miş ve alkışlanmıştır. 

RESMt GEÇ1T 
Öğleden sonra saal on beşte uı!er ala

yı Basmahane istasyonu karşısında Fev
zipaşa bulvarırun sağ ve sol kısımların
da ve Gazi bulvannda loplanmağa baş
lamıştır. 

Zafer alayının hazırlanışı, hareketi 
büyük bir intizam icindc yapıltnJi ve 
bilhassa gençlik kulüpleri mensupları 
tertemiz ve yeknesak formalariyle te
mayüz eylemiştir, 

Geçit resmi Kadifokleden atılan topla 
başlamış, zafer alayı Tilkilik, Arastaiçl, 
Başdurak, Kemeraltı, Hüküınet - Kışla 
yoliyle Atatürk caddesinden geçıniş ve 
Cürnhuriyet meydanına gelmiştir. 
Halkımız 1.afer alayını büyük bir he

yecan içinde karşılıyarak uzun müddet 
alkışlamış. konfetiler, serpantileır serp
miştir. 

DON GEX::EKt ECLENCELER 
Di.in gece fener alayı yapılmı~, fuar 

ve şehir nurdan bir manzara iktisap et
miş, şehrin muhtelif yerlerinde hallt eğ
lenceleri tertip edilmiştir. Bilhassa fuar 
görülecek bir manzara almıştır. Gece 
saat 21 de I:lalkevinde bir konser veril
miştir. 

Kurtuluş bayramı rnerasi.ınimize ına· 
lul gaziler de iştirak eylemiştir. 

Seferihisarda yeniden getirtilen sıhhi 
içme suyu, Seferihisann kurtuluş bay- 2 İNCi MINTAKA TAPU SlciL 
ramına rastlıy;m yarınki çarşamba günü MUHAFIZLiliINDAN : 
saat 11 de merasimle açılacaktır. Nahiyesi Mevkii Dönüm Hud.whı 

-·-- Karşıyaka Ilıca altı 10 Şark: Çay, garp: 
Am-stosta gelen Soğukkuyu Yol, Şimal: süt-

gi
li• ' ÇÜ Mustafa Ta· 
den vapurlar bak Ali .. 

Ağustos ayı içinde İzmir limanına 180 Yukarıda hudut ve evsafı sairesi ya-
Türk vapur, yelkenli ve motörü, 43 Yu- zılı gayri menkul minelkadim yirmi se
nan motörü gelip gitmiştir. Bunların neden beri ni:aısız ve fa.5ılasn ,,-e hüsnü 
tonilatosu 37049 dw. niyetle Konyalı (Hoca) İsmailin tatar· 

Ankara radyosu 
---~---
B V G V N 

rufunda olup yirmi sene eV\'el de ölme
siyle bu kerre vat'isleri kızı Şefika ve 
ölü oğlu Osmanın kansı Hatice ve kız
lan Neriman ve Leman taraflarından 
yeniden ve intikalc:n tapu senedi istenil
mektedir. Bu yerle alakası ve tasarruf· 
la ilişiği olanlar varsa ellerinde mevcut 
tasarrufu natık vesaikle birlikte İı:ınir 
ikinci mıntaka tapu sicil muhafızlığına 
bir hnfta ı..arf ında müracaat ebnelcri 

7.30 Program ve memleket saat ayan 
7.35 Müzik : pl. 8.00 Ajans haberleri, 
8.10 - 8.20 Ev kadını - Yemek Listesi, 
8.30 Müzik : pi. 12.30 Program ve mem
leket saat ayarı 12.35 Müzik : pl. 12.50 
Ajans haberleri 13.05 Müzik : pl. 14.00 
Müzik : Senfonik program pl. 18.00 
Program ve memleket saat ayarı, 18.05 
Müzik : Stefan Karnolzi orkestrasının 
kon.seri 18.30 Çocuk saati 19.00 Çocuk
lar için ınii7..ik; 19.15 Müzik : Fasıl he- E 
yeti 19.45 Memlekd saat ayarı ve ajans : 
haberleri 20.00 Müzik : Çiftçinin saati, 
20.15 Konuşma (Çiftçinin saati) 20.30 
Müzik : Ankara radyosu küme saz ve 
ses heyeti 21.15 Seı best saat 21.30 Rad
yo gazetesi 21.45 Müzik : Radyo salon 
orkestrası 22.30 Memleket saat ayarı, 
Ajans haberleri, borsalar fiatler. 22.45 
Müzik : Iladyo salon orkestrası progra
mının devamı 23.00 Müzik : Cazbant pi. 
23 25 • Z3 Yaaaki 

ilan olunur. ~679 (1862) 

:··········································· . . . . 
• 1 
• . . Deniz 

Gazino 
VE 

Restoranı 
• 

Konak vapur iskelesi üstünde te-: 
miz, ucuz ve lüks.... : 

• ............................................ 
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AN LI BiR TE ZIP 
--Jf--

Ma caris tan da 

RANSILVA:YADA 
--Jf--

Harbın çetin, amansız ve uzun Treni kurşuna 
olacağını tahmio etnLek mümkündür tutuldu VC 

------·- takip edildi 

Alman askeri 
yokmuş ••• 

Budap~te 9 ( A.A) - Macar ajansı, 
Alman kıtaatmm Macaristandan geçtik
lerine ve Romanya hakkında hususi ni
yetleri bulundujuna dair yabancı gaze
telerde çıkan haberleri katiyen tekzip et
mektedir. 

M acar işgali 
muntazaman 
devam ediyor 
Bükreş 9 (A.A) - Resmi bir tebliğin 

bildirdiğine nazaran, 8 Eylül tarihinde 
Transilvanyanın dördüncü mıntakası· 
nın tahliyesi evvelce derpiş edilmiş otan 
şerait dairesinde icra edilmiştir. 

En iyi çare silahsızlanmadır, falıat buna yanıqan yolı TARAFI 
1 
.. -. SAYFADA 

ANKAR.~.. 9 (Hususi) - Bugünkü Ulusta Falih Rıfkı olduğunu, fa1cat büyük devletlerin buna kat'iyen yanaşma- - BAŞ ıncı -
Atay (fki harp gayesi) başlığı altında İngilizlerin dünya kı- dıklarını. Aorı.-rikaııın denizler meselesinde lngiltereyi ta- madığı henüz belli değildir. 
lalarını Al~ an tah"-kkümünden ve Almanların da denizleri mamiyle t•:ttıığunu, Anglo Sakson aleminin denizleri hür- --·-- --·--Y unanistanda İngillz tahakkümür:·aen kurtarmak istedikleri hakkındaki riyetin so:l kalesi c.larak teli'ıkki elliğini yazıyor ve bunun lTALYADAN GEÇTt 
beyanatı ha!ıse me:vzu ederek en iyi çarenin hiç bir devleti için harhi" çetin. amansız ve uzun olaca~ı mütalaasında Roma 9 (A.A) - Eski Romanya kra- lngiliz tayyareleri de 
diğer bir cev!etc tı:arruz ettiremiyecek olan silahsızlanma bulunuyor.. lı Karol ltalyadan geçerek !sviçreye git-
-----------------------~-----------------------.. miştir. ateş saçıyor mahsul az •• 
Japonya Moslıova 
elçisini geri ~ağırdı 
Moskova 9 (A.A) - Alınan ajansı 

bildiriyor: Japon mahafılinden alınan 
haberlere göre Japonyanın Moskova 
büyük elçisi geri çağırılmıştır. -x-
İSKENDERİYEYE 
Bombasız hava 
hücumu yapıldı. •• 
İskenderiye, !) (A.A) - Gece bir sa-

at süren bir alarm verilmiştir. Hiç bir 
bomba infilakı işitilmemiştir. 

.Ja pon yanın 
Ankara sefiri 

değişti 
Tokyo 9 (A.A) - Japonyanııı Anka

ra büyük elçiliğine Tadaşi Korihara ta
yin edilmiştir. 

GEREDE PANAYIRI 
Gerede, 9 (A.A) - Geredede hayvan 

\'e eşyayi ticariye panayırı bu sene ey
lülün 20 sinde açılacaktır. Panayır üç 
gün devam edecektir. 

İZMJR TURİSTİK YOLLARI MINTAKA MÜ· 
DÜRLVGVNDEN: 

7 /9 / 940 tarihinden itibaren 30 gün müddetle açık eksiltmeye konulan iş: 
A - Mukavelesi feshedilen tzmir turistik yolları İnşaatından Karşıyaka, 

liornova, lnciraltı. Ilıca ve Alsancak meydanı a~fnlt kaplaması olup keşif be
deli (339897) lira {4) kuruştur. 

B - Keşif evrakını görmek isteyenler turistik yollar mıntaka müdürlüğüne 
müracaat edebilirler. 

C - Açık eksiltme 7 / Birinci teşrin 940 Pa;ı.artesi günü saat 11 de vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

D - Muvakkat teminat mikdarı ( 17646) liradır. 
E - isteklilerin eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel müdürlüğe mü

racaatla bu işi yapabileceğine dair ehliyet vesikası almağa mecburdurlar. 
7, 9 3641 (1841) 

İZMİR VAKIFLAR MUD ÜRLÜGÜNDEN : 
İzmirde Vakfa wt Çatalkaya hanı önündeki tretuvarların 521 liralık keşifli ve 

Şartnamesi dahilinde yapılması 23/8/ 940tarihinden itibaren 20 gün ıni.iddetle ek 
siltmeye konulmuştur. 

Yevmi ihale ll/P/1940 tarihine müsadif çar~aınha günii sabahleyin saat onda 
Vakıflar idaresinde müteşekkil komisyon hu;;.urunda yapılacağı ve şartnamesi
nin her gün mesai saati dahilinde idarede görüleceği ve i~teklilerin yUzde yedi 
buçuk teminatlariyle birlikte mezk\ır gün Ye saatte Vakıfüır .idaresine müra-
Cl.atleri ilı1n olunur. 25 - 30 - 4 - 9 3438 (1751) 

IZMİR V AKJFLAR MtiDVRLüCVNDEN : 
Evkafı mlilhakadan Emin paşa vakfından Yemi:ı <;<ır~ısın~a 64 No.lu hanın 29-1 

lira 20 kuruşluk keşfi ve şartnamesi muc-ibince tamiri yapılmak üzere 23/ 8/940 
tarihinden itibaren eksiltmeye konulmuştw·. 

Yevmi ihale 11/9/940 tarihine müsadif ~arşamba günü ;:abahleyin saat onda 
~Har idaresinde mütcsekkil komisyorı huzurunda yapı~cağı ve şartnamenin 
qer giln mesai saati dahilinde görülebileceği ve talip olanların yüzde yedi bu
tuk: teminatlariyle mezkt'.'ı.r gün ve saatte Vakıflar idare~ine miiracaatleri ilan 
olUnur. 25 - 30 - 4 - 9 34.37 ( 1752) 

'l'EKNİK OKULU MVDVRLVGVHDEN : 
Okulumuzun mühendis ve fen memuru kısımlarının inşaat ve makine şu

belerine talebe kaydına 2-Eylul-940 tarhinde ba!llanarak 30 Eylül 940 gü
nü akşamı nat 1 7 ye kadar devam edilecektir. Son gün müstesna kayıt mua· 
melesi her gün saat 9 dan 1 2 ye kadar yapılır. 

Orta okul mezunları imtihanla alınır. Diğer şartları öğrenmek istl!yenlf'rİn 
bizzat veya mektupla okula müracaatları ilan olunur. 30. 1, 9 35 1 7 ( 1 795) 

YUKSEK ZİRAA2' EHS'J'İ'J'VSV VE'l'ERİNER 
FAKÜLTESİ ASKERi KJSMJNJN KAYl'J' VE 

KABUL ŞAR'l'14ARI : 
1 - Anknra Yüksek Zira:ıt enstitüsü Veteriner fakültesi Askeri kısmına 

bu yıl sivil tam devreli Liselerden iyi ve pek iyi derece<le mezun olan ve ol
gunluk imtihanlarını v~rm~ olmak şartiyle talebe knbul edilecektir. İstekli
lerin aşni,rıdaki şartlan lıiiiz. elması lhımdır : 

A) - 'l'ürkiye Cümhurıyetl tebaasından bulunmak .. 
B) - Yaşı 18 - 22 olmak .. (2:.> d.ıhildir.) 
C ) - Beden teşekkUll .. rı '1t' sıhhrıti orduda ve her iklimde faal hizmete 

milsait olmak (Dil rekabtı olanlar alınmaz .. ) 
D) - Tavır ve harek.!tt. oblalcı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak.. 
E) - Ailesinin hiç bir fr·na hal vt' şöhreti olmamak .. (Bunun için de zabı-

ta vesikası Jbıaz etmek .. ) 
2 - İııteldılcrin müra.·a1:1t ıslidalaı ına şu vesikaları l>ağlamaları la1.ımdır : 
A) - Nüfus cüzdanı vcva musaddeık sureti .. 
B) - Sıhhati hakkında tü-:ı teşekküllü Askeri ha<;tanc! raporu ve aşı kağıdı. 
C) - Lise mezuniyet ve ol~unluk şahadetnamesi v~ya tasdikli sureti .. 
D) - Okula alındığı takJ!:dF.- askeri kanun, nizam ve talimatları kabul et

tiği hakkında veli.sinin ve kendisinin Noterlikten tasdikli taahhüt senedi ... 
Talebe okuldan istifa etmeıt i~terse okulca tahakkuk ettirilecek masrafları 
birden verir ve bu da ta.ahlıüt senedine kaydedilir. 

E) - Snr"alı. uyurken gezen sidıkli. bayılma ve çırpınmaya müpteli ol
madığı hakkında velilerinin Noterlikten tasdikli taahhütnamesi.. (Bu gibi 
hastalıklardan biri ile okul'l girmezden evvel malul oldukları sonradan anla
Şılanlar okuldan çıkarılır ve okul masrafları velilerine ödetilir .. ) 

3 - İstekliler bulunduk!ar: mahallerdeki Askerlik şubelerine istida ile 
ınüracnnt todecekler \'e csulJclerince 2 inci maddede bildirilc.n evrakı ikmal 
ettikten sonra, Ankara.fa Yüksek Zıraat Enstitüsü Veteriner Fakilltesi As
keri talebe fünirli~ine ~önderilecekfir .. Müracaat müddeti eylıllün 25 ine ka
dardır. Bu tnrihten sonra ınilracaat kabul edilmez .. 

4 - Okula kayıt ve kahui_ şahadetname derecelerin~ ve müracaat Sll'asına 
RÖredir. İstekli adedi tama:n olunca kayıt işleri kaoanır ve kabul edilenlere 
lllilracant ettikleri Askerlik şubeleri ile tebligat yapılır-

16 - 19 - 23 - 26 - 30 - 3 - 7 10 - 14 - 17 - 20 (1673) 3283 
.....____~----~---~----------~----~~-~ 

T icaret ue Zaldre borsası Riyasetinden : 
~eni üzüm mahsulii piyasası 12/9/ 940 Per,embe günü saat onda: Yeni 

lC!r mahsulü piyasası da 12 /9 / 940 Per~embe günü sant on birde: Borsa 
bınasında açılacaktır. 
._incir muamelesi kat'i surette. borsa binası dahilinde tefrik edilen kı:.ımda 
1Rer mahsuller gibi ve borsa nizamnamesi hükümleri ve bu baptaki mukar
~erat dairesinde icra edilecektir. Aliıkadarlann bu cihete .itina etmeleri ve 
•tlerini ona göre tanzim eylemeleri lazımdır. 
• Piyaşalann açılma resmine borsa aboneleri davetlidir. Merasimde ıncır ve 
Utiim müstahsillerinden arzu edenlerde bulunabilir. 6, 1 O 36 75 ( 1849) 

IZMiR DEF'l'ERDARLICJNDAN : 
d ~bdurrahman oğlu Yusufun Baıdurak şubesine olan millii emlak satış be-

clı borcundan dolayı haciz edilen Güzelyalı Tramvay caddesinde kiiin 9 3 7 
~~i 991 taj ve 960 liru kıymetindeki diikkanı vilii.eyt idare heyeti kararile 21 
C~n müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 2 7 /Eyhil/940 Cuma gii
nu saat 15 de vilay,.t idare heyetine müracaatları ilan olunur. 

4, 9. 14, 19 3557 (1810) 

İZMİR DEFTERDARLICINDAN: 
b Burhanettin kızı Zehranın Başduralc ubesine olan milli Emlalt :.atış bedeli 
K~rc~ndan dolayı hllcİz edilen birinci Süleymaniye mahallesinin Tokaydın 

,ıt_,rnıl B. sokağında kôin 14 eski 1 O taj sayılı ve 480 lira kıymetindeki evi 
~ılay7t idare hereti kara~iyle 21 gün müddetle m~~ayedeye çık n mtŞtır. Ta· 

Plc rın. 2 7 /E:.ylul/940 Cıım ı •\mu at 15 de vılay t ıdtır(' h('yetme müra-

CEBELüTTARIKTAN 
CIKANLAR •• 
Llzbon, 9 (A.A) - Burada haber 

alındığına göre, Cebelültarıkı terketmiş 
olan üç bin kişi Asor adalarında Hory.
da bulunmaktadır. 

KAROL tSVlÇREDE 
Lugano 9 (A.A) - «"Havas> 

--*-
Panamaya tayyare 
filoları gönderildi 
Vaşington 9 (A.A) - Panama kana

lının müdafaasını takviye etmek üzere 
tayyare filolarının Panamaya sevkedildi
ği haber verilmektedir. 

Sabık Romanya kralı on . vagondan 
mürekkep bir hususi trenle saat 17.20-
de buraya gelmiştir. Bazı vagonların 
üzerinde insanca zayiat yapmıyan Tam.ş
var suikastinin eseri olarak kırık cam
ltır görülmekte idi. Sabık kral federal 
hükUmet namına B. Stucki ile Roman
ya elçisi B. Guranesko tarafından istik
bal edilmi§tir. Kral gölün kenarında bü
yük bir otele inmiştir. Trenin ikinci va
gonundan Bayan Ltıpesko olduğu söy
lenilen bir kadının indiği söylenilmekte
dir. 

İzmir fuarı Sergi Sarayındalıi ıo4-ıo5 numaralı 
Pav~onJarını ziyaret ediniz .• 

Amerilıan Kız Kolleji Müdürlüğünden : 
1 - Yatılı ve gündüzlü t;ı!ebc kacromuz dolmu~tur. Kayıt için yeni talebe 

n\Üracaat etmemesi .. 
2 - Eski öğrencilerin :wyıtlarını yenilemeleri için en son 20 eylüle kadar 

~abahları 9 - J2 arası c.ıku!a gelmeleri ve yanlarında tramvay, vapur karnesi 
için de 24 kııruşluk pulb birer \·esikalık fotoğraf getirmeleri .. 

3 - Bütün öğrencilerin kitaplarır.ı almaları için kitap parasiyle birlikte 30 
eylül pazartesi 9 da okula gt-;meleri lüzumu ilan olunur. 10-11-12 (1866) 

İZMİR DEFTERDARLIGINDAN : 
Satış 
No.su 

Muh:ımmen B. 

94 İkinci Karantina Biilhil so. 1';'48 ada 5 parsel 213.50 M. M. 
2 No. ca-sa. 

96 İkinci Karantina Kayat•!pe B~yır so. 1737 ada 109 parsel 
170 M. M. 1/2 No. hı arsa 

97 İkinci Karantina Biilhül ve ~esme sokak 1745 ada 8 parsel 
224.50 M. M. 2 '2 Ncı. lıı arsa 

!l8 İkinci Karantina Bülbül sokak 1715 ada 15 parsel 113/ 75 
M. M. 18/1 Numaralı ada 

99 İkinci Karantina Veyşcl ve Sami sokak 1748 ada 4 parsel 
217.25 M. M. 21 No.lıı a!'sa 

100 İkinci Karant!lla Mithat paşa (İskele yokuşu) 7i9 ada 13 
parsel 94 M. M. 8~ No. hı arsa 

101 fkinci Karantina Inönii sokak 771 ada 7 parsel 317.50 M. 
M. 3'1 Ar-::,a 

102 İkinci Knranlina f nönii soka!~ 770 ada 2 parsel 161 M. 
M. 6 !\o. nrsa 

103 İkincı Karantina 3 ii:ıc-ü ve b!dııci Kasım sokaklariyle ce
dit sokn~ından ceohcli '750 A. 2 parsel 809.75 M.M. arsa 

10-1 İkinci Karantina ·saHmiyt' sokak 760 ada 1 parsel 188.75 
M. M. 18 No. arsa • 

105 İkinci Karantina Bfübül sobk 787 ada 11 parsel 258 M. 
M. 239/1 Numaralı ar~a 

107 İkinci Karantina Nazmiye sokak 774 ada 11 parsel 156.75 
M. l\i. 4 numaralı Atsa 

108 İkinci Karantina Vey~l !IOkak 1749 ada 7 parsel 110.50 M. 
M. 6 numaralı arsa 

109 İkinci Karantina Veys"'ı $0kak 1749 ada 8 parsel 107.75 M. 
M. 8/1 nwnaralı Arsa 

110 İkinci Karantina MısU'lı caddesi 1754 ada 1 parsel 271 M. 
M. 208 No. lu Arsa 

111 İkinci Karantina Üç kuyularda Urla şosesi üzerinde 1858 
Ada ~ parsel 769 M. M. Arsn 

112 İkinci Karantina Üç kl•vulart•a Urla şosesi üzerinde 1858 
Ada 1 parsel 181 M. M. Arsa 

113 İkinci Karantina Uç kuyularda Urla şosesi üzerinde 1858 
Ada 2 par:-.el 302 M. M. Arsa 

114 Güzelyulı M. Kaphm Hüseyin sokak 888 ada 9 parsel 
177.50 M. 'M. Arsa 

115 Güzeh·alı M. Kaptan ILisc~·in sokak 888 Ada 10 parsel 
190 M. M. Arsa 

icar No. 

Lira Kr. 
53 40 

15 00 

67 35 

25 00 

54 25 

75 00 

158 75 

80 50 

404 50 

100 00 

103 20 

117 56 

40 00 

37 50 

15 00 

230 70 

54 30 

90 60 

177 50 

190 00 

72 Büyük Bidayet hanı içinde 51/l yeni, 49 No.lu dükkh 54 00 
73 Schitlcı Altın sokak 33 . 27 No.lu dükkan 40 00 
74 Yol bedesteni Bidayet hanında 83/15 No. lu dükkfuı 20 00 
75 Mersinli Şeref sokak 16 taj 16/1 No. lu hane 45 00 
Yukarıda yazılı emvalin 'llülkiyetleri peşin para ve ikinci tertip tasfiye 

vesikasiyle ve 4 pan,;a emvalin bir senelik icarı açık arttırma usuliyle 7 /9/940 
tarihinden itibaren 16 gül\ müddetle müzayedeye konulmuştur. 1halelerl 
24/9/940 tarihine müsadif s:Uı günü .saat 14 tedir. Taliplerin muhammen be
delleri üzerınden yüzde 7.5 depozito akçesi yatırarak yevmi mezkfuda Milli 
Emlak müdüriyetinde 'llüt-;şekkil satı~ komisyonuna rr.üracaatlcri Han olu-
nur. 3645 (1856) 

SEN JOZEF FRANSJZ KOLLEJİ 
. ALSANCAK... TELEFON : 4237 
Ilk okulu bitiren talebd.:rin ihzari .ııınıfıınıza kayıtları devam etmektedir .. 

Tedrisata 16/9/1940 pazaı trsi günil başlnnacaktır. 10 - 11 (1865) 
KW l d""i'FC"<iM*M* ?* 

İSTAHBUL BELEDİYESİNDEN: 
Karaağaç ınüesscsatı iç:n .-.lmaca1- 120.000 litre benı.in kapalı zaıi usuliyle 

eksiltmeye konulmuştur. 

- BAŞTAR.\F~ 1 inci SAllİFEDE -

zarelinin tebliği: 
İngiliz bava kuvvetlerine mensup bü

yük bir bambardanan tayyaresi filosu 
dün gece üç saat Hamburg üzerine mü
tekasif bir hücum yapmıf ve birbiri ar
dına ağır bombalar ve yü:ılerce yanım 
bombalan all1\lftır. 

Berlin 9 (A.A) - Dün gece lngiliz 
tayyareleri yeniden Hamburg üzerine 
hücüm etmişler ve halkla meskun ma
hallelere bombnlnr atmışlardır. 

Berlin 9 (A.A) - Bulutlar arasından 
ani olarak çıkmak suretile dün Üç İngiliz 
tayyaresi Ostand limanını pike uçuşu ile 

Refıolte nolısanı ne 
lıadar? •• 

Atina 9 {A.A) - Alınan telgraflara 
nazaran bu sene hububat rekoltesi ge· 
çen senekinden yüzde 30 d ha aşağı ola. 
calttır. Selanik mıntakasile garbi Make
donyndaki tütün rekoltesinin geçen se
nekinden yüzde 40 daha a~ğı olacağı 
tahmin edilmektedir. 

bombardıman etmişlerdir. 
Müdafaa bataryalarının atqine maruz 

kalan bu tayyarelerden birisi alnler için
de denize dii§müıtür. Mürettebattan iki 
kİIİ kurtulmnğa muvaffak olnnqtur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
~ Devlet Demir Yollarından i . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DOKTOR VE ECZ CJ A NJYOR 
İdaremizin muhtelif yerlerinde btihdam edilmek üzere kısım hekimlikle

rine ve eczacılara ihtiyaç varc:Iır. Verilecek maaş doktarlara 177 lira, eczacı
lara 100 liradır. Ayrıca mesken veya mesken bedeli \•erilir. Serbest bulunmak 
\•e yaşları 45 ten yukarı olmamak iizcre taliplerin D. Demiryolları zat işleri 
müdürlüğüne mürncnatleri.. 10 - 12 - 14 - 16 - 18 3678 (1864) 

Türk Maarif Cemiyeti 
Ege Lisesi 

Yurdumuzda mektepçilik volunda nurlu ve hayırlı yenilikler yapnuş olan 
Türk Maarif CemiyetinUı İ7mirdeki ECE Lisesi çalışmasına bu yıl da baş
lamıştır. Lisemizin gayesi çocuklarımızı bilgili, iyi ahlaklı, çalışkan, kendine 
ve yurduna yeter bir ol';tllnlukta bir insan olarak yetiştirmektir. Her bakım
dan resmi liselerle muad('leti tasdik edilmiştir. Çocuklarını bu feyizli yuva
ya vermek istirenler her gün 9 dan 12 ye kadar İnönü caddesi Köprü mevki
inde (144) üncü sok.akta 12.'13 numaralı lisemize müracaatleı·i ilan olunur. 

10 - 13 -16 3701 (1859) 

Belediye Havagazı Müdürlüğünden : 
İzmir Belediye hududu dahilinde idaremiz :tarafından tevzi edilecek kok 

kömürleri celp ve ihzar edilmiş olup Alsancaktak.i gazhane deposunda tonu 
24 liradır. Kalorifer, izabe ve ocak hizmetleri için münhasıran Karabük ve 
Gazhane koku, teshin için yüzde elli Sömikok, yüzd~ elli Karabük ve gazha
ne koku verilecek tir. Belediye mıntaka taksimatına göre her semtte tall aa
tıctlar ilıdas edilmiş ve kok kömürlerinin semtlerdeki satış fiatı Belediye 
encliınenince tsbit olunmuştur. 

Kok kömürlerinin tali mttıcı depCJ~ında tl\Üşteriye ~lim fiatleri : 
Karşıyakada : 27.25 Liradır .. 
Alsancakta : 25.75 Liradır .• 
Kemerde : 26.25 Liradır .• 
Basmahanede : 26.00 Liradır" 
Merkez Mmtakası : 26.00 Liradır •• 
İkiçcşmelikte : 26.25 Liradır •• 
Eşrefpaşada : 26.50 Liradır_ 
Karataşt:ı : 26.20 Liradır .• 
Karantinada : 26.40 Lirawr .. 
GUzely.-.lırl.a : 26.70 Liradır .. 

Kok kömürleri noımal evsaf ve rütubett.e satıcılnra teslim edildiğinde11 
fazla rütubet; ve karışık \·~c;tfta kömür veren ve belediye :fiatleri haricinde 
teklifte bulunan satıcilar hakkında takibat yapılmak üzere Beleciiye mınta
k.alanna ve idaremize milra~t edilmesi ilin olunur. 10 - 11 3655 (1857) 

İZMİR SJHHA.'I' VE iÇTJMAi MUAVENET 
MVDURLUt:UHDEH : 
İmdadı Sıhhi otomobillcrbiu ihtiyacı olan (4000) litre benzin 1020 lira 

bedeli muhanunenle münakasaya çıkarılmış ise de bir talibi zuhur etmediğin
den 30/8/940 tarilıinden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla satın alınmasm.a 
karar verilmiştir. İsteklileıin 2490 syılı kanunt hükilmlerine tevfikan temi
nat akçeleriyle birlikte her ~si ve perşembe güılleri saat 9 dan 12 ye 
kadar villyet daimt encilmenlne milracaatleri. 10-14-2()......;26 (1861) 3680 

ııwma1J1.Et&z•mı:ıırmauz:1 .. avır:ıı;w:Ei!•rzr:ımıı11a .... 

lzmir 

Enternasgonaı ı uarının 
En cazibeli pavyonlarından 

Election 
Saati arı 

Pavyonunu mutlaka ziyaret ediniz 

, *** '*MiM8G~ 
lZMtR BELEDtYESlNDEN: 
O tobüslere 7 kalem yedek parça sa

lın alınması, yazı işleri müdürlüğündeki 
p.rtnamesi veçhile açık ebiltmeye ko
nulmu§tur. Muhammen bedeli 3323 
lira muvakkat temioab 250 liradır ta
liplerin teminatı öğleden evvel C. M. 
bankasına yatırarak makbuzlariyle ihale 
tarihi olan 20/9/940 Cuma günü saat 
16 da encümene müracaatları. 

5, 10, 15, 19 (1817) 
1 - Karşıya tramvay idaresi hayvan

larına scnelilc 12000 kilo kepek satın 
alınması, yazı ioleri müdürlüğündeki fart
namesi veçhile bir ay müddetle pazarlığa 
bırak.ılmı§tır. Muhammen be<leli 240 
lira muvakkat teminatı 18 liradır. ihale~ 
!iYİ 20/9/940 cuma günü ıınat 16 dadır. 
Taliplerin teminatı öğleden evvel c:üm
huriyet merkez bankasına yatırarak haf
tanın pazartesi. çar,amba ve cumıı gün
leri encümene müracaatları. 

«UMDALn --·--UMUMi DENİZ ACENTEıJôl LTD 
HELLENİC Lt~ LTD 

İZMİR NEVYORK ARASINDA HAF
TALIK MUNTAZAM HAREKET 

SOULİOTİS vapuru 20 - 25 eylUl 
l4r8.Slnda İzmirden doğru Nevyorka ha
reket edecektir. 
HOLLAl"IDİA vapuru 13-15 eylOI ara

sında İzmirden do~-u NEVYORKA ha
reket edecektir. 
ANGHYRA vapuru 21-23 eylOI ara

sında İzmirden do~u NEVYORKA ha
reket edecektir. 
ATHİNAİ vapuru 28 - 30 eylQ.J ara-

5ında İzınirden doğru NEVYORKA ha
reket edecektir. 

NOT : Bütün vnpurlarımız.ın ambar 
içl clclctxik \'Bntilatör tesisab ile mU
cclıhezdir. Gerek vapurların muvasallt 
tarihleri, gerek vapur isimleri ve oav
lunlan hakkında acentamız harp dola
yısiyle hiç bir taahhüt altına girmez. 

Daha fazla tafsi?at almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada • UMUAL• 
umumi deniz acenteliği Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. TELEFON : 4072 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLJVJER VE 

ŞVREKASI LTD. Tahmin b:dcli 30.000 liı :ı ve i!k teminatı 2250 liradır. Şartname zabıt ve 
ınuameUh ıniidürlüğü kn1cmindc yörülecektir. İhale 24/9/1940 salı günü 
saat 15 tc daimi encümende yapılaruktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve
ya mektupları ve 940 yıhr.n ait Ticaret odası vesikalariyle 2490 numaralı ka
nunun lnrifotı .çc\Tesinde !mz•rlıyacakları teklif mektuplarını ihale günli .saat 
14 de kadar Dnimi encürr.c·nc vermeleri ldz.ımdır. 9-13- 17- 21 (1858) 3629 

Sıhhat v e İçtimai Muavenet Müdürlüğü Satın 
Alma lıomisyonu başlıanlığından : 

Alsancakt&ki Sağır, Dil~!:. ve Körler müessesesinin 1940 yılı ihtiyacı olan 
nzı 1500, coğu 2200 kilo birir:ci nevi ekmeğin beher kilosu 11 kuruş 25 san
tim üzerinden komisyon lxı~kanlığındaki şartnamesi mucibince talibine ilıa
lesi yapılacaf!ından istekli! .. rrı 185 lira 63 kuruş mU\·akkat teminat makbuz
lariyle birlikte ihale gü'lü olan 25 eylül 1940 çarşamb:ı günii saat 15 te Sıh
hat ve İçtimai muavcn"'t müdürliı(ıündc müteşekkil komisyon b::ı kanlığına 

2 - Döşeme mütemadi tamiratı ve 
lağım temizleme işlerinde kullanılmak 
üzere araba kiralanması işi yazı ~!eri 
müdürlüğündeki şartnamesi veçhile bir 
ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. Mu· 
hammen bedeli 1500 lira muvakkat te
minatı 112 lira 50 kuru§tur. !halesi 
20/9 /940 cuma günü saat 16 dadır. Ta
liplerin teminatı öğleden evvel cümhuri
yet merkez bankasına yatırarak haftanın 
pazartesi çarşamba ve cuma günleri en

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees blııa.!ı 

TEU:FON: 2443 
Londra ve Liverpol hallan için 

piyasanın ihtiyacına göre vapura. 
nmı7. ~fpr vııpacaklardır. 

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

T. C. ZİRAAT BA~KASINDAN : 
Dt/ZEL'J'ME 

23 8 940 tarihli gazetemizde neşredi
len Ziraat bankac;ı ga~{ri menkul sat111 
ilıinında 19 ve 26 eylül tarihlerine tesa
düf eden müznyed_ günleri perşembe 

cümene nıüracn tları hVC' • 



YENIASIR JO YL1J L SALI 1940 

HAVA HARPLARI 1 t b ld k 1 "' E-eranşiddet- s an u açı arı ansu·nı 
RELGRADDA RİR VAK'A 

Hükümet aley
hinde kanlı 

nümayiş yapıldı şi~::!r::e;:k .. ekmek sıkıntısı kalmadı --·----·-- 1 Alman hava hücumları- -----------
nı istila tes.ebbüsü mü 

talıip cdecelı? 
Lonclra 9 (A.A) - Roytc-r <ıJan.c:ı bil-

YENi BiR YARDIM 
dıril or: A 

Londra sal:ıhi~ettar mahfıllerine göre, mer• 8 ordu
h va harbi kritik bir safhaya varmak 
uzeredir. Bu harbın durmadan yiıksel
ml'kte olduğu, fakat en yüksek nokta
Fınn varnmamıs bulunduğu söylenebilir. 

Alman başkumandanlığının tebliği, 

suna mensup 
yyareciler -·--lngiltere hesabına 

harbedecekler -·-
Cuımırle i günü Londra üzerine yapı
lan g ce hücumlarının 1ngiliı hnva kuv
veti rinin Almanya üzt>rine taaı ruı.ları
na bır mukabelei bilnıisil teşkil ttiğ:ni 
si)yliyor. İngiliz hava kuvvetleri bu gibi 
mukabelci bilmLc;il hareketlerine baş 
\•urmamakla, fakat ikinci derecedl' faa
liyetlere girişmekten ise evvelce tetkik Ya:u:ıda buna müsaade 
olunmuş plnn mucibinCT' hareketin çok 1 ecı·ımesi belıleniyor 
daha iyi olduğu kanaatinde bulun:nak- Ncvyork 9 (A.A) __ Royter: 
tadır. N k T . V ALMAN HEDEFİ evyor aymıs gazetr.sine aşing-

ton muhabiri şu haberi vermi~ıir: 
Umumiyet itibariyle denilebilir ki, 

Londraya taarruzlarla Alman esas hede
fi üzerinde bir tahavvülü ifade etmekte
dir. Bahis mevzuu olan. İngiliz avcıları
nı sahillerden uzağa, dahile girmeğe 
mecbur etmek ve Alman bombardıımın 
tay.)i arelerinin İngiltere üzerinde geniş 
harekat yapmakta serbest olabilmesi 
için İngiliz avcı hava kuvvetlerini tahri
be çalışmaktır. Fakat Almanlar burada 
Polonva, Hollanda ve Fransada karşı
Jastıkları mukavemetten çok daha bü
yük bir mukavemetle karşılasmaktadır
lar. Almanların gayretleri hulfı lngilte
r nin istilası üzerinde teksif edilmis bu-

nıuaktadır. 

iSTILA TEŞEBBOSO E 
DOCRU 
Harbin ilk on a) ı zarfında Alman 

bomh. rdıman tayyareleri hemen hemen 
ycınındn avcı tayyareleri bulunmadan 
ı::diyorlardı. Bunun aksine olarak yeni 
taarruzlarda a ... ·cı kuvvetleri adetçe bom
bardıman tayyareleri kuvvetlerine mu
adil bulunmuştur. Eğer hava mücadelesi 
Almrınların kendi lehine olarak teliikki 
edecekleri bir tarzda devam ederse Al
manlar jsıilaya teşebbüs eyliyeceklerdir. 
Fakat bu suretlede lngiliz ıklimi ile :ı;arı
;a çıkmış bulunuyorlar. Almanların 1 n
giltere üzerine gönderebilecekleri Lom
bnrdıman tnyyarderi kuvveti bunlarn 
ıdakat edecek büyük avcı kuvvetleri ile 
tahdit edilmi bulunmaktadır. 

HEDEF GöZETMiYORLAR 
Cumartesi günkü hücumlan esnasın

da Alman bomb rdıman tayyareleri 
ıründillleri 4 bin ile 7 bin beşyüz metre 
rasında, geceleri ise çok yüksekten uç

makta idiler. Bombardunan umumiye.tle 
hedef gözetmeden yapılmt? benziyordu. 
Bununla beraber Alman kuvvetleri mÜ· 
nalaıle batlanna vurmak teşebbüsü ema
releri göslennİftİr. 

Hava son ııünlerde Almanlara müsait 
gitmitti.. Bir çok hücumlara rağmen ln
giliz avcı tayyareleri pilotlan haftada bir 
gün izinli olmakta devam etmektedirler. 
Fakat pilotlann bi .. çoğu düımana bir 
cün daha darbe indirmek fırsatını elde 
etmek için izinlerinden vazgeçmeğİ ter
cih eylemektedirler. 

---~,,_--

LONDRA SEMASINDA 
HAVA MUHAREBELERi 

--·--
- HAŞTARA1''1 l iNCi SAHWEDt: -

filfıkleri işitiliyordu. Muhtelif noktalnr
da yangınlar çıkmıştır. İtfaiye büyük 
foaUyet sarfctmiştir. 
Yardımcı itfaiyenin bir faaliyetini gö

ren bir mü bit, bunlar sanki hayatla
nnda :\- alnız bu işi yapmış gibi çalışı
yorlnrclı, demiştir. Büyük bir Londra 
gazetesinin binasının içine bir bomba 
düsmü • fakat kirrucye bir şey olmrunış-
b~ . 

VUKUBULAN HASAR 
Londro, !) (A.A) - İngiliz hava ve 

cmnil et nl'.!Ulretlerinin tebliği : 
bmdra iizcrine düşman hiicumlan 

dün ak,am ~iin batmasından biraz son
ra tekrar ba,lamış 'e gece devam etmiır 
tir. Bu taarrtllCb dii~an birbirini ta
kip eden hn') eıre grupları kullanmı!' \ 'C 

miistakil olarak hareket. eden bu grup
lar l.cındrnnm geni~ bir mınttıkasına 
bumhalar atıutslnrdır. Gtte hiç bir uı
man bü.' iii( bir ku\lvdlc yapılan ~iddet
li hir hiicmn olmantt tır. Ha' a müdafaa 
tcrtihatnnl7. dii nuuın karşı ınütemndi
) Cn harekette hnhınmu.ştur. 
Düşınnmn 11 fazla hücumL'ln Taymis 

kıyılarında bir bölge üzerine yapılmış
tır. Burada bir mıkdnr yangın çıkmış
tır. Di~er )erlerde, Londranm mütead
dıt kısıınhınnda düşmanın bomba hil
e 11ınları hir çok yangınları umumi hiz
meti rin muvakkut inkıtaını ve hususi 
• vlerle bazı dairelerde ve ticarcthane
lt•rdc btiyük hasarı mucip olmuştur. Bu 
husu"ta \eni bir teblift daha neşredilc
('Cktir. 

l>ÜŞÜJdiLK~ 'I A \'YARELER 
l..ondra, 9 (A.A) - Ev'Vclki günkü 

ham muhnrebclerinde 99 Alman tayya
resi dii ıiriilmii , 21 İngiliz tn.'~aresi de 
kı3 bolmtı tur. -·-BİR İNGİLİZ 
- DEHİZAL'J'ISJ BArrı 

Londrn 9 (AA) - Bahriye nezareti 
..Föniks deniz hı ın ..çok eçik:tiğinden 
Latmı§ nnznrile baltm ktadır. 

Diplomatik nuı.hfillerde dolaşan ?Yİ
alara ıöre, vaktile Almanlıınn ve ltal
yanlann İspanyada general Franko ya
nmda çal11ml§ oldukları gibi Amerika 
Birletik devletlerinin kendi hava kuvvet
lerine mensup bazı suba)·Jara bir müd
det ingiliz bava kuvvetlerinde çalışabil
meleri için müsaade ... ·erilmesi muhtemel 
bulunmaktadır. 

Nevyork Taymis gazetesi şu ciheti te
barüz ettirmektedir ki böyle bir karar 
Amerikalılar için modern harpte kıymetli 
bir antrenman ynpmnlıırını, lngilizlerin 
ise imparatorluk hava kuvvetleri progra
mının semerelNini vermesine ıntızaren 
yüksek askeri antrenmanlı Amerikan 
tan arecilerinin hizmetinden istifade et
melerini mucip olacaktır. 

Gazetenin Va~ington muhabiri. ayn
ca şu tafsilatı dn '\'ermektedir: 

Diplomatik mahfiller bitaraflık kanu
nunun böyle bir planı pek muhtemel ola
rak menedeceğini kabul eylemektedir. 
Fakat buna rağmen şayialar musirren de
vam etmektedir. 

Bundan dört 8} ev\ el Amerikan tor
pido muhriplerinin lngilıereye devredi
leceğinden bahsedilmeğe hpşlandığı :za
man dn şayialar musirren devam eyle
mi ti. 

Diğer taraftan öğrenildiğine göre. 200 
saatlik antrenman uçuşu olan hir çok hu
susi Amerikan tayyarecileri Çmdiden 
Kanadada gönüllü vazılmı lardır. 

---*---
RO Y E , iŞLE 

T SFIYE Eu 1llYOR 
BAS'! ·RAFI ! incı SAYFADA 

olan kimselerin servetlerinin menfeİnİ 
kontrol edecektir. 

DICER KARARLAR 
Ayrıca başvı:knlct nezdinde teşkil edi

lecek olan bir komite silahlanma için 
son beş sene zarfında milli banka tara
fından verilmiş olan döviz müsaadelerini 
kontrol edecektir. Memleket muhafızı 
İsmini taşıran resmi gençlik teşekkülü 
yeniden tensik edilinceye kadar faaliye
tini tatil edecektir. Talebe, memleket 
muhafızı üniforma mı gi) meğe devam 
edebilecek, fakat hususi işaretleri talcmı
yaca~tır. 

Yine başvekiJete men•up bir komite 
bu teşekkülün paralarını kontrol edip 
ten ik i inin sonuna kadnr bunları idare 
edccc;ktir. 

Millet partisi ve memleket muhafızı 
teşekktillerinin ünifommlorı lağvedile
cektir. 

Ayrıca sefir ünvanı derhal tatbik edil
mek üzere liığvedilmi§tir. Romanyanın 
evvelce Türkiyede, Fransadıı, Yugoslav
ya, ve Yunanistanda ve daha evvelce 
Polonyada ve Vatikanda efuleri vardı. 
Bütün bu sefaretler elçiliğe tahvil ~il
miJtir. 

Vazifesine nihayet verilc.n Bükrcş be
lediye :reisi general Dompromskinin ye
rine Bükreş üniversitesi hukuk profesör
lerinden profesör Vantu tayin edilmiştir. 

Bütün nıızırlar son seneler zarfında 
tahsisatı mesturenin mahalli ~rtl~n hale.
kında general Anteneslı:.oya izahat ver
meğe davet edilmişlerdir. 

Kral sarayına ve hükümete tahsis edi
lecek hususi trenlerin adedi tahdit edil
miııtir. 

Başvekalete merbut olup hakim ve 
profesörlerden müteşek.kil bulımacak 
olan bir komite son sekiz sene zarfında 
siyasi davalım gözden geçirecektir. 
SABIK KRALIN MALl iŞLERİ 
Bükreş 9 (A.A) - General Anlenes

ko sabık kralın doğnıdan doi:'J"Uya veya 
bilvasıta malı olan, nama veya hamiline 
muharrer aksiyori1arın. obligasyon' \'e 
sair her giina mntlubatın, bunların sa
hipleri elinde bloke edileceklerine dair 
bir kararname imza etmiştir. 
V ALtDE KRALiÇE BEKLENİYOR 
Bükreş 9 (A.A) - Floransadan bu 

hafta sonunda Bükreşe gelmesi bekle
nen valide kraliçeye Tesmi bir knbul 
ı • r .. i.ııi hazırlnnmaktadır. 

Yeşilköyde bir mar· 
şandiz devrildi, 

zayiat y ok 
İstanbul, 9 (Yeni Asır) - Geceleyin 

F..dimcyc hareket eden m rşandiz treni 
Yeşilköyde yoldan çıkmış-, beş vagon 
ra~·Jarın kenarına devrilmiştir. · 

Jns:ıncn zayiat yoktur. Hat sabaha 
kadnr temizlonm · ,.e seyriiscl re açıl

mıştır. 

-------------------~ . ...... ----------------

Gizlice un satan fırıncılar 
tecz ·ye edil ece 

----------..w*..-.w--------------------
İsUınbıı!, !J (Yeni Asır) - Bir kaç günden beri şehrimiz- Ynpıl:ın :ankik:-t, baz.ı fınncılarm un ticar tı yaptıkları-

dc baş g;;s!crmis ohtn ekmek sıkınbsı, ittihnz ..:dilen tedbir- nı, kcndılPrinc ekmek imali ic;in ucuz verilen unların bir 
ler sayesiıv.le orta:lr•n tamamen kaldırılmıştır. kısmını bo:-sa harİ<'indc gızlicc ve bahalı sattıkları nnlnşıl
Bugıin (Dlln) ekmek şehrin her taraıında boldur ,. gü- mışt.ır. 

nün her hnngi bir saatinde normal şekilde tedarik edilebil- Halka sebepsiz yc·re ckm k sıkıntısı çektirmiş olanlar 
miştir. şiddetb tcC?jye olı:nacaktır. 

Hindiçini ve 
Japonların 
istedikleri 

--.f.-
Tokyo 9 (A.A) -- Royter: 
Japonlann Fransızlara altı maddelik 

bir talepname \•ererek ezcümle Hindiçini 
limanlarını kontrol etmek, l lindiçini ara
z.isinden kıtaat geçirmek ve deniz ve ha
va üsleri tesiıı «-ylemek şıklarını i~tedikle
rine mütedair c;ıknn şayiaları mevzuu 
bah.,eden söz söylemeğe sal ahi) ettar bir 
japon memuru u hey natta bulunmuş
tur: 

Bunl nn hakikat olduğunu z.annede
ıim. Japonya ile Hindiçini makamatı 
arasında müzakerat de,·am etmektedir. 

L OH DA BİR FACi 

Ticaret Vekaletinin bir tebliği 

Yeni getirilen kahve 
fiatleri tespit edildi 

"'.y.x---------
Ankara 9 (A.A) - Ticaret ve- ı nin birinci maddesi delaletiyle milli 

kaletinden tebliğ edildiğine göre Is- korunma kanununun 31 mci mad-
tanbul, İzmir ve Mersin gümrükle-1 d · · b" · · f kr h ·· kü. ı · . . esının ırıncı ı ası u m erme 
nnde bulunan ve çekılerek piyasa- .. t · d v d l ld ~ 
ya arzı teknrrür eden ceman yekun mus ~nı en ~ :agı. a . ~azı ı 0 ugu 
25 bin çuval Brezilya kahvesinin veçhıle tensıp e<!ılmı~lır: 3 numa
zikri geçen mahallerde ithalatçılar rah kahve için 130,50 kuru§, 4 nu
tarafından azami satış fiatı 29 nu- maralı kah\'e için 130, 5 numaralı 
maralı milli ~.orunma kararnamesi- kahve için 129.!iO k~ uş. 

Y. YAPllA SO ~iLiZ EG YIL ADI 

Malısat hay at bahalılı .. 
ğını protesto etmelımif·· 

Belgrad 9 ( A.A) -- Resmi maluma· 
ta nazııran bir komünist amele ~e üniver
ıite1i gurubu Kojdoutniak Kral sarayı 
civarında hükümet aleyhine tezalıüratta 
bulunmağ:ı teşebbüs etmiştir. Polis kuv
vetleri tüfenk atc4ile karJılanmış; bir su
bay 4 nefer yaralanmış, bir tezahüratçı 
ölmüş, üçü de yaralanmıştır. SükUrıet sü· 
ratle inde edilmiştir. Tezahüratçılar ha
yat pahalılığına ka111 protestoda bulun
duklarını söylemişlerdir. 

, _____ J., __ _ 

ln~iliz ayyare
leri Norveçe 
hücum etti 

Hamburga İngilizlerce 
yapılan hücumun müt· 
hl~ olduğu anla.şılıyor 

l.ondra. fi (A.A) - İngiliz nmiraUıK 
dnirc:;ı tebliğ ediyor : 

Deniz kuvvctleriııe mensup tayyarclc· 
rimiz ,yeniden Non eç sahilleri üzerinde 
harckiıtta bulunmu )ardır. Skva 'c 
Svordfi eh tipindel:ı tayyarelerimiz düş· 
ınanın iki inşe gemisini görmüş. birisi
ııin iiwriııe taııı bir isabet knydedilınic: 
• e bunun battıgı görülmüştüı·. Diğer 
,ir gemi ciddi lınsaı a ugramıştır. Bunun 
stop ederek yana :, dl tığı ıniişahede edil
miştir. Mürettebat gemiyi terketıniştir .. 
Sayılan gemıl"r görülebilen ) cgfme cil· 
.. ütamlnr olınustur. Biitün tayyareleri· 
miz ü !erme donmii !erdir. 

Londra, 9 (A.A) - İngilız hm·a ne· 
zarctinin teblıgı : İngıliı. ha,•a kun·ctlc· 
rine men up biiyük bir bombardıman 
tns) are fıloc;u <liin gcce üç saat Hanı
burg üu::rinc mütd"fısif hir hücum ~ np
mıs \0 l' birbiri ardınn agır bombalar \'C 

in k. ilik bi 
a~abo 
düştü 
--.f.-

LO O 
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ağır yaralı var -·-
od Al an ya 

eticeyi 
alam yacak 
-+~ 

• > iizlercc> 'mıgııı boınbalnrı :ıtmıştır. Bu 
hiicum hukkındn havo nezareti i::."tihba· 
.. at bürosunun \' "diği t:ıfsilfıtn göre 
1.>0nıbnrdıır:ın tn~ yarclcri gruplar halin· 
de birbirıni tnkip ederek rıhtımlar ve 
'<!emi irısa:ıt tcLgfıhlnrının iizerirn• bonı· 
bal:ırmı :ıtmışlnr \ c col· büyiik yangın· 
lar '.'ıkarmı!flardır. 

B u isa et çok acı ıı 
sahnele e se ep oldu .. 

Londrn, 9 (A.A) Takriben bin ki-

Alman resırd teb/i. 
ğındeki iddialar 

!filık bir :;ıgınağın hava menfezine cu- Londra 9 (A.A) - Hm•a ve dahili 
martesi gece i bır bomba dü erek infi- emn:yet ncı.a .. •tlerinin bu.,ün ne"rettıgi 
l:ık ctm~ ve pek •• cıklı sahnelere sebc- teblige göre dua g ce Londra üzerine 
bi}ct v<.>rmıştir. Ym·rulannın imdadına yapılan hücumlar nefc sind~ hasıl olan 
~ ctişcmedcn ölen aııalar, uyumakta ol- h:ısarat hakkındaki raporlar henüz ta
dukl n arabalardan infilak neticesi dı- marn değildir. Şimdi bazı rakamlar ve
şarıya !ırlıyan çocuklar olmuştur. imdat rilcb:lir. Hücumlar şiddetli olmuc; ,.e 
ekipleri geldikleri zaman gruplar halin- hütün gece de'\·am etmiştir. Bombarrlı
cle bir çok ki.şi yerlerde yatmakla bulu- man Londra mıntaka 1 üzerinde geni" 
nuyorlardı. 14 k~i ölü ve 40 kadar ya- bir mahiyet • l•nı ,.e ekseriyet it:b::ıriy
ralı ,·ardır. Bunların ilk tedavileri bü- le hedef gö1eflnıeksjzin yapılmıştır. Ha-
~ ük knhramanlık göstermiş olan Pasif o.:arnt ağır olmuştur. Hac;ar güren y?rl 0 r 
korunma ekipleri t. rafından yapılmıştır. arnsınchı üç hastane, iki :nıize gibi ga,·-
Bombalnrın cİ\'nrfara düşmcğc dernm ri askeri mahiyPtle miit~addit hedefler 
etmelerine rağmen çağınlan 9 doktor de vardır. 
gt-lmiş \'e :rarnlılar hastane) c kaldırılm- C k. h.. 1 d 306 k. · · . '--d ı 1 d • ce ı ucum ar esnasın, a . ·ışı tal n ll<I ar pansıman annı vapmış ar ır. ..1 .. 133~ kiş. w 1 
Bir aileden üç c;ocuk ölmu.i ve ebeveyni o muş, ı . ı a~ır sur~tte yara an-
sağ kalmışur. Bir knç saat sonra sargı- .mıstı~ •. Lond;a y~ı~en du~mana esas 
lar ic;inde bir ana bir sığınakta yavrula- hedefını teşkıl dmı.ştir. .. 
rından ölü vo.:ya diri hnberi beklerken Lon~ralılar bu son ~~ce huc~mlarının 
görlilmiistür vahşetıne karşı çok ~ uksek hır cesaret 

· ve az.imle kar-.; koymaktadırlar. 
_ ,,,_ ALMAN RES:!\ıt 

ltalyan resmi 
tebliğindeki 

iddialar -·--

TEBLİ(;iNDEKİ iODİAL.ı\R 
Berlin 9 (A.A) - Alman orduları 

b.ı .. kumandanlıgının tcblıği: 

İlı lycıdnn bir mahal 9 (A.A) 
nuınarah. ltalyan tebliği: 

Mııhnrl'b~ tayvareleri grupları fnna 
havııya rağmrn 7 Eyllil gtinü \ e 8-9 Ey
lül gecesi de I..onclrayn karc:ı mukabelei 
bilmisil hücumlarına devam etmişlerdir. 
Tayyareden alımın fotügraflar şimdiye 
kadar yapılan hiicıımlnrın büyük mües-

- 94 sirli.1?ini teyit eylemektedir. ,. Gece hü

Hava kuvvetlerimiz gündüz Hayfaya, 
gece 1skenderiyeye yeniden hücum et
miştir. Hnyfada bir petrol tasfiye fabri
kasına bombalar ntılarak bu tesisatla 
geniş yangınlar çıkarılmıştır. tskende
riyede- limanlar ve Us tesisatı bombar
dıman edi~. Tayyarelerimiz bun
dan başka lskendcriye, Marsa - Matruh 
demiryolunu da bombardıman etmişleT
dir. Bütün tayyarelerimiz üslerine dön
müşlerdir. 

Biltün Af rikada tayyarelerimiz Su
daında Bombayı ve Cord - Sudan istas
yonu ile benz.in depolarını -bombardı
man etmişlerdir. 

tNGtLtZLER1N MUKABELESl 

cumları esnasında hücum grupları halen 
dewım eden ~ nngınlar clolayısiyle uzak
tan hedeflerini tamyabilmi !erdir. Tay
mis nehrinin iki sahilinde liman ve <lok 
tesisatı. petrol depoları, gaz, elek.rik 
ve Hidrolik fabrikaları ve Jaşe clepofarı 
her çapta bomba ile bombalanmıştır. Bir 
çok tayyare meydanlarına da hiicuın 
edilmiştir. 

Virth Of Forth't.a 8.000 tonilatoluk bir 
şilebin bombalarla ciddi hasara uğratıl
masına muvaffakıyet hasıl olmuştur. 

ALMANYA 'OZERlNDE 
1ngiHı. tayyareleri dün p:ecc Haınbur

un halkla meskün mahallelerine hücum 
etm~lerdir. Bir çok evler hasara uğra
mış ve bir ÇQk sivil yaralanmıştır. Bu
nunla beraber wnumi hasar azdır. 
DÜŞEN TAYYARELER 
Diln düşmnnın kaybı 22 tayyaredir. 

Bunlardan ikisi hava da!i bataryaları 
tarafından, diğerleri de hava muharebe
leri esnasında düşürülmüştür. 4 Alman 
tayyaresi kayıptır. -·-

Hal "ın ınaneviyatı sar· 
sd adı e arsılmaz 

Londrn, tl (AA) ·Royter• Alm:ın 
hnva nkınınd.ın h.ılıscden Tayrnis diyor 
ki: 

Düşın.lnm hm a taarruzu hakkında 
daiımı a a~ıdaki iiç suale verilecek ce
vaplara ~öre hükmedilmek lazımdır : 

1 - Düşnı m İngiliz hm·a kuv,·etlcri
ııi zaifletti mi? 

2 - HUcunı İngilız harp gayretim cid
di hasara uğratmı~ mıdır? Cumartrsi 
ı.ık~mı \•ukua gelen mahalli hasarlar 
bunıfan t•\•velki hücumlara nazaran çok 
daha fazl. olmuş ise de bu suale verile· 
cek cevnpta birinci suale \'erilen l'C\'ap
tın farklı değildır. Bınaenaleyh düşman 
iic;üncü :;ualc dah<s müsait bir ee,·ap 
aramnk mecburiyetindedir. Üçiincü su
al İ"e sudur : 

3 """' nüşmanın taarruzu sh·iJ halkın 
mane\'İyatını sarsmış mıfür? Muhakkak 
ki cliişınnnın :ısıl ht defı budur. Tahrip 
edilen küı,-ük t•vleriıı ınikdarı dü~manın 
bu hedefe nasıl \'rn.ıl olmagı araştirdığı
m gö!oterir. Fakat diin hiicuınlardan en 
fazla ıniikessir olan nmıtnkalara yapı
lan zİ\ an•t bu iiciiı:cii suale verilen cc
\ nbın da ayni deı cl.-c<le beli~ suretlt' 
ınt•nfi oldugumı sarahatle isp:ıt eyle
miştir. -·-l\lacar - Rumen 
münasebetleri 

ve t
• • 

a ısı ••• -·-Yer.i Rumen Jtülıümeti 
Macarların ho,suna gitti 
amma şilıayetleri de 11ar 

Budapcştc, 9 (A.A) - ::\Iacar Ajansı 
bildiriyor : 

Rumen matbuatının ani olarak Maca
ristana karşı hücumlarına nihayet vere
rek ve yeni baş\'l•kilin fikirlerine uygun 
olarak daha nazik bir ta\·ır nlmış oldu
ğuna mütedair haberler Budapeştenin 
siyasi mahafilinde memnuniyetle kayde
dilmiştir. Matbuatın Koreh bir tavır ta
kınınasının iki ınemlekel arasında iyi 
müna.c;ebetlerin tC5isi iı:in en birinci şart 
olduğu Macaristancfa uzun zamandan 
beri işaret edilmektedir. Buna rağmen 
bu vadide Macaristanın ön ayak olma
sı :;.imdiye kadar neticesiz kal.ıpıştı. 'Bay 
Anteneskonun enerjik müdahalesi üze
rine Macarların göstermiş oldukları 
gayretin Romanya<la akisler bulacnğı 
ümit edilmektedir. 

Cıknn alc' !eri dıiıııııckte olan İngili:t 
hıyynrclcri 80 kilometre uzaklnstıktnll 
oııra d:ı ı::iirehilnıh•l<'rılir. 

ariste hayat 
Clcnnond - Fcrrnnd 9 ( A. A ) -

cHavn"> Journa1 gazete i Paristeki ha
) at hukkında aşağıdaki rnnlümatı ver
m,.ktcdir: 

Paris yavaş ) a\ aş egki halini buluyor. 
Paric; ne şen, ne d" mağmumdur. Paris 
'al.İy<-te intibak ediyor. 7 T emmuzd~ 
nefsi Pariste 1.051. 506. niifus '\ardı. 
Saint - Deni 

0

de 497.830 ve Sceaux'da 
349.496 ki i bulunu) ordu. He,·ı .i umu
miyesi ile Pcıris mıntakn ının ;tüfusu iki 
Mih•onu buluyordu. 2 7 Ağuı<tosta nüfu1 
2.937.372 ye çıktı. 3 E:>lülde İ!e üç rnil
vonu aşmıs bulunu~ ordu. İaşe balomın
dan bıızı maddeler kıttır. Fakat tama· 
mile mcfkut her hangi bir madde yoktur. 
Fiatler kontrol edilmektedir. Ve gayri 
me ru yükselmeğe sebebiyet \'eren bazı 
dükkanlar bir ay müddetle knpatılmıştır. 
Aralarında ynhudiler d~ olmak üzere 
bazı esnaf mahkeme) f" "r.vkedilecekler• 
dir. 

---~---

H i N D İÇİN I MESELESİ 
H/\S' l AKAFI 1 t11ıo1c·1 SAHİFEDE -

>ıık sık vukubulduğu Hindi Çini ile heın
hudut bulunan mıntakaların vaziyetini 
göz iinünde tutarak Asyanın en büyiik 
devleti ile devamlı lıir itilafın esasların• 
aramnk ihtiyncıncladır. Evvelce diplo
matik yol ile tetkik edilmiş olan mesele
lerin tatbiki iç!n Fransız amirali Decau:C 
ile Japon generali Niehi Hara ara<:mdıı 
müzakereler devam etmiştir. 

japonyanın menfaatleriyle mütarek • 
mucibince imparatorluk menafiinin nnı
hafazası kendisine bırakılmış olan Frnn
ı::anın vazife ve menfaatlerinin kabili tc
'if olacağı ümit edilebilir. 

Vi~i 9 (A.A) - Fr:ınsı:ı mütareke ko
ınLc;yonu reisi olup Harbiye nnzırlığıor 
tayin edilen general Hudsinger Vf~iyc 
gelmiştir. 

----1:!----
l z mirin muhterem 

misafirleri 
- BASTAl< ı\J<'J 1 inci SAHİFEDE -
meğini köşkte. vali ve refikaları, beJc
diye reisi, refikaları ve kıziy}e birlikte 
yemiştir. 

Dün gece İngiliz sefiri L:.ıdy Huggcs
son şereflerin Dr. Behçet Uz ve refika· 
ları tarafından Fuar gazinosunda hususi 
bir ziyafet verilmiş, 1.iyaf elte vali ve re· 
fikaları, Portireiri, şehrimiz İngiliz brıG 
konsolosu ve Viskonsolosu ile bazı zevat 

Düşman tayyareleri MogadiScioyu, 
Musavvayı ve Berberayı bombardıman 
etmişlerdir. Telefat yoktur. Hasar çok 
azdır. Maggoi Uıyyare meydanına hü
cuma tcşeobUs etmiş o1an bir tayyare 
avcılarunız tarafından düşiirülmüştür. 
Bu tayyarelerin miircttebatınclan üç ki
şi ölmüş ve dördüncüsü müşahit teğmen 
e-sir edilmiştir. Belediyeler bankası 

umumi heyeti 
dün toplandı 

RO.MANYADAK l TEZAHÜRLERE bulunmuştur. Sefir dün fuarı ho;ıtıel1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

J)estroyerlerin 
hepsi d ii n lngilte
reye te lim edildi 

--.--
Ottava 9 (A.A ) - Amerikan 

destroye·rkrinin lngiltereye res
m en teslim muamelesi bu sabah 
yap~J! ve gemilere İngiliz bay
rağı çekilmi§tir. 
····················~····················· 

KAR.51.. gezmiştir. 
Romanyanın bazı şehirlerinde Macar Ziynfot pek samimi hasbihallerle- geç· 

Romanyada bulunun :Macarların Maca- miştir. 
Ankara, 9 (A.A) - Belediyeler ban- ,.e Alınanlara karşı vaki tezahürattı \'e İngiliz sefirinin seynhati, İı.nıir funrtn

1 

kası umumi hc:veti bugün saat 15 te ristan lehine hakkı hiyarlarım kullan- ve şehrimizi ziyaret maksadından ib:t
alelfıde içtimaını banka merkez bina- malarınn mAni olmak için yapılan 1eşcb- rettir. Sefir bu sabah fuarda İngiliz de .... -
sında yapmıştır. İçtima divanı muhase- btislere gelince; Budapeştere bunlara Jet pavyonunu, öğleden sonra eski tzınir 
bat reisi B. Seyfi Oranın riyaseti altın- f· z1a ehemmiyet ntfedilmeınektc ve bu hafriyatını :t.iyaret edecek, akşam saat 
da yapılmış \•c ruı.nanıe mucibince ida- husus hakkında diplomatik teşebbüsler 18 de Kadüekalesi gazinosunda vall J:3. 
re meclisi ve mürakip raporları okun- yapmak niyeti nele bulunulmamaktadır~ Fuad Tuk"alla refikalarının verc<:<'h<i 
muş, bankanın 1939 yılı blanc;osiyle kar Viyana hakem kararı buna mü.c;ait bu- hususi çaydn bulunneaktır. Bu gece se
ve zarar hesapları tetkik ve ta.-.dik edil- lunmalda ise de mümkün olan ruratle fir şerefine tngiliz kons,olosu tarafınc1Jl11 

mis ve idare m clisi ibra olunmuştur. bir bar~ varmak anu.m dolayısile· bu :bir ziy-fet keşide edilecektir . 
194 '.he p llı if:in murakipüğe biy tareler tcve&Ul edflmcdiii de k aydo- lngiliz sefiri Pcrş ube günü tayy:ır' 

.Adnan Taylan scçH~. lunmaktacbr. ile Ankaraya vdet f'd cektir. 


